2

ส่ วนที 2 รายละเอียดการเปิ ดเผยข้ อมูล
1. ประวัติของบริ ษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดําเนิ นธุรกิ จเพื อให้บ รรลุ เป้าหมายในการประกอบ
ธุรกิ จตามทีกํ าหนดไว้ รวมถึ งแสดงข้อมูลเกียวกับลักษณะการประกอบธุรกิ จ รายละเอี ยดลักษณะผลิ ตภัณฑ์และ
บริ การที สําคัญ ช่องทางการติ ดต่อบริ ษัท วิ ธีการและระยะเวลาที ใช้ในการเรี ยกร้องพิ จารณา และ ชดใช้เงิ นหรื อค่า
สิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.1 ประวัติบริษัท
บริ ษัท สหนิรภัยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เริ มเปิ ดดําเนินธุ รกิจมาตังแต่วนั ที 10 เมษายน พ.ศ. 2489 ด้ วยทุนจด
ทะเบียนจํานวน 10 ล้ านบาท เพือประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ต่อ มาในปี พ.ศ. 2538 ได้ เพิมทุนจด
ทะเบียนเป็ น 20 ล้ านบาท และได้ จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชน เมือวันที 4 มกราคม พ.ศ. 2555
1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุ ทธ์ ในการดําเนินธุรกิจ
การดําเนินธุรกิจนัน บริ ษัทฯจะเพิมจํานวนตัวแทน/นายหน้ า และเน้ นนโยบายในการพิจารณา
รับประกันภัการปฎิบตั ิตามกฏหมาย กฏระเบียบต่างๆ รวมทังปรับปรุงกระบวนการทํางานในด้ านการปฏิบัติงาน
ต่างๆ การบริ การ และควบคุมค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน ปรับลดอัตราพนักงานให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสม เพือให้
การดําเนินงานของบริษัทฯ คล่องตัวและเกิ ดผลกําไร และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน เพิมขึน
1.3 ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และ ธุรกิจประกันภัยต่อ ประกอบด้ วย
 การประกันอัคคีภยั เป็ นการให้ ความคุ้มครอง ทรัพย์ สินทีเอาประกันภัย เช่น สิงปลูกสร้ าง เครืองจักร
สต๊ อกสินค้ า ทีอาจได้ รับความเสียหายจากอัคคีภัย และภัยเพิมต่าง ๆ เช่น ภัยจากนําท่วม ภัยจากลม
พายุ ภัยจากแผ่นดินไหว เป็ นต้ น
 การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เป็ นการให้ ความคุ้มครองกับสินค้ าทีขนส่ง ทังทางนํา ทางอากาศ และ
ทางบก
 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็ นการให้ ความคุ้มครองอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
 ลงทุนในสินทรัพย์ ลงทุนเพือผลประโยชน์ เพิมเติม โดยอยู่ภายใต้ ข้อ กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย เช่น การลงทุนในเงินฝากประจํากับธนาคารพาณิชย์
ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี เป็ นต้ น
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1.4 รายละเอียดผลิตภัณฑ์

บริการทีสําคัญของบริ ษัท และสัดส่ วนร้ อยละของเบียประกันภัย แยกตาม
ประเภทของการรับประกันภัย

ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : ล้ านบาท
การประกั นภัยทางทะเลและขนส่ง

รายการ

การประกั นอัคคีภัย
ตัวเรื อ

สินค้ า

การประกั นภัย
เบ็ดเตล็ด

รวม

อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล

จํานวนเบียประกั นภัยรั บโดยตรง

33.10

0.00

3.10

0.77

36.98

จํานวนเบียประกั นภัยรั บสุทธิ

13.49

0.00

1.09

0.21

14.80

สัดส่วนของเบียประกั นภัย (ร้ อย

89.51

0.00

8.39

2.10

100.00

ละ)
หมายเหตุ
: ข้ อมูลจากรายงานประจําปี

1.5 ช่ องทางการติดต่ อบริษัท วิธกี ารและระยะเวลาทีใช้ ในการเรี ยกร้ อง พิจารณา และชดใช้ เงินหรื อค่ า
สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.5.1 ขันตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
ขันตอนการจัดการสินไหม

ผู้เอาประกันภัย

บริ ษัทประกันภัย

ตรวจสอบ
รายละเอียดความเสียหาย (หนังสือเรี ยกร้ องความเสียหายจากลูกค้ า)
ขอเอกสาร

เอกสารและหลักฐานประกอบการเรี ยกร้ องค่ าสินไหมทดแทน
เจรจาต่อ รอง

จ่ ายค่ าเสียหาย (ผู้เอาประกันภัย/ผู้รับผลประโยชน์ )

บริ ษัทสํารวจ
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เอกสารประกอบการเรี ยกร้ อง
1. ใบเสนอราคาและ/หรื อ ใบเสร็จรับเงิน
2. รายงานการตรวจสอบของช่างและ Supplier ในกรณีอปุ กรณ์ไฟฟ้า และเครื องจักรเสียหาย
3. สําเนาบันทึกประจําวันในการแจ้ งความดําเนินคดี ในกรณี ทรัพย์สินสูญหายหรือ ถูกบุคคลภายนอก
กระทําละเมิด
4. สําเนาหนังสือ เรี ยกร้ อ งค่าเสียหายกับผู้ทําละเมิด
เอกสารหลักฐานประกอบการชดใช้
1. สัญญาประนีประนอมยอมความ
2. สําเนาหนังสือจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ไม่เกิน 3 เดือน และสําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มี
อํานาจ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้อ งในกรณีเป็ นนิตบิ ุคคล
3. สําเนาทะเบียนบ้ านและสําเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
4. สําเนาโฉนดทีดินในกรณีการชดใช้ ค่าสินไหมสิงปลูกสร้ าง
5. เอาสารจากกองพิสจู น์หลักฐานของตํารวจ ในกรณีเป็ นต้ น เพลิง
6. เอกสารหรื อหลักฐานอืนๆ ที เกี ยวข้ อง
1.5.2 วิธีการติดต่อบริ ษัท และหน่วยงานทีเกียวข้ อง กรณีมีข้อพิพาทหรื อเรืองร้ องเรี ยน
เมือเกิดวินาศภัยให้ รีบดําเนินการแจ้ งเหตุความเสียหายให้ บริษัทฯทราบทันที ทางช่อ งทางโทรศัพท์
นายจํารัส ธรรมาจักร์ กุล
โทร. 0-2236-0049 ต่อ 104
นายสุธี เต็มบุญประเสริฐสุข
โทร. 0-2236-0049 ต่อ 107, 0-2236-1313
2. กรอบการกํากับดูแลกิจการทีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
การดําเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่ าว

รวมถึงรายละเอียดใน

ระบบการควบคุมภายใน เป็ นกลไกสําคัญหนึงของการกํากับดูแลกิจการทีดี บริ ษัทจึงกําหนดให้ ทุกส่วนงาน
จัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยแฝงอยู่กับการปฏิบตั ิงานปกติในทุกหน้ าทีและทุกระดับของการปฏิบตั ิงานที
แตกต่าง ตามความจําเป็ นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน โดยจะต้องมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ สอดคล้ องกับระดับความเสียงทีบริ ษัทยอมรับได้ ตลอดจนมีการสือสารข้ อมูลทีเกียวข้ อง
อย่างเพียงพอ ทันกาลและเหมาะสม เพือช่วยให้ ผ้ บู ริ หารและบุคลากรสามารถปฎิบตั หิ น้ าทีของตนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้ ฝ่ายบริหารและฝ่ ายตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในได้ อย่างต่อเนืองและ
สมําเสมอ และเพือให้ การดําเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ รวมทังการปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามกฎหมายหรื อข้ อกําหนดที
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เกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ บริ ษัทจัดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) รวมถึงหน่วยงาน
กํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฏหมาย (Compliance Unit) เพือช่วยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริ ษัท
เพือให้ เกิ ดความมันใจว่าการดําเนินกิจกรรมทางการเงินและกิจกรรมหลักของบริ ษัทได้ ดําเนินการตาม
แนวทางทีกําหนดและมีประสิทธิ ภาพ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อกําหนดที เกี ยวข้ องกับบริษัท
(Compliance Control) รวมถึงสอบทานระบบการควบคุมภายในว่ามีความรัดกุมเพียงพอแค่ไหนอย่างไร การ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานในแผนกและฝ่ ายต่างๆ ได้ ปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัทอย่างเคร่ งครัดเพียงใด
สอบทานระเบียบในด้ านต่างๆเพือเสนอแนะในการปรับปรุงให้ เข้ ากับสถานการณ์ และเพือให้ เกิดความเป็ นอิสระ
สามารถถ่วงดุลได้ อย่างเต็มที
2.1 กรอบการกํากับดูแลกิจการทีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
องค์ประกอบของกระบวนการควบคุมภายใน
1. สภาพแวดล้ อมของการควบคุ ม (Control Environment)
สภาพแวดล้ อ มของการควบคุม หมายถึง ขอบเขตของระบบการควบคุมภายใน ไม่ ว่าจะเป็ น การจัดองค์กร
การพั ฒนาระบบ การนํ า เอาระบบดังกล่ าวมาใช้ ป ฏิ บั ติ และการติ ดตามการทํ างานของระบบการควบคุมภายใน
สภาพแวดล้ อมของการควบคุมจะประกอบด้ วยกลไกและการจัดการต่างๆทีจะทํ าให้ แน่ ใจว่าบริ ษั ทสามารถบ่งชีให้ เห็ น
ถึงความเสียงทังภายในและภายนอกทีบริษัทกําลังเผชิญอยู่
มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและนําระบบดังกล่ าวมาใช้ ปฏิบ ัติอย่ างเหมาะสมและมีประสิ ท ธิ ผ ล
เพือให้ สามารถบริ หารจัดการความเสียงของบริ ษัทด้ วยความระมัดระวัง
มีระบบในการติดตามการทํางานของระบบการควบคุมภายในทีเชือถือได้
บริ ษัทจําเป็ นต้ อ งมีส ภาพแวดล้ อ มของการควบคุมทีเหมาะสมและมีประสิท ธิ ผลเพื อให้ แน่ ใจว่าการดําเนิ น งานต่างๆ
ของบริษัทได้ รับการบริ หารจัดการและควบคุมด้ วยความระมัดระวัง สภาพแวดล้ อมของการควบคุมประกอบด้ วยปั จจัย
ดังต่อไปนี
คณะกรรมการบริ ษัท ซึงตระหนักถึ งความสําคัญของการกํากับ ดูแลกิจการทีดี แ ละมีความรู้ความเข้ าใจใน
หน้ าทีของตนในการจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล
ผู้บริหารของบริ ษัท ซึงบริ หารการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทด้ วยความระมัดระวังและเหมาะสม
พนักงานมีความรู้ความเข้ าใจ ตระหนักถึงและให้ ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท
ระบบสารสนเทศทีมีประสิทธิผลเพือให้ การบริหารจัดการความเสียงของบริ ษัทเป็ นไปอย่างเหมาะสม
การตรวจสอบอย่ า งเป็ น อิ ส ระ เพื อติ ด ตามประสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุม ทางด้ า นโครงสร้ างและวิ ธี ก าร
ปฏิบตั งิ าน
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2. การประเมินและการบริหารความเสียง (Risk Assessments)
กําหนดให้ มีนโยบายและวิธีการทีเหมาะสมในการประเมินและบริ ห ารความเสี ยงสํ าคัญทีบริ ษัท กํ าลังเผชิ ญ
อยู่ โดยจัด ให้ มี กระบวนการเพื อระบุแ ละประเมิ น ความเสี ยงที บริ ษั ท กํ าลังเผชิ ญอยู่ แ ละอาจมี ผ ลกระทบอย่ า งมี
สาระสําคัญต่อบริ ษัทเป็ นประจําอย่ างต่อเนือง ควบคุม วิธี การปฏิบ ัติงานให้ สามารถบริ ห ารจัดการความเสียงได้ อย่าง
เหมาะสมด้ วยความระมัดระวัง
สอบทานการควบคุมวิธีการปฏิบัตงิ านอย่างสมําเสมอ เพือให้ แ น่ ใจว่าการควบคุมดังกล่าวยังสามารถบริ ห าร
จัดการความเสียงได้ อย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสมกับสภาพการณ์ ในปั จจุบันให้ แ น่ใจว่าบริ ษั ทมี วิธีการทีเหมาะสม
และมีประสิทธิผลในการวางแผน การอนุมัติ การดําเนินธุ รกรรมประเภทใหม่ๆ การวัดความเสียงทีเกี ยวข้ อง และการ
กําหนดการควบคุมด้ า นโครงสร้ างและวิธี การปฏิบัติง านที จําเป็ น ในการบริ หารความเสียง รวมถึงการกํ าหนดระดับ
ความเสี ยงทียอมรั บได้ และนโยบายในการบริ หารความเสี ยงให้ แ น่ใ จว่าความเสียงโดยรวมของบริ ษั ทอยู่ในระดับ ที
เหมาะสมและยอมรับได้
จัดให้ มีร ะบบการรายงานเพื อให้ แ น่ ใจว่า ผู้บ ริ หารจะได้ รับ ข้ อ มูล เกี ยวกั บ ความเสี ยงสํ าคัญที บริ ษั ทกํ า ลัง
ประสบหรื อเกียวข้ องกับธุรกรรมของบริ ษั ท เพือให้ ผ้ บู ริ หารสามารถกําหนดหรื อปรั บ เปลี ยนนโยบายและกระบวนการ
บริ หารจัดการความเสียงทีเหมาะสมและทันท่วงที
3. กิจกรรมการควบคุ ม (Control Activities)
กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ที ฝ่ ายบริ หารกํ าหนดขึน
เพือให้ บุคลากรนํ าไปปฏิ บัติเพื อลดหรื อควบคุมความเสี ยง และได้ รับ การสนองตอบโดยมี การปฏิ บัติตาม ตัวอย่า ง
กิจกรรมการควบคุม เช่น การสอบทานงาน การกําหนดระดับความรั บผิดชอบ อํ านาจในการอนุมัติ และการแบ่งแยก
หน้ าที เป็ นต้ น
ดังนันบริษัทจึงมีการกําหนดกิจกรรมการควบคุม สําหรับการดําเนินกิจกรรมทางการเงิน และกิจกรรมหลักของ
บริ ษัท ดังต่อไปนี
3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ กระบวนการในการพัฒนาลักษณะของรูปแบบความคุ้มครองประกันภัย ให้ เป็ นที
ต้ องการของตลาดและมีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ทางธุ รกิ จของบริ ษัท ฯ รวมถึงการปรั บ ปรุงหรื อเปลียนแปลง
รูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยปั จจุบนั ให้ เหมาะสมมากยิงขึน โดยบริษัท ฯ ได้ กําหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี
3.1.1 กําหนดแผนงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับ แผนธุรกิจระยะสัน
และระยะยาว เงินกองทุน และระดับความเสียงทียอมรับได้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จดั การ
3.1.2 จัดให้ มีการจัดทําคูม่ ือปฏิบตั งิ าน เป็ นลายลักษณ์ อักษร พร้ อมทังมีการสื อสารและจัดอบรมให้ พนักงานรั บทราบ
และเข้ าใจ
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3.1.3 กําหนดบทบาท หน้ าที ความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้ อมมอบหมาย
อํานาจหน้ าที ในด้ านการปฏิ บัติงาน การอนุมั ติ และการควบคุม อย่า งชัดเจน รวมถึง ระดับ อํ านาจในการให้ ความ
เห็นชอบ
3.1.4 จัดให้ มีกระบวนการตรวจสอบความครบถ้ วนของข้ อ มูลก่อนนําเสนอต่อกรรมการผู้จดั การเพือให้ ความเห็นชอบ
3.1.5 กําหนดให้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อนเสนอขายผลิตภัณฑ์
3.1.6 กําหนดให้ มีเกณฑ์ ในการบริ หารความเสี ยง ในกรณีทีผลิตภัณฑ์ นัน ๆ ให้ ผ ลตอบแทนไม่ เป็ นไปตามทีคาดหวัง
หรื อไม่เป็ นไปตามเป้าหมายทีบริ ษัท ฯ ได้ วางไว้
3.2 การกําหนดอัตราเบียประกันภัย
การกํ าหนดอัตราเบี ยประกัน ภั ยและเงื อนไขความคุ้มครอง คื อ กระบวนการประเมิ น ค่ าสิน ไหมทดแทน
ผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ต้ น ทุ นทางการเงิ น ต้ นทุ นการปฏิบัติก าร และประมาณการรายได้ จากเบียประกันภัย
เพือให้ อัตราเบียประกันภัยทีบริษัท ฯ กําหนดขึนสะท้ อนถึ งความเสียงในภัยที คุ้มครองอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ
ระดับความเสียงภัย โดยบริ ษัท ฯ ได้ กําหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี
3.2.1 กําหนดให้ มีการรวบรวมข้ อมูลประกอบการพิจารณา กําหนดสมมติฐานในการคํานวณอัตราเบี ยประกันภัยอย่ าง
เพียงพอและเหมาะสม
3.2.2 กําหนดให้ นกั คณิตศาสตร์ ประกันภัยมีส่ วนร่ วมในกระบวนการกําหนดอัตราเบียประกันภัย เพือตรวจสอบความ
ถูกต้ องของข้ อมูลสถิตแิ ละความเหมาะสมของอัตราเบียประกันภัย
3.2.3 กําหนดให้ การพิจารณาอัตราเบียประกันภัยต้ องได้ รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ
3.2.4 กําหนดให้ มีเกณฑ์ในการบริ หารความเสียง ในกรณีทีผลิตภัณฑ์นัน ๆ ให้ ผลตอบแทนไม่เป็ นไปตามทีคาดหวัง
3.2.5 การกําหนดอัตราเบียประกันภัย ให้ เป็ นไปตามพิกัดอัตราเบียประกันภัยทีกฎหมายกําหนด
3.3 การพิจารณารับประกันภัย
การพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการประเมิ นความเสี ยงทีบริ ษัท ฯ จะสามารถรับ เสี ยงภัยไว้ เองภายใต้ ข อบเขต
ของระดับ ความเสี ยงที ยอมรั บ ได้ โดยการพิ จ ารณารั บ ประกัน ภั ยเกี ยวกับ การรวบรวมข้ อ มูล ที เกี ยวกับการขอเอา
ประกันภัย การประเมินระดับความเสี ยง การคํานวณเบียประกัน ภัยตามอัตราทีบริ ษัท ฯ กํ าหนดและเป็ น ไปตามพิกัด
อัตราเบียประกันภัยทีสํานักงาน คปภ. กําหนด และการตัดสินใจรับหรื อปฏิเสธการประกันภัย โดยบริ ษัท ฯ ได้ กําหนด
กิจกรรมการควบคุม ดังนี
3.3.1 กําหนดแนวทางการพิจารณารับประกันภัยเป็ นลายลักษณ์อักษรให้ เหมาะสมกับความสามารถในการรับเสี ยงภัย
ไว้ เอง (Retention Capacity) และระดับความเสี ยงที ยอมรับได้ ข องบริ ษั ท ฯ (Risk Appetite) โดยได้ รับความเห็น ชอบ
จากกรรมการผู้จดั การ
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3.3.3 กําหนดบทบาท หน้ าที ความรั บผิดชอบของหน่วยงานงาน และบุคลากรด้ า นการพิ จารณารั บประกัน ภัย โดย
มอบหมายอํ านาจหน้ าที การปฏิบัติง าน การอนุมัติ และการควบคุมภายใน ให้ สอดคล้ อ งกั บระดับ อํ านาจในการ
พิจารณารับประกันภัย รวมถึงนโยบายและแนวทางในการพิจารณารับประกันภัย
3.3.4 กําหนดขอบเขตและระดับ อํ านาจในการพิจารณารับ ประกันภัย (Underwriting Authority) โดยให้ ระดับความ
เสียงทีสูงขึนหรื อซับซ้ อนต้ องได้ รับการพิจารณาจากผู้มีอํานาจตามระดับตําแหน่งงานทีสูงขึน
3.3.5 จัดให้ มี ระบบสารสนเทศการประกันภั ยเพื อเชื อมโยงข้ อ มูล สํ าคัญ ได้ แ ก่ ข้ อมูล เกี ยวกับ การพิ จ ารณารั บ
ประกันภัย อํานาจการพิจารณารับประกันภัย การจ่ายค่าสินไหมทดแทน ขี ดจํ ากัดการเอาประกันภัยต่อ และข้ อมูลภัย
สะสม โดยบริษัท ฯ ได้ กําหนดสิทธิ ในการเข้ าถึงข้ อมูลเพือรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลไว้ อย่างชัดเจน
3.4 การจัดการค่าสินไหมทดแทน
การจัดการผลประโยชน์และค่าสินไหมทดแทน คือ กระบวนการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานเพือพิจารณา
จ่ายชําระค่าสินไหมทดแทนและผลประโยชน์ ได้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วนตามที ระบุในสัญญาประกัน ภัย โดยบริ ษัท ฯ
ได้ กําหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี
3.4.1 กําหนดนโยบายการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็ นลายลักษณ์อักษรโดยได้ รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จดั การ
3.4.2 จัดให้ มีการจัดทําคูม่ ือปฏิบัติงาน เป็ นลายลักษณ์ อักษร ในเรื องการพิ จารณาการจ่ ายค่าสินไหมทดแทน การตัง
สํารองค่าสิน ไหมทดแทน การสํ ารวจและการรายงานความเสียหาย การตกลงค่าสิ น ไหมทดแทน และการจ่ ายค่า
สินไหมทดแทน พร้ อมทังมีการสือสารและจัดอบรมให้ พนักงานรับทราบและเข้ าใจ
3.4.3 กําหนดบทบาท หน้ าที ความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรด้ านการจ่ ายผลประโยชน์ รวมถึ งการใช้ สิทธิ
ตามสัญญาประกันวินาศภัย โดยแบ่งแยกหน้ าทีของฝ่ ายงานที รับผิ ดชอบการพิจารณารั บประกัน ภัยและการจ่ ายค่า
สินไหมทดแทน รวมถึงขอบเขตอํ านาจในการอนุมัติอ ย่ างเป็ นลายลักษณ์ อั กษร โดยพิจารณาประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ และความชํานาญตามตําแหน่งงานไว้ อย่างเหมาะสม
3.4.4 กําหนดขอบเขตและระดับอํานาจในการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ (Claims Authority) และระดับ อํานาจในการ
อนุมัติการใช้ สิทธิ ตามสัญญาประกันวิน าศภัยให้ จํานวนค่าสิน ไหมทดแทนทีสู งขึนหรื อรายการทีมี ความซับซ้ อนต้ อ ง
ได้ รับการพิจารณาจากผู้มีอํานาจตามระดับตําแหน่งงานทีสูงขึน
3.5 การประกันภัยต่อ
การประกัน ภัยต่อ คือ การกระจายการเสี ยงภัยของบริ ษั ท ฯ ไปยังผู้รับประกัน ภัยรายอืน ซึ งเรี ยกว่า ผู้รั บ
ประกันภัยต่อ รวมถึง กระบวนการคัดเลือกและทบทวนความเหมาะสมของผู้รับประกันภัยต่อ การกําหนดขีดจํากัดการ
กระจุกตัวต่อผู้รับประกันภัยต่อรายหนึง ๆ เพือลดความเสี ยงหรื อความผันผวนของภัยที บริ ษัท ฯ ต้ องรั บ เสียงภัยไว้ เอง
นอกจากนีการประกันภัยต่อยังช่วยให้ บริษัท ฯ เพิมศักยภาพและขีดความสามารถในการรั บ ประกันภัยด้ วย โดยบริ ษั ท
ฯ ได้ กําหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี
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3.5.1 กําหนดกลยุทธ์ การบริ หารการประกันภัยต่อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยได้ รับความเห็นชอบจากกรรมการ
ผู้จัดการ
3.5.2 จัดให้ มีการจัดทําคูม่ ือปฏิบตั งิ าน เป็ นลายลักษณ์ อักษร พร้ อมทังมีการสื อสารและจัดอบรมให้ พนักงานรั บทราบ
และเข้ าใจ
3.5.3 กําหนดให้ มีคมู่ ือจัดสรรภัย เพือใช้ เป็ นเกณฑ์ในการจัดสรรภัยในแต่ละประเภทภัย
3.5.4 กํ าหนดนโยบายการจั ดทํา ประกัน ภั ยต่อ สํ าหรั บ การรั บประกัน ภัย ต่อ รั บ เฉพาะราย และการทํ า
ประกันภัยต่อจ่ายเฉพาะราย
3.5.5 กําหนดบทบาท หน้ าที ความรั บผิ ดชอบของหน่ว ยงานและบุคลากรด้ านการประกัน ภั ยต่อ พร้ อม
มอบหมายอํานาจหน้ าทีด้ านการปฏิบัตงิ าน การอนุมตั ิ และการควบคุม ให้ สอดคล้ องกับระดับอํานาจในการประกันภัย
ต่อ
3.5.6 ปฏิ บ ัติตามกฎหมายและประกาศของหน่ วยงานกํา กับ ดูแ ล เช่ น ประกาศคณะกรรมการกํา กับ และ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรือง หลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื อนไขในการรับประกัน ภัยต่อของบริ ษัท
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที 1 มิถุนายน 2555
3.6 การลงทุนประกอบธุรกิจอืน
เพือให้ เกิดความมันใจว่าบริ ษัท ฯ มี การดําเนินการด้ านการลงทุนและการประกอบธุรกิจอืนอย่างเหมาะสม
และเป็ น ไปตามกฎหมายทีเกียวข้ อง รวมถึง สอดคล้ อ งกับ ภาระผู กพัน ความพร้ อ มของระบบงานและความรู้ ความ
เชียวชาญของบุคลากร โดยบริ ษัท ฯ ได้กําหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี
3.6.1 กําหนดนโยบายการลงทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท
3.6.2 ให้ คณะกรรมการลงทุนทําหน้ าที กํากับดูแ ลการปฏิบัติงานการลงทุน ของบริ ษัท ฯ ให้ เป็ นไปตามกรอบ
และนโยบายการลงทุนทีได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
3.6.3 จัดให้ มีหน่วยงานด้ านการลงทุนเพือทํ าหน้ าที ปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนของบริ ษัท ฯ
รวมถึงติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้ านการลงทุน โดยรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการลงทุน
3.6.4 จัดให้ มีการจัดทําคูม่ ือปฏิบตั งิ าน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อ มทังมีการสื อสารและจัดอบรมให้ พ นักงาน
รับทราบและเข้ าใจ
3.6.5 กําหนดขอบเขตและระดับอํานาจในการพิจารณาลงทุน โดยให้ ระดับความเสี ยงทีสูงขึนหรื อ ซับซ้ อ นต้ อง
ได้ รับการพิจารณาจากผู้มีอํานาจตามระดับตําแหน่งงานทีสูงขึน
3.6.6 ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและกฎระเบี ย บของหน่ว ยงานกํ า กั บ ดูแ ลอย่ า งเคร่ ง ครั ด เช่ น สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
3.6.7 จัดให้ มีการทบทวนความเหมาะสมของการลงทุน ในแต่ละประเภทอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
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3.7 การรับเงิน - การจ่ายเงิน
เพือให้ มันใจได้ ว่าการปฏิบัติงานด้ านการรั บเงิน – การจ่ ายเงิ น มีความถูกต้ องและครบถ้ วน รวมถึ งมี ระบบ
การจัดเก็บเอกสาร การบันทึกข้ อมูล การรักษาความปลอดภัยของเอกสารและข้ อ มูล การตรวจสอบความถูกต้ องของ
จํานวนเงิน และการยืนยันการกระทบยอดให้ มีประสิทธิ ภาพ บริษัท ฯ ได้ กําหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี
3.7.1 จัดให้ มีการจัดทําระเบียบปฏิบัตเิ กียวกับการรับเงิน – การจ่ายเงินเป็ นลายลักษณ์ อักษร โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท พร้ อมทังมีการสือสารและจัดอบรมให้ พนักงานรับทราบและเข้ าใจ
3.7.2 กําหนดบทบาท หน้ าที ความรั บผิดชอบของหน่วยงานงานและบุคลากรด้ านการรับเงิ น การจ่ ายเงิ น
พร้ อมมอบหมายอํานาจหน้ าทีในด้ านการปฏิบตั งิ านการอนุมตั ิ และการควบคุมอย่างชัดเจน รวมถึงระดับอํ านาจในการ
ให้ ความเห็นชอบ
3.7.3 มีการแบ่งแยกหน้ าทีผู้จดั ทําบัญชีกับผู้มีอํานาจอนุมัติการรับประกัน ภัย และเจ้ าหน้ าทีที ต้ องติดต่อกับ
ลูกค้ ากับเจ้ าหน้ าทีทีปฏิบัตงิ านด้ านงานสนับสนุนไว้ อย่างชัดเจน
3.7.4 มีระบบการ ควบคุมการ ใช้ ใบเสร็ จรับเงิ นและใบรั บ เงิ นชัวคราว มี การกระทบยอดระหว่างเงิน ในบัญชี
กับยอดใบเสร็จรับเงินหรื อใบรับเงินชัวคราว
3.7.5 มีระบบการควบคุมบัญชีพกั หรือบัญชีอืนซึงมีลักษณะเดียวกัน และระบบติดตามหนี รวมถึงการจัดอายุ
หนีผิดนัด
3.7.6 มี ระบบติดตามเช็ คที ยังไม่ไ ด้ ขึ นเงิ น เพื อให้ สามารถติ ดตามจํ า นวนและระยะเวลาที รอการขึ นเงิ น
รวมถึงการบันทึกบัญชีให้ ถกู ต้ องตรงตามประเภทบัญชี
3.7.7 มีการจัด เก็ บข้ อมูล และเอกสารหลักฐานทีสามารถระบุรายละเอียดการรั บเงิ น ของบริ ษัท ที สามารถ
ตรวจสอบได้
3.7.8 ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกํ ากับ ดูแลด้ านต่างๆอย่ างเคร่งครั ด เช่น สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิ จประกันภัย (คปภ.) ,สํานักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น
(ปปง.) , กรมสรรพากร ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เป็ นต้ น
4. ระบบสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล (Information and Communication)
4.1 ระบบสารสนเทศ
บริ ษัทต้ องจัดให้ มีระบบสารสนเทศทีสามารถให้ ข้อมูลอย่างเพียงพอเพือใช้ ในการตัดสิน ใจทางธุรกิจได้ ท ันต่อ
เหตุการณ์ สนับ สนุน ให้ การบริ ห าร การดําเนิ น งาน และการควบคุม เป็ น ไปอย่ างมีป ระสิ ทธิ ผล และใช้ ในการจัดทํ า
รายงานต่อบุคคลภายนอก เช่น งบการเงิน รายงานต่อหน่วยงานกํากับดูแล
ระบบสารสนเทศ คือ กระบวนการประมวลผลข้ อ มูลเกียวกับ การดํา เนิ นงานของบริ ษั ทและความเสียงทีบริ ษั ทกําลัง
ประสบอยู่หรื ออาจจะประสบในอนาคต และรายงานข้ อมูลทีได้ จากการประมวลผลในรู ปแบบทีทํ าให้ บุคลากรในบริ ษัท
สามารถใช้ ใ นการติด ตาม สอบทานและปฏิ บั ติง านตามความรั บ ผิ ด ชอบของตน รวมถึ ง การจั ด ทํ า รายงานต่ อ
บุคคลภายนอก เช่น ผู้เอาประกันภัย ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกํากับดูแล ระบบสารสนเทศทีดี จะช่วยให้ บริ ษัทสามารถ
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• ระบุ ประเมินและติดตามธุรกรรม ความเสียง ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
• ติดตามประสิ ทธิ ผ ลและการปฏิ บัติตามระบบการควบคุมภายใน และรายงานการไม่ ปฏิ บ ัติตามระบบให้ ผ้ ูบริ ห าร
ทราบ
นอกจากนีระบบสารสนเทศต้ องได้ รับการสอบทานเป็ นประจําเพือประเมิ นความเหมาะสมและความทัน สมัย
ของรายงาน และคุณภาพของการประมวลผลข้ อมูล
4.2 การควบคุมและรักษาความปลอดภัยด้ านสารสนเทศ
การควบคุมและรักษาความปลอดภัยด้ านสารสนเทศ ประกอบด้ วย การพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบ
การควบคุมด้ านความปลอดภัย ของระบบงานและฐานข้ อมูลที เหมาะสมและมี ป ระสิ ทธิ ผล ซึงรวมถึ ง การจั ดให้ มี
ระบบงานทดแทนกรณีฉกุ เฉิ น การสํารองข้ อมูล และการกู้ข้อมูล
4.2.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ บริษัทต้ องพัฒนาระบบขัอมูลสารสนเทศเพือให้ มนใจว่
ั า
• กลยุทธ์ ด้านระบบสารสนเทศของบริษัทเป็ นไปในทางเดียวกับแผนธุรกิจและกลยุทธ์ โดยรวม
• มีความพร้ อมด้ านทรัพยากรทังฮาร์ ดแวร์ และซอฟแวร์ รวมถึงบุคลากรทีมีความรู้และความชํานาญในการปฏิบตั ิงาน
• มีการทดสอบระบบเพือให้ มันใจว่าระบบทํางานได้ อย่างเหมาะสมก่อนการใช้ งานจริง
• วิธีการควบคุมและรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ จะต้ องแน่ใจได้ วา่
- การเปลี ยนแปลงระบบ ไม่ว่าจะเป็ นฮาร์ ดแวร์ ซอฟแวร์ หรื อข้ อมูล ที จะประมวลผลจะต้ องได้ รับการอนุมัติจากผู้ มี
อํานาจและทําการทดสอบก่อนการนํามาใช้
- ระบบสารสนเทศต้ องจัดทําเป็ นลายลักษณ์อักษร รวมถึงบันทึกการเปลียนแปลงใดๆของระบบดังกล่าว
4.2.2 การควบคุมด้ านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ประกอบด้ วย
• การรักษาความปลอดภัยด้ านการเข้ าถึงระบบสารสนเทศ
- ฮาร์ ดแวร์ ซอฟแวร์ และข้ อมูลถูกต้ องและเหมาะสม
- การเข้ าถึงฮาร์ ดแวร์ ซอฟแวร์ และข้ อมูล จํากัดไว้ สําหรับผู้ทีได้ รับอนุญาตเท่านัน
- อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและระบบป้องกันการเข้ าถึงข้ อมูล จัดไว้ อย่างเพียงพอเพือป้อ งกันความเสี ยงทีผู้ไม่ได้ รับ
อนุญาตจะสามารถเข้ าถึงระบบงานและข้ อมูลได้
• การสํารองข้ อมูลและการกู้ระบบสารสนเทศ
- บริ ษัทมีระบบการสํารองข้ อมูลและการกู้ระบบสารสนเทศในกรณีที เกิ ดการหยุดชะงักของระบบ ความเสี ยหายและ
สูญหายของอุปกรณ์ ข้ อมูล ฮาร์ ดแวร์ ซอฟแวร์ และเอกสารทีเกียวข้ อง
- บริ ษัทสอบทานและทดสอบระบบการจัดการกรณีธุรกิจหยุดชะงักเป็ นประจํา
5. ระบบการติดตามและประเมินผล
บริ ษั ท จั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในที มี ค วามเป็ นอิ ส ระในการปฏิ บ ั ติ ง าน และรายงานตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือทําหน้ าทีประเมินความเพียงพอและประสิทธิ ผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการ
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บริ หารความเสียง การติดตาม การปฏิ บัติให้ เป็ นไปตามนโยบายการกํ ากับ ดูแลกิ จการที ดีแ ละจรรยาบรรณทางธุ รกิ จ
ของบริ ษั ท ตามแผนการตรวจสอบ ประจํ าปี ซึงได้ พิจารณาจากเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุท ธ์ แ ละปั จจั ยเสียงที
เกียวข้ อง รวมไปถึงจุดควบคุมทีสําคัญทีจะมี ผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ข องบริ ษัท ฯ โดยแผนการตรวจสอบ
ได้ ผ่านการอนุมัตเิ ห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ อีกทังฝ่ ายตรวจสอบยังมีกฎบัตรทีได้ กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ภาระหน้ าที ความรับผิดชอบ รวมทังสิทธิ ในการปฏิบัตงิ านตรวจสอบไว้ อ ย่างชัดเจน และมี ค่มู ือ
การตรวจสอบ ให้ เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบมี มาตรฐานการปฏิบตั งิ านตรวจสอบทียึดถือได้ ทังนีเพือเพิ มประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั งิ านและให้ เป็ นไปตาม มาตรฐานสากลการปฏิบัตงิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
2.2 โครงสร้ างองค์กรของบริษัท
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2.3 โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท
-

-

คณะกรรมการ
1. นายบุญ ธรรมาจักร์ กลุ
2. นางอารยา วาสวกุล
3. นางไอริ ญ ธรรมาจักร์ กุล
4. นายชวน ธรรมาจักร์ กลุ
5. นายจํารัส ธรรมาจักร์ กุล
6. นายศิริชัย ธรรมาจักร์ กุล
7. นางอารยา ธรรมาจักร์ กลุ
8. นายเสนีย์ ธรรมาจักร์ กุล
9. นายสุธี เต็มบุญประเสริฐสุข
คณะผู้บริหาร
1. นายบุญ ธรรมาจักร์ กลุ
2. นางอารยา วาสวกุล
3. นางไอริ ญ ธรรมาจักร์ กุล
4. นายชวน ธรรมาจักร์ กลุ
5. นายจํารัส ธรรมาจักร์ กุล
6. นายสุธี เต็มบุญประเสริฐสุข
7. นายเสนีย์ ธรรมาจักร์ กุล
8. นางวรรัตน์ เติมวาณิช

ประธานกรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
กรรมการผู้อํานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการและผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการรองผู้จดั การ
กรรมการรองผู้จดั การ
สมุห์บญ
ั ชี

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ าที หลักในการจัดแบ่ งหน้ าที การดูแ ลเอาใจใส่ และมี ความรั บ ผิ ด ชอบต่อ การ
บริ หารงานการกําหนดหน้ าที ความรับผิดชอบ รวมถึง การปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และผลประโยชน์ ข องผู้ถือ กรมธรรม์
ประกันภัย โดย ปฎิ บัติหน้ าที ด้ วยความซือสัตย์ (Good Faith) มีความรั บผิดชอบต่อหน้ าที (Accountability) เปิ ดเผย
ข้ อมูล (Disclosure) และมี ความโปร่ งใส (Transparency) ในการดําเนิน งานและตัด สินใจ เพื อประโยชน์ สูงสุ ดของ
บริ ษัทฯ
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2.4 คณะกรรมการชุ ดย่ อย
2.4.1คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายจํารัส
ธรรมาจักร์ กลุ
2. น.ส.รฐา
ธัญดํารงสิน
3. นายวรชาติ
ผดุงผาติกุล

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบอิสระ
กรรมการตรวจสอบอิสระ

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
- สอบทานให้ บ ริ ษัท มีการรายงานทางการเงิ นที มีความถูก ต้ อง เชือถือ ได้ มี การเปิ ดเผยข้ อมูลที สําคัญโดย
ครบถ้ วนและเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีทีรับรองโดยทัวไป
- สอบทานและประเมินผลให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบบริ ห าร
ความเสี ยงที เหมาะสมมีป ระสิ ทธิ ภ าพ และรัดกุม ตามกรอบทีได้ รับ การยอมรั บเป็ นมาตรฐานสากล รวมถึ งกํ า หนด
อํานาจหน้ าที ความรับผิดชอบของฝ่ ายตรวจสอบและกํากับ
- สอบทานให้ บริษัทปฎิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยการประกันวินาศภัย ข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุระกิจประกันภัย (คปภ.) และกฎหมายอืนๆทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
- พิ จารณาคัดเลือ ก เสนอแต่งตังบุคคลซึงมี ความเป็ น อิสระเพือทําหน้ าทีผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
- จัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและเปิ ดเผยในรายงานประจําปี
- ดําเนินการอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
2.4.2 คณะกรรมการบริ หารความเสียง
1. นางอารยา วาสวกุล
2. นางไอริ ญ ธรรมาจักร์ กุล
3. นายชวน ธรรมาจักร์ กลุ
4. นายเสนีย์ ธรรมาจักร์ กุล
5. นายสุธี เต็มบุญประเสริฐสุข

ประธานกรรมการบริ หารความเสียง
กรรมการบริหารความเสียง
กรรมการบริหารความเสียง
กรรมการบริหารความเสียง
กรรมการบริหารความเสียง และเลขานุการ

ของเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริ หารความเสียง (Risk Management Committee)
- กําหนดกรอบและนโยบายบริ หารความเสียงภัยให้ สอดคล้ องกับแนวทางการบริ ห ารความเสียงภัย
ตามเกณฑ์ Enterprise Risk Management (ERM) ซึงจําแนกความเสียงภัยได้ เป็ น 8 ประเภท
- รายงานคณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับรายละเอียดของความเสียง รวมถึงมาตรการทีได้ ดําเนินการ
ไป เพือบริ หารความเสียงดังกล่าว
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- รายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัท ทราบในเรื องทีเกียวกับการตัดสิน ใจที เกียวข้ อง หรื อ มีผลกระทบ
กับกลยุทธ์ หรือการดําเนินงานของบริ ษัท
- ติ ดตามการรายงานจากคณะกรรมการบริ ษั ท อย่ างต่อ เนื อง เนื องจากบริ ษัท ฯ อาจจะได้ รั บ
ผลกระทบอย่างรุนแรงจากการดําเนินงานทีผิ ดพลาดได้ เช่น ความผิดพลาดจากการรับประกันภัย หรื อ การ
เอาประกันภัยต่อ หรื อผลกระทบจากการเข้ าไปรับประกันภัยในผลิตภัณฑ์ ใหม่ หรื อการทุจริ ตของพนักงาน
เป็ นต้ น
- กําหนดนโยบายทีสะท้ อนระดับความเสียงสูงสุดทีองค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)
- ดูแลให้ มีกระบวนการ หรือขันตอนของระบบบริหารความเสียงทีดี
- ดูแลให้ มีบคุ ลากรทีมีความรู้ความสามารถ
- ดูแลให้ มีระบบควบคุมภายใน และการรายงานข้ อมูลทีถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจ
- กํากับดูแล และติดตามการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของทางการ (Compliance Roles)
- ให้ ค วามสํ าคัญกั บ กฎระเบี ยบต่างๆ ของทางการ และจัดให้ มีระบบควบคุมภายใน เพือให้ การ
ดําเนินการเป็ นไปด้ วยความถูกต้ อ ง โดยต้ อ งรายงานถึงผลการปฎิบัติงาน และแนวทางแก้ ไขในรายการที ไม่
สามารถปฎิบตั ิได้
- ให้ ความสําคัญในการปฎิบตั ิตามข้ อเสนอแนะ ระเบียบ และคําสังการของผู้กํากับดูแล
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน
1. นางอารยา วาสวกุล
2. นายจํารัส ธรรมาจักร์ กุล
3. นายชวน ธรรมาจักรกุล
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)
- รั บผิ ดชอบในการกํ าหนดนโยบายการลงทุน รวมถึ งขอบเขตการปฎิบัติห น้ าที ในด้ า นการลงทุน
ของบริษัทฯ รับทราบกฎเกณฑ์ วา่ ด้ วยการลงทุนตามข้ อบังคับตามกฎหมาย รวมถึงบทลงโทษทีอาจตามมาในกรณี
ทีไม่ปฎิบตั ิตามกฎดังกล่าว
- ใช้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง และระลึกเสมอว่าเงินทีนํามาลงทุนนันเป็ นเงินจากผู้ถือ กรมธรรม์
ประกันภัย
- กําหนดกรอบการลงทุนซึงจะต้ องได้ รับความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงการจัดทํา
รายงานผลประกอบการอย่างต่อเนือง
- ทบทวนนโยบายการลงทุนตามผลตอบแทนจากการลงทุนและสภาวะตลาด
- ต้ องเป็ นอิสระ และไม่ควรรับอิทธิ พลใดๆ จากสถานบันการเงิน หรื อบริ ษัทจัดอัน ดับเครดิตในการ
ตัดสินใจลงทุน
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- ต้ องเป็ นกลางในการทําหน้ าทีและไม่มีผลประโยชน์ ส่วนตัวใดๆ จากการทําหน้ าทีดังกล่าว
- จัดทํารายงานผลประกอบการให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ เพือให้ มันใจว่าการลงทุนนันเป็ น ไป
ตามนโยบายการลงทุนทีได้ ตกลงไว้
- แจ้ งคณะกรรมการบริ ษั ทเพือทราบถึ งแนวโน้ มการลงทุน และผลตอบแทนการลงทุนในอนาคต
เพือให้ คณะกรรมการบริษัทได้ ทบทวนนโยบายการลงทุนตามสถานการณ์
2.5 การสรรหาและการแต่ งตังกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
การสรรหาและการแต่ง ตังกรรมการ กรรมการอิ ส ระ และผู้ บริ ห าร เป็ น ไปตามมติค ณะกรรมการบริ ษั ท ซึ ง
พิจารณาจากคุณสมบัติ คุณวุฒิ และประสบการณ์
2.6 นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทน (Remuneration policy)
คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน ตามภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อในแต่ละปี
3. การบริ หารความเสียงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริ หารสินทรัพย์
และหนีสิน (Asset Liability Management : ALM)
3.1 การบริ หารความเสียงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM)
บริ ษัทฯ มีน โยบายและระเบี ยบปฏิบตั ิหรื อคําสังต่างๆ ไว้ ชัดเจน บริ ษัทฯ ใช้ การประเมินความเสียงเป็ นข้ อมูล
ประกอบในการจัดระบบการควบคุมภายใน เพือให้ มีการควบคุมทีเพียงพอและเหมาะสมในเรืองทีมี ความเสียงสูง ใน
กระบวนการบริ หารความเสียง บริษัทฯ จัดให้ คณะกรรมการบริ หารความเสียง เพือให้ การกํากับดูแลเรื องการบริหาร
ความเสียงให้ อยู่ในระดับทีสามารถยอมรับได้ โดยจัดให้ มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสียงและผลกระทบ ระบุ
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ โดยมีการติดตามผลการดําเนินงาน ทบทวน ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสียง
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดย สมําเสมอ ตลอดจนบริษัทฯ ได้ จัดตัง คณะทํางานดูแลระบบเงิน กองทุนตามระดับความ
เสียง (Risk – Base Capital : RBC) สําหรับ เตรี ยมความพร้ อมของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์การกํา กับดูแล
ธุรกิจประกันภัย ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทีมีการ
เปลียนแปลงเป็ นระยะ ให้ ครอบคลุมและรอบคอบ
3.2 การบริ หารสินทรัพย์ และหนีสิน (Asset Liability Management : ALM)
การบริหารสินทรัพย์ และหนีสิน เป็ นการบริ หารจัดการโครงสร้ างสินทรัพย์และหนีสิน รวมทังภาระผูกพันต่าง ๆ
เพือให้ ได้ ผลตอบแทน และ ความเสียงอยู่ในระดับทียอมรับได้
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เนืองจากหนีสินจากการรับประกันวินาศภัย ส่วนใหญ่ เป็ นหนีสินระยะสัน บริ ษัทฯ จึงเน้ นการรักษาสภาพ
คล่อง เพือจัดสรรกระแสเงินสดตามระยะเวลาการจ่าย ให้ สอดคล้ องกับภาระผูกพันที มีตอ่ ผู้ถือกรมธรรม์ และให้
ผลตอบแทนทีเหมาะสม และเพือป้องกันความเสียงจากความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดจ่าย สําหรับหนีสิน จึงมีก าร
ประมาณการกระแสเงินสดจ่ายอย่างสมําเสมอ
ระยะเวลาในการลงทุน ฝ่ ายลงทุนจะพิจารณาข้ อมูลจากฝ่ ายการเงินและฝ่ ายสินไหมทดแทน ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และพิจารณาความเสียงต่าง ๆ เช่น ความเสียงด้ านสภาพคล่อง ความเสียงด้ านดอกเบีย ความเสียง
ด้ านเครดิต เป็ นต้ น
ข้ อมูลการบริ หารสินทรัพย์และหนีสิน ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559
หน่วย : ล้ านบาท
รายการ
สินทรั พย์ลงทุน (Total
Investment Assets)
สินทรั พย์สภาพคล่อง (Total
Liquid Assets)
หนีสินรวม
หนีสินจากสัญญาประกันภัย
(Total Insurance Liabilities)

ปี 2560
ราคาบัญชี

ปี 2559

ราคาประเมิน

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

119.84

134.65

116.70

130.63

56.36

56.36

53.52

53.52

48.84

41.59

48.51

42.59

18.83

15.23

19.25

15.85

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์แ ละหนีสิน ทีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์ และหนีสินทีประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสินของบริ ษัทประกันวิน าศภัย เพื อวัตถุป ระสงค์
หลักในการกํากับความมันคงทางการเงินของบริ ษั ทประกันภัย และเพือให้ มันใจว่าบริ ษัทมีความสามารถในการ
จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้ อย่างครบถ้ วนแก่ผ้ เู อาประกันภัย
4. ความเสียงจากการรั บประกันภัยทีสามารถคาดการณ์ ได้ และมีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบต่ อฐานะการเงิ น
ของบริ ษั ท การบริ หารจัดการประกั นภั ยต่ อ ความเชื อมโยงของเงิ นกองทุ น และความเสี ยงจากการรั บ
ประกันภัย และการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย
การดําเนินงานของบริษัทฯ
เกียวข้ องกับการคุ้มครองความเสียงภัยประเภทต่างๆของผู้เอาประกันภัยรวม
ความเสียหายอันเกิดจากปั จจัยภายนอกทีไม่ปกติ โดยเฉพาะจากการเปลียนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์ เช่น
ภาวะนําท่วม ภัยธรรมชาติ ภัยพิบตั ิ ภัยก่อการร้ าย ซึงอาจทําให้ เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิต
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ร่ างกายและทรัพย์ สินทีบริษัทรับประกันภัยไว้ และความเสียงจากความไม่สมดุลของสัดส่วนของภัยจากการ
รับประกันภัย ดังนัน บริษัทจึงกําหนดกลยุทธ์ การบริ หารการประกันภัยต่อให้ สอดคล้ องกับ ความเสียงที
ยอมรับได้ และเพือเป็ นการกระจายความเสียงภัยตามหลักวิชาการของการประกันภัย ให้ การดําเนินธุรกิจการ
ประกันภัยของบริ ษัทมีความมันคงและสามารถรองรับความเสียงภัยได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ บริษัทจึงต้ องมี
การกระจายความเสียงในรูปแบบ
1. การเอาประกันภัยต่อ เฉพาะราย (Facultative Reinsurance) เป็ นการประกันภัยต่อแบบเป็ นรายๆ และ
บริ ษัทประกันภัยต่อมีอิสระในการคัดเลือกรับงานโดยการตอบรับหรื อปฎิเสธได้ เช่นกัน
2. การประกันภัยต่อแบบสัญญา (Treaty Reinsurance) เป็ นสัญญาทีบริษั ทรับประกันภัยต่อให้ ความ
ไว้วางใจและให้ อิสระในการจัดสรรแก่บริ ษัทเอาประกันภัยต่อ
กระบวนการการคัดเลือกแผนการประกันภัยต่อ ผู้รับประกันภัยต่อ การกําหนดสัดส่วนในการรับเสียงภัยไว้
เองสูงสุด (Maximum Retention Limit) ส่วนเอาประกันภัยต่อและส่วนการรับ ประกันภัยต่อ (Assured
Reinsurance) การทําประกันภัยต่อ บริษัทมีการบริห ารความเสียงด้ วยการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ทรัพย์สิน
ลักษณะกิจการ ความเสียงของภัยทีจะรับประกัน และมีการพิจารณาสภาพพืนที ทีอาจได้ รับผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติประเภทต่างๆ ด้ วยบริ ษัทได้ มีการกระจายความเสียงโดยจัดการประกันภัยต่อไว้ หลายรูปแบบ
ซึงทําให้ ความเสียงจากการประกอบธุรกิจประกันภัยของบริ ษัทลดลง
หลักเกณท์ ในการคัดเลือกผู้รับประกันต่อ บริ ษัท คํานึงถึง อันดับความน่าเชือถือ ฐานะความมันคง
ของผู้รับประกันภัยต่อ ตามมาตราฐานและเงือนไข การประกันภัยต่อ ตามประกาศของ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุ รกิจประกันภัย
ข้ อมูลการบริ หารจัดการประกันภัยต่อ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รายการ
สํา รองประกั นภัยส่วนทีเรี ยกคืนจากบริ ษัทประกั นภัยต่อ

หน่วย : ล้ านบาท
จํานวน
11.09

เงินค้ างรั บจากการประกั นภัยต่อ

0.30

เงินวางไว้ จากการประกั นภัยต่อ

-

5. มูลค่ า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีสินจากสัญญาประกันภัย
5.1 เงินสํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้
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บริ ษัทฯ ตังเงินสํารองเบียประกันภัยที ยังไม่ ถือเป็ น รายได้ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื อง การจัดสรรเงิน
สํารองสําหรับเบียประกันภัยทียังไม่ตกเป็ นรายได้ ของบริษัทฯ ดังนี
ประเภทการประกันภัย
วิธีการคํานวณเงินสํารอง
-

การประกันอัคคีภยั , ภัยเบ็ดเตล็ด (ยกเว้ นอุบตั ิเหตุการ

-

วิธีเฉลียรายเดือน (วิธีเศษหนึงส่วนยีสิบสี)

-

ร้ อยละร้ อย ของเบียประกันภัยรับ ตังแต่

เดินทางทีมีความคุ้มครองไม่เกิน 6 เดือน)
-

การประกันภัยขนส่งเฉพาะเทียว, การประกันภัยอุบัตเิ หตุ
การเดินทางทีมี ระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 6 เดือน

วันทีกรมธรรม์ประกันภัยเริมมีผลคุ้มครอง
ตลอดระยะเวลาทีบริษัท ยังคงให้ ความ
คุ้มครองแก่ผ้ เู อาประกันภัย

5.2 เงินสํารองค่าสินไหมทดแทน
เงินสํารองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึก เมือได้ รับการแจ้ งคําเรียกร้ องค่าเสียหาย จากผู้เอาประกันภัย การ
ประมาณการจะดําเนินการโดยฝ่ ายบริหาร หรือ การว่าจ้ างบริษัทสํารวจความเสียหาย แล้ วแต่กรณีและบริ ษัทฯ ได้
ตังสํารองเพิมเติมสําหรับความเสียหายทีเกิดขึนแล้ วแต่ ยังไม่ได้ รับรายงาน (Incurred but not reported claim :
IBNR) ซึงคํานวณโดยทางคณิตศาสตร์ ประกันภัย โดยคํานวณจากประมาณการทีดีทีสุด ของค่าสินไหมทีคาดว่า
จะจ่ายให้ แ ก่ผ้ เู อาประกันภัยในอนาคต สําหรับความสูญเสียทีเกิดขึนแล้ ว หรื อ ณ วันทีในรอบระยะเวลารายงาน

ข้ อมูลหนีสินจากสัญญาประกันภัย ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559
หน่วย : ล้ านบาท
รายการ

ปี 2560

ปี 2559

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญ ชี ราคาประเมิน

หนีสินจากสัญญาประกั นภัย
- สํา รองเบียประกั นภัยทียังไม่ถื อเป็ นรายได้

17.43

13.51

17.29

13.41

- สํา รองค่าสินไหมทดแทน (Claim Liabilities)

1.40

1.72

1.96

2.45

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนีสินจากสัญญาประกันภัย ทีประเมิ นตามมาตรฐานการบัญชี มี
วัตถุประสงค์หลักเพือให้ นกั ลงทุนผู้วเิ คราะห์ทางการเงินเข้ าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของหนีสินจาก
สัญญาประกันภัยทีเป็ นที ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึงมูลค่าดังกล่าวจะต้ องผ่านการ
รับรองจากผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ ว
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- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนีสินจากสัญญาประกันภัย ทีประเมินตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัยว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสินของบริ ษัท
ประกันวินาศภัย เพือวัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมันคงทางการเงินของบริ ษัทประกันภัยและ
เพือให้ มันใจว่าบริ ษัทความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้ อย่างครบถ้ วนแก่ผ้ ู
เอาประกันภัยซึงจะต้ องประเมินโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีได้ รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตาม
หลักการทางคณิตศาสตร์ ประกันภัยทีได้ รับการยอมรับ สมมติฐานทีใช้ ในการประเมิน จะต้ องสอดคล้ อง
กับประสบการณ์จริงหรือในกรณีทีบริ ษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้ างอิงจากประสบการณ์ของ
อุตสาหกรรมและปรับให้ เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ ตการรับประกันภัยของบริษัทนัน
นอกจากนี มูลค่าสํารองประกันภัยดังกล่าวจะต้ องรวมถึงค่าเผือความผันผวน (Provision of Adverse
Deviation : PAD) ซึงให้ เป็ นไปตามทีสํานักงาน คปภ. กําหนด
ข้ อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่าง
ระหว่างราคาบัญชีและราคาประเมินของ อย่างมีนัยสําคัญ อันเนืองมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการทีแตกต่างกัน
ในการประเมินตามทีกล่าวไว้ ข้างต้ น ทังนีผู้ทีจะนําข้ อ มูลไปใช้ ควรศึกษาและทําความเข้ าใจถึงวัตถุป ระสงค์แนว
ทางการประเมิน ราคาหนีสินจากสัญญาประกันภัยทังสองให้ ถีถ้ วนก่อนตัดสินใจ

6. การลงทุนของบริษัท
เป็ น การลงทุนเพื อหาผลตอบแทนเพิมเติม นอกเหนื อ จากการประกอบธุร กิ จ รั บ ประกัน ภั ยนัน บริ ษัท ฯ มี
นโยบายการลงทุน คือ ต้ องสุจริ ต ดําเนินการอย่ างเหมาะสม ไม่ก่อ ให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทฯ มี ผลตอบแทนที
เหมาะสม เพียงพอ สอดคล้ องกับภาระผูกพันทีมีอยู่ คํานึงถึงสภาพคล่อง
เน้ นความปลอดภัยของเงินลงทุนเป็ นสําคัญ และการลงทุนให้ เป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้ องอย่างเคร่ งครัด
กระบวนการการลงทุนของบริ ษัทฯ นัน ได้ ลงทุนโดยคํานึงถึงนโยบายการลงทุนของบริ ษั ทฯ และ สัดส่วนการ
ลงทุนในสินทรัพย์ การลงทุนแต่ละประเภทให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของ ประกาศคณะกรรมการกํ ากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื อง “การลงทุนประกอบธุรกิจอืนของบริ ษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556” นอกจากนี บริ ษัทฯ
ยังมีค ณะกรรมการลงทุ น คอยติดตาม ดูแ ลความเสี ยง เพื อจะได้ มี การทบทวนและปรั บ ปรุ ง แผนการลงทุน อย่ า ง
สมําเสมอ
การประเมิ นมูลค่าสิ นทรัพย์ลงทุนที แสดงในงบการเงิ น จัดทําตามมาตรฐานการบัญชี
-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผือขาย แสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม โดยคํานวณจากราคาเสนอซือครังหลังสุด ณ วันสิน
ทําการสุดท้ ายของปี โดยบริ ษัทฯ บันทึกการเปลียนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ ดงั กล่าว ไปยังกํ าไรขาดทุน
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-

-

เบ็ดเสร็ จอืน และรับรู้จํานวนสะสมไปยังส่วนของเจ้ าของ จนกระทังจําหน่ายหลักทรัพย์ จึงบันทึกการ
เปลียนแปลงมูลค่านันในงบกําไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จ
เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือ จนครบกําหนด แสดงตามมูลค่ายุติธรรม ตามวิธี ราคาทุนตัดจําหน่าย บริ ษัทฯ
ตัดบัญชี ส่วนเกิน/ส่วนตํากว่ามูลค่าตราสารหนีตามอัตราดอกเบียทีแท้ จริ ง ซึงจํานวนทีตัดจําหน่ ายนี จะ
แสดงเป็ นรายการปรับกับดอกเบียรับ
เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ในความต้ องการของตลาด ถือเป็ นเงินลงทุนทัวไป ซึงแสดงตามราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผือการด้ อยค่า (ถ้ ามี)

การประเมิ นสิ นทรัพย์ลงทุน ทีแสดงในรายงานความเพี ยงพอของเงิ น กองทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิ จประกันภัยเรื อง การประเมิ นราคาสิ นทรัพย์และหนีสิ นของบริ ษัทประกันวิ นาศภัย พ.ศ. 2554
-

-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผือขาย แสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม โดยคํานวณจากราคาเสนอซือครังหลังสุด ณ วันสิน
ทําการสุดท้ ายของปี โดยบริ ษัทฯ บันทึกการเปลียนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ ดงั กล่าว ไปยังกํ าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน และรับรู้จํานวนสะสมไปยังส่วนของเจ้ าของ จนกระทังจําหน่ายหลักทรัพย์ จึงบันทึกการ
เปลียนแปลงมูลค่านันในงบกําไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จ
เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือ จนครบกําหนด แสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม โดยใช้ ราคาจากสมาคมตราสารหนี
ไทย
เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ในความต้ องการของตลาด แสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด
ข้ อมูลการลงทุนของบริ ษัท ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559
หน่วย : ล้ านบาท
มูลค่า ณ วันที 31 ธันวาคม
ประเภทสินทรั พย์ลงทุน

ปี 2560
ราคาบัญขี

เงินฝากสถาบันการเงินและบัตร
เงินฝากสถาบันการ
ตราสารหนี (พันธบัตร, หุ้นกู้ , ตัว
สัญญาใช้ เงิน, ตัวแลกเงิน, หุ้นกู้
ตราสารทุน ไม่รวมเงินลงทุนใน
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ ว ม
รวมสินทรั พย์ลงทุน

ปี 2559
ราคาประเมิน

ราคาบัญขี

ราคาประเมิน

23.92

23.92

27.41

27.41

41.00

41.51

38.00

38.58

54.92

69.22

51.29

64.64

119.84

134.65

116.70

130.63
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หมายเหตุ

- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนีสิน ทีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึ ง สิน ทรั พ ย์ แ ละหนีสิ น ทีประเมิ น ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพ ย์ สิน และหนีสิ นของบริ ษัท ประกันวินาศภัย
เพือวัตถุประสงค์ห ลัก ในการกํา กับความมันคงทางการเงิน ของบริ ษั ท ประกันภั ยและเพือให้ มั นใจว่ า
บริ ษั ท มี ค วามสามารถในการจ่ า ยผลประโยชน์ ต ามสั ญญาประกัน ภั ยได้ อ ย่ า งครบถ้ วนแก่ ผ้ ูเ อา
ประกันภัย

7. ผลการดําเนินงานของบริ ษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์ และอัตราส่ วนต่ างๆ ทีเกียวข้ อง
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานในปี 2560 บริ ษัท ฯ มีเบียประกันภัยรั บ รวมทุกประเภท 37.18 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน
จํานวน 1.85 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4.74
ด้ านผลประกอบการ ณ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 1.44 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนซึง
มีผลกําไรสุท ธิ จํานวน 0.14 ล้ านบาท คิด เป็ นจํ านวนที ลดลงเท่ากับ 1.58 ล้ านบาท โดยเป็ นผลขาดทุนจากการรั บ
ประกันภัย จํานวน 7.19 ล้ านบาท เพิมขึนจากปี 2559 จํานวน 2.95 ล้ านบาท และ มีรายได้ จากการลงทุนและรายได้
อืน จํานวน 5.69 ล้ านบาท เพิมขึ นจากปี 2559 จํานวน 0.94 ล้ านบาท รวมเป็ นผลขาดทุน ก่ อ นภาษี เงิ นได้ 1.50 ล้ าน
บาท และคงเหลือเป็ นขาดทุนสุทธิ ห ลังภาษี เงิ นได้ 1.44 ล้ านบาท ซึงสาเหตุหลัก ของผลประกอบการขาดทุน นัน เกิด
จากเบียประกันภัยรับทีลดลง
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559
รายการ

หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2560

ปี 2559

เบียประกั นภัยรั บรวม

37.18

39.03

เบียประกั นภัยทีถื อเป็ นรายได้ (สุทธิ)

14.79

18.48

รายได้ จากการลงทุน และ รายได้ อืน

5.69

4.75

1.44

0.14

กํา ไร (ขาดทุน) สุทธิ

-
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อัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญ (ร้ อยละ)
อัตราส่วน

ปี 2560

ปี 2559

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio)

12%

9%

อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายในการดําเนินธุรกิ จประกั นภัย (Expense Ratio)

126%

105%

อัตราส่วนรวม (Combined Ratio)

138%

114%

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

8991%

6314%

-1%

0.14%

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถิอหุ้น (Return on Equity)

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการเงินกองทุน คือ การดํารงไว้ ซงความสามารถในการดํ
ึ
าเนิ นงานอย่างต่อ เนือง
บริ ษัท ฯ มีการติดตามความพอเพี ยงของเงิ นกองทุน เป็ นประจําทุกเดือน และ ปฏิ บ ัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที
หน่วยงานกํากับดูแลได้ กําหนดไว้ อย่างครบถ้ วน
ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษัทฯ มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงิ นกองทุน (Capital Adequacy Ratio :
CAR) เท่ ากับ ร้ อยละ 375.23 โดยมากกว่าเกณฑ์ ที สํ านั กงานคณะกรรมการกํ ากั บและส่ งเสริ มการประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย ซึงกําหนดไว้ ทีระดับร้ อยละ 140
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายยอมรับ อัตราความเพียงพอของเงินกองทุนทีระดับไม่ ตํากว่าร้ อ ยละ 200 โดย
คณะกรรมการบริ หารจัดการความเสียง จะพิจารณาทบทวนกรอบการบริ ห ารความเสี ยง นโยบาย และขอบเขตการ
บริ หาร เพือรักษาระดับความเพียงพอของเงินกองทุนให้ ไม่ตํากว่าร้ อยละ 200 ตามนโยบายบริษัทฯ
ข้ อมูลเงินกองทุน ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559
รายการ
สินทรั พย์รวม

หน่วย : ล้ านบาท
ณ วันที 31 ธันวาคม
ปี 2560

ปี 2559

214.98

211.67

41.59

42.59

- หนีสินจากสัญ ญาประกั นภัย

15.23

15.85

- หนีสินอืน

26.36

26.73

ส่วนของเจ้ าของ

214.98

211.67

375.23%

377.47%

165.47

161.23

44.10

42.71

หนีสินรวม

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้ อยละ)
เงินกองทุนทีสามารถนํามาใช้ ได้ ทังหมด
เงินกองทุนทีต้ องดํารงตามกฎหมาย
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หมายเหตุ – ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับ และส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการกําหนดประเภท
และ ชนิ ด ของเงิ นกองทุ น รวมทังหลั กเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื อนไขในการคํานวณเงิ น กองทุนของบริ ษั ท
ประกันวินาศภัย กําหนดให้ นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการทีจําเป็ นในการกํากับดูแ ลบริ ษัททีมีอัตราส่ วน
ความเพียงพอของเงินกองทุนตํากว่าร้ อยละหนึงร้ อยสีสิบได้
- เงินกองทุน เป็ นเงิน กองทุน ตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสินของบริ ษัทประกันวินาศภัย
- รายการข้ างต้ นคํานวณโดยใช้ ร าคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํา กับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสินของบริ ษัทประกันวินาศภัย
9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับรอบปี ปฏิทนิ ทีล่ วงมาทีผู้สอบบัญชี ตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ ว

