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รายละเอียดการเปิ ดเผยข้ อมูล
1. ประวัติของบริ ษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดําเนินธุ รกิจเพืG อให้ บรรลุเป้ าหมายในการประกอบ
ธุรกิจตามทีกG าํ หนดไว้ รวมถึงแสดงข้ อมูลเกียG วกับลักษณะการประกอบธุรกิจรายละเอียด ลั ก ษณ ะผลิ ต ภั ณ ฑ์ และ
บริการทีสG ํ าคัญ ช่ องทางการติดต่ อกับบริษทั วิธีการและระยะเวลาทีใG ช้ ในการเรียกร้ องพิจารณาและชดใช้ เงิน หรื อ
ค่ าสิ นไหมทดแทนตามสั ญญาประกันภัย
1.1 ประวัตบิ ริษทั
ปี 2472
ปี 2511
ปี 2532
ปี 2533
ปี 2543

ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555

ก่อตั[ง เป็ นบริ ษทั ประกันภัยบริ ษทั แรกของคนไทย
เข้าร่ วม เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มไทยประกันชีวติ
ย้ายสํานักงานที>สวนมะลิมาอยูท่ ี> อาคารไทยประกันชีวติ ถนนรัชดาภิเษก จนถึงปั จจุบนั
เพิ>มทุนจดทะเบียนเป็ น 300 ล้าน เป็ นทุนที>ชาํ ระแล้ว 200 ล้านบาท มีส่วนลํ[ามูลค่าหุน้
102 ล้าน ธนาคารทหารไทยเข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุน้ 10%
- บริ ษทั หันมาเน้นการจัดจําหน่ายแก่ตลาดลูกค้ารายย่อย เพื>อรองรับนโยบายการขยายตลาด
รายย่อย
- นํากรมธรรม์ประกันกอล์ฟออกสู่ ตลาด โดยผูเ้ ล่นกอล์ฟมีความสะดวกสามารถหาซื[อได้
ทัว> ไป เช่น Pro shop ครู ฝึกกอล์ฟ ฯลฯ
- จากนโยบายการรับประกันที>เป็ นมาตรฐานติดต่อกันมาหลายปี ประกอบกับความสัมพันธ์
กับสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารทหารไทย ทําให้บริ ษทั ได้มีส่วนร่ วมในการรับงานประกัน
ขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น การก่อสร้างอุโมงค์รถใต้ดิน โรงงานผลิตนํ[าประปา และ
โครงการระดับประเทศอีกหลายแห่งจวบจนปัจจุบนั
พัฒนาเว็บไซต์องค์กร www.paiins.com ( www.thaipaiboon.com)
พัฒนาระบบสํานักงานตัวแทนออนไลน์ www.TPBnetwork.com เพื>อสนับสนุนและเพิ>มศักยภาพ
ตัวแทนในการขยายฐานลูกค้า
เปลี>ยนชื>อบริ ษทั จาก “ไพบูลย์ประกันภัย” เป็ น “ไทยไพบูลย์ประกันภัย” เพื>อให้สอดคล้องกับ
ความเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มไทยประกันชีวติ ที>ชดั เจนยิง> ขึ[น
พัฒนามาตรฐานการบริ การของอู่ในเครื อข่าย ด้วยโครงการ Oneder Garage Oneder Services
เพื>อยกระดับคุณภาพบริ การด้านระบบการซ่อมและดูแลรักษารถยนต์ให้เทียบเท่าศูนย์บริ การ
ดําเนินโครงการจัดตั[ง “TPB Help Point” เพื>อเป็ นศูนย์อาํ นวยความสะดวกให้แก่ตวั แทน
ด้านการตลาดและรับประกันภัย รวมทั[งเป็ นศูนย์บริ การลูกค้าด้านบริ การหลังการขาย
- แปรสภาพเป็ น “บริ ษทั มหาชน” เมื>อเดือน กรกฎาคม 2555
- เพิ>มทุนจดทะเบียนเป็ น 600 ล้านบาท เพื>อรองรับการขยายธุรกิจจากการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558
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ปี 2556 - พัฒนาระบบ E-Commerce ขายผ่านเว็บไซต์ และชําระเบี[ยผ่านระบบ Payment Gateway
- เพิ>มทุนจดทะเบียนอีก 1,150 ล้านบาท เป็ น 1,750 ล้านบาทโดยบริ ษทั ไทยประกันชีวติ จํากัด
(มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ถึง 45 %
ปี 2557 พัฒนาระบบบริ การรับส่ งข้อมูลการขาย พร้อมพิมพ์กรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบ Online
โดยตรงกับบริ ษทั เพื>ออํานวยความสะดวกให้กบั โบรกเกอร์ และสํานักงานตัวแทนในการ
ขยายตลาดประกันภัย ด้วยจุดขายใหม่ สะดวก ง่าย รวดเร็ ว
ปี 2558 พัฒนาระบบต่ออายุออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์ เพื>ออํานวยความสะดวก กับลูกค้าและตัวแทน
ปี 2559 - เปิ ดบริ การผ่อนชําระประกันรถยนต์ช[ นั 1 ดอกเบี[ย 0% 6 เดือน
- เปิ ดตัวแผนประกันสรรพภัยสําหรับบ้านอยูอ่ าศัย "TPB บ้านรักษ์สุข" และแผนประกัน
รถยนต์สาํ หรับผูข้ บั ขี>อายุ 35 ปี ขึ[นไป "TPB 2 พลัส 35 แซ่บเวอร์"
ปี 2560 - พัฒนาโมบายแอพเพื>อเป็ นเครื> องมือขายสําหรับตัวแทนผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
ชื>อ "TPB D-Smart"
- เปิ ดตัวแผนประกันสรรพภัยสําหรับธุรกิจขนาดย่อม "TPB SME Care" และแผนประกัน
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล "TPB PA Care4U Plus" ที>พลัสความคุม้ ครองให้ครบจนคุม้ ยิง> กว่าคุม้
และครอบคลุมทุกพื[นที>ไม่เว้นโซนแดงในภาคใต้
ปี 2561 - เปิ ดตัว Digital Marketing ทั[งสื> อโซเซียลมีเดีย ทาง เฟสบุค๊ เพจ, ช่องยูทูป และไลน์แอด
(@thaipaiboon) รวมทั[งเผยแพร่ คลิปวิดีโอ "TPB Check in" เน้นสาระความบันเทิง และ
"ประกันภัยเรื> องใกล้ตวั " เน้นสาระความรู ้ทุกเรื> องประกันภัย
ปี 2562 - นําระบบงานคอมพิวเตอร์ของ P&O มาใช้ ทั[งระบบ Motor และ Non Motor เต็มรู ปแบบ
เพื>อรองรับกับการเพิ>มช่องทางการจําหน่ายและช่องทางการรับชําระเงิน
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1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจ
วิสัยทัศน์
“ มาตรฐานสากล มัน> คง มีคุณภาพ โปร่ งใสและยึดหลักบรรษัทภิบาลที>ดี ยัง> ยืนมากว่า 9 ทศวรรษ ”
พันธกิจ
1. มุ่ งมัน> ที> จะสร้ างสรรค์ผลิ ตภัณ ฑ์และบริ การที> ส นองความต้องการของลู กค้า และคู่ คา้ โดยการสร้ าง
มูลค่าเพิ>มและการให้บริ การที>มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ ว เพื>อสร้างความพึงพอใจอย่างยัง> ยืน
2. มุ่งมัน> ที> จะเป็ นบริ ษทั ประกันภัยคุณภาพ มาตรฐานสากล ที> ดาํ เนิ นธุ รกิ จอย่างมืออาชี พบนพื[นฐานของ
ความสุ จริ ต ความเป็ นเอกภาพ และความมัน> คงของบริ ษทั
3. มุ่งมัน> ที>จะสร้างบุคลากรของบริ ษทั ให้เป็ นบุคลากรที>มีศกั ยภาพสู ง มีจิตสํานึ กด้านการบริ การ มีความรัก
และผูกพันต่อองค์กร มีความเป็ นมืออาชีพบนพื[นฐานของความซื>อสัตย์สุจริ ต
4. มุ่งมัน> ที> จะมีส่วนช่ วยเกื[ อกูลและบําเพ็ญประโยชน์ต่อชี วิตคนไทยและสังคมไทยที> เป็ นเสมือนบ้านอัน
มัน> คงอย่างยัง> ยืน ในฐานะองค์กรธุรกิจที>ดี
นโยบายหลัก
1. ยึดมัน> ต่อความพึงพอใจอย่างยัง> ยืนของลูกค้าและคู่คา้ ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที>ทรงคุณค่าและการ
บริ การที>ตอบสนองความต้องการได้อย่างมีคุณภาพ
2. ยึดมัน> ต่อความมัน> คงอย่างยัง> ยืนของบริ ษทั ด้วยการสร้างความแข็งแกร่ งด้านการเงินสู งสุ ดและแสวงหา
กําไรที>เหมาะสม (Optimized Profit) โดยไม่มุ่งเน้นกําไรสู งสุ ด รวมทั[งการให้ความสําคัญต่อความมัน> คง
ด้วยกระบวนการบริ หารความเสี> ยงภัย (Risk Management)
3. ยึดมัน> ต่อความมีคุณภาพอย่างยัง> ยืน ด้วยการสร้างองค์กรให้เป็ นองค์กรคุณภาพ ก้าวทันต่อกระแสการ
เปลี>ยนแปลงผ่านกระบวนการบริ หารจัดการที>จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื>อง
ในปี พ.ศ. 2564 ที> ผ่านมา การแพร่ ระบาดของไวรั ส COVID-19 ส่ งผลกระทบต่ อ ธุ รกิ จประเภท
ประกันภัยอย่างต่อเนื> อง แต่บริ ษทั ไทยไพบูลย์ประกันภัย จํากัด มหาชน ยังคงยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ดําเนิ นธุรกิจ ดํารงไว้ซ> ึ ง คุณธรรม จริ ยธรรม และความจริ งใจ มอบให้แด่ลูกค้า พนักงาน และผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่าน
เป็ นอย่างดี ที>สุด โดยตลอดปี พ.ศ. 2564 บริ ษทั ฯ ผ่านพ้นการดําเนิ นงานครบ 93 ปี ยังคงความเป็ นบริ ษทั
ประกันวินาศภัยที>ยืนหยัดเคียงข้างคนไทยอย่างมัน> คง และตอบสนองการบริ การในยุคปั จจุบนั มีการบริ หาร
ความเสี> ยงอย่างเป็ นมืออาชีพเพื>อรักษาไว้ซ> ึงผลประกอบการที>ดี
โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับโลกออนไลน์ในปั จจุบนั โดยมี การพัฒนาและ
ปรับปรุ งระบบ TPB Insurance Smile และระบบ Core Insurance System เพื>อเพิ>มศักยภาพในการซื[ อและออก
กรมธรรม์ในรู ปแบบออนไลน์มากยิง> ขึ[น
สําหรับในปี 2565 บริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นไปที> การปรับปรุ งและพัฒนาองค์กรในทุกๆด้าน เพื>อ
สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันที>ยง>ั ยืน เพื>อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทัว> ไป สภาพแวดล้อมทางการ
แข่งขันและโอกาสทางการตลาดที> จะเกิ ดขึ[นในอนาคต ทั[งในด้านผลิตภัณฑ์ ,ช่ องทางการจัดจําหน่ าย,การ
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สื> อสารองค์กร,การบริ การ,ระบบเทคโนโลยีและกฎระเบียบในการควบคุมธุ รกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ “มัน> คง มี
คุณภาพ โปร่ งใส และยึดหลักบรรษัทภิบาลที>ดีโดยมุ่งเน้นการพัฒนาบริ ษทั ฯในทุกด้าน มีเป้ าหมายเพื>อสร้าง
ความได้เปรี ยบในการแข่งขันระยะยาว สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายและลูกค้าที>
เปลี>ยนแปลงไปจากกระแสของยุคดิจิตอลและวิถีชีวิตใหม่ โดยบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดกลยุทธ์ในการปรับปรุ ง
ระบบงานหลักอย่างต่ อเนื> องเพื> อพัฒนาสู่ การเป็ น Digital Insurance และมี การพัฒนาระบบการสมัครและ
อบรมตัวแทนออนไลน์ เพื>ออํานวยความสะดวกให้กบั ผูท้ ี>สนใจเข้าเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ได้วาง
กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจไว้ดงั นี[
1. การสร้ างแพลตฟอร์ มใหม่ๆทางการตลาดให้กบั บริ ษทั ในรู ปแบบดิ จิตอลเพื>อความสะดวกสบาย
รวดเร็ วและตอบโจทย์ในยุคดิจิตอลมากขึ[น
• สร้างทีมผูเ้ ชี>ยวชาญและการจัดการที>มีประสิ ทธิภาพ
• ขยายเครื อข่ายตัวแทนและการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์
• การพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เพื>อใช้ในการขับเคลื>อนการขายของบริ ษทั ฯ
2. การยึดหลักกลยุทธ์ทางการตลาดที>จะใช้ในการดําเนินการขายโดยคํานึงถึงการพิจารณาตาม
ความเสี> ยงต่างๆ
• คํานึงถึงคุณภาพของการรับประกันภัยโดยปรับปรุ งคู่มือการรับประกันภัยของบริ ษทั
3. ปรับปรุ งกระบวนการที>จะสนับสนุนองค์ประกอบธุรกิจ
• การปรับปรุ งกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื>อสนับสนุนกระบวนการทํางานด้าน
ต่างๆของทุกหน่วยงาน
4. การควบคุมต้นทุนในการจัดการและค่าใช้จ่ายของทุกหน่วยงาน
5. การจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยวิธีการอบรมและการสรรหาผูท้ ี>มีความสามารถเหมาะสมในการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก
1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจด้านการรับประกันวินาศภัยทุกประเภทโดยมีรายได้หลักมาจากเบี[ยประกันภัย เมื>อบริ ษทั
ได้รับเบี[ยประกันภัยแล้ว เบี[ยประกันภัยส่ วนหนึ> ง บริ ษทั จะนําไปทําการประกันภัยต่อและอีกส่ วนหนึ> งบริ ษทั จะรับ
เสี> ยงภัยไว้เอง สําหรั บ ในส่ วนที> บ ริ ษ ทั รั บ เสี> ยงภัยไว้น[ ัน เมื> อหักค่ าใช้จ่ายแล้ว บริ ษ ทั จะนําไปลงทุ น ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย เรื> องการลงทุนประกอบธุ รกิ จอื>นของบริ ษทั ประกัน
วินาศภัย
1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริ การทีGสําคัญของบริ ษัท และสั ดส่ วนร้ อยละของเบียR ประกันภัย แยกตามประเภท
ของการรับประกันภัย
บริการหลักของบริษทั มี 4 ประเภท คือ
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1. การประกันภัยรถยนต์
1.1 การประกันภัยภาคบังคับ (Compulsary Insurance)
1.2 การประกันภัยภาคสมัครใจ (Valuntary Insurance) โดยแบ่งการประกันภัยเป็ น
5 ประเภท ได้แก่ ประเภท 1-5 ซึ>งมีความคุม้ ครองที>แตกต่างกัน
2. การประกันอัคคี ภยั คื อ การทําสัญ ญารั บเสี> ยงภัยโดยบริ ษทั ตกลงจะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ ผูเ้ อา
ประกันภัยในกรณี ที>ทรัพย์สินที>เอาประกันภัย ได้เกิดความเสี ยหายอันเนื> องมาจากเพลิงไหม้หรื อฟ้าผ่า หรื อการระเบิด
ของแก๊สที>ใช้ประกอบการอุปโภคบริ โภค อาจขยายความคุม้ ครองไปถึงเปี ยกนํ[า ระเบิด จลาจล นัดหยุดงาน นํ[าท่วม
แผ่นดินไหว ลมพายุ ภัยอากาศยาน เป็ นต้น
3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง การทําสัญญารับเสี> ยงภัยโดยบริ ษทั ตกลงชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่
ผูเ้ อาประกันในกรณี ที>ทรัพย์สินที>เอาประกันได้เกิดความเสี ยหายอันเนื>องจากการขนส่ ง
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ>งประกอบด้วยการประกันวินาศภัยอีกหลายประเภท เช่น การประกันภัย
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทาง การประกันภัยชดเชยรายได้ การประกันภัยโรคร้ายแรง
การประกันการเสี> ยงภัยระหว่างก่อสร้าง การประกันโจรกรรม การประกันภัยสุ ขภาพ เป็ นต้น
ตารางสั ดส่ วนร้ อยละของเบียR ประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจําปี 2564
หน่ วย : ล้ านบาท

จํา นวนเบี) ย
ประกั น ภั ย
รับโดยตรง

96.4

สัดส่ วน
ข อ ง เ บี) ย
ประกันภัย
(ร้อยละ)

13.2%

6.1

อืGนๆ

รวม

สุ ขภาพ

อุบัตเิ หตุส่วนบุคคล

วิศวกรรม

ความรับผิดต่ อ
บุคคลภายนอก

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ความเสี ยงภัย
ทรัพย์ สิน

ภาคสมัครใจ

การประกันภัย
รถยนต์

ภาคบังคับ

สิ นค้ า

ตัวเรื อ

รายการ

การ
ประกัน
อัคคีภยั

การประกันภัย
ทางทะเล
และขนส่ ง

211.3

213.9

82.7

5.1

13.0

48.2

30.3

24.7

731.7

0.8% 28.9%

29.2%

11.3%

0.7%

1.8%

6.6%

4.1%

3.4%

100%

หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากรายงาน ว. ประจําปี สําหรับบริ ษทั ประกันภัย
1.5 ช่ องทางการติ ด ต่ อบริ ษั ท วิ ธี ก ารและระยะเวลาทีG ใ ช้ ในการเรี ย กร้ อง พิ จ ารณ า และชดใช้ เงิ น หรื อ
ค่ าสิ นไหมทดแทนตามสั ญญาประกันภัย
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1.5.1 ขั[นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย สามารถ
เข้าไปศึกษาได้ที> http://www.thaipaiboon.com/main.php?m=corporate&p=mod_contentcorp&cid=5
1.5.2 วิธีการติดต่อบริ ษทั และหน่วยงานที>เกี>ยวข้อง กรณี มีขอ้ พิพาทหรื อเรื> องร้องเรี ยน
สามารถติดต่อได้ที> 123 อาคารไทยประกันชีวติ ชั[น 15-16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพฯ 10400 โทร: 0-2246-9635 โทรสาร : 0-2246-9660 E-mail : webmaster@thaipaiboon.com
หน่วยรับเรื> องร้องเรี ยน โทรศัพท์ : 0-2642-2281 E-mail : generaladmin@thaipaiboon.com
2. กรอบการกํากับดูแลกิจการทีดG ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษทั รวมถึงรายละเอียดในการดําเนินการตาม
กรอบและกระบวนการดังกล่ าว
2.1 กรอบการกํากับดูแลกิจการทีดG ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษทั
บริ ษทั ฯดําเนินธุรกิจประกันวินาศภัยโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที>ดี ซึ>งจะแสดงให้เห็นถึงการมีระบบ
บริ หารจัดการที>มีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื>อมัน> และความมัน> ใจให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกฝ่ าย อันจะช่วยเพิ>มมูลค่าและส่ งเสริ มการเติบโตอย่างยัง> ยืนของบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการกําหนดนโยบายต่างๆ ที>เกี>ยวกับการบริ หารจัดการ รวมถึงการบริ หารความเสี> ยงภัย และรวมถึง
การกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Corporate Plan) การกําหนดระดับความสามารถในการรองรับความเสี> ยงภัย (Risk
Appetite) ประเภทของความเสี> ยงภัยที>บริ ษทั เข้าไปรองรับ (Risk Profile) การกําหนดนโยบายการบริ หารความเสี> ยง
(Risk Management) การกํากับดูแล ดําเนินการ และทบทวนกรอบการกํากับดูแลกิจการที>ดีที>กาํ หนดขึ[น เพื>อให้มีการ
ปฏิบตั ิและบรรลุวตั ถุประสงค์ที>กาํ หนดไว้
กรอบการกํากับดูแลกิจการทีดG ขี องบริษทั ฯ ประกอบด้ วยเนืRอหาสํ าคัญ 8 หมวดดังนีR
1. สิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้น ในการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื>อกําหนดทิ ศทางการดําเนิ นการของบริ ษทั การ
แสดงความเห็นซักถาม และลงมติตดั สิ นใจในการดําเนินการหรื อไม่ดาํ เนินการในเรื> องต่างๆ
2. การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย เช่น ผูถ้ ือหุ ้น ภาครัฐ พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี[ คู่คา้ คู่แข่งขัน และต่อสังคม
และส่ วนรวม
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
5. โครงสร้าง องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษทั
6. การปฏิบตั ิหน้าที>ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
7. คณะกรรมการชุดย่อย
8. หน้าที>และความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารในการดําเนิ นงานตามกลยุทธ์และนโยบายที>คณะกรรมการ
บริ ษทั กําหนด
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กระบวนการการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
1. บริ ษทั จัดให้มีระบบควบคุมภายในที>ดีและมีประสิ ทธิผล เพื>อให้การดําเนินงานของบริ ษทั เป็ นไปอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ร ายงานทางการเงิ น ที> ถู ก ต้อ ง เชื> อ ถื อ ได้ ตลอดจนมี ก ารปฏิ บัติ ให้ เป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายที>เกี>ยวข้อง
2. การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการ แผนการจัดองค์กร ระบบงาน และวิธีการซึ> งมีอยู่ภายใน
องค์การ ซึ> งได้รับการออกแบบไว้โดยคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เพื>อให้เกิดความ
มัน> ใจอย่างสมเหตุสมผลเกี>ยวกับ
- ความเชื>อถือได้และความมีคุณภาพสมบูรณ์ของข้อมูล
- การปฏิบตั ิตามนโยบาย แผนงาน วิธีการ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
- การดูแล ป้องกัน ระวังรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั
- การใช้ทรั พยากรอย่างประหยัด มี ประสิ ทธิ ภาพ และบรรลุ วตั ถุ ประสงค์และเป้ าหมายของการ
ดําเนินงานหรื อแผนงานที>กาํ หนดไว้
3. องค์ประกอบของการควบคุมภายใน จําแนกออกเป็ น 5 องค์ประกอบที>เกี>ยวเนื>องสัมพันธ์กนั ซึ> งมาจาก
วิถีทางที>ผบู ้ ริ หารดําเนินธุรกิจและเชื>อมโยงเข้าเป็ นอันหนึ>งอันเดียวกับกระบวนการทางการบริ หาร ซึ> ง
ได้ แ ก่ สภาพแวดล้ อ มของการควบคุ ม (Control Environment) การประเมิ น ความเสี> ยง (Risk
Assessment) กิ จกรรมการควบคุ ม (Control Activities) ข้อมู ลสารสนเทศและการสื> อสารในองค์กร
(Information and Communication) และการติดตามและประเมินผล (Monitoring)
4. ผูต้ รวจสอบภายใน กําหนดขอบเขตการตรวจสอบภายใน รวมถึงการทดสอบและการประเมินความ
เพียงพอและความมีประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุมภายในขององค์กร รวมถึงคุณภาพของการ
ปฏิบตั ิงานภายในองค์กร ภายใต้ค่าใช้จ่ายที>เหมาะสม
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2.2 โครงสร้ างองค์ กรของบริษทั

ที.ปรึกษาคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี.ยง

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ลงทุน

คณะอํานวยการบริหาร

สํานักตรวจสอบภายใน
สํานักกํากับการปฏิบัติต าม
กฏระเบียบ

กรรมการผู้จัดการ
สํานักกรรมการผู้จัดการ

ด้านการตลาด
สายงานการตลาดธรกจ ุ
ิ
่
1.สวนการตลาดธ
รกจ 1ุ นครหลวง
ิ
่
2.สวนการตลาดธ
รกจ 1ุ - ภิ มภาค ู ิ
่
3.สวนการตลาดธ
รกจ 2ุ ิ
่
4.สวนการตลาดธ
รกจ 3ุ ิ
่
5.สวนการตลาดธ
รกจ 4ุ ิ
สายงานการตลาดตวแทน ั
่
1.สวนการตลาดต
วแทนั 1
่
2.สวนการตลาดต
วแทนั 2
่
3.สวนการตลาดต
วแทนั 3
่
4.สวนการตลาดต
วแทนั 4
่
สายงานสงเสรมการตลาด
ิ
่ ิ
1.สวนบรการการตลาด
่
ืB กรและส
ืB
2.สวนสอสารองค
์ อสารการตลาด

ด้านจัดการกลาง

ด้านประกันภัย
สายงานประกนภยตอั
่ นภยตั อ ั ่
1.สวนประก

สายงานบญช & วางแผนและงบประมาณ
ั ี

ั ่

สายงานรบประกั นภย ั ั
่ ั นภยรถยนต
1.สวนรบประก
ั ั
์
่ ั นภยทั วไปั ัB
2.สวนรบประก

่
1.สวนบญช
ั ี
่
2.สวนวางแผนและงบประมาณ

สายงานคณตศาสตรประก
ิ
นภ
์ ย
1.สวนคณ่ ตศาสตริ ประก์ นภย ั ั

สายงานสนไหม ิ
่
ิ
1.สวนสนไหมรถยนต
่
ิ วไป ัB
2.สวนสนไหมท
่ ายสนไหม
ิ
3.สวนการจ
่
์

สายงานบรหารความเส
ิ
ยง
่ ิ
1.สวนบรหารความเส
ยง ีB

ีC
สวนลงท่ น
ุ

ั

สายงานการเงนและธ
ิ รการุ
่ น ิ
1.สวนการเง
่ ุ
2.สวนธรการ
ั สายงานทรพยากรบ
ั คคล ุ
่ ั
1.สวนทรพยากรบ
คคล ุ

สายงานเทคโนโลยสารสนเทศ
ี
่
1.สวนเทคโนโลย
สารสนเทศ
ี

2.3 โครงสร้ างการจัดการของบริษทั
2.3.1 คณะกรรมการบริษทั
รายชื>อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จํานวน 6 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี[
1. นายไชย
ไชยวรรณ
ประธานกรรมการ
2. นางชัชฎา มาลากุล ณ อยุธยา
กรรมการ
3. นางสาววีณา ไชยวรรณ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายยูจีน
ฟง จูน เซียง
กรรมการ
5. นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. นายธนาธิป วิทยะสิ รินนั ท์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจหน้าที>และความรับผิดชอบ ดังนี[
1. พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบในเรื> องที>สาํ คัญเกี>ยวกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อาทิเช่น
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วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมายทางการเงิน ความเสี> ยงแผนงานและงบประมาณประจําปี
เป็ นต้น รวมทั[งกํากับดูแล ติดตาม ให้ฝ่ายจัดการดําเนิ นงานตามนโยบายและแผนงานที>กาํ หนดไว้
อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
2. พิ จารณาการกําหนดนโยบายด้านต่ างๆ ของบริ ษทั ฯ อาทิ เช่ น นโยบายการกํากับดู แลกิ จการที> ดี
นโยบายการลงทุนและการประกอบธุ รกิ จอื>น นโยบายการบริ หารความเสี> ยง เพื>อให้ฝ่ายบริ หาร
นําไปปฏิบตั ิ รวมถึงการทบทวนประเมินผลการปฏิบตั ิเพื>อนํามาพิจารณาปรับปรุ งให้เหมาะสม
3. ให้ ค วามเห็ น ชอบจรรยาบรรณธุ ร กิ จ เพื> อ ให้ ก รรมการ ผู บ้ ริ ห าร และพนัก งานทุ ก คนเข้าใจถึ ง
มาตรฐานด้า นจริ ย ธรรมที> บ ริ ษ ัท ฯ ใช้ ใ นการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ และติ ด ตามให้ มี ก ารปฏิ บัติ ต าม
จรรยาบรรณดังกล่าว
4. จัดให้มีระบบการควบคุ มภายในและการตรวจสอบที> เหมาะสมในด้านการดําเนิ น งาน ด้านการ
รายงานทางการเงิ นและด้านการปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบี ยบและนโยบาย โดยจัดให้มีหน่ วยงานที> มี
ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที>เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว
และทบทวนระบบควบคุมที>สาํ คัญอย่างน้อยปี ละ 1 ครั[ง
5. จัดให้มีกระบวนการบริ หารความเสี> ยงให้ครอบคลุมทั[งองค์กรและสอดคล้องกับนโยบายการบริ หาร
ความเสี> ยง โดยให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริ หารความ
เสี> ยงทราบเป็ นประจําและมีการทบทวนระบบหรื อประเมินประสิ ทธิ ผลการจัดการความเสี> ยง ใน
ทุกๆ ระยะเวลาที>พบว่าระดับความเสี> ยงมีการเปลี>ยนแปลง รวมถึงการให้ความสําคัญกับสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติท[ งั หลาย
6. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั[งและกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที>ของคณะกรรมการชุดย่อย

2.3.2 คณะผู้บริหาร
รายชื>อคณะผูบ้ ริ หาร จํานวน 10 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี[
1. นางชัชฎา
มาลากุล ณ อยุธยา
ประธานคณะอํานวยการบริ หาร
2. นายยูจีน
ฟง จูน เซียง
กรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายศราวุธ
ลวพิมล
ผูจ้ ดั การฝ่ ายส่ วนสิ นไหมรถยนต์และส่ วนการจ่ายสิ นไหม
4. นายชัยมงคล
สุ งสุ วรรณ
ผูจ้ ดั การฝ่ าย ส่ วนสิ นไหมทัว> ไป
5. นางวราภรณ์
อะนิปะ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ าย สายงานการเงินและธุรการ
6. นายบรรพจน์
ลี[ผดุง
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ าย สายงานบัญชีและส่ วนวางแผน
และงบประมาณ
7. นายพรชัย
อนันต์ศิริกลุ
ผูจ้ ดั การอาวุโส ส่ วนสิ นไหมรถยนต์
8. นายจิรศักดิl
จิรศักดิl
ผูจ้ ดั การอาวุโส ส่ วนสิ นไหมทัว> ไป
9. นางกัลญา
วันทนาศุภมาต
ผูจ้ ดั การอาวุโส ส่ วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. นายศุภณัฐฏ์
ป้อมเอี>ยม
ผูจ้ ดั การอาวุโส สํานักกํากับการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
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บทบาทหน้าที>และความรับผิดชอบของคณะผูบ้ ริ หาร มีดงั นี[
1. นํ า กลยุ ท ธ์ แ ละนโยบายในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ที> ค ณะกรรมการบริ ษั ท กํา หนดไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ โดยคํานึงถึงการสร้างมูลค่าในระยะยาวและการดําเนินธุรกิจอย่างยัง> ยืนของบริ ษทั
2. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และดํ า เนิ นการให้ บ ริ ษั ท มี ก ารบริ หารจั ด การความเสี> ยง มี ร ะบบการ
ควบคุ ม ภายในอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารปฏิ บัติ ต ามกฎหมายที> เกี> ย วข้อ งได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง และ
มีการปฏิบตั ิต่อผูเ้ อาประกันภัยอย่างเป็ นธรรม
3. มี ก ารรายงานข้อ มู ล ที> สํ า คัญ เกี> ย วกับ ผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ระดับ ความเสี> ย งของบริ ษ ัท
และผลการปฏิ บัติ งานของผู บ้ ริ ห ารต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท อย่างถู ก ต้อ ง เพี ย งพอ และทัน เวลา
เพื> อ ให้ ค ณ ะกรรมการบริ ษั ท สามารถกํ า กั บ ดู แ ลและติ ด ตามผลการดํ า เนิ นงานได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
4. กํา หนดโครงสร้ า งสายการบั ง คับ บั ญ ชาหรื อสายการรายงานที> เหมาะสม รวมถึ ง การกํา หนด
หน้ าที> ค วามรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะหน่ ว ยงานภายใต้ส ายการบัง คับ บัญ ชานั[ น อย่างชัด เจนให้ เอื[ อ
ต่อการบริ หารจัดการความเสี> ยง และการกํากับ ควบคุม ตรวจสอบ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. ส่ ง เสริ ม ให้ บ ริ ษ ัท มี ว ฒ
ั นธรรมการบริ ห ารความเสี> ย ง ดู แ ลและควบคุ ม ความเสี> ย งของบริ ษ ัท ให้
อยูใ่ นระดับความเสี> ยงที>ยอมรับได้ (risk appetite) ตามที>คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด รวมทั[งสื> อสารให้
พนักงานทุกคนในบริ ษทั เข้าใจและตระหนักถึ งความสําคัญของนโยบายการบริ หารความเสี> ยงของ
บริ ษทั
6. จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ้ บ ริ หารเป็ นประจํ า ทุ ก ปี โดยเปรี ยบเที ยบกั บ
เป้ า หมายที> ค ณะกรรมการบริ ษัท ฯ กํา หนดไว้แ ละรายงานผลการประเมิ น ต่ อ คณะกรรมการ
บริ ษทั
7. ต้อ งไม่ ป ฏิ บัติ ห น้ าที> เป็ นพนั ก งานเต็ ม เวลาที> อ งค์ก รอื> น เว้น แต่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ พิ จ ารณา
แล้ว เห็ น ว่ า การปฏิ บัติ ห น้ า ที> เต็ ม เวลาที> อ งค์ก รอื> น นั[ นไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิหน้าที>ให้บริ ษทั
2.4 คณะกรรมการชุดย่ อย
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื>อคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี[
1.
น.ส.ขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.
นายธนาธิป วิทยะสิ รินนั ท์
กรรมการ
3.
นางสาววีณา ไชยวรรณ
กรรมการ
4.
นายมานะ ภู่สุวรรณ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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อํานาจหน้าที>และความรับผิดชอบ มีดงั นี[
1. สอบทานรายงานทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลเพื>อให้มีการรายงานผลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบ
การบริ หารความเสี> ยง และการปฏิบตั ิตามกฎหมายที>เกี>ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย
รวมทั[งให้ขอ้ คิดเห็นข้อเสนอแนะเพื>อให้มีการปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิผล
3. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั[งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
4. ปฏิบตั ิการตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสีG ยง
รายชื>อคณะกรรมการบริ หารความเสี> ยง จํานวน 6 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี[
1. นางชัชฎา มาลากุล ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี> ยง
2. นายยูจีน ฟง จูน เซียง
กรรมการ
3. นางวราภรณ์ อะนิปะ
กรรมการ
4. นายบรรพจน์ ลี[ผดุง
กรรมการ
5. นายศุภณัฐฏ์ ป้อมเอี>ยม
กรรมการ
6. นายฉัตรชัย โชติเจริ ญสิ น
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี> ยง
อํานาจหน้าที>และความรับผิดชอบ มีดงั นี[
1. กําหนดนโยบายการบริ หารความเสี> ยง โดยครอบคลุมถึงกรอบและกระบวนการบริ หาร
ความเสี> ยง กําหนดประเภทและระดับความเสี> ยงที>ยอมรับได้
2. กําหนดกลยุทธ์การบริ หารความเสี> ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความเสี> ยง
3. กําหนดการจัดการโครงสร้างการกํากับดูแลความเสี> ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริ หาร
ความเสี> ยง
4. ปฏิบตั ิการตามกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี> ยง
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน
รายชื>อคณะกรรมการลงทุน จํานวน 7 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี[
1. นายวานิช ไชยวรรณ
ประธานคณะที>ปรึ กษา
2. นายไชย ไชยวรรณ
ที>ปรึ กษา
3. นางวิไลพร มุ่งศิริ
ที>ปรึ กษา
4. นางชัชฎา มาลากุล ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการลงทุน
5. นายยูจีน ฟง จูน เซียง
กรรมการ
6. นายบรรพจน์ ลี[ผดุง
กรรมการ
7. น.ส.ภาณุมาศ ไชยสุ ทธินนั ท์
เลขานุการคณะกรรมการลงทุน
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อํานาจหน้าที>และความรับผิดชอบ มีดงั นี[
1. จัดทํานโยบายการลงทุนและวงเงินอนุมตั ิลงทุนตามประเภทการลงทุน
2. กํากับดูแลการบริ หารงานด้านการลงทุน การทํานิติกรรมและการจัดทํารายงาน
ตามหลักเกณฑ์ที>กฎหมายกําหนด
3. พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนตามระเบียบของบริ ษทั ฯ
4. ปฏิบตั ิการตามที>คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด
2.5 การสรรหาและการแต่ งตัRงกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
หลักเกณฑ์ในการสรรหา
1. พิจารณาจากความรู ้ ความชํานาญ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื>อเข้ามาบริ หารและสามารถ
อุทิศเวลาในการทํางานอย่างเต็มที>
2. พิจารณาด้วยความโปร่ งใส และเป็ นธรรม
3. ดูลกั ษณะ ความสามารถ และความเหมาะสม
2.6 นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทน (Remuneration Policy)
1. คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูก้ าํ หนดค่าตอบแทนที>เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน สวัสดิการต่างๆ
รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการอิสระ และผูบ้ ริ หาร
2. คณะกรรมการเป็ นผูป้ ระเมิ นผล และพิ จารณาค่าตอบแทน เงิ นเดื อน การขึ[ นเงิ นเดื อน สําหรั บ
คณะกรรมการของบริ ษทั รวมถึ งกรรมการผูจ้ ดั การ โดยการจ่ายผลตอบแทนจะสัมพันธ์กบั ผล
การปฏิบตั ิงานตามเป้าหมายที>ได้วางไว้

3. การบริ หารความเสีG ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริ หารสิ นทรั พย์ และหนีRสิน
(Asset liability Management ALM)
3.1 การบริหารความเสีG ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM)
บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีการบริ หารความเสี> ยงแบบองค์รวม(Enterprise Risk Management) อย่างเป็ นกระบวนการ เพื>อ
ควบคุมและบริ การจัดการความเสี> ยงให้อยูใ่ นระดับที>บริ ษทั ฯยอมรับได้และบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมายของบริ ษทั
ฯ ทั[งในระยะสั[นและระยะยาว
บริ ษทั ฯได้ทาํ การแต่งตั[งคณะกรรมการบริ หารความเสี> ยง โดยมีหน้าที>สอบทานและนําเสนอนโยบายการบริ หาร
ความเสี> ยงในด้านต่างๆและระดับความเสี> ยงที>ยอมรับได้ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมถึงการสอบทานต่างๆที>เกี>ยวข้อง
กับการบริ หารความเสี> ยงของบริ ษทั ฯ
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เพื>อให้เกิดความชัดเจนในการบริ หารความเสี> ยง คณะกรรมการบริ หารความเสี> ยงได้กาํ หนดกรอบนโยบายในการ
บริ หารความเสี> ยง วิธีการดําเนินงาน และแผนการดําเนินงานการบริ หารความเสี> ยงของบริ ษทั ฯ ดังนี[
•
จัดการความเสี> ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและอยูใ่ นระดับที>ยอมรับได้เพื>อสนับสนุนการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามเป้าหมายที>กาํ หนดในแผนการดําเนินงานและแผนกลยุทธ์
•
บริ หารจัดการความเสี> ยงตามกรอบการดําเนินการเพื>อตอบสนองความเสี> ยงรวมถึงเหตุการณ์ที>อาจส่ งผลให้
เกิดความเสี> ยงในทุกๆด้านได้อย่างเป็ นระบบและมีมาตรฐาน รวมทั[งมีการดําเนิ นการเพื>อสร้างพื[นฐานในการป้ องกัน
ความเสี> ยงระยะยาวให้กบั บริ ษทั จนเกิดเป็ นวัฒนธรรมการบริ หารความเสี> ยงของบริ ษทั ฯ
•
ส่ งเสริ มและพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นการบริ หารความเสี> ยงให้เกิดขึ[นกับผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั
รวมทั[งสนับสนุนให้การบริ หารความเสี> ยงเป็ นวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างยัง> ยืน
•
กําหนดให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ ตระหนักและมีความเข้าใจตรงกันถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์
รวมทั[งแนวทางการบริ หารความเสี> ยง เพื>อร่ วมกันสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูม้ ีส่วนได้เสี ย(Stakeholders) และสร้าง
มูลค่าเพิ>มให้กบั องค์กร โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อเป้าหมายการดําเนินงานให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที>
ดี (Good Corporate Governance)และข้อกําหนดของหน่วยงานการกํากับดูแลกิจการ
แนวทางในการบริหารจัดการความเสีG ยง
1. การบริ หารความเสี> ยงด้านประกันภัย (Insurance Risk) เป็ นความเสี> ยงที>เกิดจากความผันผวนของความถี>
ความรุ นแรง และเวลาที>เกิดความเสี ยหายที>เบี>ยงเบนจากสมมติฐานที>ใช้ในการกําหนดอัตราเบี[ยประกันภัย
การคํานวณเงินสํารอง และการพิจารณารับประกันภัย บริ ษทั ฯมีกระบวนการติดตามและวิเคราะห์ผลการ
รับประกันภัยของผลิตภัณฑ์ที>นาํ ออกจําหน่ายในทุกๆ เดือน เพื>อนํามาใช้ในการพิจารณาปรับปรุ งหรื อ
ยกเลิกผลิตภัณฑ์ และมีการบททวนความเพียงพอของอัตราเบี[ยประกันภัยและอัตรากําไรของผลิตภัณฑ์
เพื>อให้แน่ใจว่าสิ นค้ามีความสอดคล้องกับระดับความเสี> ยงที>ยอมรับของบริ ษทั ได้
2. การบริ หารความเสี> ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็ นความเสี> ยงที>เกิดจากการกําหนดนโยบาย แผนกล
ยุทธ์ แผนการดําเนินงาน และการนําไปปฏิบตั ิใช้อย่างไม่เหมาะสม หรื อไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย
เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขันและสภาพแวดล้อม อันส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั ซึ>ง
บริ ษทั ได้แต่งตั[ง คณะอํานวยการบริ หาร( Executive Committee) เพื>อทําหน้าที>ในการกําหนดกลยุทธ์
แผน 3 ปี ทิศทางการขยายงาน และแผนรองรับการขยายงานของบริ ษทั ฯ ทั[งนี[เพื>อให้สามารถจัดการกับ
ความเสี> ยงด้านกลยุทธ์ได้อย่างหมาะสมและอยูใ่ นระดับที>ยอมรับได้ ความเสี> ยงด้านประกันภัย (Insurance
Risk) หมายถึง ความเสี> ยงที>เกิดจากความผันผวนของความถี> ความรุ นแรง และเวลาที>เกิดความเสี ยหายที>
เบี>ยงเบนจากสมมติฐานที>ใช้ในการกําหนดอัตราเบี[ยประกันภัย การคํานวณเงินสํารอง และการพิจารณา
รับประกันภัย
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3. การบริ หารความเสี> ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็ นความเสี> ยงที>เกิดจากการที>บริ ษทั ไม่สามารถ
ชําระหนี[สินและภาระผูกพันเมื>อถึงกําหนด เนื>องจากไม่สามารถเปลี>ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่
สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรื อไม่สามารถหาเงินมาชําระได้ บริ ษทั ฯได้มีการจัดทํางบประมาณเงิน
สดทั[งด้านสิ นทรัพย์และด้านหนี[สิน เพื>อให้มนั> ใจว่าบริ ษทั ฯมีเงินสดเพียงพอชําระหนี[
4. การบริ หาร ความเสี> ยงด้านการปฏิบตั ิการ (Operation Risk) เป็ นความเสี> ยงที>เกิดจากความล้มเหลว ความ
ไม่เพียงพอ หรื อความไม่เหมาะสมของบุคลากร กระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน ระบบงาน หรื อเกิดจาก
เหตุปัจจัยภายนอก จะรวมไปถึงความเสี> ยงด้านชื>อเสี ยงและความเสี> ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ซึ>ง
บริ ษทั ฯได้มีแนวทางในการบริ หารจัดการความเสี> ยง โดยการวิเคาระห์ขอ้ มูลเหตุการณ์ความเสี ยหาย เพื>อ
ประเมินความเสี> ยงจากการดําเนินงานและในส่ วนของระบบการบริ หารความต่อเนื>องทางธุรกิจ( Business
Continuity Management ) เพื>อให้การดําเนินธุรกิจและการพื[นฟูธุรกิจจากผลกระทบที>อาจเกิดขึ[นมีความ
สอดคล้องกัน และเพิ>มประสิ ทธิภาพในการจัดการความเสี> ยงในอนาคต
5. การบริ หารความเสี> ยงด้านตลาด (Market Risk) เป็ นความเสี> ยงที>เกิดจากการเปลี>ยนแปลงของราคาตลาด
ของสิ นทรัพย์ที>ลงทุน อัตราดอกเบี[ย อัตราแลกเปลี>ยนเงินตราระหว่างประเทศ ราคาตราสารทุน และราคา
สิ นค้าโภคภัณฑ์
- ความเสี> ยงด้านอัตราดอกเบี[ย

(Interest Rate Risk) เป็ นความเสี> ยงจากการเปลี>ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี[ยอันส่ งผลให้มูลค่าสิ นทรัพย์และหนี[สินเกิดการเปลี>ยนแปลงไม่สอดคล้องกัน บริ ษทั ฯจึงมี
แนวทางในการบริ หารจัดการความเสี> ยงเพื>อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี[ย ด้วยการ
บริ หารสิ นทรัพย์และหนี[สิน (Asset Liability Management )ให้อ่อนไหวต่อการเปลี>ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี[ยในระดับที>ใกล้เคียงกัน อีกทั[งมีการพิจารณาการลงทุนให้สอดคล้องกับประเภทที>หน่วยงาน
กํากับดูแลเป็ นผูก้ าํ หนด
6. การบริ หารความเสี> ยงด้านเครดิ ต (Credit Risk) เป็ นความเสี> ยงที> เกิ ดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตาม
ภาระที>ตกลงไว้กบั บริ ษทั รวมถึงโอกาสที>คู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความเสี> ยงด้านเครดิต บริ ษทั ฯมี
แนวทางในการบริ หารจัดการความเสี> ยง โดยกําหนดอันดับความน่าเชื>อถือของคู่คา้ รวมทั[งการลงทุนใน
หลักทรัพย์ที>มีอนั ดับความน่าเชื>อถือและประเภทที>หน่วยงานกํากับดูแลเป็ นผูก้ าํ หนด
7. การบริ หารความเสี> ยงด้านชื>อเสี ยง (Reputation Risk) เป็ นความเสี> ยงที>เกิดจากความเสี ยหายต่อบริ ษทั จาก
การเสื> อมเสี ยชื> อเสี ยงหรื อจุดยืนเนื> องจากลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อหน่ วยงานกํากับดูแล ที>มีมุมมอง
ภาพลักษณ์ต่อบริ ษทั ในแง่ลบ ในกรณี ดงั กล่าวอาจถือได้วา่ เป็ นความเสี> ยงในการดําเนิ นงานโดยรวมของ
บริ ษทั มากกว่าที>จะเป็ นความเสี> ยงแยกออกไป
8. การบริ หารความเสี> ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) เป็ นความเสี> ยงที> เกิ ดที>
อาจจะเกิ ดขึ[ นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนิ นธุ รกิ จ ซึ> งมี ผลกระทบต่อระบบหรื อการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั รวมถึงความเสี> ยงที>เกิดขึ[นจากภัยคุกคามทางไซเบอร์(Cyber threat)
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9. การบริ หารความเสี> ยงที> เกิ ดขึ[ นใหม่ (Emerging Risk) เป็ นความเสี> ยงที> เห็ นว่ามี นัยสําคัญที> จะเกิ ดขึ[ นแต่
อาจจะยังไม่มีความเข้าใจที>ครบถ้วน หรื อกําหนดให้ใช้ตามข้อกําหนดและเงื>อนไขในด้านการประกันภัย
การกําหนดราคา การตั[งสํารอง หรื อกําหนดเงินกองทุน
-ความเสี> ยงภัย (Risk Exposure) เป็ นมูลค่าที> วดั จากความน่ าจะเป็ นในการเกิ ดเหตุการณ์ กบั ผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความเสี> ยงนั[น ซึ> งการวิเคราะห์ความเสี> ยงภัยมักจะมีการจัดอันดับความเสี> ยงตามความน่าจะ
เป็ นของการเกิดความเสี ยหาย (likelihood) และมูลค่าความเสี ยหายที>อาจเกิดขึ[น (potential loss)
10. การบริ หารความเสี> ยงภายในกลุ่มธุ รกิจ (Group Risk) เป็ นความเสี> ยงที>บริ ษทั อาจได้รับผลกระทบเชิ งลบ
จากเหตุการณ์(ทั[งที>เป็ นทางการเงินและที>ไม่ใช่ทางการเงิน) จากธุรกิจในกลุ่มเดียวกัน นอกจากนี[ยงั รวมถึง
ความเสี> ยงที>เกิ ดจากความมัน> คงทางการเงินของกลุ่มธุ รกิ จทั[งหมดหรื อบริ ษทั ภายในกลุ่มธุ รกิ จซึ> งได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ ของธุ รกิ จใดธุ รกิ จหนึ> ง ซึ> งเป็ นทั[งเหตุการณ์ ที>เกิ ดขึ[นภายในกลุ่มธุ รกิ จเองหรื อ
เหตุการณ์ภายนอกที>กระทบต่อกลุ่มธุรกิจ ความเสี> ยงภายในกลุ่มธุรกิจอาจเกิดจาก ตัวอย่างเช่น การลุกลาม
ของวิกฤติ การเงิน การกูย้ ืมเงินในการทําธุ รกิ จ การนับเป็ นเงินกองทุ นซํ[าซ้อนกัน การกระจุกตัว ความ
ซับซ้อนของธุรกิจ นอกจากนี[ กิจกรรมต่างๆอาทิเช่น สิ นเชื>อ การโอนความเสี> ยง สภาพคล่อง การจ้างงาน
ของบุคคลภายนอก และข้อมูลนอกงบดุลอาจทําให้เกิดความเสี> ยงภายในกลุ่มธุรกิจเพิ>มขึ[น
11. การบริ หารความเสี> ยงด้านมหันตภัย (Catastrophe Risk) เป็ นความเสี> ยงที>เหตุการณ์ ที>เหตุการณ์ หนึ> งหรื อ
เหตุการณ์ต่อเนื> องที>มีขนาดใหญ่ โดยปกติเกิดขึ[นภายในช่วงเวลาสั[นๆ (มักจะเป็ น 72 ชัว> โมง) ที>ก่อให้เกิด
การจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนจริ งเบี>ยงเบนไปจากค่าสิ นไหมที>ได้มีการคาดการณ์ไว้มาก
3.2 การบริหารสิ นทรัพย์ และหนีสR ิ น (Asset Liability Management : ALM)
การบริ หารสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยมี คณะกรรมการลงทุ นและหน่ วยงานลงทุ นเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
ลงทุ น ซึ> งการลงทุ นส่ วนใหญ่ ลงทุ นในสิ นทรั พย์ที>มีสภาพคล่ องสู งและความเสี> ยงตํ>า เช่ น พันธบัตร และเงิ นฝาก
ธนาคาร ส่ วนการบริ หารหนี[ สินของบริ ษทั ฯ มี หน่ วยงานคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการคํานวณ
หนี[ สินด้านการรับประภัย ซึ> งการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี[ สินดังกล่าวของบริ ษทั จะมีการตรวจสอบสภาพคล่องอย่าง
สมํ>าเสมอ
ข้อมูลเชิงปริ มาณมีรายละเอียด ดังนี[

รายการ

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2564

ปี 2563

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

สิ นทรัพย์ลงทุน (Total Investment Assets)

1,535.80

1,536.42

1,284.69

1,284.91

สิ นทรัพย์สภาพคล่อง (Total Liquid Assets)

1,493.07

1,493.69

1,248.48

1,248.70

หนี4สินรวม

1,090.44

1,068.19

1,062.53

1,066.33

หนี4สินตามสัญญาประกันภัย

731.82

713.46

734.52

744.01
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หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี[สิน ที>ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี[ สินที>ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี[ สินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย เพื>อวัตถุประสงค์
หลักในการกํากับความมัน> คงทางการเงินของบริ ษทั ประกันภัย และเพื>อให้มนั> ใจว่าบริ ษทั มีความสามารถในการจ่าย
ผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู ้ อาประกันภัย
4. ความเสีG ยงจากการรั บประกันภัยทีGสามารถคาดการณ์ ได้ และมีนัยสํ าคัญอันอาจมีผลกระทบต่ อฐานะการเงินของ
บริ ษัท การบริ หารจัดการประกันภัยต่ อ ความเชืG อมโยงของเงินกองทุนและความเสีG ยงจากการรั บประกันภัย และการ
กระจุกตัวจากการรับประกันภัย
การบริ ห ารจัดการความเสี> ยงจากการรั บ ประกัน ภัยของบริ ษ ทั ฯ โดยจัดให้มีการทบทวนนโยบายการรั บ
ประกันภัยประเภทต่างๆ และกลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อเป็ นประจําทุกปี กําหนดกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัยที>ครอบคลุมความเสี> ยงและกําหนดเงื>อนไขการรับประกันภัยที>เหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี> ยงภัยที>
แท้จริ ง บริ ษทั ฯมีกระบวนการติดตามและวิเคราะห์ผลการรับประกันภัยของผลิตภัณฑ์ที>นาํ ออกจําหน่ายในทุกๆ เดือน
เพื>อนําผลที>ได้จากการวิเคราะห์ มาใช้ในการพิจารณาปรับปรุ งหรื อยกเลิกผลิตภัณฑ์ และมีการทบทวนความเพียงพอ
ของอัตราเบี[ ยประกันภัยและอัตรากําไรของผลิตภัณฑ์เพื>อให้แน่ ใจว่าสิ นค้ามี ความสอดคล้องกับระดับความเสี> ยงที>
ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริ ษทั
บริ ษทั ฯยังคงคํานึ งถึงการกระจุกตัวจากการรับประกันภัยและการทําประกันภัยต่อ โดยจัดให้มีกลยุทธ์การ
บริ หารการประกันภัยต่อให้สอดคล้องกับความเสี> ยงที>ยอมรับได้(Risk Appetite)และระดับความเสี> ยงสุ งสุ ดที>ยอมรับ
ได้( Risk tolerance)ของบริ ษทั รวมทั[งกําหนดสัดส่ วนในการรับประกันภัยไว้เองสู งสุ ด( Maximum Retention)ต่อความ
ความเสี> ยงภัยตามแต่ละประเภทของการรับประกันภัย และกระจายความเสี> ยงในการรับประกันภัยจากลูกค้า ในกลุ่ม
ต่ างๆโดยและโอนความเสี> ยงไปยังบริ ษทั รั บประกันภัยต่ อโดยเน้นบริ ษทั รั บประกันภัยต่ อที> มีความแข็งแกร่ งทาง
การเงินเป็ นหลัก ตลอดจนจัดให้มีสัญญาประกันภัยต่อแบบความเสี ยหายส่ วนเกิน (Excess of Loss) เป็ นเครื> องมือใน
การป้องกันและควบคุมความเสี> ยงภัยไม่ให้เกิดความผันผวนและกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ข้อมูลเชิงปริ มาณมีรายละเอียด ดังนี[
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
สํารองประกันภัยส่ วนที>เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ

จํานวน

305.38
79.27
0.91

18

5. มูลค่ า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีสR ิ นจากสั ญญาประกันภัย
สํ ารองประกันภัยสํ าหรับสั ญญาประกันภัยระยะยาว
สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาระยะยาวเป็ นยอดสํารองสะสมตั[งแต่เริ> มทําประกันถึงวันสิ[ นรอบระยะเวลา
รายงานสําหรั บกรมธรรม์ที>มีผลบังคับอยู่ สํารองดังกล่ าวตั[งขึ[ น สําหรั บชดใช้ค่าสิ น ไหมทดแทนตามกรมธรรม์ที>
ประมาณว่าจะเกิดขึ[นในอนาคต บริ ษทั ฯคํานวณสํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว โดยอ้างอิงตามวิธี
สํารองประกันภัยแบบเบี[ ยประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation: GPV) โดยข้อสมมติสําคัญที> ใช้ในการคํานวณ
ประกอบด้วย อัตรามรณะ อัตราค่าใช้จ่ายเกี> ยวกับการขายและบริ หารงานซึ> งเป็ นค่าประมาณการที> ดีที>สุดของภาระ
ผูกพันตามสัญญาประกันภัย ณ ขณะนั[น (Best-estimate assumption) และอัตราคิดลด
สํ ารองเบียR ประกันภัย
เงินสํารองเบี[ยประกันภัยที>ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
บริ ษทั ฯ ตั[งเงินสํารองเบี[ยประกันภัยที>ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ตามกฎเกณฑ์ในประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื> องการ
จัดสรรเงินสํารองสําหรับเบี[ยประกันภัยที>ยงั ไม่ตกเป็ นรายได้ของบริ ษทั ประกันวินาศภัยดังนี[
ประเภทการประกัน
- การประกันอัคคีภยั , ภัยทะเลและขนส่ ง(ตัวเรื อ),
รถยนต์ และภัยเบ็ดเตล็ด (ยกเว้นอุ บตั ิ เหตุ การ
เดินทางที>มีความคุม้ ครองไม่เกิน 6 เดือน)
- การประกันภัยขนส่ งเฉพาะเที>ยว การประกันภัย
อุบตั ิเหตุ การเดิ นทางที> มีระยะเวลาคุม้ ครองไม่
เกิน 6 เดือน

วิธีการคํานวณเงินสํารอง
- วิธีเฉลี>ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ>งส่ วนยีส> ิ บสี> )
- ร้ อ ยละร้ อ ยของเบี[ ยประกัน ภัย รั บ ตั[ง แต่
วันที>กรมธรรม์ประกันภัยเริ> มมีผลคุม้ ครอง
ตลอดระยะเวลาที> บ ริ ษัท ยัง คงให้ ค วาม
คุม้ ครองแก่ ผูเ้ อาประกันภัย

สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจํานวนที>จะจ่ายจริ ง ส่ วนสํารองค่าสิ นไหมทดแทนจะบันทึกเมื>อได้รับ
การแจ้งคําเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามจํานวนที>ผูเ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ าย
บริ หาร มูลค่าประมาณการสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที>เกี>ยวข้อง
บริ ษทั ฯได้ต[ งั สํารองเพิ> มเติ มสําหรั บความเสี ยหายที> เกิ ดขึ[ นแล้วแต่ ยงั ไม่ ได้มีการรายงานให้บริ ษฯั ทราบ
(Incurred but not reported claim: IBNR) ซึ> งคํานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยคํานวณจากประมาณ
การที>ดีที>สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที>คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผูเ้ อาประกันภัยในอนาคตสําหรับความสู ญเสี ยที>เกิดขึ[นแล้ว
ก่อนหรื อ ณ วันที>ในรอบระยะเวลารายงาน ทั[งจากรายการความสู ญเสี ยที>บริ ษทั ฯ ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับ
รายงาน สุ ทธิดว้ ยค่าสิ นไหมทดแทนที>ได้รับรู ้ไปแล้วในบัญชี
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ข้อมูลเชิงปริ มาณมีรายละเอียด ดังนี[
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

ปี 2564

ปี 2563

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

2.65

2.82

8.43

8.96

394.63

328.91

268.23

220.06

334.54

381.73

457.86

514.99

หนี[สินจากสัญญาประกันภัย
-สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
(Long-term technical reserves)
- สํารองเบี[ยประกันภัยที>ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
(Premium liabilities)
- สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
(Claim liabilities)

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี[ สินจากสัญญาประกันภัย ที>ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวตั ถุประสงค์
หลักเพื>อให้นกั ลงทุนผูว้ ิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของหนี[ สินจากสัญญาประกันภัยที>เป็ นที>
ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ>งมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชีอนุญาตแล้ว
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี[ สินจากสัญญาประกันภัย ที>ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
และส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี[สินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย เพื>อ
วัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมัน> คงทางการเงินของบริ ษทั ประกันภัยและเพื>อให้มนั> ใจว่าบริ ษทั ความสามารถใน
การจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผูเ้ อาประกันภัยซึ> งจะต้องประเมินโดยนักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที>ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที>ได้รับการยอมรับ สมมติฐานที>
ใช้ในการประเมิ น จะต้องสอดคล้องกับ ประสบการณ์ จริ งหรื อในกรณี ที> บ ริ ษ ทั มี ขอ้ มู ลไม่ เพี ยงพออาจอ้างอิ งจาก
ประสบการณ์ ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ ตการรับประกันภัยของบริ ษทั นั[น
นอกจากนี[ มูลค่าสํารองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื>อความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD)
ซึ>งให้เป็ นไปตามที>สาํ นักงาน คปภ. กําหนด
ข้ อสั งเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี[สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่าง
ราคาบัญชีและราคาประเมินของ อย่างมีนยั สําคัญ อันเนื>องมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการที>แตกต่างกันในการประเมิน
ตามที>กล่าวไว้ขา้ งต้น ทั[งนี[ผทู ้ ี>จะนําข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทําความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคา
หนี[สินจากสัญญาประกันภัยทั[งสองให้ถี>ถว้ นก่อนตัดสิ นใจ
6. การลงทุนของบริษทั
นโยบายการลงทุนของบริ ษทั ฯ คือ การบริ หารเงินของบริ ษทั โดยมุ่งเน้น และให้ความสําคัญในเรื> องของ
ความสมดุ ลระหว่าง “ ความปลอดภัย ของเงินต้น กับ ผลตอบแทนจากการลงทุ น ” ภายใต้ความเสี> ยงที> ยอมรับได้
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เพื>อให้บริ ษทั มีผลประกอบการที>ดี มีฐานะการเงินเข้มแข็ง โดยมีกระบวนการในการตัดสิ นใจลงทุนที>มีความรอบคอบ
มี ก ารวิ เคราะห์ ค วามเสี> ย งต่ าง ๆ ควบคู่ ไ ปกับ การพิ จ ารณาผลตอบแทนจากการลงทุ น ที> คุ ้ม ค่ าเหมาะสม และมี
กระบวนการติดตามประเมินสถานการณ์การลงทุนของตลาดการลงทุนอย่างใกล้ชิด
นโยบายการลงทุนของบริ ษทั ฯ เป็ นนโยบายการลงทุนแบบผสม (Mixed Fund) หมายถึง การลงทุนใน
เงินฝากหรื อตราสารที>เทียบเท่าเงินสด ตราสารแห่ งหนี[ ทั[งภาครัฐ และภาคเอกชน ตราสารแห่ งทุน หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี[ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน เป็ นต้น
การประเมิ น มู ลค่ าสิ น ทรั พ ย์ลงทุ น บริ ษ ทั ฯปฏิ บัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับ และส่ งเสริ ม การ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื> อง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี[สินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ.2554
ข้อมูลเชิงปริ มาณมีรายละเอียด ดังนี[
หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
สิ นทรัพย์ ลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินและบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี4 (พันธบัตร,หุน้ กู,้ ตัวD สัญญาใช้เงิน, ตัวD แลกเงิน
, หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และสลากออมทรัพย์)
ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม)
หน่วยลงทุน
เงินให้กยู้ มื ,เงินให้เช่าซื4อรถ และให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิKง
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิการซื4อหุน้ หุน้ กู้ หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพนั ธุ์
เงินลงทุนอืKน
รวมสิ นทรัพย์ ลงทุน

มูลค่ า ณ วันที8 31 ธันวาคม
ปี 2564
ราคาบัญชี ราคาประเมิน
659.78
660.40

ปี 2563
ราคาบัญชี ราคาประเมิน
247.71
247.93

835.61

835.61

1,002.95

1,002.95

40.34
0.00
0.07
0.00
0.00
0.00
1,535.80

40.34
0.00
0.07
0.00
0.00
0.00
1,536.42

33.86
0.00
0.17
0.00
0.00
0.00
1,284.69

33.86
0.00
0.17
0.00
0.00
0.00
1,284.91

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี[สิน ที>ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี[สินที>ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี[ สินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย เพื>อวัตถุประสงค์
หลักในการกํากับความมัน> คงทางการเงินของบริ ษทั ประกันภัยและเพื>อให้มนั> ใจว่าบริ ษทั มีความสามารถในการจ่าย
ผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู ้ อาประกันภัย
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7. ผลการดําเนินงานของบริษทั ประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์ และอัตราส่ วนต่ างๆ ทีเG กียG วข้ อง
เบี[ ยประกันภัยรั บรวมของบริ ษทั ฯ ปี 2564 เบี[ ยประกันภัยรั บทุ กประเภท มี จาํ นวน 751.91 ล้านบาท เพิ>มขึ[ น
149.24 ล้านบาท หรื อเพิ>มขึ[นร้อยละ 24.76 เมื>อเทียบกับปี 2563 โดยมาจากการเพิ>มขึ[นจากผลิตภัณฑ์ประเภทรถยนต์
เบี[ยประกันภัยรับที>ถือเป็ นรายได้ (สุ ทธิ ) ปี 2564 จํานวน 397.66 ล้านบาท เพิ>มขึ[น 48.10 ล้านบาท โดยมาจากการ
เพิ>มขึ[นของผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ และประกันอัคคีภยั
รายได้จากการลงทุนและรายได้อื>น ปี 2564 จํานวน 96.25 ล้านบาท เพิ>มขึ[นจากปี 2563 จํานวน 5.52 ล้านบาท
หรื อเพิ> ม ขึ[ น ร้ อยละ 6.08 เนื> องจากการเงิ น สมทบกองทุ น ผูป้ ระสบภัยจากรถที> ได้รับ คื น จากบริ ษ ทั กลางคุ ม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
อัตราค่าสิ นไหมทดแทน ปี 2564 ร้อยละ 45.67 ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 12.93 เนื> องจากการลดลงของผลิตภัณฑ์
รถยนต์และประเภทอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
ผลการดําเนิ นงาน ปี 2564 บริ ษทั ฯ มีผลกําไรสุ ทธิ เป็ นจํานวนเงิน 9.03 ล้านบาท เพิ>มขึ[นจากปี 2563 เป็ นจํานวน
39.28 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 129.859 โดยมีสาเหตุมาจากค่าสิ นไหมที>ลดลง การบริ หารต้นทุนที>มีประสิ ทธิ ภาพ
และการตั[งค่าเผือ> หนี[สงสัยจะสู ญลดลงจากหุน้ กู้ บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
สําหรับข้อมูลเชิงปริ มาณมีรายละเอียด ดังนี[
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

2564

2563

เบี4ยประกันภัยรับรวม

751.91

602.67

เบี4ยประกันภัยทีKถือเป็ นรายได้ (สุ ทธิ)

397.66

349.56

รายได้จากการลงทุน และรายได้อืKน

96.25

90.73

กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

9.03

(30.25)

2564

2563

อัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทน ( Loss Ratio)

45.67

58.60

อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจกันประกันภัย(Expense Ratio)

59.22

49.99

อัตราส่ วนรวม ( Combined Ratio)

104.89

108.60

อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)

445.93

272.44

0.84

(2.82)

อัตราส่ วนทางการเงินทีส8 ํ าคัญ (ร้ อยละ)
อัตราส่ วน

อัตราส่ วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ( Return on equity)
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8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
บริ ษทั ฯได้นาํ หลักการบริ หารเงินกองทุนตามระดับความเสี> ยงมาใช้ในการบริ หารความเสี> ยง มีการกําหนด
ระดับความเสี> ยงที>ยอมรับได้ (Risk Appetite) ด้านเงินกองทุน เพื>อใช้เป็ นแนวทางในการรักษาระดับเงินกองทุนของ
บริ ษทั ฯ ตลอดระยะเวลาที>ประกอบกิ จการ และได้มีการจัดทําการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) เพื>อวิเคราะห์
เหตุการณ์ และกรณี ต่างๆ ซึ>งอาจส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและเงินกองทุนของบริ ษทั ฯ
การดํารงเงินกองทุนตามความสี> ยง ( Risk Based Capital) บริ ษทั ฯต้องการที>จะรักษาอัตราส่ วนความ
เพียงพอของดํารงเงินกองทุนที>มีค่ามากกว่าขั[นตํ>าที>สาํ นักงาน คปภ. กําหนด

หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที8 31 ธันวาคม
2564

ณ วันที8 31 ธันวาคม
2563

สิ นทรัพย์รวม

2,123.23

2,134.58

หนี4สินรวม

1,068.19

1,066.33

- หนี4สินจากสัญญาประกันภัย

713.46

744.02

- หนี4สินอืKน

354.73

322.31

ส่ วนของเจ้าของ

1,055.04

1,068.25

อัตราส่ วนเงินกองทุนชั4นทีK 1 ทีKเป็ นส่ วนของเจ้าของ
ต่อ เงินกองทุนทีKตอ้ งดํารงตามกฎหมาย (ร้อยละ)

1,116.37

765.94

อัตราส่ วนเงินกองทุนชั4นทีK 1 ต่อ เงินกองทุนทีKตอ้ ง
ดํารงตามกฎหมาย (ร้อยละ)

1,116.37

765.94

อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ)

1,116.37

765.94

เงินกองทุนทีKสามารถนํามาใช้ได้ท4 งั หมด

1,048.82

1,062.08

93.95

138.66

ายการ

เงินกองทุนทีKตอ้ งดํารงตามกฎหมาย

หมายเหตุ – ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนดประเภทและ
ชนิดของเงินกองทุน รวมทั[งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื>อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
กําหนดให้นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการที>จาํ เป็ นในการกํากับดูแลบริ ษทั ที>มีอตั ราส่ วนความเพียงพอของเงินกอง
ทุนตํ>ากว่าอัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุนที>ใช้ในการกํากับ (supervisory CAR) ที>กาํ หนดไว้ในประกาศฯ ได้
- รายการข้างต้นคํานวณโดยใช้มูลค่าตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี[สินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย และประกาศคณะกรรมการกํากับ
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และส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั[งหลักเกณฑ์วธิ ีการ
และเงื>อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
9. งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับรอบปี ปฏิทินที>ล่วงมาที>ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ว
สามารถดูรายละเอียดงบการเงินได้ที>
www.thaipaiboon.com/งบการเงิน

