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ส่วนท ี2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมลู 

1. ประวติัของบริษัท นโยบาย วตัถปุระสงค์ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจเพือใหบ้รรลุเป้าหมายในการประกอบ

ธุรกิจตามทีกําหนดไว้ รวมถึงแสดงข้อมูลเกียวกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลกัษณะผลิตภัณฑ์และ

บริการทีสําคญั ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาทีใช้ในการเรียกร้องพิจารณา และ ชดใช้เงินหรือค่า

สินไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภัย 

 

1.1 ประวัติบริษัท 

บริษัท สหนิรภยัประกนัภัย จํากดั (มหาชน) เริมเปิดดาํเนินธุรกิจมาตงัแตว่นัที 10 เมษายน พ.ศ. 2489 ด้วยทุนจด

ทะเบียนจํานวน 10 ล้านบาท เพือประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภยัทกุประเภท ตอ่มาในปี พ.ศ. 2538 ได้เพิมทุนจด

ทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมือวนัที 4 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ 

                การดําเนินธุรกิจนัน บริษัทฯจะเพิมจํานวนตวัแทน/นายหน้า และเน้นนโยบายในการพิจารณา

รับประกันภกัารปฎิบัติตามกฏหมาย กฏระเบียบต่างๆ  รวมทงัปรับปรุงกระบวนการทํางานในด้านการปฏิบัติงาน

ตา่งๆ การบริการ  และควบคมุคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน ปรับลดอัตราพนักงานให้อยู่ในระดบัทีเหมาะสม เพือให้

การดําเนินงานของบริษัทฯ คล่องตวัและเกิดผลกําไร และอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทนุเพิมขึน  

 

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภัย และ ธุรกิจประกนัภยัต่อ ประกอบด้วย 

 การประกนัอัคคีภยั เป็นการให้ความคุ้มครอง ทรัพย์สินทีเอาประกันภยั  เช่น  สิงปลูกสร้าง เครืองจกัร 

สต๊อกสินค้า ทีอาจได้รับความเสียหายจากอคัคีภัย และภัยเพิมต่าง ๆ เช่น ภยัจากนําท่วม ภัยจากลม

พาย ุภยัจากแผ่นดนิไหว เป็นต้น 

 การประกนัภัยทางทะเลและขนส่ง เป็นการให้ความคุ้มครองกบัสินค้าทีขนส่ง ทงัทางนํา ทางอากาศ และ 

ทางบก 

 การประกนัภัยเบ็ดเตล็ด เป็นการให้ความคุ้มครองอบุติัเหตสุ่วนบุคคล  

 ลงทนุในสินทรัพย์ลงทนุเพือผลประโยชน์เพิมเติม โดยอยู่ภายใต้ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั เช่น การลงทุนในเงินฝากประจํากบัธนาคารพาณิชย์ 

ลงทนุในตราสารทุน ตราสารหนี เป็นต้น 
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1.4 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ บริการทีสําคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบยีประกันภัย แยกตาม

ประเภทของการรับประกันภัย 

 

ข้อมลูผลิตภณัฑ์ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560                         หน่วย : ล้านบาท 

การประกันภัย

เบด็เตล็ด

ตัวเรือ สินค้า อุบตัิเหตุส่วนบุคคล

จํานวนเบยีประกันภัยรับโดยตรง 33.10 0.00 3.10 0.77 36.98

จํานวนเบยีประกันภัยรับสุทธิ 13.49 0.00 1.09 0.21 14.80

สัดส่วนของเบยีประกันภัย (ร้อย

ละ)

89.51 0.00 8.39 2.10 100.00

รายการ การประกันอัคคีภัย

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

รวม

หมายเหต ุ: ข้อมลูจากรายงานประจําปี 

 

1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาทใีช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่า

สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย   

  

   1.5.1  ขนัตอน ระยะเวลา เอกสาร และวธีิการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสญัญาประกันภยั      

 

 

 

 

 

 ตรวจสอบ 

 

      ขอเอกสาร     

 

      เจรจาตอ่รอง  

 

ขันตอนการจดัการสินไหม 

ผู้เอาประกันภัย 

รายละเอียดความเสียหาย  (หนังสือเรียกร้องความเสียหายจากลูกค้า) 

เอกสารและหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

จ่ายค่าเสียหาย  (ผู้เอาประกันภยั/ผู้รับผลประโยชน์) 

บริษัทประกันภัย 

บริษัทสาํรวจ 
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        เอกสารประกอบการเรียกร้อง 

1. ใบเสนอราคาและ/หรือ ใบเสร็จรับเงิน 

2. รายงานการตรวจสอบของช่างและ Supplier ในกรณีอปุกรณ์ไฟฟ้า และเครืองจักรเสียหาย 

3. สําเนาบันทึกประจําวนัในการแจ้งความดาํเนินคดี ในกรณีทรัพย์สินสญูหายหรือถกูบุคคลภายนอก                   

กระทําละเมิด 

4. สําเนาหนงัสือเรียกร้องคา่เสียหายกับผู้ ทําละเมิด 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการชดใช้ 

1. สญัญาประนีประนอมยอมความ 

2. สําเนาหนงัสือจดทะเบียนของบริษัทฯ ไม่เกิน 3 เดอืน และสําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้ มี     

อํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้องในกรณีเป็นนิตบิุคคล 

3. สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู้ เอาประกัน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

4. สําเนาโฉนดทีดินในกรณีการชดใช้ค่าสินไหมสิงปลกูสร้าง 

5. เอาสารจากกองพิสจูน์หลักฐานของตํารวจ ในกรณีเป็นต้นเพลิง 

              6. เอกสารหรือหลักฐานอืนๆ ทีเกียวข้อง 

 

    1.5.2  วธีิการติดตอ่บริษัท และหน่วยงานทีเกียวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรืองร้องเรียน 

 

เมือเกิดวนิาศภยัให้รีบดําเนินการแจ้งเหตคุวามเสียหายให้บริษัทฯทราบทนัที ทางช่องทางโทรศพัท์ 

 นายจํารัส   ธรรมาจักร์กุล               โทร. 0-2236-0049 ตอ่ 104 

                 นายสุธี      เตม็บุญประเสริฐสุข โทร. 0-2236-0049 ตอ่ 107, 0-2236-1313 

 

2. กรอบการกํากับดูแลกิจการทดีี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดใน                   

การดําเนินการตามกรอบและกระบวนการดงักล่าว 

 

ระบบการควบคมุภายใน เป็นกลไกสําคญัหนึงของการกํากบัดแูลกิจการทีดี บริษัทจึงกําหนดให้ทุกส่วนงาน

จดัวางระบบการควบคมุภายใน โดยแฝงอยู่กับการปฏิบติังานปกตใินทกุหน้าทีและทุกระดบัของการปฏิบติังานที

แตกต่าง ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน โดยจะต้องมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ สอดคล้องกับระดบัความเสียงทีบริษัทยอมรับได้ ตลอดจนมีการสือสารข้อมลูทีเกียวข้อง

อย่างเพียงพอ ทันกาลและเหมาะสม เพือช่วยให้ผู้บริหารและบคุลากรสามารถปฎิบตัหิน้าทีของตนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบตดิตามประเมินผลการควบคมุภายในได้อย่างต่อเนืองและ

สมําเสมอ และเพือให้การดําเนินงานบรรลุวตัถปุระสงค์ รวมทงัการปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกําหนดที
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เกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ  บริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) รวมถึงหน่วยงาน

กํากบัดแูลการปฏิบตัติามกฏหมาย (Compliance Unit) เพือช่วยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัท เพือให้เกิดความมนัใจว่าการดาํเนินกิจกรรมทางการเงินและกิจกรรมหลกัของบริษัทได้ดําเนินการตาม

แนวทางทีกําหนดและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดทีเกียวข้องกบับริษัท 

(Compliance Control) รวมถึงสอบทานระบบการควบคมุภายในว่ามีความรัดกุมเพียงพอแคไ่หนอย่างไร การ

ปฏิบตังิานของพนักงานในแผนกและฝ่ายตา่งๆ ได้ปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทอย่างเคร่งครัดเพียงใด 

สอบทานระเบียบในด้านตา่งๆเพือเสนอแนะในการปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ และเพือให้เกิดความเป็นอิสระ

สามารถถ่วงดลุได้อย่างเต็มที  

 

2.1 กรอบการกํากบัดแูลกิจการทีดี และกระบวนการควบคมุภายในของบริษัท 

 

องค์ประกอบของกระบวนการควบคมุภายใน  

 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 

 

สภาพแวดล้อมของการควบคมุ หมายถึง ขอบเขตของระบบการควบคุมภายใน ไม่ว่าจะเป็นการจัดองค์กร 

การพัฒนาระบบ การนําเอาระบบดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติ และการติดตามการทํางานของระบบการควบคุมภายใน 

สภาพแวดล้อมของการควบคมุจะประกอบด้วยกลไกและการจดัการต่างๆทีจะทําให้แน่ใจว่าบริษัทสามารถบ่งชีให้เห็น

ถึงความเสียงทังภายในและภายนอกทีบริษัทกําลงัเผชิญอยู่ 

   มีการพัฒนาระบบการควบคมุภายในและนําระบบดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

เพือให้สามารถบริหารจดัการความเสียงของบริษัทด้วยความระมัดระวงั 

  มีระบบในการติดตามการทํางานของระบบการควบคมุภายในทีเชือถือได้ 

บริษัทจําเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมของการควบคมุทีเหมาะสมและมีประสิทธิผลเพือให้แน่ใจว่าการดําเนินงานต่างๆ 

ของบริษัทได้รับการบริหารจัดการและควบคมุด้วยความระมัดระวงั สภาพแวดล้อมของการควบคุมประกอบด้วยปัจจัย 

ดงัตอ่ไปนี 

  คณะกรรมการบริษัท ซึงตระหนักถึงความสําคญัของการกํากับดูแลกิจการทีดีและมีความรู้ ความเข้าใจใน

หน้าทีของตนในการจดัให้มีระบบการควบคมุภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

  ผู้บริหารของบริษัท ซงึบริหารการดาํเนินธุรกิจของบริษัทด้วยความระมัดระวงัและเหมาะสม 

  พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงและให้ความสําคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

  ระบบสารสนเทศทีมีประสิทธิผลเพือให้การบริหารจดัการความเสียงของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม 

  การตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ เพือติดตามประสิทธิผลของการควบคุมทางด้านโครงสร้างและวิธีการ

ปฏิบตังิาน 
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2. การประเมนิและการบริหารความเสียง (Risk Assessments) 

 

กําหนดให้มีนโยบายและวิธีการทีเหมาะสมในการประเมินและบริหารความเสียงสําคัญทีบริษัทกําลังเผชิญ

อยู่ โดยจัดให้มีกระบวนการเพือระบุและประเมินความเสียงทีบริษัทกําลังเผชิญอยู่และอาจมีผลกระทบอย่างมี

สาระสําคญัตอ่บริษัทเป็นประจําอย่างต่อเนือง ควบคมุวิธีการปฏิบัติงานให้สามารถบริหารจัดการความเสียงได้อย่าง

เหมาะสมด้วยความระมดัระวงั 

  สอบทานการควบคมุวิธีการปฏิบัตงิานอย่างสมําเสมอ เพือให้แน่ใจว่าการควบคุมดงักล่าวยังสามารถบริหาร

จดัการความเสียงได้อย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันให้แน่ใจว่าบริษัทมีวิธีการทีเหมาะสม

และมีประสิทธิผลในการวางแผน การอนุมัติ การดําเนินธุรกรรมประเภทใหม่ๆ การวดัความเสียงทีเกียวข้อง และการ

กําหนดการควบคุมด้านโครงสร้างและวิธีการปฏิบัติงานทีจําเป็นในการบริหารความเสียง รวมถึงการกําหนดระดับ

ความเสียงทียอมรับได้และนโยบายในการบริหารความเสียงให้แน่ใจว่าความเสียงโดยรวมของบริษัทอยู่ในระดบัที

เหมาะสมและยอมรับได้ 

  จัดให้มีระบบการรายงานเพือให้แน่ใจว่าผู้บริหารจะได้รับข้อมูลเกียวกับความเสียงสําคัญทีบริษัทกําลัง

ประสบหรือเกียวข้องกับธุรกรรมของบริษัท เพือให้ผู้บริหารสามารถกําหนดหรือปรับเปลียนนโยบายและกระบวนการ

บริหารจัดการความเสียงทีเหมาะสมและทันท่วงที 

 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

กิจกรรมการควบคมุ หมายถึง นโยบายและระเบียบ วธีิปฏิบัต ิรวมถึงมาตรการต่าง ๆ ทีฝ่ายบริหารกําหนดขึน

เพือให้บุคลากรนําไปปฏิบัติเพือลดหรือควบคุมความเสียง และได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม ตัวอย่าง

กิจกรรมการควบคมุ เช่น การสอบทานงาน การกําหนดระดบัความรับผิดชอบ อํานาจในการอนุมัติ และการแบ่งแยก

หน้าที เป็นต้น 

ดงันนับริษัทจึงมีการกําหนดกิจกรรมการควบคมุ สําหรับการดาํเนินกิจกรรมทางการเงินและกิจกรรมหลักของ

บริษัท ดงัตอ่ไปนี 

 

3.1 การพัฒนาผลิตภณัฑ์   

การพัฒนาผลิตภณัฑ์ คอื กระบวนการในการพัฒนาลักษณะของรูปแบบความคุ้มครองประกันภัย ให้เป็นที

ต้องการของตลาดและมีความสอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจของบริษัท ฯ  รวมถึงการปรับปรุงหรือเปลียนแปลง

รูปแบบกรมธรรม์ประกันภยัปัจจุบนัให้เหมาะสมมากยิงขึน โดยบริษัท ฯ ได้กําหนดกิจกรรมการควบคมุ ดงัน ี

3.1.1 กําหนดแผนงานในการพฒันาผลิตภณัฑ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแผนธุรกิจระยะสัน

และระยะยาว เงินกองทนุ และระดบัความเสียงทียอมรับได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จดัการ 

3.1.2 จดัให้มีการจัดทําคูมื่อปฏิบตังิาน เป็นลายลกัษณ์อักษร พร้อมทังมีการสือสารและจัดอบรมให้พนักงานรับทราบ

และเข้าใจ 
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3.1.3  กําหนดบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมมอบหมาย

อํานาจหน้าทีในด้านการปฏิบัติงาน การอนุมัติ และการควบคุมอย่างชัดเจน รวมถึงระดับอํานาจในการให้ความ

เห็นชอบ 

3.1.4 จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมลูก่อนนําเสนอต่อกรรมการผู้จดัการเพือให้ความเห็นชอบ  

3.1.5 กําหนดให้การพฒันาผลิตภัณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อนเสนอขายผลิตภัณฑ์ 

3.1.6 กําหนดให้มีเกณฑ์ในการบริหารความเสียง ในกรณีทีผลิตภัณฑ์นัน ๆ ให้ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามทีคาดหวงั 

หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีบริษัท ฯ ได้วางไว้ 

 

3.2 การกําหนดอัตราเบียประกนัภัย   

การกําหนดอัตราเบียประกันภัยและเงือนไขความคุ้มครอง คือ กระบวนการประเมินค่าสินไหมทดแทน

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์  ต้นทุนทางการเงิน  ต้นทุนการปฏิบัติการ และประมาณการรายได้จากเบียประกันภัย  

เพือให้อัตราเบียประกันภัยทีบริษัท ฯ กําหนดขึนสะท้อนถึงความเสียงในภัยทีคุ้มครองอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ

ระดบัความเสียงภัย โดยบริษัท ฯ ได้กําหนดกิจกรรมการควบคมุ ดงันี 

 

3.2.1 กําหนดให้มีการรวบรวมข้อมลูประกอบการพิจารณา กําหนดสมมติฐานในการคํานวณอัตราเบียประกันภัยอย่าง

เพียงพอและเหมาะสม  

3.2.2 กําหนดให้นกัคณิตศาสตร์ประกนัภัยมีส่วนร่วมในกระบวนการกําหนดอัตราเบียประกันภัย เพือตรวจสอบความ

ถกูต้องของข้อมลูสถิตแิละความเหมาะสมของอตัราเบียประกนัภัย 

3.2.3 กําหนดให้การพิจารณาอัตราเบียประกนัภยัต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ 

3.2.4 กําหนดให้มีเกณฑ์ในการบริหารความเสียง ในกรณีทีผลิตภณัฑ์นัน ๆ ให้ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามทีคาดหวงั  

3.2.5 การกําหนดอัตราเบียประกนัภัย  ให้เป็นไปตามพิกัดอตัราเบียประกันภยัทีกฎหมายกําหนด 

 

3.3 การพิจารณารับประกนัภยั   

การพิจารณารับประกนัภยั คอื กระบวนการประเมินความเสียงทีบริษัท ฯ จะสามารถรับเสียงภัยไว้เองภายใต้ขอบเขต

ของระดับความเสียงทียอมรับได้ โดยการพิจารณารับประกันภัยเกียวกับการรวบรวมข้อมูลทีเกียวกับการขอเอา

ประกันภยั การประเมินระดบัความเสียง การคํานวณเบียประกันภัยตามอัตราทีบริษัท ฯ กําหนดและเป็นไปตามพิกัด

อตัราเบียประกันภยัทีสํานกังาน คปภ. กําหนด และการตดัสินใจรับหรือปฏิเสธการประกันภัย  โดยบริษัท ฯ ได้กําหนด

กิจกรรมการควบคมุ ดงันี 

3.3.1 กําหนดแนวทางการพิจารณารับประกันภยัเป็นลายลักษณ์อักษรให้เหมาะสมกับความสามารถในการรับเสียงภัย

ไว้เอง (Retention Capacity) และระดับความเสียงทียอมรับได้ของบริษัท ฯ (Risk Appetite) โดยได้รับความเห็นชอบ

จากกรรมการผู้จดัการ 
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3.3.3 กําหนดบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบของหน่วยงานงาน และบุคลากรด้านการพิจารณารับประกันภัย โดย

มอบหมายอํานาจหน้าทีการปฏิบัติงาน การอนุมัติ และการควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับระดับอํานาจในการ

พิจารณารับประกันภยั รวมถึงนโยบายและแนวทางในการพิจารณารับประกันภัย 

3.3.4 กําหนดขอบเขตและระดบัอํานาจในการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting Authority) โดยให้ระดับความ

เสียงทีสูงขึนหรือซบัซ้อนต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ มีอํานาจตามระดบัตาํแหน่งงานทีสงูขึน 

3.3.5  จัดให้มีระบบสารสนเทศการประกันภัยเพือเชือมโยงข้อมูลสําคัญ ได้แก่ ข้อมูลเกียวกับการพิจารณารับ

ประกันภยั อํานาจการพิจารณารับประกันภยั การจ่ายคา่สินไหมทดแทน ขีดจํากัดการเอาประกันภัยต่อ และข้อมลูภัย

สะสม โดยบริษัท ฯ ได้กําหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมลูเพือรักษาความปลอดภัยของข้อมลูไว้อย่างชดัเจน 

 

3.4 การจัดการคา่สินไหมทดแทน   

การจัดการผลประโยชน์และคา่สินไหมทดแทน คอื กระบวนการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานเพือพิจารณา

จ่ายชําระค่าสินไหมทดแทนและผลประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามทีระบุในสัญญาประกันภัย โดยบริษัท ฯ 

ได้กําหนดกิจกรรมการควบคมุ ดงันี 

3.4.1 กําหนดนโยบายการจ่ายคา่สินไหมทดแทนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จดัการ 

3.4.2 จดัให้มีการจัดทําคูมื่อปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษร ในเรืองการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน การตัง

สํารองค่าสินไหมทดแทน การสํารวจและการรายงานความเสียหาย การตกลงค่าสินไหมทดแทน และการจ่ายค่า

สินไหมทดแทน พร้อมทงัมีการสือสารและจดัอบรมให้พนักงานรับทราบและเข้าใจ 

3.4.3 กําหนดบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรด้านการจ่ายผลประโยชน์ รวมถึงการใช้สิทธิ

ตามสัญญาประกันวินาศภัย โดยแบ่งแยกหน้าทีของฝ่ายงานทีรับผิดชอบการพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายค่า

สินไหมทดแทน รวมถึงขอบเขตอํานาจในการอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยพิจารณาประสบการณ์ ความรู้ 

ความสามารถ และความชํานาญตามตาํแหน่งงานไว้อย่างเหมาะสม 

3.4.4 กําหนดขอบเขตและระดบัอํานาจในการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ (Claims Authority) และระดับอํานาจในการ

อนุมัติการใช้สิทธิตามสัญญาประกันวินาศภัยให้จํานวนค่าสินไหมทดแทนทีสูงขึนหรือรายการทีมีความซับซ้อนต้อง

ได้รับการพิจารณาจากผู้มีอํานาจตามระดบัตําแหน่งงานทีสูงขึน 

 

3.5 การประกนัภัยตอ่   

การประกันภัยต่อ คือ การกระจายการเสียงภัยของบริษัท ฯ ไปยังผู้ รับประกันภัยรายอืน  ซึงเรียกว่า ผู้ รับ

ประกันภยัตอ่ รวมถึง กระบวนการคดัเลือกและทบทวนความเหมาะสมของผู้รับประกนัภยัต่อ  การกําหนดขีดจํากัดการ

กระจุกตวัตอ่ผู้ รับประกันภยัตอ่รายหนึง ๆ เพือลดความเสียงหรือความผันผวนของภัยทีบริษัท ฯ ต้องรับเสียงภัยไว้เอง  

นอกจากนีการประกันภยัตอ่ยงัช่วยให้บริษัท ฯ เพิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการรับประกันภัยด้วย โดยบริษัท 

ฯ ได้กําหนดกิจกรรมการควบคมุ ดงันี 
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 3.5.1 กําหนดกลยทุธ์การบริหารการประกนัภยัต่อเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ

ผู้ จัดการ 

3.5.2 จดัให้มีการจัดทําคูมื่อปฏิบตังิาน เป็นลายลกัษณ์อักษร พร้อมทังมีการสือสารและจัดอบรมให้พนักงานรับทราบ

และเข้าใจ 

 3.5.3 กําหนดให้มีคูมื่อจัดสรรภัย เพือใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรภัยในแต่ละประเภทภัย  

 3.5.4 กําหนดนโยบายการจัดทําประกันภัยต่อ สําหรับการรับประกันภัยต่อรับเฉพาะราย และการทํา

ประกันภยัตอ่จ่ายเฉพาะราย 

 3.5.5 กําหนดบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรด้านการประกันภัยต่อ  พร้อม

มอบหมายอํานาจหน้าทีด้านการปฏิบัตงิาน การอนมุติั และการควบคมุ ให้สอดคล้องกับระดบัอํานาจในการประกันภัย

ตอ่ 

 3.5.6 ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานกํากับดแูล เช่น ประกาศคณะกรรมการกํากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการรับประกันภัยต่อของบริษัท

ประกันวนิาศภยั พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วนัที 1 มิถุนายน 2555 

 

3.6 การลงทุนประกอบธุรกิจอืน   

เพือให้เกิดความมันใจว่าบริษัท ฯ มีการดําเนินการด้านการลงทุนและการประกอบธุรกิจอืนอย่างเหมาะสม

และเป็นไปตามกฎหมายทีเกียวข้อง รวมถึง สอดคล้องกับภาระผูกพัน ความพร้อมของระบบงานและความรู้ความ

เชียวชาญของบุคลากร โดยบริษัท ฯ ได้กําหนดกิจกรรมการควบคมุ ดงันี 

 3.6.1 กําหนดนโยบายการลงทนุเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

 3.6.2 ให้คณะกรรมการลงทนุทําหน้าทีกํากับดูแลการปฏิบัติงานการลงทุนของบริษัท ฯ ให้เป็นไปตามกรอบ

และนโยบายการลงทนุทีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

 3.6.3 จดัให้มีหน่วยงานด้านการลงทุนเพือทําหน้าทีปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัท ฯ 

รวมถึงติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้านการลงทนุ โดยรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการลงทนุ 

              3.6.4 จดัให้มีการจัดทําคูมื่อปฏิบตังิาน เป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทังมีการสือสารและจัดอบรมให้พนักงาน

รับทราบและเข้าใจ 

              3.6.5 กําหนดขอบเขตและระดบัอํานาจในการพิจารณาลงทนุ โดยให้ระดับความเสียงทีสูงขึนหรือซบัซ้อนต้อง

ได้รับการพิจารณาจากผู้มีอํานาจตามระดบัตําแหน่งงานทีสูงขึน 

 3.6.6 ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกํากับดูแลอย่างเคร่งครัด เช่น สํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.) 

 3.6.7 จดัให้มีการทบทวนความเหมาะสมของการลงทุน ในแตล่ะประเภทอย่างน้อยปีละ 1 ครัง 
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3.7 การรับเงิน - การจ่ายเงิน 

เพือให้มันใจได้ว่าการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน – การจ่ายเงิน มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงมีระบบ

การจัดเก็บเอกสาร การบนัทึกข้อมลู การรักษาความปลอดภัยของเอกสารและข้อมลู การตรวจสอบความถูกต้องของ

จํานวนเงิน และการยืนยนัการกระทบยอดให้มีประสิทธิภาพ บริษัท ฯ ได้กําหนดกิจกรรมการควบคมุ ดงันี 

 3.7.1 จดัให้มีการจัดทําระเบียบปฏิบัตเิกียวกบัการรับเงิน – การจ่ายเงินเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทงัมีการสือสารและจัดอบรมให้พนกังานรับทราบและเข้าใจ 

 3.7.2 กําหนดบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบของหน่วยงานงานและบุคลากรด้านการรับเงิน การจ่ายเงิน 

พร้อมมอบหมายอํานาจหน้าทีในด้านการปฏิบตังิานการอนุมตัิ และการควบคมุอย่างชัดเจน รวมถึงระดบัอํานาจในการ

ให้ความเห็นชอบ 

 3.7.3 มีการแบ่งแยกหน้าทีผู้จดัทําบญัชีกับผู้ มีอํานาจอนุมัติการรับประกันภัย และเจ้าหน้าทีทีต้องติดต่อกับ

ลกูค้ากบัเจ้าหน้าทีทีปฏิบัตงิานด้านงานสนบัสนนุไว้อย่างชดัเจน 

              3.7.4 มีระบบการ ควบคุมการ ใช้ใบเสร็จรับเงินและใบรับเงินชัวคราว มีการกระทบยอดระหว่างเงินในบัญชี

กบัยอดใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงินชัวคราว 

              3.7.5 มีระบบการควบคมุบญัชีพกั หรือบญัชีอืนซึงมีลักษณะเดียวกัน และระบบติดตามหนีรวมถึงการจัดอายุ

หนีผิดนัด 

               3.7.6 มีระบบติดตามเช็คทียังไม่ได้ขึนเงิน เพือให้สามารถติดตามจํานวนและระยะเวลาทีรอการขึนเงิน 

รวมถึงการบนัทึกบญัชีให้ถกูต้องตรงตามประเภทบญัชี 

               3.7.7 มีการจัดเก็บข้อมลูและเอกสารหลักฐานทีสามารถระบุรายละเอียดการรับเงินของบริษัท ทีสามารถ

ตรวจสอบได้ 

 3.7.8 ปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกํากับดแูลด้านต่างๆอย่างเคร่งครัด เช่น สํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ,สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ปปง.) , กรมสรรพากร ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น   

 

4. ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล (Information and Communication) 

4.1 ระบบสารสนเทศ 

บริษัทต้องจัดให้มีระบบสารสนเทศทีสามารถให้ข้อมลูอย่างเพียงพอเพือใช้ในการตดัสินใจทางธุรกิจได้ทันต่อ

เหตุการณ์ สนับสนุนให้การบริหาร การดําเนินงาน และการควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และใช้ในการจัดทํา

รายงานตอ่บุคคลภายนอก เช่น งบการเงิน รายงานต่อหน่วยงานกํากบัดแูล 

ระบบสารสนเทศ คือ กระบวนการประมวลผลข้อมลูเกียวกับการดําเนินงานของบริษัทและความเสียงทีบริษัทกําลัง

ประสบอยู่หรืออาจจะประสบในอนาคต และรายงานข้อมลูทีได้จากการประมวลผลในรูปแบบทีทําให้บุคลากรในบริษัท

สามารถใช้ในการติดตาม สอบทานและปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของตน รวมถึงการจัดทํารายงานต่อ

บคุคลภายนอก เช่น ผู้ เอาประกนัภยั ผู้ ถือหุ้นและหน่วยงานกํากบัดแูล ระบบสารสนเทศทีด ีจะช่วยให้บริษัทสามารถ 
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• ระบ ุประเมินและตดิตามธุรกรรม ความเสียง ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัท 

• ติดตามประสิทธิผลและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และรายงานการไม่ปฏิบัติตามระบบให้ผู้ บริหาร

ทราบ 

นอกจากนีระบบสารสนเทศต้องได้รับการสอบทานเป็นประจําเพือประเมินความเหมาะสมและความทันสมัย

ของรายงาน และคณุภาพของการประมวลผลข้อมลู 

 

4.2 การควบคมุและรักษาความปลอดภยัด้านสารสนเทศ  

การควบคมุและรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประกอบด้วย การพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบ

การควบคมุด้านความปลอดภัยของระบบงานและฐานข้อมูลทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึงรวมถึง การจัดให้มี

ระบบงานทดแทนกรณีฉกุเฉิน การสํารองข้อมลู และการกู้ ข้อมลู 

4.2.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ บริษัทต้องพฒันาระบบขอัมลูสารสนเทศเพือให้มนัใจวา่ 

• กลยทุธ์ด้านระบบสารสนเทศของบริษัทเป็นไปในทางเดยีวกับแผนธุรกิจและกลยทุธ์โดยรวม 

• มีความพร้อมด้านทรัพยากรทงัฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ รวมถึงบุคลากรทีมีความรู้และความชํานาญในการปฏิบติังาน 

• มีการทดสอบระบบเพือให้มันใจวา่ระบบทํางานได้อย่างเหมาะสมก่อนการใช้งานจริง 

• วธีิการควบคมุและรักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ จะต้องแน่ใจได้วา่ 

- การเปลียนแปลงระบบ ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ หรือข้อมูลทีจะประมวลผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ มี

อํานาจและทําการทดสอบก่อนการนํามาใช้ 

- ระบบสารสนเทศต้องจดัทําเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงบนัทึกการเปลียนแปลงใดๆของระบบดงักล่าว 

4.2.2 การควบคมุด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 

• การรักษาความปลอดภยัด้านการเข้าถึงระบบสารสนเทศ  

- ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และข้อมลูถกูต้องและเหมาะสม 

- การเข้าถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และข้อมลู จํากัดไว้สําหรับผู้ทีได้รับอนญุาตเท่านนั 

- อปุกรณ์รักษาความปลอดภยัและระบบปอ้งกนัการเข้าถึงข้อมลู จดัไว้อย่างเพียงพอเพือป้องกันความเสียงทีผู้ ไม่ได้รับ

อนุญาตจะสามารถเข้าถึงระบบงานและข้อมลูได้ 

• การสํารองข้อมลูและการกู้ระบบสารสนเทศ  

- บริษัทมีระบบการสํารองข้อมลูและการกู้ ระบบสารสนเทศในกรณีทีเกิดการหยุดชะงักของระบบ ความเสียหายและ

สญูหายของอปุกรณ์ ข้อมลู ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเอกสารทีเกียวข้อง 

- บริษัทสอบทานและทดสอบระบบการจัดการกรณีธุรกิจหยดุชะงักเป็นประจํา 

 

5. ระบบการตดิตามและประเมินผล 

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพือทําหน้าทีประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน ระบบการ 
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บริหารความเสียง การติดตาม การปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกํากับดแูลกิจการทีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ของบริษัท ตามแผนการตรวจสอบ ประจําปี ซึงได้พิจารณาจากเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และปัจจัยเสียงที

เกียวข้อง รวมไปถึงจุดควบคมุทีสําคญัทีจะมี ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยแผนการตรวจสอบ

ได้ผ่านการอนมุัตเิห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ อีกทงัฝ่ายตรวจสอบยงัมีกฎบัตรทีได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เปา้หมาย วตัถปุระสงค์ ภาระหน้าที ความรับผิดชอบ รวมทงัสิทธิในการปฏิบัตงิานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน และมีคู่มือ

การตรวจสอบ ให้เจ้าหน้าทีตรวจสอบมี มาตรฐานการปฏิบตังิานตรวจสอบทียึดถือได้ ทังนีเพือเพิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบตังิานและให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากลการปฏิบัตงิานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

 

2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท  
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2.3  โครงสร้างการจัดการของบริษัท 

 

- คณะกรรมการ 

                       1. นายบญุ ธรรมาจกัร์กลุ           ประธานกรรมการ 

                       2. นางอารยา วาสวกลุ                         กรรมการบริหาร 

                       3. นางไอริญ ธรรมาจกัร์กุล           กรรมการบริหาร 

                       4. นายชวน  ธรรมาจักร์กลุ           กรรมการบริหาร 

                       5. นายจํารัส ธรรมาจกัร์กุล           กรรมการบริหาร 

                       6. นายศิริชัย ธรรมาจกัร์กุล           กรรมการ 

                       7. นางอารยา ธรรมาจกัร์กลุ           กรรมการ 

                       8. นายเสนีย์ ธรรมาจกัร์กุล           กรรมการ 

                       9. นายสุธี เต็มบญุประเสริฐสขุ             กรรมการ 

 

- คณะผู้บริหาร 

                        1. นายบุญ ธรรมาจกัร์กลุ  ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

                        2. นางอารยา วาสวกลุ  กรรมการผู้ อํานวยการ 

                        3. นางไอริญ ธรรมาจกัร์กุล  กรรมการบริหาร 

                        4. นายชวน ธรรมาจักร์กลุ  กรรมการและผู้จดัการ 

                        5. นายจํารัส ธรรมาจกัร์กุล  กรรมการผู้จดัการ 

                        6. นายสุธี เต็มบญุประเสริฐสขุ                 กรรมการรองผู้จดัการ 

                        7. นายเสนีย์ ธรรมาจกัร์กุล  กรรมการรองผู้จดัการ 

                        8. นางวรรัตน์ เตมิวาณิช  สมห์ุบญัชี 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าทีหลักในการจัดแบ่งหน้าทีการดูแลเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบต่อการ

บริหารงานการกําหนดหน้าที ความรับผิดชอบ รวมถึง การปกปอ้งสิทธิของผู้ ถือหุ้น และผลประโยชน์ของผู้ ถือกรมธรรม์

ประกันภัย โดย ปฎิบัติหน้าทีด้วยความซือสัตย์ (Good Faith) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที (Accountability) เปิดเผย

ข้อมลู (Disclosure) และมีความโปร่งใส (Transparency) ในการดําเนินงานและตดัสินใจ เพือประโยชน์สูงสุดของ

บริษัทฯ 
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2.4 คณะกรรมการชุดย่อย  

2.4.1คณะกรรมการตรวจสอบ 

                       1. นายจํารัส ธรรมาจักร์กลุ        กรรมการตรวจสอบ 

                       2. น.ส.รฐา               ธัญดาํรงสิน กรรมการตรวจสอบอิสระ 

                       3. นายวรชาต ิ ผดงุผาตกุิล กรรมการตรวจสอบอิสระ 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

 -  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินทีมีความถูกต้อง เชือถือได้ มีการเปิดเผยข้อมลูทีสําคญัโดย

ครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีทีรับรองโดยทวัไป 

 -  สอบทานและประเมินผลให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบบริหาร

ความเสียงทีเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และรัดกุม ตามกรอบทีได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงกําหนด

อํานาจหน้าที ความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบและกํากบั 

 -  สอบทานให้บริษัทปฎิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยการประกันวินาศภยั ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัและส่งเสริมการประกอบธุระกิจประกนัภยั (คปภ.) และกฎหมายอืนๆทีเกียวข้องกับธุรกจิของบริษัท 

 -  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตงับุคคลซึงมีความเป็นอิสระเพือทําหน้าทีผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

คา่ตอบแทนของบุคคลดงักล่าว 

-  จัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยในรายงานประจําปี 

 -  ดําเนินการอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสียง 

        1. นางอารยา วาสวกลุ                                 ประธานกรรมการบริหารความเสียง 

        2. นางไอริญ ธรรมาจกัร์กุล                         กรรมการบริหารความเสียง 

        3. นายชวน ธรรมาจักร์กลุ                           กรรมการบริหารความเสียง 

        4. นายเสนีย์ ธรรมาจกัร์กุล                          กรรมการบริหารความเสียง 

        5. นายสุธี เต็มบญุประเสริฐสขุ                    กรรมการบริหารความเสียง และเลขานุการ 

ของเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริหารความเสียง (Risk Management Committee) 

 -  กําหนดกรอบและนโยบายบริหารความเสียงภัยให้สอดคล้องกบัแนวทางการบริหารความเสียงภัย

ตามเกณฑ์ Enterprise Risk  Management (ERM)  ซงึจําแนกความเสียงภยัได้เป็น 8 ประเภท 

 -  รายงานคณะกรรมการบริษัทเกียวกับรายละเอียดของความเสียง รวมถึงมาตรการทีได้ดําเนินการ

ไป เพือบริหารความเสียงดงักล่าว 
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 -  รายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบในเรืองทีเกียวกับการตดัสินใจทีเกียวข้อง หรือมีผลกระทบ

กบักลยุทธ์ หรือการดาํเนินงานของบริษัท 

 -  ติดตามการรายงานจากคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนือง เนืองจากบริษัทฯ อาจจะได้รับ

ผลกระทบอย่างรุนแรงจากการดาํเนินงานทีผิดพลาดได้ เช่น ความผิดพลาดจากการรับประกันภัย หรือ การ

เอาประกนัภัยต่อ หรือผลกระทบจากการเข้าไปรับประกันภัยในผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการทุจริตของพนักงาน 

เป็นต้น 

 -  กําหนดนโยบายทีสะท้อนระดบัความเสียงสูงสุดทีองค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) 

 -  ดแูลให้มีกระบวนการ หรือขนัตอนของระบบบริหารความเสียงทีด ี

 -  ดแูลให้มีบคุลากรทีมีความรู้ความสามารถ 

 -  ดแูลให้มีระบบควบคมุภายใน และการรายงานข้อมลูทีถูกต้องและเพียงพอตอ่การตดัสินใจ 

 -  กํากับดแูล และตดิตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางการ (Compliance Roles) 

 -  ให้ความสําคญักับกฎระเบียบต่างๆ ของทางการ และจัดให้มีระบบควบคมุภายใน เพือให้การ

ดาํเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โดยต้องรายงานถึงผลการปฎิบัติงาน และแนวทางแก้ไขในรายการทีไม่

สามารถปฎิบติัได้ 

 -  ให้ความสําคญัในการปฎิบติัตามข้อเสนอแนะ ระเบียบ และคําสงัการของผู้ กํากบัดแูล 

 

2.4.3 คณะกรรมการลงทนุ 

        1. นางอารยา วาสวกลุ 

        2. นายจํารัส ธรรมาจกัร์กุล 

        3. นายชวน ธรรมาจักรกลุ 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) 

 -  รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการลงทุน รวมถึงขอบเขตการปฎิบัติหน้าทีในด้านการลงทุน

ของบริษัทฯ รับทราบกฎเกณฑ์วา่ด้วยการลงทนุตามข้อบงัคบัตามกฎหมาย รวมถึงบทลงโทษทีอาจตามมาในกรณี

ทีไม่ปฎิบติัตามกฎดงักล่าว 

 -  ใช้ความรอบคอบ ระมัดระวงั และระลึกเสมอว่าเงินทีนํามาลงทุนนันเป็นเงินจากผู้ ถือกรมธรรม์

ประกันภยั 

 -  กําหนดกรอบการลงทุนซงึจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจัดทํา

รายงานผลประกอบการอย่างตอ่เนือง 

 -  ทบทวนนโยบายการลงทนุตามผลตอบแทนจากการลงทุนและสภาวะตลาด 

 -  ต้องเป็นอิสระ และไม่ควรรับอิทธิพลใดๆ จากสถานบันการเงินหรือบริษัทจัดอันดับเครดิตในการ

ตดัสินใจลงทุน 
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 -  ต้องเป็นกลางในการทําหน้าทีและไม่มีผลประโยชน์ส่วนตวัใดๆ จากการทําหน้าทีดงักล่าว 

 -  จัดทํารายงานผลประกอบการให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพือให้มันใจว่าการลงทุนนันเป็นไป

ตามนโยบายการลงทนุทีได้ตกลงไว้ 

 -  แจ้งคณะกรรมการบริษัทเพือทราบถึงแนวโน้มการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุนในอนาคต 

เพือให้คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายการลงทุนตามสถานการณ์ 

2.5 การสรรหาและการแต่งตังกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร  

การสรรหาและการแต่งตังกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้ บริหาร เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึง

พิจารณาจากคณุสมบตั ิคณุวฒิุ และประสบการณ์  

 

2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)   

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน ตามภาวะเศรษฐกิจและอตัราเงินเฟอ้ในแตล่ะปี 

 

3. การบริหารความเสียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์   

    และหนีสิน (Asset Liability Management : ALM)  

 

      3.1 การบริหารความเสียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) 

บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบปฏิบติัหรือคําสงัตา่งๆ ไว้ชัดเจน บริษัทฯ ใช้การประเมินความเสียงเป็นข้อมลู

ประกอบในการจัดระบบการควบคมุภายใน เพือให้มีการควบคุมทีเพียงพอและเหมาะสมในเรืองทีมีความเสียงสูง ใน

กระบวนการบริหารความเสียง บริษัทฯ จดัให้คณะกรรมการบริหารความเสียง เพือให้การกํากบัดแูลเรืองการบริหาร

ความเสียงให้อยู่ในระดบัทีสามารถยอมรับได้ โดยจดัให้มีการวิเคราะห์สาเหตขุองความเสียงและผลกระทบ ระบุ

ผู้ รับผิดชอบดาํเนินการ โดยมีการติดตามผลการดําเนินงาน ทบทวน ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสียง

ตอ่คณะกรรมการบริษัทโดย สมําเสมอ ตลอดจนบริษัทฯ ได้จัดตงั คณะทํางานดแูลระบบเงินกองทนุตามระดบัความ

เสียง  (Risk – Base Capital : RBC) สําหรับเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การกํากับดแูล

ธุรกิจประกนัภัย ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ทีมีการ

เปลียนแปลงเป็นระยะ ให้ครอบคลุมและรอบคอบ 

 

  3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนีสิน (Asset Liability Management  :  ALM) 

  การบริหารสินทรัพย์และหนีสิน เป็นการบริหารจัดการโครงสร้างสินทรัพย์และหนีสิน รวมทงัภาระผกูพันตา่ง ๆ 

เพือให้ได้ผลตอบแทน และ ความเสียงอยู่ในระดบัทียอมรับได้ 
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  เนืองจากหนีสินจากการรับประกันวินาศภยั ส่วนใหญ่เป็นหนีสินระยะสนั  บริษัทฯ จึงเน้นการรักษาสภาพ

คล่อง เพือจดัสรรกระแสเงินสดตามระยะเวลาการจ่าย ให้สอดคล้องกับภาระผกูพนัทีมีตอ่ผู้ ถือกรมธรรม์ และให้

ผลตอบแทนทีเหมาะสม และเพือป้องกนัความเสียงจากความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดจ่าย สําหรับหนีสิน จึงมีการ

ประมาณการกระแสเงินสดจ่ายอย่างสมําเสมอ   

  ระยะเวลาในการลงทนุ ฝ่ายลงทุนจะพิจารณาข้อมลูจากฝ่ายการเงินและฝ่ายสินไหมทดแทน ประกอบการ

ตดัสินใจลงทุน และพิจารณาความเสียงตา่ง ๆ เช่น ความเสียงด้านสภาพคล่อง ความเสียงด้านดอกเบีย ความเสียง

ด้านเครดิต เป็นต้น   

 

ข้อมลูการบริหารสินทรัพย์และหนีสิน ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559   

                    หน่วย : ล้านบาท 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน

สนิทรัพยล์งทุน (Total 

Investment  Assets)
119.84               134.65               116.70               130.63               

สนิทรัพยส์ภาพคลอ่ง (Total 

Liquid Assets)
56.36                 56.36                 53.52                 53.52                 

หนีสนิรวม 48.84                 41.59                 48.51                 42.59                 

หนีสนิจากสญัญาประกันภัย 

(Total Insurance Liabilities)
18.83                 15.23                 19.25                 15.85                 

รายการ
ปี 2560 ปี 2559

 
หมายเหตุ   - ราคาบญัชี หมายถึง สินทรัพย์และหนีสิน ทีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

            - ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนีสินทีประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภยัวา่ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสินของบริษัทประกนัวินาศภัย เพือวตัถุประสงค์

หลักในการกํากับความมันคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพือให้มันใจว่าบริษัทมีความสามารถในการ

จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภยัได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้ เอาประกนัภยั 

 

4.  ความเสียงจากการรับประกันภัยทีสามารถคาดการณ์ได้และมนัียสําคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน

ของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชือมโยงของเงินกองทุนและความเสียงจากการรับ

ประกันภัย และการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย 

 

การดําเนินงานของบริษัทฯ เกียวข้องกับการคุ้มครองความเสียงภัยประเภทตา่งๆของผู้ เอาประกนัภยัรวม

ความเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอกทีไม่ปกติ โดยเฉพาะจากการเปลียนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์ เช่น 

ภาวะนําท่วม ภัยธรรมชาติ ภยัพิบติั ภัยก่อการร้าย ซึงอาจทําให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงตอ่ชีวิต 
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ร่างกายและทรัพย์สินทีบริษัทรับประกันภยัไว้ และความเสียงจากความไม่สมดลุของสดัส่วนของภยัจากการ

รับประกันภยั ดงันัน บริษัทจึงกําหนดกลยทุธ์การบริหารการประกนัภยัต่อให้สอดคล้องกบัความเสียงที

ยอมรับได้ และเพือเป็นการกระจายความเสียงภัยตามหลักวิชาการของการประกนัภยั ให้การดําเนินธุรกิจการ

ประกันภยัของบริษัทมีความมันคงและสามารถรองรับความเสียงภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงต้องมี

การกระจายความเสียงในรูปแบบ  

1. การเอาประกันภัยตอ่เฉพาะราย (Facultative Reinsurance) เป็นการประกนัภยัต่อแบบเป็นรายๆ และ

บริษัทประกันภัยต่อมีอิสระในการคดัเลือกรับงานโดยการตอบรับหรือปฎิเสธได้เช่นกัน                                                     

2. การประกนัภัยตอ่แบบสญัญา (Treaty Reinsurance) เป็นสัญญาทีบริษัทรับประกันภยัตอ่ให้ความ

ไว้วางใจและให้อิสระในการจดัสรรแก่บริษัทเอาประกนัภยัต่อ 

กระบวนการการคดัเลือกแผนการประกนัภัยตอ่ ผู้รับประกนัภยัต่อ การกําหนดสัดส่วนในการรับเสียงภัยไว้

เองสูงสุด (Maximum Retention Limit) ส่วนเอาประกนัภยัต่อและส่วนการรับประกนัภยัตอ่ (Assured 

Reinsurance) การทําประกันภัยตอ่ บริษัทมีการบริหารความเสียงด้วยการพิจารณาคดัเลือกบคุคล ทรัพย์สิน

ลกัษณะกิจการ ความเสียงของภัยทีจะรับประกัน และมีการพิจารณาสภาพพืนที ทีอาจได้รับผลกระทบจาก

ภยัธรรมชาติประเภทต่างๆ ด้วยบริษัทได้มีการกระจายความเสียงโดยจดัการประกันภยัตอ่ไว้หลายรูปแบบ 

 ซงึทําให้ความเสียงจากการประกอบธุรกิจประกนัภยัของบริษัทลดลง  

 หลักเกณท์ในการคดัเลือกผู้ รับประกนัตอ่ บริษัท คํานึงถึง อนัดบัความน่าเชือถือฐานะความมนัคง

ของผู้ รับประกนัภยัต่อ ตามมาตราฐานและเงือนไข การประกนัภยัต่อ ตามประกาศของ สํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย 

 

 ข้อมลูการบริหารจัดการประกนัภัยตอ่ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   หน่วย : ล้านบาท 

รายการ จํานวน

สาํรองประกันภัยส่วนทีเรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ 11.09                                                     

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 0.30                                                        

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ -                                                          
 

 

5. มลูค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมนิหนีสินจากสัญญาประกันภัย    

5.1 เงินสํารองเบียประกนัภัยทียังไม่ถือเป็นรายได้   
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บริษัทฯ ตงัเงินสํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็นรายได้ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรือง การจัดสรรเงิน

สํารองสําหรับเบียประกนัภยัทียังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทฯ ดงัน ี

ประเภทการประกันภยั วธีิการคํานวณเงินสํารอง 

- การประกนัอัคคีภยั, ภยัเบ็ดเตล็ด (ยกเว้นอุบตัิเหตุการ

เดนิทางทีมีความคุ้มครองไม่เกิน 6 เดอืน) 

- วธีิเฉลียรายเดอืน (วธีิเศษหนึงส่วนยีสิบสี) 

- การประกนัภัยขนส่งเฉพาะเทียว, การประกนัภัยอุบัตเิหตุ

การเดนิทางทีมีระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 6 เดอืน 

- ร้อยละร้อย ของเบียประกันภยัรับ ตงัแต่

วนัทีกรมธรรม์ประกนัภัยเริมมีผลคุ้มครอง

ตลอดระยะเวลาทีบริษัท ยังคงให้ความ

คุ้มครองแก่ผู้ เอาประกนัภัย 

 

5.2 เงินสํารองคา่สินไหมทดแทน   

เงินสํารองคา่สินไหมทดแทนจะบันทึก เมือได้รับการแจ้งคําเรียกร้องคา่เสียหาย จากผู้ เอาประกันภยั การ

ประมาณการจะดําเนินการโดยฝ่ายบริหาร หรือ การว่าจ้างบริษัทสํารวจความเสียหาย แล้วแตก่รณีและบริษัทฯ ได้

ตงัสํารองเพิมเติมสําหรับความเสียหายทีเกิดขึนแล้วแต่ ยังไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not reported claim : 

IBNR) ซึงคํานวณโดยทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยคาํนวณจากประมาณการทีดทีีสดุ ของค่าสินไหมทีคาดวา่

จะจ่ายให้แก่ผู้ เอาประกนัภยัในอนาคต สําหรับความสญูเสียทีเกิดขึนแล้ว หรือ ณ วนัทีในรอบระยะเวลารายงาน 

 

 

ข้อมลูหนีสินจากสญัญาประกันภยั ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559               

                                                                                        หน่วย : ล้านบาท    

ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน

หนีสินจากสัญญาประกันภัย

17.43           13.51           17.29           13.41           

         - สาํรองค่าสินไหมทดแทน (Claim Liabilities) 1.40             1.72             1.96             2.45             

รายการ
ปี 2560 ปี 2559

      - สาํรองเบยีประกันภัยทียังไม่ถือเป็นรายได้

 

  หมายเหตุ   - ราคาบญัชี หมายถึง มลูค่าหนีสินจากสญัญาประกนัภยั ทีประเมินตามมาตรฐานการบญัชี มี

วตัถปุระสงค์หลกัเพือให้นกัลงทนุผู้ วเิคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนีสินจาก

สญัญาประกันภยัทีเป็นทียอมรับตามหลกัการทางบัญชีในประเทศไทย ซึงมลูค่าดงักล่าวจะต้องผ่านการ

รับรองจากผู้สอบบญัชีอนุญาตแล้ว  
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  - ราคาประเมิน หมายถึง มลูค่าหนีสินจากสญัญาประกนัภยั ทีประเมินตามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัวา่ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสินของบริษัท

ประกันวนิาศภยั เพือวัตถุประสงค์หลกัในการกํากับความมนัคงทางการเงินของบริษัทประกนัภัยและ

เพือให้มันใจวา่บริษัทความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกันภยัได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้

เอาประกนัภยัซึงจะต้องประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัทีได้รับใบอนญุาตจากนายทะเบียนตาม

หลักการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีได้รับการยอมรับ สมมตฐิานทีใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้อง

กบัประสบการณ์จริงหรือในกรณีทีบริษัทมีข้อมลูไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของ

อตุสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกนัภยัของบริษัทนนั 

นอกจากนี มลูคา่สํารองประกนัภัยดงักล่าวจะต้องรวมถึงคา่เผือความผนัผวน (Provision of Adverse 

Deviation : PAD) ซึงให้เป็นไปตามทีสํานักงาน คปภ. กําหนด  

ข้อสังเกต  ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มลูค่าหนีสินจากสญัญาประกนัภยัอาจมีความแตกตา่ง

ระหว่างราคาบญัชีและราคาประเมินของ อย่างมีนัยสําคญั อนัเนืองมากจากวัตถปุระสงค์และวิธีการทีแตกตา่งกัน

ในการประเมินตามทีกล่าวไว้ข้างต้น ทงันีผู้ ทีจะนําข้อมลูไปใช้ควรศึกษาและทําความเข้าใจถึงวตัถปุระสงค์แนว

ทางการประเมินราคาหนีสินจากสัญญาประกนัภยัทงัสองให้ถีถ้วนก่อนตดัสินใจ  

 

6. การลงทุนของบริษัท  

 เป็นการลงทุนเพือหาผลตอบแทนเพิมเติม นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจรับประกันภัยนัน บริษัทฯ มี

นโยบายการลงทุน คือ ต้องสุจริต ดําเนินการอย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ มีผลตอบแทนที

เหมาะสม เพียงพอ สอดคล้องกบัภาระผูกพนัทีมีอยู่  คํานึงถึงสภาพคล่อง  

เน้นความปลอดภัยของเงินลงทนุเป็นสําคญั และการลงทุนให้เป็นไปตามกฎหมายทีเกียวข้องอย่างเคร่งครัด 

 กระบวนการการลงทุนของบริษัทฯ นนั ได้ลงทนุโดยคาํนึงถึงนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และ สัดส่วนการ

ลงทนุในสินทรัพย์การลงทนุแตล่ะประเภทให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภยั เรือง “การลงทุนประกอบธุรกิจอืนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556” นอกจากนี บริษัทฯ 

ยังมีคณะกรรมการลงทุนคอยติดตาม ดูแลความเสียง เพือจะได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนการลงทุนอย่าง

สมําเสมอ 

การประเมินมูลค่าสินทรพัย์ลงทนุทีแสดงในงบการเงิน จดัทําตามมาตรฐานการบญัชี 

- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย แสดงตามมลูคา่ยุตธิรรม โดยคํานวณจากราคาเสนอซอืครังหลังสุด ณ วนัสิน

ทําการสุดท้ายของปี โดยบริษัทฯ บันทึกการเปลียนแปลงมลูคา่หลกัทรัพย์ดงักล่าว ไปยังกําไรขาดทุน



21 
 

เบ็ดเสร็จอืน และรับรู้ จํานวนสะสมไปยงัส่วนของเจ้าของ จนกระทงัจําหน่ายหลกัทรัพย์ จึงบนัทึกการ

เปลียนแปลงมลูค่านันในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

- เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือจนครบกําหนด แสดงตามมลูค่ายุติธรรม ตามวธีิราคาทนุตดัจําหน่าย บริษัทฯ 

ตดับญัชี ส่วนเกิน/ส่วนตํากว่ามลูค่าตราสารหนีตามอัตราดอกเบียทีแท้จริง ซงึจํานวนทีตัดจําหน่ายนี จะ

แสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบียรับ 

- เงินลงทุนในตราสารทนุทีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ถือเป็นเงินลงทุนทัวไป ซึงแสดงตามราคาทนุสุทธิ

จากค่าเผือการด้อยคา่ (ถ้ามี) 

การประเมินสินทรัพย์ลงทุน ทีแสดงในรายงานความเพียงพอของเงินกองทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัยเรือง การประเมินราคาสินทรัพย์และหนีสินของบริษัทประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2554 

- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย แสดงตามมลูคา่ยุตธิรรม โดยคํานวณจากราคาเสนอซอืครังหลังสุด ณ วนัสิน

ทําการสุดท้ายของปี โดยบริษัทฯ บันทึกการเปลียนแปลงมลูคา่หลกัทรัพย์ดงักล่าว ไปยังกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน และรับรู้ จํานวนสะสมไปยงัส่วนของเจ้าของ จนกระทงัจําหน่ายหลกัทรัพย์ จึงบนัทึกการ

เปลียนแปลงมลูค่านันในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

- เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือจนครบกําหนด แสดงตามมลูค่ายุตธิรรม โดยใช้ราคาจากสมาคมตราสารหนี

ไทย 

- เงินลงทุนในตราสารทนุทีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงมลูคา่ยุตธิรรมโดยวิธีการคดิลดกระแสเงินสด 

-  

 ข้อมลูการลงทุนของบริษัท ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 

          หน่วย : ล้านบาท 

ราคาบัญขี ราคาประเมิน ราคาบัญขี ราคาประเมิน

  เงินฝากสถาบันการเงินและบัตร

เงินฝากสถาบันการ
23.92                      23.92                      27.41                      27.41                      

  ตราสารหนี (พนัธบัตร, หุ้ นกู้ , ตัว

สญัญาใช้เงิน, ตัวแลกเงิน, หุ้นกู้
41.00                      41.51                      38.00                      38.58                      

  ตราสารทุน ไม่รวมเงินลงทุนใน

บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม
54.92                      69.22                      51.29                      64.64                      

  รวมสนิทรัพยล์งทุน 119.84                    134.65                    116.70                    130.63                    

ประเภทสนิทรัพยล์งทุน

มูลค่า ณ วันที 31 ธันวาคม 

ปี 2560 ปี 2559
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 หมายเหตุ       - ราคาบญัชี หมายถึง สินทรัพย์และหนีสิน ทีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนีสินทีประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสินของบริษัทประกันวินาศภัย 

เพือวัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมันคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพือให้มันใจว่า

บริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้ เอา

ประกันภยั 

 

7. ผลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ ทเีกียวข้อง   

ผลการดําเนินงาน 

 

ผลการดาํเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ มีเบียประกันภัยรับรวมทุกประเภท 37.18 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน

จํานวน 1.85 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 4.74 

 ด้านผลประกอบการ ณ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏผลขาดทนุสทุธิจํานวน 1.44 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนซึง

มีผลกําไรสุทธิจํานวน 0.14 ล้านบาท คิดเป็นจํานวนทีลดลงเท่ากับ 1.58 ล้านบาท โดยเป็นผลขาดทุนจากการรับ

ประกันภยั จํานวน 7.19 ล้านบาท เพิมขึนจากปี 2559 จํานวน 2.95  ล้านบาท และ มีรายได้จากการลงทุนและรายได้

อืน จํานวน 5.69 ล้านบาท เพิมขึนจากปี 2559 จํานวน 0.94 ล้านบาท รวมเป็นผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 1.50 ล้าน

บาท และคงเหลือเป็นขาดทุนสุทธิหลังภาษีเงินได้ 1.44 ล้านบาท ซึงสาเหตหุลัก ของผลประกอบการขาดทุนนัน เกิด

จากเบียประกนัภยัรับทีลดลง 

 

ข้อมลูผลการดาํเนินงาน ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559  หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2560 ปี 2559

เบยีประกันภัยรับรวม 37.18                    39.03                    

เบยีประกันภัยทีถือเป็นรายได้ (สุทธิ) 14.79                    18.48                    

รายได้จากการลงทุน และ รายได้อืน 5.69                       4.75                       

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 1.44-                       0.14                       
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อตัราส่วนทางการเงินทีสําคญั (ร้อยละ) 

อัตราส่วน ปี 2560 ปี 2559

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) 12% 9%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจประกันภัย (Expense Ratio) 126% 105%

อัตราส่วนรวม (Combined Ratio) 138% 114%

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 8991% 6314%

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ ถิอหุ้น (Return on Equity) -1% 0.14%
 

 

8. ความเพยีงพอของเงินกองทุน  

 วตัถปุระสงค์ในการบริหารจัดการเงินกองทุน คอื การดาํรงไว้ซงึความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนือง 

บริษัทฯ มีการติดตามความพอเพียงของเงินกองทุนเป็นประจําทุกเดือน และ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที

หน่วยงานกํากับดแูลได้กําหนดไว้อย่างครบถ้วน  

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : 

CAR) เท่ากับร้อยละ 375.23 โดยมากกว่าเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภยั ซึงกําหนดไว้ทีระดบัร้อยละ 140  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายยอมรับอัตราความเพียงพอของเงินกองทุนทีระดบัไม่ตํากว่าร้อยละ 200  โดย

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสียง จะพิจารณาทบทวนกรอบการบริหารความเสียง นโยบาย และขอบเขตการ

บริหาร เพือรักษาระดบัความเพียงพอของเงินกองทนุให้ไม่ตํากวา่ร้อยละ 200 ตามนโยบายบริษัทฯ      

                                                 

ข้อมลูเงินกองทุน ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559    หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2560 ปี 2559

สินทรัพย์รวม 214.98                  211.67                  

หนีสินรวม 41.59                    42.59                    

     - หนีสินจากสัญญาประกันภัย 15.23                    15.85                    

     - หนีสินอืน 26.36                    26.73                    

ส่วนของเจ้าของ 214.98                  211.67                  

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ) 375.23% 377.47%

เงินกองทุนทีสามารถนํามาใช้ได้ทังหมด 165.47                  161.23                  

เงินกองทุนทีต้องดํารงตามกฎหมาย 44.10                    42.71                    

รายการ
ณ วันที 31 ธันวาคม
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หมายเหตุ – ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนดประเภท

และ    ชนิดของเงินกองทุน รวมทังหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัท

ประกันวนิาศภยั กําหนดให้นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการทีจําเป็นในการกํากบัดูแลบริษัททีมีอัตราส่วน

ความเพียงพอของเงินกองทุนตาํกว่าร้อยละหนึงร้อยสีสิบได้ 

 - เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยัว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสินของบริษัทประกันวินาศภยั  

 - รายการข้างต้นคํานวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยัว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสินของบริษัทประกันวินาศภยั  

 

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับรอบปีปฏทินิทีล่วงมาทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง

ความเหน็แล้ว 
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