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รายละเอยีดการเปิดเผยข้อมูล 

1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจเพืGอให้บรรลุเป้าหมายในการประกอบ

ธุรกจิตามทีGกาํหนดไว้ รวมถึงแสดงข้อมูลเกีGยวกบัลกัษณะการประกอบธุรกจิรายละเอยีด ลักษณะผลิต ภัณ ฑ์ และ

บริการทีGสําคญั     ช่องทางการติดต่อกบับริษัท    วธีิการและระยะเวลาทีGใช้ในการเรียกร้องพจิารณาและชดใช้เงนิ   หรือ 

ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกนัภัย 

 

1.1 ประวติับริษัท 

  ปี 2472 ก่อตั[ง เป็นบริษทัประกนัภยับริษทัแรกของคนไทย 

  ปี 2511 เขา้ร่วม เป็นบริษทัในกลุ่มไทยประกนัชีวิต   

  ปี 2532 ยา้ยสาํนกังานที>สวนมะลิมาอยูที่> อาคารไทยประกนัชีวิต ถนนรัชดาภิเษก จนถึงปัจจุบนั 

  ปี 2533 เพิ>มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ลา้น  เป็นทุนที>ชาํระแลว้ 200 ลา้นบาท มีส่วนลํ[ามูลค่าหุน้  

   102  ลา้น  ธนาคารทหารไทยเขา้มาเป็นผูถื้อหุน้ 10% 

  ปี 2543  -  บริษทัหนัมาเนน้การจดัจาํหน่ายแก่ตลาดลูกคา้รายยอ่ย  เพื>อรองรับนโยบายการขยายตลาด 

       รายยอ่ย 

        - นาํกรมธรรมป์ระกนักอลฟ์ออกสู่ตลาด โดยผูเ้ล่นกอลฟ์มีความสะดวกสามารถหาซื[อได ้

        ทั>วไป  เช่น Pro shop ครูฝึกกอลฟ์ ฯลฯ  

                     -  จากนโยบายการรับประกนัที>เป็นมาตรฐานติดต่อกนัมาหลายปี ประกอบกบัความสมัพนัธ์ 

     กบัสถาบนัการเงิน  เช่น ธนาคารทหารไทย ทาํใหบ้ริษทัไดมี้ส่วนร่วมในการรับงานประกนั 

     ขนาดใหญ่ของประเทศ  เช่น  การก่อสร้างอุโมงคร์ถใตดิ้น โรงงานผลิตนํ[าประปา  และ 

     โครงการระดบัประเทศอีกหลายแห่งจวบจนปัจจุบนั 

               ปี 2550  พฒันาเวบ็ไซตอ์งคก์ร  www.paiins.com ( www.thaipaiboon.com) 

 ปี 2551 พฒันาระบบสาํนกังานตวัแทนออนไลน์ www.TPBnetwork.com  เพื>อสนบัสนุนและเพิ>มศกัยภาพ  

ตวัแทนในการขยายฐานลูกคา้ 

 ปี 2552 เปลี>ยนชื>อบริษทัจาก “ไพบูลยป์ระกนัภยั” เป็น “ไทยไพบูลยป์ระกนัภยั” เพื>อใหส้อดคลอ้งกบั 

    ความเป็นบริษทัในกลุ่มไทยประกนัชีวิตที>ชดัเจนยิ>งขึ[น 

 ปี 2553 พฒันามาตรฐานการบริการของอู่ในเครือข่าย ดว้ยโครงการ Oneder Garage Oneder Services  

                                เพื>อยกระดบัคุณภาพบริการดา้นระบบการซ่อมและดูแลรักษารถยนตใ์หเ้ทียบเท่าศูนยบ์ริการ 

 ปี 2554 ดาํเนินโครงการจดัตั[ง “TPB Help Point” เพื>อเป็นศูนยอ์าํนวยความสะดวกใหแ้ก่ตวัแทน 

    ดา้นการตลาดและรับประกนัภยั  รวมทั[งเป็นศูนยบ์ริการลูกคา้ดา้นบริการหลงัการขาย 

  ปี 2555    -  แปรสภาพเป็น “บริษทัมหาชน” เมื>อเดือน กรกฎาคม 2555 

    -  เพิ>มทุนจดทะเบียนเป็น 600 ลา้นบาท เพื>อรองรับการขยายธุรกิจจากการเปิดประชาคม 

     เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 
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 ปี 2556  - พฒันาระบบ E-Commerce  ขายผา่นเวบ็ไซต ์และชาํระเบี[ยผา่นระบบ Payment Gateway 

- เพิ>มทุนจดทะเบียนอีก 1,150 ลา้นบาท เป็น 1,750 ลา้นบาทโดยบริษทั ไทยประกนัชีวิต จาํกดั 

(มหาชน)  เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ถึง 45 %   

 ปี 2557 พฒันาระบบบริการรับส่งขอ้มูลการขาย พร้อมพิมพก์รมธรรมป์ระกนัภยัผา่นระบบ Online  

    โดยตรงกบับริษทั เพื>ออาํนวยความสะดวกใหก้บัโบรกเกอร์ และสาํนกังานตวัแทนในการ 

    ขยายตลาดประกนัภยั ดว้ยจุดขายใหม่ สะดวก ง่าย รวดเร็ว 

 ปี 2558 พฒันาระบบต่ออายอุอนไลน์ผา่นเวบ็ไซต ์เพื>ออาํนวยความสะดวก กบัลูกคา้และตวัแทน 

 ปี 2559     - เปิดบริการผอ่นชาํระประกนัรถยนตช์ั[น 1 ดอกเบี[ย 0%  6 เดือน 

    -  เปิดตวัแผนประกนัสรรพภยัสาํหรับบา้นอยูอ่าศยั "TPB บา้นรักษสุ์ข" และแผนประกนั 

     รถยนตส์าํหรับผูข้บัขี>อาย ุ35 ปีขึ[นไป "TPB 2 พลสั 35 แซ่บเวอร์" 

 ปี 2560   -  พฒันาโมบายแอพเพื>อเป็นเครื>องมือขายสาํหรับตวัแทนผา่นอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแทบ็เลต็ 

     ชื>อ "TPB D-Smart" 

    -  เปิดตวัแผนประกนัสรรพภยัสาํหรับธุรกิจขนาดยอ่ม "TPB SME Care" และแผนประกนั 

          อุบติัเหตุส่วนบุคคล "TPB PA Care4U Plus" ที>พลสัความคุม้ครองใหค้รบจนคุม้ยิ>งกวา่คุม้ 

      และครอบคลุมทุกพื[นที>ไม่เวน้โซนแดงในภาคใต ้

               ปี 2561     -    เปิดตวั Digital Marketing ทั[งสื>อโซเซียลมีเดีย ทาง เฟสบุ๊คเพจ, ช่องยทููป และไลน์แอด  

           (@thaipaiboon) รวมทั[งเผยแพร่คลิปวิดีโอ "TPB Check in" เนน้สาระความบนัเทิง และ  

          "ประกนัภยัเรื>องใกลต้วั" เนน้สาระความรู้ทุกเรื>องประกนัภยั 

               ปี 2562    -   นาํระบบงานคอมพิวเตอร์ของ P&O มาใช ้ทั[งระบบ Motor และ Non Motor เตม็รูปแบบ  

           เพื>อรองรับกบัการเพิ>มช่องทางการจาํหน่ายและช่องทางการรับชาํระเงิน  
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1.2 นโยบาย วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกจิ 

  วสัิยทัศน์  

  “ มาตรฐานสากล มั>นคง มีคุณภาพ โปร่งใสและยดึหลกับรรษทัภิบาลที>ดี ยั>งยนืมากวา่ 9 ทศวรรษ ” 

  พนัธกจิ  

1. มุ่งมั>นที>จะสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์และบริการที>สนองความต้องการของลูกคา้ และคู่คา้ โดยการสร้าง
มูลค่าเพิ>มและการใหบ้ริการที>มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เพื>อสร้างความพึงพอใจอยา่งย ั>งยนื 

2. มุ่งมั>นที>จะเป็นบริษทัประกนัภยัคุณภาพ มาตรฐานสากล ที>ดาํเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพบนพื[นฐานของ

ความสุจริต ความเป็นเอกภาพ และความมั>นคงของบริษทั 

3. มุ่งมั>นที>จะสร้างบุคลากรของบริษทัให้เป็นบุคลากรที>มีศกัยภาพสูง มีจิตสาํนึกดา้นการบริการ มีความรัก
และผกูพนัต่อองคก์ร มีความเป็นมืออาชีพบนพื[นฐานของความซื>อสตัยสุ์จริต 

4. มุ่งมั>นที>จะมีส่วนช่วยเกื[อกูลและบาํเพ็ญประโยชน์ต่อชีวิตคนไทยและสังคมไทยที>เป็นเสมือนบา้นอนั
มั>นคงอยา่งย ั>งยนื ในฐานะองคก์รธุรกิจที>ดี 

             นโยบายหลกั  

1.  ยดึมั>นต่อความพึงพอใจอยา่งย ั>งยนืของลูกคา้และคู่คา้ ดว้ยการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑที์>ทรงคุณค่าและการ

บริการที>ตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

2. ยึดมั>นต่อความมั>นคงอยา่งย ั>งยืนของบริษทั ดว้ยการสร้างความแขง็แกร่งดา้นการเงินสูงสุดและแสวงหา

กาํไรที>เหมาะสม (Optimized Profit) โดยไม่มุ่งเนน้กาํไรสูงสุด รวมทั[งการให้ความสาํคญัต่อความมั>นคง

ดว้ยกระบวนการบริหารความเสี>ยงภยั (Risk Management) 

3. ยึดมั>นต่อความมีคุณภาพอย่างย ั>งยืน ดว้ยการสร้างองคก์รให้เป็นองคก์รคุณภาพ กา้วทนัต่อกระแสการ

เปลี>ยนแปลงผา่นกระบวนการบริหารจดัการที>จะตอ้งพฒันาอยา่งต่อเนื>อง 

  ในปี พ.ศ. 2564 ที>ผ่านมา การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประเภท

ประกนัภยัอย่างต่อเนื>อง แต่บริษทั ไทยไพบูลยป์ระกนัภยั จาํกดั มหาชน ยงัคงยึดหลกัธรรมาภิบาลในการ

ดาํเนินธุรกิจ ดาํรงไวซึ้> ง คุณธรรม จริยธรรม และความจริงใจ มอบใหแ้ด่ลูกคา้ พนกังาน และผูถื้อหุน้ทุกท่าน

เป็นอย่างดีที>สุด โดยตลอดปี พ.ศ. 2564 บริษทัฯ ผ่านพน้การดาํเนินงานครบ 93 ปี  ยงัคงความเป็นบริษทั

ประกนัวินาศภยัที>ยืนหยดัเคียงขา้งคนไทยอยา่งมั>นคง และตอบสนองการบริการในยคุปัจจุบนัมีการบริหาร

ความเสี>ยงอยา่งเป็นมืออาชีพเพื>อรักษาไวซึ้>งผลประกอบการที>ดี 

  โดยบริษทัฯ ไดมี้การปรับกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบัโลกออนไลน์ในปัจจุบนั โดยมีการพฒันาและ

ปรับปรุงระบบ TPB Insurance Smile และระบบ Core  Insurance System เพื>อเพิ>มศกัยภาพในการซื[อและออก

กรมธรรมใ์นรูปแบบออนไลน์มากยิ>งขึ[น  

          สําหรับในปี  2565  บริษทัยงัคงมุ่งเน้นไปที>การปรับปรุงและพฒันาองคก์รในทุกๆดา้น เพื>อ

สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัที>ย ั>งยนื เพื>อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทั>วไป สภาพแวดลอ้มทางการ

แข่งขนัและโอกาสทางการตลาดที>จะเกิดขึ[นในอนาคต ทั[งในดา้นผลิตภณัฑ์ ,ช่องทางการจดัจาํหน่าย,การ
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สื>อสารองคก์ร,การบริการ,ระบบเทคโนโลยีและกฎระเบียบในการควบคุมธุรกิจ ภายใตวิ้สัยทศัน์ “มั>นคง มี

คุณภาพ โปร่งใส และยดึหลกับรรษทัภิบาลที>ดีโดยมุ่งเนน้การพฒันาบริษทัฯในทุกดา้น  มีเป้าหมายเพื>อสร้าง

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัระยะยาว สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและลูกคา้ที>

เปลี>ยนแปลงไปจากกระแสของยคุดิจิตอลและวิถีชีวิตใหม่    โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดกลยทุธ์ในการปรับปรุง

ระบบงานหลกัอย่างต่อเนื>องเพื>อพฒันาสู่การเป็น Digital Insurance และมีการพฒันาระบบการสมคัรและ

อบรมตวัแทนออนไลน์ เพื>ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูที้>สนใจเขา้เป็นตวัแทนของบริษทัฯ โดยบริษทัไดว้าง

กลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจไวด้งันี[  

1. การสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆทางการตลาดให้กบับริษทั ในรูปแบบดิจิตอลเพื>อความสะดวกสบาย 

รวดเร็วและตอบโจทยใ์นยคุดิจิตอลมากขึ[น 

• สร้างทีมผูเ้ชี>ยวชาญและการจดัการที>มีประสิทธิภาพ 

• ขยายเครือข่ายตวัแทนและการปรับปรุงผลิตภณัฑ ์

• การพฒันานวตักรรมของผลิตภณัฑเ์พื>อใชใ้นการขบัเคลื>อนการขายของบริษทัฯ 

2. การยดึหลกักลยทุธ์ทางการตลาดที>จะใชใ้นการดาํเนินการขายโดยคาํนึงถึงการพิจารณาตาม 

ความเสี>ยงต่างๆ 

• คาํนึงถึงคุณภาพของการรับประกนัภยัโดยปรับปรุงคู่มือการรับประกนัภยัของบริษทั 

3. ปรับปรุงกระบวนการที>จะสนบัสนุนองคป์ระกอบธุรกิจ 
• การปรับปรุงกระบวนการทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื>อสนบัสนุนกระบวนการทาํงานดา้น
ต่างๆของทุกหน่วยงาน 

4. การควบคุมตน้ทุนในการจดัการและค่าใชจ่้ายของทุกหน่วยงาน 

5. การจดัการทรัพยากรมนุษยโ์ดยวิธีการอบรมและการสรรหาผูที้>มีความสามารถเหมาะสมในการสร้าง
วฒันธรรมองคก์รเชิงบวก 

 

1.3 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

     บริษทัดาํเนินธุรกิจดา้นการรับประกนัวินาศภยัทุกประเภทโดยมีรายไดห้ลกัมาจากเบี[ยประกนัภยั เมื>อบริษทั 

ไดรั้บเบี[ยประกนัภยัแลว้  เบี[ ยประกนัภยัส่วนหนึ> ง  บริษทัจะนาํไปทาํการประกนัภยัต่อและอีกส่วนหนึ> งบริษทัจะรับ

เสี> ยงภยัไวเ้อง  สําหรับในส่วนที>บริษทัรับเสี> ยงภยัไวน้ั[ นเมื>อหักค่าใช้จ่ายแลว้ บริษทัจะนําไปลงทุนตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เรื>องการลงทุนประกอบธุรกิจอื>นของบริษทัประกนั

วินาศภยั 

 

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการทีGสําคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบีRยประกันภัย แยกตามประเภท

ของการรับประกนัภัย 

  บริการหลกัของบริษัทมี 4 ประเภท  คือ 
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1. การประกนัภยัรถยนต ์

   1.1 การประกนัภยัภาคบงัคบั (Compulsary  Insurance) 

   1.2 การประกนัภยัภาคสมคัรใจ (Valuntary  Insurance) โดยแบ่งการประกนัภยัเป็น  

  5 ประเภท  ไดแ้ก่ ประเภท 1-5  ซึ> งมีความคุม้ครองที>แตกต่างกนั 

 2. การประกนัอคัคีภยั  คือ การทาํสัญญารับเสี>ยงภยัโดยบริษทัตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้อา

ประกนัภยัในกรณีที>ทรัพยสิ์นที>เอาประกนัภยั  ไดเ้กิดความเสียหายอนัเนื>องมาจากเพลิงไหมห้รือฟ้าผา่  หรือการระเบิด

ของแก๊สที>ใชป้ระกอบการอุปโภคบริโภค  อาจขยายความคุม้ครองไปถึงเปียกนํ[ า  ระเบิด  จลาจล  นดัหยดุงาน  นํ[าท่วม  

แผน่ดินไหว  ลมพาย ุ ภยัอากาศยาน  เป็นตน้ 

 3. การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง  การทาํสญัญารับเสี>ยงภยัโดยบริษทัตกลงชดใชค่้าสินไหมทดแทนแก่ 

ผูเ้อาประกนัในกรณีที>ทรัพยสิ์นที>เอาประกนัไดเ้กิดความเสียหายอนัเนื>องจากการขนส่ง 

               4.  การประกนัภยัเบด็เตลด็    ซึ> งประกอบดว้ยการประกนัวินาศภยัอีกหลายประเภท    เช่น    การประกนัภยั

อุบติัเหตุส่วนบุคคล    การประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทาง     การประกนัภยัชดเชยรายได ้       การประกนัภยัโรคร้ายแรง   

การประกนัการเสี>ยงภยัระหวา่งก่อสร้าง  การประกนัโจรกรรม  การประกนัภยัสุขภาพ  เป็นตน้ 

ตารางสัดส่วนร้อยละของเบีRยประกนัภัยแยกตามประเภทของการรับประกนัภัย ประจําปี 2564 

                                                                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

   การ

ประกนั

อคัคภียั 

การประกนัภยั

ทางทะเล             

และขนส่ง 

การประกนัภยั       

รถยนต์ 
                        การประกนัภยัเบ็ดเตลด็ 

  รวม 

ตวั
เรื
อ  

สิน
ค้า

 

ภา
คบ
ังค
บั

 

ภา
คส
ม
คัร
ใจ

 

คว
าม
เสี
ยง
ภยั

ท
รัพ
ย์สิ
น

 

คว
าม
รับ
ผดิ
ต่อ

บุ
คค
ลภ
าย
น
อก

 

วศิ
วก
รร
ม 

อบุ
ัตเิ
ห
ตุส่
วน
บุ
คค
ล 

สุข
ภา
พ

 

อืGน
ๆ 

จํานวนเบี) ย

ประกันภัย

รับโดยตรง 

96.4  6.1 211.3 213.9 82.7 5.1 13.0 48.2 30.3 24.7 731.7 

สดัส่วน 

ข อ ง เ บี) ย

ประกนัภยั 

(ร้อยละ) 

13.2%  0.8% 28.9% 29.2% 11.3% 0.7% 1.8% 6.6% 4.1% 3.4% 100% 

หมายเหตุ : ขอ้มูลมาจากรายงาน ว. ประจาํปี  สาํหรับบริษทัประกนัภยั 

1.5 ช่องทางการติด ต่อบ ริษัท  วิ ธีการและระยะเวลาทีG ใช้ ในการเรียก ร้อง  พิ จารณ า  และชดใช้ เงิน  ห รือ 

ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกนัภัย 
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  1.5.1 ขั[นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกนัภยั สามารถ

เขา้ไปศึกษาไดที้>  http://www.thaipaiboon.com/main.php?m=corporate&p=mod_contentcorp&cid=5    

  1.5.2 วิธีการติดต่อบริษทั และหน่วยงานที>เกี>ยวขอ้ง กรณีมีขอ้พิพาทหรือเรื>องร้องเรียน 

                           สามารถติดต่อไดที้>  123 อาคารไทยประกนัชีวิต ชั[น 15-16  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400  โทร: 0-2246-9635 โทรสาร : 0-2246-9660  E-mail : webmaster@thaipaiboon.com 

หน่วยรับเรื>องร้องเรียน    โทรศพัท ์: 0-2642-2281   E-mail : generaladmin@thaipaiboon.com 

    

2.  กรอบการกาํกบัดูแลกจิการทีGด ีและกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอยีดในการดาํเนินการตาม

กรอบและกระบวนการดงักล่าว 

  

2.1    กรอบการกาํกบัดูแลกจิการทีGด ีและกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

               บริษทัฯดาํเนินธุรกิจประกนัวินาศภยัโดยยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที>ดี ซึ> งจะแสดงใหเ้ห็นถึงการมีระบบ

บริหารจดัการที>มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได ้  ช่วยสร้างความเชื>อมั>นและความมั>นใจใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ทุกฝ่าย อนัจะช่วยเพิ>มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอยา่งย ั>งยนืของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ

เป็นผูรั้บผดิชอบในการกาํหนดนโยบายต่างๆ ที>เกี>ยวกบัการบริหารจดัการ รวมถึงการบริหารความเสี>ยงภยั และรวมถึง

การกาํหนดกลยทุธ์ทางธุรกิจ   (Corporate Plan)    การกาํหนดระดบัความสามารถในการรองรับความเสี>ยงภยั  (Risk 

Appetite)   ประเภทของความเสี>ยงภยัที>บริษทัเขา้ไปรองรับ  (Risk Profile)  การกาํหนดนโยบายการบริหารความเสี>ยง 

(Risk Management)  การกาํกบัดูแล ดาํเนินการ และทบทวนกรอบการกาํกบัดูแลกิจการที>ดีที>กาํหนดขึ[น   เพื>อใหมี้การ

ปฏิบติัและบรรลุวตัถุประสงคที์>กาํหนดไว ้

 

  กรอบการกาํกบัดูแลกจิการทีGดขีองบริษัทฯ ประกอบด้วยเนืRอหาสําคญั 8 หมวดดงันีR  

1. สิทธิของผูถื้อหุ้น ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพื>อกาํหนดทิศทางการดาํเนินการของบริษทั การ

แสดงความเห็นซกัถาม และลงมติตดัสินใจในการดาํเนินการหรือไม่ดาํเนินการในเรื>องต่างๆ  

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

3. บทบาทต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่น ผูถื้อหุ้น ภาครัฐ พนักงาน ลูกคา้ เจา้หนี[  คู่คา้ คู่แข่งขนั และต่อสังคม

และส่วนรวม 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส   

5. โครงสร้าง องคป์ระกอบและคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 

6. การปฏิบติัหนา้ที>ของคณะกรรมการบริษทัฯ 

7. คณะกรรมการชุดยอ่ย 
8. หนา้ที>และความรับผิดชอบของผูบ้ริหารในการดาํเนินงานตามกลยทุธ์และนโยบายที>คณะกรรมการ
บริษทักาํหนด 
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  กระบวนการการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

1. บริษทัจดัใหมี้ระบบควบคุมภายในที>ดีและมีประสิทธิผล เพื>อใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปอยา่ง

มีประสิทธิภาพ มีรายงานทางการเงินที> ถูกต้อง เชื>อถือได้ ตลอดจนมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดของกฎหมายที>เกี>ยวขอ้ง 

2. การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการ แผนการจดัองคก์ร ระบบงาน และวิธีการซึ> งมีอยู่ภายใน

องคก์าร ซึ> งไดรั้บการออกแบบไวโ้ดยคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทั เพื>อให้เกิดความ

มั>นใจอยา่งสมเหตุสมผลเกี>ยวกบั 

- ความเชื>อถือไดแ้ละความมีคุณภาพสมบูรณ์ของขอ้มูล 

- การปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน วิธีการ กฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบั 

- การดูแล ป้องกนั ระวงัรักษาทรัพยสิ์นของบริษทั 

- การใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั มีประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการ 

 ดาํเนินงานหรือแผนงานที>กาํหนดไว ้

3. องคป์ระกอบของการควบคุมภายใน จาํแนกออกเป็น 5 องคป์ระกอบที>เกี>ยวเนื>องสมัพนัธ์กนัซึ> งมาจาก

วิถีทางที>ผูบ้ริหารดาํเนินธุรกิจและเชื>อมโยงเขา้เป็นอนัหนึ>งอนัเดียวกบักระบวนการทางการบริหาร ซึ> ง

ได้แก่  สภาพแวดล้อมของการควบคุม  (Control Environment) การประเมินความเสี> ยง  (Risk 

Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ขอ้มูลสารสนเทศและการสื>อสารในองค์กร 

(Information and Communication) และการติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

4. ผูต้รวจสอบภายใน กาํหนดขอบเขตการตรวจสอบภายใน รวมถึงการทดสอบและการประเมินความ

เพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในขององคก์ร  รวมถึงคุณภาพของการ

ปฏิบติังานภายในองคก์ร  ภายใตค่้าใชจ่้ายที>เหมาะสม 
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2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท 

 
 

 

 

2.3  โครงสร้างการจัดการของบริษัท 

       2.3.1 คณะกรรมการบริษัท   

                รายชื>อคณะกรรมการบริษทัฯ จาํนวน 6 ท่าน ดงัรายนามต่อไปนี[  

1. นายไชย          ไชยวรรณ   ประธานกรรมการ 

2. นางชชัฎา        มาลากลุ ณ อยธุยา  กรรมการ 

3. นางสาววีณา    ไชยวรรณ   กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 

4.   นายยจีูน           ฟง จูน เซียง  กรรมการ 

5.   นางสาวขวญัวรี ปราโมช ณ อยธุยา  กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.   นายธนาธิป        วิทยะสิรินนัท ์                  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

 

  คณะกรรมการบริษทัฯ  มีอาํนาจหนา้ที>และความรับผดิชอบ ดงันี[  

1. พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบในเรื>องที>สาํคญัเกี>ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ อาทิเช่น 

สายงานการตลาดธ ุรก ิจ สายงานประก ันภ ัยต ่อ สายงานบ ัญช ี & วางแผนและงบประมาณ สายงานบร ิหารความเส ีCยง
1.ส ่วนการตลาดธ ุรก ิจ 1- นครหลวง 1.ส ่วนประก ันภ ัยต ่อ 1.ส ่วนบ ัญช ี 1.ส ่วนบร ิหารความเส ีBยง ส ่วนลงท ุน
2.ส ่วนการตลาดธ ุรก ิจ 1 - ภ ูม ิภาค 2.ส ่วนวางแผนและงบประมาณ 
3.ส ่วนการตลาดธ ุรก ิจ 2 สายงานร ับประก ันภ ัย
4.ส ่วนการตลาดธ ุรก ิจ 3 1.ส ่วนร ับประก ันภ ัยรถยนต ์ สายงานการเง ินและธ ุรการ
5.ส ่วนการตลาดธ ุรก ิจ 4 2.ส ่วนร ับประก ันภ ัยท ัBวไป 1.ส ่วนการเง ิน

2.ส ่วนธ ุรการ
สายงานการตลาดต ัวแทน
1.ส ่วนการตลาดต ัวแทน 1 สายงานคณ ิตศาสตร ์ประก ันภ ัย สายงานทร ัพยากรบ ุคคล
2.ส ่วนการตลาดต ัวแทน 2 1.ส ่วนคณ ิตศาสตร ์ประก ันภ ัย 1.ส ่วนทร ัพยากรบ ุคคล
3.ส ่วนการตลาดต ัวแทน 3
4.ส ่วนการตลาดต ัวแทน 4

สายงานส ินไหม สายงานเทคโนโลย ีสารสนเทศ
สายงานส ่งเสร ิมการตลาด 1.ส ่วนส ินไหมรถยนต ์ 1.ส ่วนเทคโนโลย ีสารสนเทศ
1.ส ่วนบร ิการการตลาด 2.ส ่วนส ินไหมท ัBวไป
2.ส ่วนส ืBอสารองค ์กรและส ืBอสารการตลาด 3.ส ่วนการจ ่ายส ินไหม

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ที.ปรึกษาคณะกรรมการ

สํานักกรรมการผู้จัดการ

คณะอํานวยการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ด้านประกันภัย ด้านจัดการกลางด้านการตลาด

คณะกรรมการ
ลงทุน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี.ยง

สํานักกํากับการปฏิบัติตาม
กฏระเบียบ

สํานักตรวจสอบภายใน
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วิสัยทศัน์และภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี>ยงแผนงานและงบประมาณประจาํปี 

เป็นตน้ รวมทั[งกาํกบัดูแล ติดตาม ใหฝ่้ายจดัการดาํเนินงานตามนโยบายและแผนงานที>กาํหนดไว้

อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. พิจารณาการกาํหนดนโยบายด้านต่างๆ ของบริษทัฯ อาทิเช่น นโยบายการกาํกับดูแลกิจการที>ดี 

นโยบายการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื>น นโยบายการบริหารความเสี>ยง เพื>อให้ฝ่ายบริหาร

นาํไปปฏิบติั รวมถึงการทบทวนประเมินผลการปฏิบติัเพื>อนาํมาพิจารณาปรับปรุงใหเ้หมาะสม 

3. ให้ความเห็นชอบจรรยาบรรณธุรกิจ เพื>อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึง
มาตรฐานด้านจริยธรรมที>บริษัทฯ ใช้ในการดําเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณดงักล่าว 

4. จดัให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที>เหมาะสมในด้านการดาํเนินงาน ด้านการ

รายงานทางการเงินและดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยจดัให้มีหน่วยงานที>มี

ความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ที>เป็นผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดงักล่าว

และทบทวนระบบควบคุมที>สาํคญัอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั[ ง 

5. จดัใหมี้กระบวนการบริหารความเสี>ยงใหค้รอบคลุมทั[งองคก์รและสอดคลอ้งกบันโยบายการบริหาร
ความเสี>ยง  โดยใหฝ่้ายจดัการเป็นผูป้ฏิบติัตามนโยบายและรายงานใหค้ณะกรรมการบริหารความ

เสี>ยงทราบเป็นประจาํและมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลการจดัการความเสี>ยง ใน

ทุกๆ ระยะเวลาที>พบวา่ระดบัความเสี>ยงมีการเปลี>ยนแปลง รวมถึงการให้ความสาํคญักบัสัญญาณ

เตือนภยัล่วงหนา้และรายการผดิปกติทั[งหลาย 

6. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั[งและกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที>ของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
    

 

           2.3.2 คณะผู้บริหาร   

                    รายชื>อคณะผูบ้ริหาร  จาํนวน 10 ท่าน ดงัรายนามต่อไปนี[  

1.  นางชชัฎา               มาลากลุ ณ อยธุยา      ประธานคณะอาํนวยการบริหาร 

2.  นายยจีูน                 ฟง จูน เซียง        กรรมการผูจ้ดัการ 

3.  นายศราวธุ             ลวพิมล                   ผูจ้ดัการฝ่ายส่วนสินไหมรถยนตแ์ละส่วนการจ่ายสินไหม 

4.  นายชยัมงคล          สุงสุวรรณ   ผูจ้ดัการฝ่าย ส่วนสินไหมทั>วไป 

5. นางวราภรณ์   อะนิปะ   ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย  สายงานการเงินและธุรการ 

6. นายบรรพจน์          ลี[ผดุง   ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย สายงานบญัชีและส่วนวางแผน 

และงบประมาณ 

7. นายพรชยั   อนนัตศิ์ริกลุ   ผูจ้ดัการอาวโุส ส่วนสินไหมรถยนต ์

8. นายจิรศกัดิl  จิรศกัดิl    ผูจ้ดัการอาวโุส ส่วนสินไหมทั>วไป 

9. นางกลัญา               วนัทนาศุภมาต  ผูจ้ดัการอาวโุส ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

10. นายศุภณฐัฏ ์ ป้อมเอี>ยม   ผูจ้ดัการอาวโุส สาํนกักาํกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
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            บทบาทหนา้ที>และความรับผดิชอบของคณะผูบ้ริหาร  มีดงันี[  

     1. นํากลยุทธ์และนโยบายในการดําเนินธุรกิจที> คณะกรรมการบริษัทกําหนดไปปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงการสร้างมูลค่าในระยะยาวและการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ั>งยนืของบริษทั 

     2. ส่ งเส ริม  สนับสนุน  และดําเนินการให้บ ริษัท มีการบริหารจัดการความเสี> ยง  มีระบบการ 

   ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการปฏิบัติตามกฎหมายที> เกี>ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และ 

   มีการปฏิบติัต่อผูเ้อาประกนัภยัอยา่งเป็นธรรม 

  3. มีการรายงานข้อมูลที>สําคัญเกี>ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท  ระดับความเสี> ยงของบริษัท  

   และผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา 

   เพื> อให้คณะกรรมการบ ริษัทสามารถกํากับ ดูแลและติดตามผลการดําเนินงานได้อย่างมี 

   ประสิทธิภาพ 

  4. กําหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาหรือสายการรายงานที> เหมาะสม  รวมถึงการกําหนด 

   หน้าที>ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานภายใต้สายการบังคับบัญชานั[ นอย่างชัดเจนให้เอื[อ 

   ต่อการบริหารจดัการความเสี>ยง และการกาํกบั ควบคุม ตรวจสอบ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  5. ส่งเสริมให้บริษัทมีวฒันธรรมการบริหารความเสี> ยง ดูแลและควบคุมความเสี> ยงของบริษัทให ้

 อยูใ่นระดบัความเสี>ยงที>ยอมรับได ้(risk appetite) ตามที>คณะกรรมการบริษทักาํหนด รวมทั[งสื>อสารให ้ 

      พนักงานทุกคนในบริษทัเขา้ใจและตระหนักถึงความสําคญัของนโยบายการบริหารความเสี>ยงของ  

บริษทั 

  6. จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติ งานของผู ้บ ริหารเป็นประจําทุกปีโดยเป รียบ เทียบกับ 

   เป้าหมายที>คณะกรรมการบริษัทฯ  กําหนดไว้และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ 

   บริษทั 

  7. ต้องไม่ปฏิบัติหน้าที> เป็นพนักงานเต็มเวลาที>องค์กรอื>น เวน้แต่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

   แล้วเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที> เต็มเวลาที>องค์กรอื>นนั[ นไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ 

   ปฏิบติัหนา้ที>ใหบ้ริษทั 

 

    2.4   คณะกรรมการชุดย่อย 

     2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

   รายชื>อคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 4 ท่าน ดงัรายนามต่อไปนี[   

    1. น.ส.ขวญัวรี  ปราโมช ณ อยธุยา       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  2. นายธนาธิป  วิทยะสิรินนัท ์              กรรมการ 

  3. นางสาววีณา    ไชยวรรณ  กรรมการ 

  4. นายมานะ ภู่สุวรรณ  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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                 อาํนาจหนา้ที>และความรับผดิชอบ มีดงันี[  

  1. สอบทานรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลเพื>อใหมี้การรายงานผลอยา่งเพียงพอ 

  2. สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  ระบบการตรวจสอบภายใน  ระบบ 

  การบริหารความเสี>ยง  และการปฏิบติัตามกฎหมายที>เกี>ยวขอ้งกบัธุรกิจประกนัภยั  

  รวมทั[งใหข้อ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะเพื>อใหมี้การปฏิบติัอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

  3. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั[งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

  4. ปฏิบติัการตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

  2.4.2  คณะกรรมการบริหารความเสีGยง 

              รายชื>อคณะกรรมการบริหารความเสี>ยง จาํนวน 6 ท่าน ดงัรายนามต่อไปนี[  

1. นางชชัฎา   มาลากลุ ณ อยธุยา ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี>ยง 

2. นายยจีูน  ฟง จูน เซียง กรรมการ 

3. นางวราภรณ์  อะนิปะ กรรมการ 

4. นายบรรพจน์  ลี[ผดุง กรรมการ 

5. นายศุภณฐัฏ ์ ป้อมเอี>ยม กรรมการ 

6. นายฉตัรชยั  โชติเจริญสิน เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี>ยง 

 

                           อาํนาจหนา้ที>และความรับผดิชอบ มีดงันี[  

1. กาํหนดนโยบายการบริหารความเสี>ยง โดยครอบคลุมถึงกรอบและกระบวนการบริหาร 
ความเสี>ยง กาํหนดประเภทและระดบัความเสี>ยงที>ยอมรับได ้

2. กาํหนดกลยทุธ์การบริหารความเสี>ยงใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเสี>ยง 
3. กาํหนดการจดัการโครงสร้างการกาํกบัดูแลความเสี>ยงใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหาร 
ความเสี>ยง 

4. ปฏิบติัการตามกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี>ยง 
 

2.4.3   คณะกรรมการลงทุน 

       รายชื>อคณะกรรมการลงทุน จาํนวน 7 ท่าน ดงัรายนามต่อไปนี[  

1. นายวานิช  ไชยวรรณ ประธานคณะที>ปรึกษา 

2. นายไชย  ไชยวรรณ ที>ปรึกษา 

3. นางวิไลพร  มุ่งศิริ ที>ปรึกษา 

4. นางชชัฎา  มาลากลุ ณ อยธุยา ประธานคณะกรรมการลงทุน 

5. นายยจีูน ฟง จูน เซียง   กรรมการ 

6. นายบรรพจน์  ลี[ผดุง   กรรมการ 

7. น.ส.ภาณุมาศ  ไชยสุทธินนัท ์ เลขานุการคณะกรรมการลงทุน 
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  อาํนาจหนา้ที>และความรับผดิชอบ  มีดงันี[  

1. จดัทาํนโยบายการลงทุนและวงเงินอนุมติัลงทุนตามประเภทการลงทุน 

2. กาํกบัดูแลการบริหารงานดา้นการลงทุน การทาํนิติกรรมและการจดัทาํรายงาน 

ตามหลกัเกณฑที์>กฎหมายกาํหนด 

3. พิจารณาอนุมติัการลงทุนตามระเบียบของบริษทัฯ 

4. ปฏิบติัการตามที>คณะกรรมการบริษทั กาํหนด 

   

          2.5  การสรรหาและการแต่งตัRงกรรมการ กรรมการอสิระ  และผู้บริหาร 

       หลกัเกณฑใ์นการสรรหา 

1. พิจารณาจากความรู้ ความชาํนาญ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื>อเขา้มาบริหารและสามารถ

อุทิศเวลาในการทาํงานอยา่งเตม็ที> 

2. พิจารณาดว้ยความโปร่งใส  และเป็นธรรม 

3. ดูลกัษณะ ความสามารถ และความเหมาะสม  

 

          2.6    นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration Policy) 

 1. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้าํหนดค่าตอบแทนที>เป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน  สวสัดิการต่างๆ            

    รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ กรรมการอิสระ  และผูบ้ริหาร 

  2. คณะกรรมการเป็นผูป้ระเมินผล และพิจารณาค่าตอบแทน เงินเดือน การขึ[นเงินเดือน สําหรับ 

     คณะกรรมการของบริษทั รวมถึงกรรมการผูจ้ดัการ โดยการจ่ายผลตอบแทนจะสัมพนัธ์กบัผล 

     การปฏิบติังานตามเป้าหมายที>ไดว้างไว ้

 

 

3. การบริหารความเสีGยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์และหนีRสิน   

(Asset liability Management ALM) 

 

  3.1 การบริหารความเสีGยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)  

 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการบริหารความเสี>ยงแบบองคร์วม(Enterprise Risk Management) อยา่งเป็นกระบวนการ เพื>อ

ควบคุมและบริการจดัการความเสี>ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที>บริษทัฯยอมรับไดแ้ละบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของบริษทั

ฯ ทั[งในระยะสั[นและระยะยาว 

 บริษทัฯไดท้าํการแต่งตั[งคณะกรรมการบริหารความเสี>ยง โดยมีหนา้ที>สอบทานและนาํเสนอนโยบายการบริหาร

ความเสี>ยงในดา้นต่างๆและระดบัความเสี>ยงที>ยอมรับไดต่้อคณะกรรมการบริษทัฯ รวมถึงการสอบทานต่างๆที>เกี>ยวขอ้ง

กบัการบริหารความเสี>ยงของบริษทัฯ 
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 เพื>อใหเ้กิดความชดัเจนในการบริหารความเสี>ยง คณะกรรมการบริหารความเสี>ยงไดก้าํหนดกรอบนโยบายในการ

บริหารความเสี>ยง วิธีการดาํเนินงาน และแผนการดาํเนินงานการบริหารความเสี>ยงของบริษทัฯ  ดงันี[  

•  จดัการความเสี>ยงอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดและอยูใ่นระดบัที>ยอมรับไดเ้พื>อสนบัสนุนการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที>กาํหนดในแผนการดาํเนินงานและแผนกลยทุธ์ 

• บริหารจดัการความเสี>ยงตามกรอบการดาํเนินการเพื>อตอบสนองความเสี>ยงรวมถึงเหตุการณ์ที>อาจส่งผลให้

เกิดความเสี>ยงในทุกๆดา้นไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีมาตรฐาน รวมทั[งมีการดาํเนินการเพื>อสร้างพื[นฐานในการป้องกนั

ความเสี>ยงระยะยาวใหก้บับริษทั จนเกิดเป็นวฒันธรรมการบริหารความเสี>ยงของบริษทัฯ 

•   ส่งเสริมและพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการบริหารความเสี>ยงให้เกิดขึ[นกบัผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั 

รวมทั[งสนบัสนุนใหก้ารบริหารความเสี>ยงเป็นวฒันธรรมขององคก์รไดอ้ยา่งย ั>งยนื 

• กาํหนดใหผู้บ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ ตระหนกัและมีความเขา้ใจตรงกนัถึงเป้าหมาย วตัถุประสงค ์

รวมทั[งแนวทางการบริหารความเสี>ยง เพื>อร่วมกนัสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย(Stakeholders) และสร้าง

มูลค่าเพิ>มใหก้บัองคก์ร โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อเป้าหมายการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที>

ดี (Good Corporate Governance)และขอ้กาํหนดของหน่วยงานการกาํกบัดูแลกิจการ 

 

แนวทางในการบริหารจัดการความเสีGยง 

1.  การบริหารความเสี>ยงดา้นประกนัภยั (Insurance Risk) เป็นความเสี>ยงที>เกิดจากความผนัผวนของความถี> 

ความรุนแรง และเวลาที>เกิดความเสียหายที>เบี>ยงเบนจากสมมติฐานที>ใชใ้นการกาํหนดอตัราเบี[ยประกนัภยั 

การคาํนวณเงินสาํรอง และการพิจารณารับประกนัภยั  บริษทัฯมีกระบวนการติดตามและวิเคราะห์ผลการ

รับประกนัภยัของผลิตภณัฑที์>นาํออกจาํหน่ายในทุกๆ เดือน  เพื>อนาํมาใชใ้นการพิจารณาปรับปรุงหรือ

ยกเลิกผลิตภณัฑ ์และมีการบททวนความเพียงพอของอตัราเบี[ยประกนัภยัและอตัรากาํไรของผลิตภณัฑ์

เพื>อใหแ้น่ใจวา่สินคา้มีความสอดคลอ้งกบัระดบัความเสี>ยงที>ยอมรับของบริษทัได ้

2.  การบริหารความเสี>ยงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี>ยงที>เกิดจากการกาํหนดนโยบาย แผนกล

ยทุธ์ แผนการดาํเนินงาน และการนาํไปปฏิบติัใชอ้ยา่งไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคลอ้งกนัระหวา่งนโยบาย 

เป้าหมาย กลยทุธ์ โครงสร้างองคก์ร ภาวการณ์แข่งขนัและสภาพแวดลอ้ม อนัส่งผลกระทบต่อบริษทั  ซึ> ง

บริษทัไดแ้ต่งตั[ง คณะอาํนวยการบริหาร( Executive Committee)  เพื>อทาํหนา้ที>ในการกาํหนดกลยทุธ์ 

แผน 3 ปี ทิศทางการขยายงาน และแผนรองรับการขยายงานของบริษทัฯ ทั[งนี[ เพื>อใหส้ามารถจดัการกบั

ความเสี>ยงดา้นกลยทุธ์ไดอ้ยา่งหมาะสมและอยูใ่นระดบัที>ยอมรับได ้ความเสี>ยงดา้นประกนัภยั (Insurance 

Risk) หมายถึง ความเสี>ยงที>เกิดจากความผนัผวนของความถี> ความรุนแรง และเวลาที>เกิดความเสียหายที>

เบี>ยงเบนจากสมมติฐานที>ใชใ้นการกาํหนดอตัราเบี[ยประกนัภยั การคาํนวณเงินสาํรอง และการพิจารณา

รับประกนัภยั  
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3.  การบริหารความเสี>ยงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นความเสี>ยงที>เกิดจากการที>บริษทัไม่สามารถ

ชาํระหนี[ สินและภาระผกูพนัเมื>อถึงกาํหนด เนื>องจากไม่สามารถเปลี>ยนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่

สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอ หรือไม่สามารถหาเงินมาชาํระได ้ บริษทัฯไดมี้การจดัทาํงบประมาณเงิน

สดทั[งดา้นสินทรัพยแ์ละดา้นหนี[ สิน เพื>อใหม้ั>นใจวา่บริษทัฯมีเงินสดเพียงพอชาํระหนี[  

4. การบริหาร ความเสี>ยงดา้นการปฏิบติัการ (Operation Risk) เป็นความเสี>ยงที>เกิดจากความลม้เหลว ความ

ไม่เพียงพอ หรือความไม่เหมาะสมของบุคลากร กระบวนการปฏิบติังานภายใน ระบบงาน หรือเกิดจาก

เหตุปัจจยัภายนอก จะรวมไปถึงความเสี>ยงดา้นชื>อเสียงและความเสี>ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย ซึ> ง

บริษทัฯไดมี้แนวทางในการบริหารจดัการความเสี>ยง โดยการวิเคาระห์ขอ้มูลเหตุการณ์ความเสียหาย  เพื>อ

ประเมินความเสี>ยงจากการดาํเนินงานและในส่วนของระบบการบริหารความต่อเนื>องทางธุรกิจ( Business 

Continuity Management ) เพื>อใหก้ารดาํเนินธุรกิจและการพื[นฟูธุรกิจจากผลกระทบที>อาจเกิดขึ[นมีความ

สอดคลอ้งกนั และเพิ>มประสิทธิภาพในการจดัการความเสี>ยงในอนาคต 

5.  การบริหารความเสี>ยงดา้นตลาด (Market Risk) เป็นความเสี>ยงที>เกิดจากการเปลี>ยนแปลงของราคาตลาด

ของสินทรัพยที์>ลงทุน อตัราดอกเบี[ย อตัราแลกเปลี>ยนเงินตราระหวา่งประเทศ ราคาตราสารทุน และราคา

สินคา้โภคภณัฑ ์ 

- ความเสี>ยงดา้นอตัราดอกเบี[ย  (Interest Rate Risk)   เป็นความเสี>ยงจากการเปลี>ยนแปลงของอตัรา

ดอกเบี[ยอนัส่งผลใหมู้ลค่าสินทรัพยแ์ละหนี[ สินเกิดการเปลี>ยนแปลงไม่สอดคลอ้งกนั        บริษทัฯจึงมี

แนวทางในการบริหารจดัการความเสี>ยงเพื>อลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี[ย ดว้ยการ

บริหารสินทรัพยแ์ละหนี[ สิน (Asset Liability Management )ใหอ่้อนไหวต่อการเปลี>ยนแปลงของอตัรา

ดอกเบี[ยในระดบัที>ใกลเ้คียงกนั     อีกทั[งมีการพิจารณาการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัประเภทที>หน่วยงาน 

                     กาํกบัดูแลเป็นผูก้าํหนด  

6.  การบริหารความเสี>ยงดา้นเครดิต (Credit Risk) เป็นความเสี>ยงที>เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตาม

ภาระที>ตกลงไวก้บับริษทั รวมถึงโอกาสที>คู่สัญญาจะถูกปรับลดอนัดบัความเสี>ยงดา้นเครดิต บริษทัฯมี

แนวทางในการบริหารจดัการความเสี>ยง โดยกาํหนดอนัดบัความน่าเชื>อถือของคู่คา้ รวมทั[งการลงทุนใน

หลกัทรัพยที์>มีอนัดบัความน่าเชื>อถือและประเภทที>หน่วยงานกาํกบัดูแลเป็นผูก้าํหนด  

7.  การบริหารความเสี>ยงดา้นชื>อเสียง (Reputation Risk) เป็นความเสี>ยงที>เกิดจากความเสียหายต่อบริษทัจาก

การเสื>อมเสียชื>อเสียงหรือจุดยืนเนื>องจากลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุ้นและ/หรือหน่วยงานกาํกบัดูแล ที>มีมุมมอง

ภาพลกัษณ์ต่อบริษทัในแง่ลบ ในกรณีดงักล่าวอาจถือไดว้า่เป็นความเสี>ยงในการดาํเนินงานโดยรวมของ

บริษทัมากกวา่ที>จะเป็นความเสี>ยงแยกออกไป 

8. การบริหารความเสี>ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) เป็นความเสี>ยงที>เกิดที>

อาจจะเกิดขึ[นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดาํเนินธุรกิจ ซึ> งมีผลกระทบต่อระบบหรือการ

ปฏิบติังานของบริษทั รวมถึงความเสี>ยงที>เกิดขึ[นจากภยัคุกคามทางไซเบอร์(Cyber threat) 
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               9. การบริหารความเสี>ยงที>เกิดขึ[นใหม่ (Emerging Risk) เป็นความเสี>ยงที>เห็นว่ามีนัยสําคญัที>จะเกิดขึ[นแต่

อาจจะยงัไม่มีความเขา้ใจที>ครบถว้น หรือกาํหนดให้ใชต้ามขอ้กาํหนดและเงื>อนไขในดา้นการประกนัภยั 

การกาํหนดราคา การตั[งสาํรอง หรือกาํหนดเงินกองทุน 

    -ความเสี>ยงภยั (Risk Exposure) เป็นมูลค่าที>วดัจากความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์กบัผลกระทบ

จากเหตุการณ์ความเสี>ยงนั[น ซึ> งการวิเคราะห์ความเสี>ยงภยัมกัจะมีการจดัอนัดบัความเสี>ยงตามความน่าจะ

เป็นของการเกิดความเสียหาย (likelihood) และมูลค่าความเสียหายที>อาจเกิดขึ[น (potential loss) 

     10. การบริหารความเสี>ยงภายในกลุ่มธุรกิจ (Group Risk) เป็นความเสี>ยงที>บริษทัอาจไดรั้บผลกระทบเชิงลบ

จากเหตุการณ์(ทั[งที>เป็นทางการเงินและที>ไม่ใช่ทางการเงิน) จากธุรกิจในกลุ่มเดียวกนั นอกจากนี[ยงัรวมถึง

ความเสี>ยงที>เกิดจากความมั>นคงทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทั[งหมดหรือบริษทัภายในกลุ่มธุรกิจซึ> งไดรั้บ

ผลกระทบจากเหตุการณ์ของธุรกิจใดธุรกิจหนึ> ง ซึ> งเป็นทั[งเหตุการณ์ที>เกิดขึ[นภายในกลุ่มธุรกิจเองหรือ 

เหตุการณ์ภายนอกที>กระทบต่อกลุ่มธุรกิจ ความเสี>ยงภายในกลุ่มธุรกิจอาจเกิดจาก ตวัอยา่งเช่น การลุกลาม

ของวิกฤติการเงิน การกูย้ืมเงินในการทาํธุรกิจ การนับเป็นเงินกองทุนซํ[ าซ้อนกนั การกระจุกตวั ความ

ซบัซอ้นของธุรกิจ นอกจากนี[  กิจกรรมต่างๆอาทิเช่น สินเชื>อ การโอนความเสี>ยง สภาพคล่อง  การจา้งงาน

ของบุคคลภายนอก และขอ้มูลนอกงบดุลอาจทาํใหเ้กิดความเสี>ยงภายในกลุ่มธุรกิจเพิ>มขึ[น 

     11. การบริหารความเสี>ยงดา้นมหันตภยั (Catastrophe Risk) เป็นความเสี>ยงที>เหตุการณ์ที>เหตุการณ์หนึ> งหรือ

เหตุการณ์ต่อเนื>องที>มีขนาดใหญ่ โดยปกติเกิดขึ[นภายในช่วงเวลาสั[นๆ (มกัจะเป็น 72 ชั>วโมง) ที>ก่อใหเ้กิด

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนจริงเบี>ยงเบนไปจากค่าสินไหมที>ไดมี้การคาดการณ์ไวม้าก 

 

  3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนีRสิน (Asset Liability Management : ALM) 

       การบริหารสินทรัพยข์องบริษทัฯ โดยมีคณะกรรมการลงทุนและหน่วยงานลงทุนเป็นผูรั้บผิดชอบในการ

ลงทุน ซึ> งการลงทุนส่วนใหญ่ลงทุนในสินทรัพยที์>มีสภาพคล่องสูงและความเสี> ยงตํ>า เช่น พนัธบตัร และเงินฝาก

ธนาคาร    ส่วนการบริหารหนี[ สินของบริษทัฯ มีหน่วยงานคณิตศาสตร์ประกนัภยัเป็นผูรั้บผิดชอบในการคาํนวณ

หนี[ สินดา้นการรับประภยั  ซึ> งการบริหารสินทรัพยแ์ละหนี[ สินดงักล่าวของบริษทัจะมีการตรวจสอบสภาพคล่องอยา่ง

สมํ>าเสมอ 

ขอ้มูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดงันี[      หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
ปี 2564 ปี 2563 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 

สินทรัพยล์งทุน  (Total Investment Assets) 1,535.80 1,536.42 1,284.69  1,284.91  

สินทรัพยส์ภาพคล่อง (Total Liquid Assets) 1,493.07 1,493.69 1,248.48  1,248.70  

หนี4 สินรวม 1,090.44 1,068.19 1,062.53  1,066.33  

หนี4 สินตามสญัญาประกนัภยั 731.82 713.46 734.52  744.01  
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หมายเหตุ    - ราคาบญัชี หมายถึง สินทรัพยแ์ละหนี[ สิน ที>ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  - ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยแ์ละหนี[ สินที>ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหนี[ สินของบริษทัประกนัวินาศภยั เพื>อวตัถุประสงค์

หลกัในการกาํกบัความมั>นคงทางการเงินของบริษทัประกนัภยั และเพื>อให้มั>นใจว่าบริษทัมีความสามารถในการจ่าย

ผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

 

4. ความเสีGยงจากการรับประกันภัยทีGสามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของ

บริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชืGอมโยงของเงินกองทุนและความเสีGยงจากการรับประกันภัย และการ

กระจุกตัวจากการรับประกนัภัย 

 

       การบริหารจดัการความเสี> ยงจากการรับประกันภยัของบริษทัฯ โดยจดัให้มีการทบทวนนโยบายการรับ

ประกนัภยัประเภทต่างๆ และกลยุทธ์การบริหารการประกนัภยัต่อเป็นประจาํทุกปี กาํหนดกระบวนการพิจารณารับ

ประกนัภยัที>ครอบคลุมความเสี>ยงและกาํหนดเงื>อนไขการรับประกนัภยัที>เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความเสี>ยงภยัที>

แทจ้ริง  บริษทัฯมีกระบวนการติดตามและวิเคราะห์ผลการรับประกนัภยัของผลิตภณัฑที์>นาํออกจาํหน่ายในทุกๆ เดือน  

เพื>อนาํผลที>ไดจ้ากการวิเคราะห์ มาใชใ้นการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกผลิตภณัฑ ์และมีการทบทวนความเพียงพอ

ของอตัราเบี[ ยประกนัภยัและอตัรากาํไรของผลิตภณัฑ์เพื>อให้แน่ใจว่าสินคา้มีความสอดคลอ้งกบัระดบัความเสี>ยงที>

ยอมรับได ้ (Risk Appetite) ของบริษทั 

 

        บริษทัฯยงัคงคาํนึงถึงการกระจุกตวัจากการรับประกนัภยัและการทาํประกนัภยัต่อ โดยจดัให้มีกลยทุธ์การ

บริหารการประกนัภยัต่อให้สอดคลอ้งกบัความเสี>ยงที>ยอมรับได(้Risk Appetite)และระดบัความเสี>ยงสุงสุดที>ยอมรับ

ได(้ Risk tolerance)ของบริษทั รวมทั[งกาํหนดสดัส่วนในการรับประกนัภยัไวเ้องสูงสุด( Maximum Retention)ต่อความ

ความเสี>ยงภยัตามแต่ละประเภทของการรับประกนัภยั  และกระจายความเสี>ยงในการรับประกนัภยัจากลูกคา้ ในกลุ่ม

ต่างๆโดยและโอนความเสี>ยงไปยงับริษทัรับประกนัภยัต่อโดยเน้นบริษทัรับประกนัภยัต่อที>มีความแข็งแกร่งทาง

การเงินเป็นหลกั ตลอดจนจดัให้มีสัญญาประกนัภยัต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) เป็นเครื>องมือใน

การป้องกนัและควบคุมความเสี>ยงภยัไม่ใหเ้กิดความผนัผวนและกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษทัฯ 

 

ขอ้มูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดงันี[  

                                                       หน่วย : ลา้นบาท   

รายการ จํานวน 

สาํรองประกนัภยัส่วนที>เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ  305.38 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 79.27 

เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 0.91 
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5. มูลค่า วธีิการ และสมมติฐานในการประเมินหนีRสินจากสัญญาประกนัภัย    

 

สํารองประกนัภัยสําหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 

                  สาํรองประกนัภยัสาํหรับสัญญาระยะยาวเป็นยอดสาํรองสะสมตั[งแต่เริ>มทาํประกนัถึงวนัสิ[นรอบระยะเวลา

รายงานสําหรับกรมธรรม์ที>มีผลบังคบัอยู่ สํารองดังกล่าวตั[ งขึ[นสําหรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ที>

ประมาณวา่จะเกิดขึ[นในอนาคต บริษทัฯคาํนวณสาํรองประกนัภยัสาํหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว โดยอา้งอิงตามวิธี

สํารองประกนัภยัแบบเบี[ ยประกนัภยัรวม (Gross Premium Valuation: GPV) โดยขอ้สมมติสําคญัที>ใชใ้นการคาํนวณ 

ประกอบดว้ย อตัรามรณะ อตัราค่าใช้จ่ายเกี>ยวกบัการขายและบริหารงานซึ> งเป็นค่าประมาณการที>ดีที>สุดของภาระ

ผกูพนัตามสญัญาประกนัภยั ณ ขณะนั[น (Best-estimate assumption) และอตัราคิดลด 

 สํารองเบีRยประกนัภัย 

                เงินสาํรองเบี[ยประกนัภยัที>ยงัไม่ถือเป็นรายได ้

                 บริษทัฯ ตั[งเงินสาํรองเบี[ยประกนัภยัที>ยงัไม่ถือเป็นรายไดต้ามกฎเกณฑใ์นประกาศกระทรวงพาณิชย ์เรื>องการ

จดัสรรเงินสาํรองสาํหรับเบี[ยประกนัภยัที>ยงัไม่ตกเป็นรายไดข้องบริษทัประกนัวินาศภยัดงันี[  

ประเภทการประกนั วิธีการคาํนวณเงินสาํรอง 

- การประกนัอคัคีภยั, ภยัทะเลและขนส่ง(ตวัเรือ), 

รถยนต์ และภยัเบ็ดเตล็ด  (ยกเวน้อุบติัเหตุการ

เดินทางที>มีความคุม้ครองไม่เกิน 6 เดือน) 

- วิธีเฉลี>ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ>งส่วนยี>สิบสี>) 

- การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเที>ยว การประกนัภยั
อุบติัเหตุ  การเดินทางที>มีระยะเวลาคุม้ครองไม่

เกิน 6 เดือน 

- ร้อยละร้อยของเบี[ ยประกันภัยรับ  ตั[ งแต่

วนัที>กรมธรรมป์ระกนัภยัเริ>มมีผลคุม้ครอง

ตลอดระยะเวลาที>บริษัทยงัคงให้ความ

คุม้ครองแก่   ผูเ้อาประกนัภยั 

สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

             ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจาํนวนที>จะจ่ายจริง ส่วนสํารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเมื>อไดรั้บ

การแจง้คาํเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนที>ผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของฝ่าย

บริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมที์>เกี>ยวขอ้ง   

    บริษทัฯได้ตั[ งสํารองเพิ>มเติมสําหรับความเสียหายที>เกิดขึ[นแลว้แต่ยงัไม่ได้มีการรายงานให้บริษฯั ทราบ 

(Incurred but not reported claim: IBNR) ซึ> งคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยคาํนวณจากประมาณ

การที>ดีที>สุดของค่าสินไหมทดแทนที>คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคตสําหรับความสูญเสียที>เกิดขึ[นแลว้

ก่อนหรือ ณ วนัที>ในรอบระยะเวลารายงาน ทั[งจากรายการความสูญเสียที>บริษทัฯ ไดรั้บรายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บ

รายงาน สุทธิดว้ยค่าสินไหมทดแทนที>ไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี 
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ขอ้มูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดงันี[      

                หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
ปี 2564 ปี 2563 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 

หนี[ สินจากสญัญาประกนัภยั     

-สาํรองประกนัภยัสาํหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว

(Long-term technical reserves) 
2.65 2.82 8.43 8.96 

- สาํรองเบี[ยประกนัภยัที>ยงัไม่ถือเป็นรายได ้
394.63 328.91 268.23 220.06 

 (Premium liabilities) 

- สาํรองค่าสินไหมทดแทน  
334.54 381.73 457.86 514.99 

(Claim liabilities)  

    

หมายเหตุ - ราคาบญัชี หมายถึง มูลค่าหนี[ สินจากสัญญาประกนัภยั ที>ประเมินตามมาตรฐานการบญัชี มีวตัถุประสงค์

หลกัเพื>อให้นกัลงทุนผูวิ้เคราะห์ทางการเงินเขา้ใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนี[ สินจากสัญญาประกนัภยัที>เป็นที>

ยอมรับตามหลกัการทางบญัชีในประเทศไทย ซึ> งมูลค่าดงักล่าวจะตอ้งผา่นการรับรองจากผูส้อบบญัชีอนุญาตแลว้  

  - ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี[ สินจากสัญญาประกนัภยั ที>ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหนี[ สินของบริษทัประกนัวินาศภยั เพื>อ

วตัถุประสงคห์ลกัในการกาํกบัความมั>นคงทางการเงินของบริษทัประกนัภยัและเพื>อใหม้ั>นใจวา่บริษทัความสามารถใน

การจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยัซึ> งจะตอ้งประเมินโดยนกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัที>ไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลกัการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัที>ไดรั้บการยอมรับ สมมติฐานที>

ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จริงหรือในกรณีที>บริษทัมีขอ้มูลไม่เพียงพออาจอา้งอิงจาก

ประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกนัภยัของบริษทันั[น 

นอกจากนี[  มูลค่าสาํรองประกนัภยัดงักล่าวจะตอ้งรวมถึงค่าเผื>อความผนัผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) 

ซึ> งใหเ้ป็นไปตามที>สาํนกังาน คปภ. กาํหนด  

ข้อสังเกต  ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี[ สินจากสญัญาประกนัภยัอาจมีความแตกต่างระหวา่ง

ราคาบญัชีและราคาประเมินของ อยา่งมีนยัสาํคญั อนัเนื>องมากจากวตัถุประสงคแ์ละวิธีการที>แตกต่างกนัในการประเมิน

ตามที>กล่าวไวข้า้งตน้ ทั[งนี[ผูที้>จะนาํขอ้มูลไปใชค้วรศึกษาและทาํความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์นวทางการประเมินราคา

หนี[ สินจากสญัญาประกนัภยัทั[งสองใหถี้>ถว้นก่อนตดัสินใจ  

 

6. การลงทุนของบริษัท  

  นโยบายการลงทุนของบริษทัฯ คือ การบริหารเงินของบริษทัโดยมุ่งเนน้ และให้ความสาํคญัในเรื>องของ

ความสมดุลระหว่าง  “ ความปลอดภยั ของเงินตน้ กบั ผลตอบแทนจากการลงทุน ”  ภายใตค้วามเสี>ยงที>ยอมรับได ้



20 
 

เพื>อใหบ้ริษทัมีผลประกอบการที>ดี  มีฐานะการเงินเขม้แขง็  โดยมีกระบวนการในการตดัสินใจลงทุนที>มีความรอบคอบ  

มีการวิเคราะห์ความเสี> ยงต่าง ๆ  ควบคู่ไปกับการพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนที> คุ ้มค่าเหมาะสม และมี

กระบวนการติดตามประเมินสถานการณ์การลงทุนของตลาดการลงทุนอยา่งใกลชิ้ด 

  นโยบายการลงทุนของบริษทัฯ  เป็นนโยบายการลงทุนแบบผสม   (Mixed  Fund)  หมายถึง การลงทุนใน

เงินฝากหรือตราสารที>เทียบเท่าเงินสด  ตราสารแห่งหนี[  ทั[งภาครัฐ และภาคเอกชน  ตราสารแห่งทุน  หน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมตราสารแห่งหนี[   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน เป็นตน้       

  การประเมินมูลค่าสินทรัพยล์งทุน บริษทัฯปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั เรื>อง การประเมินราคาทรัพยสิ์นและหนี[ สินของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ.2554 

  

 ขอ้มูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดงันี[  

     
 

ประเภท มูลค่า ณ วนัที8 31 ธันวาคม   

สินทรัพย์ลงทุน ปี 2564 ปี 2563 

  ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 

เงินฝากสถาบนัการเงินและบตัรเงินฝากสถาบนัการเงิน 659.78 660.40 247.71  247.93  

ตราสารหนี4  (พนัธบตัร,หุน้กู,้   ตัDวสญัญาใชเ้งิน, ตัDวแลกเงิน

, หุน้กูแ้ปลงสภาพ และสลากออมทรัพย)์ 
835.61 835.61 1,002.95  1,002.95  

ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม) 40.34 40.34 33.86  33.86  

หน่วยลงทุน 0.00 0.00 0.00  0.00  

เงินใหกู้ย้มื,เงินใหเ้ช่าซื4อรถ และใหเ้ช่าทรัพยสิ์นแบบลิสซิKง 0.07 0.07 0.17  0.17  

ใบสาํคญัแสดงสิทธิการซื4อหุน้  หุน้กู ้  หน่วยลงทุน 0.00 0.00 0.00  0.00  

ตราสารอนุพนัธ์ุ 0.00 0.00 0.00  0.00  

เงินลงทุนอืKน 0.00 0.00 0.00  0.00  

รวมสินทรัพย์ลงทุน 1,535.80  1,536.42  1,284.69  1,284.91  

 

 

หมายเหตุ    - ราคาบญัชี หมายถึง สินทรัพยแ์ละหนี[ สิน ที>ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  - ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยแ์ละหนี[ สินที>ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหนี[ สินของบริษทัประกนัวินาศภยั เพื>อวตัถุประสงค์

หลกัในการกาํกบัความมั>นคงทางการเงินของบริษทัประกนัภยัและเพื>อให้มั>นใจว่าบริษทัมีความสามารถในการจ่าย

ผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

หน่วย : ลา้นบาท 
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7. ผลการดาํเนินงานของบริษัทประกนัภัย รวมถึงผลการวเิคราะห์และอตัราส่วนต่างๆ ทีGเกีGยวข้อง  

 เบี[ ยประกนัภยัรับรวมของบริษทัฯ  ปี 2564  เบี[ ยประกนัภยัรับทุกประเภท มีจาํนวน 751.91 ลา้นบาท เพิ>มขึ[น 

149.24 ลา้นบาท หรือเพิ>มขึ[นร้อยละ 24.76  เมื>อเทียบกบัปี 2563 โดยมาจากการเพิ>มขึ[นจากผลิตภณัฑป์ระเภทรถยนต ์

 เบี[ยประกนัภยัรับที>ถือเป็นรายได ้(สุทธิ) ปี 2564 จาํนวน 397.66 ลา้นบาท เพิ>มขึ[น 48.10 ลา้นบาท โดยมาจากการ

เพิ>มขึ[นของผลิตภณัฑป์ระกนัภยัรถยนต ์และประกนัอคัคีภยั  

 รายไดจ้ากการลงทุนและรายไดอื้>น  ปี 2564 จาํนวน 96.25 ลา้นบาท เพิ>มขึ[นจากปี 2563 จาํนวน 5.52 ลา้นบาท 

หรือเพิ>มขึ[นร้อยละ 6.08 เนื>องจากการเงินสมทบกองทุนผูป้ระสบภยัจากรถที>ได้รับคืนจากบริษทักลางคุม้ครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 

 อตัราค่าสินไหมทดแทน ปี 2564 ร้อยละ 45.67 ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 12.93 เนื>องจากการลดลงของผลิตภณัฑ์

รถยนตแ์ละประเภทอุบติัเหตุส่วนบุคคล  

 ผลการดาํเนินงาน ปี 2564 บริษทัฯ มีผลกาํไรสุทธิเป็นจาํนวนเงิน 9.03 ลา้นบาท เพิ>มขึ[นจากปี 2563 เป็นจาํนวน  

39.28 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 129.859 โดยมีสาเหตุมาจากค่าสินไหมที>ลดลง การบริหารตน้ทุนที>มีประสิทธิภาพ

และการตั[งค่าเผื>อหนี[สงสยัจะสูญลดลงจากหุน้กู ้บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน)  

 สาํหรับขอ้มูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดงันี[    

  หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2564 2563 

เบี4ยประกนัภยัรับรวม 751.91 602.67 

เบี4ยประกนัภยัทีKถือเป็นรายได ้(สุทธิ) 397.66 349.56 

รายไดจ้ากการลงทุน และรายไดอื้Kน   96.25 90.73 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  9.03 (30.25) 
   

 

อตัราส่วนทางการเงนิที8สําคญั (ร้อยละ)  
  

อตัราส่วน 2564 2563 

อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน ( Loss Ratio) 45.67 58.60 

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินธุรกิจกนัประกนัภยั(Expense Ratio) 59.22 49.99 

อตัราส่วนรวม ( Combined Ratio) 104.89 108.60 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 445.93 272.44 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ( Return on equity) 0.84 (2.82) 
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  8. ความเพยีงพอของเงนิกองทุน 

  บริษทัฯไดน้าํหลกัการบริหารเงินกองทุนตามระดบัความเสี>ยงมาใชใ้นการบริหารความเสี>ยง มีการกาํหนด

ระดบัความเสี>ยงที>ยอมรับได ้(Risk Appetite) ดา้นเงินกองทุน เพื>อใชเ้ป็นแนวทางในการรักษาระดบัเงินกองทุนของ

บริษทัฯ ตลอดระยะเวลาที>ประกอบกิจการ และไดมี้การจดัทาํการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) เพื>อวิเคราะห์

เหตุการณ์ และกรณีต่างๆ ซึ> งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและเงินกองทุนของบริษทัฯ 

  การดาํรงเงินกองทุนตามความสี>ยง ( Risk Based Capital)  บริษทัฯตอ้งการที>จะรักษาอตัราส่วนความ

เพียงพอของดาํรงเงินกองทุนที>มีค่ามากกวา่ขั[นตํ>าที>สาํนกังาน คปภ. กาํหนด    

                                                                                                                                    หน่วย : ลา้นบาท 

ายการ 
 ณ วนัที8 31  ธันวาคม  

2564 

 ณ วนัที8 31  ธันวาคม  

2563 

สินทรัพยร์วม 2,123.23 2,134.58 

หนี4 สินรวม   1,068.19 1,066.33 

   - หนี4 สินจากสญัญาประกนัภยั  713.46 744.02 

   - หนี4 สินอืKน  354.73 322.31 

ส่วนของเจา้ของ  1,055.04 1,068.25 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั4นทีK 1 ทีKเป็นส่วนของเจา้ของ 

ต่อ เงินกองทุนทีKตอ้งดาํรงตามกฎหมาย (ร้อยละ) 
1,116.37 765.94 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั4นทีK 1 ต่อ เงินกองทุนทีKตอ้ง

ดาํรงตามกฎหมาย (ร้อยละ) 
1,116.37 765.94 

อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน    (ร้อยละ) 1,116.37 765.94 

เงินกองทุนทีKสามารถนาํมาใชไ้ดท้ั4งหมด  1,048.82 1,062.08 

เงินกองทุนทีKตอ้งดาํรงตามกฎหมาย  93.95 138.66 

 

หมายเหตุ – ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการกาํหนดประเภทและ

ชนิดของเงินกองทุน รวมทั[งหลกัเกณฑ ์ วิธีการ และเงื>อนไขในการคาํนวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัวินาศภยั 

กาํหนดใหน้ายทะเบียนอาจกาํหนดมาตรการที>จาํเป็นในการกาํกบัดูแลบริษทัที>มีอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกอง 

ทุนตํ>ากวา่อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที>ใชใ้นการกาํกบั (supervisory CAR) ที>กาํหนดไวใ้นประกาศฯ ได ้

- รายการขา้งตน้คาํนวณโดยใชมู้ลค่าตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหนี[ สินของบริษทัประกนัวินาศภยั และประกาศคณะกรรมการกาํกบั
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และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการกาํหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั[งหลกัเกณฑวิ์ธีการ

และเงื>อนไขในการคาํนวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัวินาศภยั 

 

9. งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับรอบปีปฏิทินที>ล่วงมาที>ผูส้อบบญัชีตรวจสอบและแสดง  

     ความเห็นแลว้ 

                สามารถดูรายละเอียดงบการเงินไดที้> 

www.thaipaiboon.com/งบการเงิน 

https://www.thaipaiboon.com/filemanager/files/%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%2031_12_64__.pdf



