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ส่วนที  2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล 

1. ประวตัขิองบรษัิท นโยบาย วตัถปุระสงค ์ และกลยทุธ์ในการดาํเนนิธุรกิจเพอืใหบ้รรลเุปา้หมายในการประกอบ

ธุรกิจตามทกีําหนดไว ้ รวมถงึแสดงขอ้มูลเกียวกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละ

บรกิารทสีาํคญั ชอ่งทางการตดิตอ่บรษัิท วธิีการและระยะเวลาทใีชใ้นการเรยีกรอ้งพิจารณา และ ชดใชเ้งนิหรอืค่า

สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั 

 

1.1 ประวัติบริษัท 

บรษัิท สหนิรภัยประกนัภัย จาํกัด (มหาชน) เรมิเปิดดาํเนินธุรกิจมาตงัแต่วนัที 10 เมษายน พ.ศ. 2489 ดว้ยทนุจด

ทะเบียนจาํนวน 10 ลา้นบาท เพือประกอบธุรกิจรบัประกนัวินาศภัยทกุประเภท ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ไดเ้พิมทนุจด

ทะเบียนเป็น 20 ลา้นบาท และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชน เมือวนัที 4 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค ์และกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกิจ 

                การดาํเนินธุรกิจนนั บรษัิทฯจะเพิมจาํนวนตวัแทน/นายหนา้ และเนน้นโยบายในการพิจารณา

รบัประกนัภัการปฎิบติัตามกฏหมาย กฏระเบียบต่างๆ  รวมทงัปรบัปรุงกระบวนการทาํงานในดา้นการปฏิบติังาน

ต่างๆ การบรกิาร  และควบคมุค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน ปรบัลดอตัราพนกังานใหอ้ยู่ในระดบัทีเหมาะสม เพือให้

การดาํเนนิงานของบรษัิทฯ คลอ่งตวัและเกิดผลกาํไร และอัตราสว่นความเพียงพอของเงินกองทนุเพิมขนึ  

 

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บรษัิทฯ ประกอบธุรกิจประกนัวินาศภัย และ ธุรกิจประกนัภัยต่อ ประกอบดว้ย 

 การประกนัอคัคีภัย เป็นการใหค้วามคุม้ครอง ทรพัยส์นิทีเอาประกนัภัย  เช่น  สงิปลกูสรา้ง เครอืงจกัร 

สต๊อกสนิคา้ ทีอาจไดร้บัความเสยีหายจากอคัคีภัย และภัยเพิมต่าง ๆ เช่น ภัยจากนาํท่วม ภัยจากลม

พาย ุภัยจากแผ่นดินไหว เป็นตน้ 

 การประกนัภัยทางทะเลและขนสง่ เป็นการใหค้วามคุม้ครองกบัสนิคา้ทีขนสง่ ทงัทางนาํ ทางอากาศ และ 

ทางบก 

 การประกนัภัยเบ็ดเตลด็ เป็นการใหค้วามคุม้ครองอบุติัเหตุสว่นบคุคล  

 ลงทนุในสนิทรพัยล์งทนุเพือผลประโยชนเ์พิมเติม โดยอยู่ภายใตข้อ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย เช่น การลงทุนในเงินฝากประจาํกบัธนาคารพาณิชย ์

ลงทนุในตราสารทนุ ตราสารหนี เป็นตน้ 
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1.4 รายละเอียดผลิตภัณฑ ์ บริการที สาํคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบียประกันภัย แยกตาม

ประเภทของการรับประกันภัย 

 

ขอ้มลูผลติภัณฑ ์ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562                         หน่วย : ลา้นบาท 

การประกันภัย

เบด็เตล็ด

ตัวเรือ สินคา้ อุบติัเหตุส่วนบุคคล

จาํนวนเบยีประกันภัยรับโดยตรง 33.20 0.00 2.12 0.48 35.80

จาํนวนเบยีประกันภัยรับสุทธิ 13.83 0.00 0.82 0.13 14.78

สัดส่วนของเบยีประกันภัย (รอ้ย

ละ)

92.74 0.00 5.92 1.34 100.00

รายการ การประกันอัคคีภัย

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

รวม

หมายเหต ุ: ขอ้มลูจากรายงานประจาํปี 

 

1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงนิหรือค่า

สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย   

  

   1.5.1  ขนัตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรบัค่าสนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภัย      

 

 

 

 

 

 ตรวจสอบ 

 

      ขอเอกสาร     

 

      เจรจาต่อรอง  

 

ขันตอนการจดัการสินไหม 

ผู้เอาประกันภัย 

รายละเอียดความเสียหาย  (หนังสือเรียกร้องความเสียหายจากลูกค้า) 

เอกสารและหลกัฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

จ่ายค่าเสียหาย  (ผู้เอาประกันภัย/ผู้รับผลประโยชน)์ 

บริษัทประกันภัย 

บริษัทสาํรวจ 
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        เอกสารประกอบการเรยีกรอ้ง 

1. ใบเสนอราคาและ/หรอื ใบเสร็จรบัเงิน 

2. รายงานการตรวจสอบของช่างและ Supplier ในกรณีอปุกรณไ์ฟฟ้า และเครอืงจกัรเสยีหาย 

3. สาํเนาบนัทกึประจาํวนัในการแจง้ความดาํเนินคดี ในกรณีทรพัยส์ินสญูหายหรอืถกูบคุคลภายนอก                   

กระทาํละเมิด 

4. สาํเนาหนงัสอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายกบัผูท้าํละเมิด 

 

เอกสารหลกัฐานประกอบการชดใช ้

1. สญัญาประนีประนอมยอมความ 

2. สาํเนาหนงัสอืจดทะเบียนของบรษัิทฯ ไม่เกิน 3 เดือน และสาํเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูมี้     

อาํนาจ พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้งในกรณีเป็นนิติบุคคล 

3. สาํเนาทะเบียนบา้นและสาํเนาบตัรประชาชนของผูเ้อาประกนั พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

4. สาํเนาโฉนดทีดินในกรณีการชดใชค่้าสนิไหมสิงปลกูสรา้ง 

5. เอาสารจากกองพิสจูนห์ลกัฐานของตาํรวจ ในกรณีเป็นตน้เพลงิ 

              6. เอกสารหรอืหลกัฐานอืนๆ ทีเกียวขอ้ง 

 

    1.5.2  วิธีการติดต่อบรษัิท และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง กรณีมีขอ้พิพาทหรอืเรอืงรอ้งเรยีน 

 

เมือเกิดวินาศภัยใหร้บีดาํเนินการแจง้เหตคุวามเสยีหายใหบ้รษัิทฯทราบทนัที ทางช่องทางโทรศพัท ์

 นายจาํรสั   ธรรมาจกัรก์ุล               โทร. 0-2236-0049 ต่อ 104 

                 นายสธีุ      เต็มบญุประเสรฐิสขุ โทร. 0-2236-0049 ต่อ 107, 0-2236-1313 

 

2. กรอบการกาํกับดูแลกิจการที ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถงึรายละเอียดใน                   

การดาํเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว 

 

ระบบการควบคมุภายใน เป็นกลไกสาํคัญหนงึของการกาํกบัดแูลกิจการทีดี บรษัิทจึงกาํหนดใหท้กุสว่นงาน

จดัวางระบบการควบคมุภายใน โดยแฝงอยู่กบัการปฏิบติังานปกติในทกุหนา้ทีและทกุระดบัของการปฏิบติังานที

แตกต่าง ตามความจาํเป็นและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของงานหรอืกิจกรรมของหน่วยงาน โดยจะตอ้งมี

ประสทิธิภาพเพียงพอ สอดคลอ้งกบัระดบัความเสียงทีบรษัิทยอมรบัได ้ ตลอดจนมีการสอืสารขอ้มลูทีเกียวขอ้ง

อย่างเพียงพอ ทนักาลและเหมาะสม เพือช่วยใหผู้บ้รหิารและบคุลากรสามารถปฎิบติัหนา้ทีของตนไดอ้ย่างมี

ประสทิธิภาพ และใหฝ่้ายบรหิารและฝ่ายตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในไดอ้ย่างต่อเนืองและ

สมาํเสมอ และเพือใหก้ารดาํเนินงานบรรลวุตัถปุระสงค ์ รวมทงัการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรอืขอ้กาํหนดที
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เกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ  บรษัิทจัดใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) รวมถงึหน่วยงาน

กาํกบัดแูลการปฏิบติัตามกฏหมาย (Compliance Unit) เพือช่วยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บรษัิท เพือใหเ้กิดความมนัใจว่าการดาํเนินกิจกรรมทางการเงินและกิจกรรมหลกัของบรษัิทไดด้าํเนินการตาม

แนวทางทีกาํหนดและมีประสทิธิภาพ ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้งกบับรษัิท 

(Compliance Control) รวมถงึสอบทานระบบการควบคมุภายในว่ามีความรดักุมเพียงพอแค่ไหนอย่างไร การ

ปฏิบติังานของพนกังานในแผนกและฝ่ายต่างๆ ไดป้ฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิทอย่างเคร่งครดัเพียงใด 

สอบทานระเบียบในดา้นต่างๆเพือเสนอแนะในการปรบัปรุงใหเ้ขา้กบัสถานการณ ์ และเพือใหเ้กิดความเป็นอิสระ

สามารถถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มที  

 

2.1 กรอบการกาํกบัดแูลกิจการทีดี และกระบวนการควบคมุภายในของบรษัิท 

 

องคป์ระกอบของกระบวนการควบคมุภายใน  

 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 

 

สภาพแวดลอ้มของการควบคุม หมายถึง ขอบเขตของระบบการควบคุมภายใน ไม่ว่าจะเป็นการจัดองคก์ร 

การพัฒนาระบบ การนาํเอาระบบดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติ และการติดตามการทาํงานของระบบการควบคุมภายใน 

สภาพแวดลอ้มของการควบคมุจะประกอบดว้ยกลไกและการจดัการต่างๆทีจะทาํใหแ้น่ใจว่าบริษัทสามารถบ่งชีใหเ้ห็น

ถงึความเสยีงทงัภายในและภายนอกทีบรษัิทกาํลงัเผชิญอยู ่

   มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและนาํระบบดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

เพือใหส้ามารถบรหิารจดัการความเสยีงของบรษัิทดว้ยความระมดัระวงั 

  มีระบบในการติดตามการทาํงานของระบบการควบคมุภายในทีเชือถือได ้

บรษัิทจาํเป็นตอ้งมีสภาพแวดลอ้มของการควบคุมทีเหมาะสมและมีประสิทธิผลเพือใหแ้น่ใจว่าการดาํเนินงานต่างๆ 

ของบรษัิทไดร้บัการบรหิารจดัการและควบคมุดว้ยความระมดัระวงั สภาพแวดลอ้มของการควบคุมประกอบดว้ยปัจจัย 

ดงัต่อไปนี 

  คณะกรรมการบริษัท ซึงตระหนักถึงความสาํคัญของการกาํกับดูแลกิจการทีดีและมีความรูค้วามเข้าใจใน

หนา้ทีของตนในการจดัใหมี้ระบบการควบคมุภายในทีเหมาะสมและมีประสทิธิผล 

  ผูบ้รหิารของบรษัิท ซงึบรหิารการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทดว้ยความระมดัระวงัและเหมาะสม 

  พนกังานมีความรูค้วามเขา้ใจ ตระหนกัถงึและใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคมุภายในของบรษัิท 

  ระบบสารสนเทศทีมีประสทิธิผลเพือใหก้ารบรหิารจดัการความเสยีงของบรษัิทเป็นไปอย่างเหมาะสม 

  การตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ เพือติดตามประสิทธิผลของการควบคุมทางด้านโครงสรา้งและวิธีการ

ปฏิบติังาน 
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2. การประเมินและการบริหารความเสี ยง (Risk Assessments) 

 

กาํหนดใหมี้นโยบายและวิธีการทีเหมาะสมในการประเมินและบริหารความเสียงสาํคัญทีบริษัทกาํลงัเผชิญ

อยู่ โดยจัดให้มีกระบวนการเพือระบุและประเมินความเสียงทีบริษัทกาํลังเผชิญอยู่และอาจมีผลกระทบอย่างมี

สาระสาํคญัต่อบรษัิทเป็นประจาํอย่างต่อเนือง ควบคุมวิธีการปฏิบัติงานใหส้ามารถบริหารจัดการความเสียงไดอ้ย่าง

เหมาะสมดว้ยความระมดัระวงั 

  สอบทานการควบคมุวิธีการปฏิบติังานอย่างสมาํเสมอ เพือใหแ้น่ใจว่าการควบคุมดังกล่าวยังสามารถบริหาร

จดัการความเสยีงไดอ้ย่างมีประสทิธิผลและเหมาะสมกับสภาพการณใ์นปัจจุบันใหแ้น่ใจว่าบริษัทมีวิธีการทีเหมาะสม

และมีประสทิธิผลในการวางแผน การอนุมัติ การดาํเนินธุรกรรมประเภทใหม่ๆ การวัดความเสียงทีเกียวขอ้ง และการ

กาํหนดการควบคุมดา้นโครงสรา้งและวิธีการปฏิบัติงานทีจาํเป็นในการบริหารความเสียง รวมถึงการกาํหนดระดับ

ความเสียงทียอมรับได้และนโยบายในการบริหารความเสียงใหแ้น่ใจว่าความเสียงโดยรวมของบริษัทอยู่ในระดับที

เหมาะสมและยอมรบัได ้

  จัดใหมี้ระบบการรายงานเพือให้แน่ใจว่าผู้บริหารจะได้รบัข้อมูลเกียวกับความเสียงสาํคัญทีบริษัทกาํลัง

ประสบหรอืเกียวขอ้งกบัธุรกรรมของบริษัท เพือใหผู้บ้ริหารสามารถกาํหนดหรือปรบัเปลียนนโยบายและกระบวนการ

บรหิารจดัการความเสยีงทีเหมาะสมและทนัท่วงที 

 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

กิจกรรมการควบคมุ หมายถงึ นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบติั รวมถงึมาตรการต่าง ๆ ทีฝ่ายบริหารกาํหนดขึน

เพือให้บุคลากรนาํไปปฏิบัติเพือลดหรือควบคุมความเสียง และไดร้บัการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม ตัวอย่าง

กิจกรรมการควบคมุ เช่น การสอบทานงาน การกาํหนดระดับความรบัผิดชอบ อาํนาจในการอนุมัติ และการแบ่งแยก

หนา้ที เป็นตน้ 

ดงันนับรษัิทจงึมีการกาํหนดกิจกรรมการควบคมุ สาํหรบัการดาํเนินกิจกรรมทางการเงินและกิจกรรมหลกัของ

บรษัิท ดงัต่อไปนี 

 

3.1 การพฒันาผลติภัณฑ ์  

การพฒันาผลติภัณฑ ์คือ กระบวนการในการพัฒนาลกัษณะของรูปแบบความคุม้ครองประกันภัย ใหเ้ป็นที

ตอ้งการของตลาดและมีความสอดคลอ้งกบัวัตถุประสงคท์างธุรกิจของบริษัท ฯ  รวมถึงการปรบัปรุงหรือเปลียนแปลง

รูปแบบกรมธรรมป์ระกนัภัยปัจจบุนัใหเ้หมาะสมมากยิงขนึ โดยบรษัิท ฯ ไดก้าํหนดกิจกรรมการควบคมุ ดงัน ี

3.1.1 กาํหนดแผนงานในการพฒันาผลติภัณฑเ์ป็นลายลกัษณอ์กัษร ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกับแผนธุรกิจระยะสนั

และระยะยาว เงินกองทนุ และระดบัความเสยีงทียอมรบัได ้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากกรรมการผูจ้ดัการ 

3.1.2 จดัใหมี้การจดัทาํคู่มือปฏิบติังาน เป็นลายลกัษณอ์ักษร พรอ้มทังมีการสือสารและจัดอบรมใหพ้นักงานรบัทราบ

และเขา้ใจ 
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3.1.3  กาํหนดบทบาท หนา้ที ความรบัผิดชอบของหน่วยงานและบคุลากรดา้นการพัฒนาผลิตภัณฑ ์พรอ้มมอบหมาย

อาํนาจหน้าทีในด้านการปฏิบัติงาน การอนุมัติ และการควบคุมอย่างชัดเจน รวมถึงระดับอาํนาจในการใหค้วาม

เห็นชอบ 

3.1.4 จดัใหมี้กระบวนการตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มลูก่อนนาํเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการเพือใหค้วามเห็นชอบ  

3.1.5 กาํหนดใหก้ารพฒันาผลติภัณฑต์อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อนเสนอขายผลติภัณฑ ์

3.1.6 กาํหนดใหมี้เกณฑใ์นการบริหารความเสียง ในกรณีทีผลิตภัณฑน์ัน ๆ ใหผ้ลตอบแทนไม่เป็นไปตามทีคาดหวัง 

หรอืไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีบรษัิท ฯ ไดว้างไว ้

 

3.2 การกาํหนดอตัราเบียประกนัภัย   

การกาํหนดอัตราเบียประกันภัยและเงือนไขความคุ้มครอง คือ กระบวนการประเมินค่าสินไหมทดแทน

ผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์ ต้นทุนทางการเงิน  ต้นทุนการปฏิบัติการ และประมาณการรายได้จากเบียประกันภัย  

เพือใหอ้ตัราเบียประกนัภัยทีบรษัิท ฯ กาํหนดขนึสะทอ้นถึงความเสียงในภัยทีคุม้ครองอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ

ระดบัความเสยีงภัย โดยบรษัิท ฯ ไดก้าํหนดกิจกรรมการควบคมุ ดงัน ี

 

3.2.1 กาํหนดใหมี้การรวบรวมขอ้มลูประกอบการพิจารณา กาํหนดสมมติฐานในการคาํนวณอัตราเบียประกันภัยอย่าง

เพียงพอและเหมาะสม  

3.2.2 กาํหนดใหน้กัคณิตศาสตรป์ระกนัภัยมีสว่นร่วมในกระบวนการกาํหนดอัตราเบียประกันภัย เพือตรวจสอบความ

ถกูตอ้งของขอ้มลูสถิติและความเหมาะสมของอตัราเบียประกนัภัย 

3.2.3 กาํหนดใหก้ารพิจารณาอตัราเบียประกนัภัยตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากกรรมการผูจ้ดัการ 

3.2.4 กาํหนดใหมี้เกณฑใ์นการบรหิารความเสยีง ในกรณีทีผลติภัณฑน์นั ๆ ใหผ้ลตอบแทนไม่เป็นไปตามทีคาดหวงั  

3.2.5 การกาํหนดอตัราเบียประกนัภัย  ใหเ้ป็นไปตามพิกดัอตัราเบียประกนัภัยทีกฎหมายกาํหนด 

 

3.3 การพิจารณารบัประกนัภัย   

การพิจารณารบัประกนัภัย คือ กระบวนการประเมินความเสียงทีบริษัท ฯ จะสามารถรบัเสียงภัยไวเ้องภายใตข้อบเขต

ของระดับความเสียงทียอมรับได ้โดยการพิจารณารับประกันภัยเกียวกับการรวบรวมข้อมูลทีเกียวกับการขอเอา

ประกนัภัย การประเมินระดบัความเสยีง การคาํนวณเบียประกันภัยตามอัตราทีบริษัท ฯ กาํหนดและเป็นไปตามพิกัด

อตัราเบียประกนัภัยทีสาํนกังาน คปภ. กาํหนด และการตดัสนิใจรบัหรอืปฏิเสธการประกันภัย  โดยบริษัท ฯ ไดก้าํหนด

กิจกรรมการควบคมุ ดงัน ี

3.3.1 กาํหนดแนวทางการพิจารณารบัประกนัภัยเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหเ้หมาะสมกับความสามารถในการรบัเสียงภัย

ไวเ้อง (Retention Capacity) และระดบัความเสียงทียอมรบัไดข้องบริษัท ฯ (Risk Appetite) โดยไดร้บัความเห็นชอบ

จากกรรมการผูจ้ดัการ 
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3.3.3 กาํหนดบทบาท หนา้ที ความรบัผิดชอบของหน่วยงานงาน และบุคลากรดา้นการพิจารณารบัประกันภัย โดย

มอบหมายอาํนาจหนา้ทีการปฏิบัติงาน การอนุมัติ และการควบคุมภายใน ให้สอดคลอ้งกับระดับอาํนาจในการ

พิจารณารบัประกนัภัย รวมถงึนโยบายและแนวทางในการพิจารณารบัประกนัภัย 

3.3.4 กาํหนดขอบเขตและระดับอาํนาจในการพิจารณารบัประกันภัย (Underwriting Authority) โดยใหร้ะดับความ

เสยีงทีสงูขนึหรอืซบัซอ้นตอ้งไดร้บัการพิจารณาจากผูมี้อาํนาจตามระดบัตาํแหน่งงานทีสงูขนึ 

3.3.5  จัดให้มีระบบสารสนเทศการประกันภัยเพือเชือมโยงข้อมูลสาํคัญ ได้แก่ ข้อมูลเกียวกับการพิจารณารับ

ประกนัภัย อาํนาจการพิจารณารบัประกนัภัย การจ่ายค่าสนิไหมทดแทน ขีดจาํกัดการเอาประกันภัยต่อ และขอ้มูลภัย

สะสม โดยบรษัิท ฯ ไดก้าํหนดสทิธิในการเขา้ถงึขอ้มลูเพือรกัษาความปลอดภัยของขอ้มลูไวอ้ย่างชดัเจน 

 

3.4 การจดัการค่าสนิไหมทดแทน   

การจดัการผลประโยชนแ์ละค่าสนิไหมทดแทน คือ กระบวนการตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานเพือพิจารณา

จ่ายชาํระค่าสนิไหมทดแทนและผลประโยชนไ์ดอ้ย่างถกูตอ้งและครบถว้นตามทีระบุในสญัญาประกันภัย โดยบริษัท ฯ 

ไดก้าํหนดกิจกรรมการควบคมุ ดงัน ี

3.4.1 กาํหนดนโยบายการจ่ายค่าสนิไหมทดแทนเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยไดร้บัความเห็นชอบจากกรรมการผูจ้ดัการ 

3.4.2 จดัใหมี้การจดัทาํคู่มือปฏิบติังาน เป็นลายลกัษณอ์ักษร ในเรืองการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน การตัง

สาํรองค่าสินไหมทดแทน การสาํรวจและการรายงานความเสียหาย การตกลงค่าสินไหมทดแทน และการจ่ายค่า

สนิไหมทดแทน พรอ้มทงัมีการสอืสารและจดัอบรมใหพ้นกังานรบัทราบและเขา้ใจ 

3.4.3 กาํหนดบทบาท หนา้ที ความรบัผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรดา้นการจ่ายผลประโยชน ์รวมถึงการใชส้ิทธิ

ตามสญัญาประกันวินาศภัย โดยแบ่งแยกหนา้ทีของฝ่ายงานทีรบัผิดชอบการพิจารณารบัประกันภัยและการจ่ายค่า

สินไหมทดแทน รวมถึงขอบเขตอาํนาจในการอนุมัติอย่างเป็นลายลกัษณอ์ักษร โดยพิจารณาประสบการณ ์ความรู ้

ความสามารถ และความชาํนาญตามตาํแหน่งงานไวอ้ย่างเหมาะสม 

3.4.4 กาํหนดขอบเขตและระดบัอาํนาจในการพิจารณาจ่ายผลประโยชน ์(Claims Authority) และระดับอาํนาจในการ

อนุมัติการใชส้ิทธิตามสญัญาประกันวินาศภัยใหจ้าํนวนค่าสินไหมทดแทนทีสงูขึนหรือรายการทีมีความซับซอ้นตอ้ง

ไดร้บัการพิจารณาจากผูมี้อาํนาจตามระดบัตาํแหน่งงานทีสงูขนึ 

 

3.5 การประกนัภัยต่อ   

การประกันภัยต่อ คือ การกระจายการเสียงภัยของบริษัท ฯ ไปยังผูร้ ับประกันภัยรายอืน  ซึงเรียกว่า ผูร้ ับ

ประกนัภัยต่อ รวมถงึ กระบวนการคดัเลอืกและทบทวนความเหมาะสมของผูร้บัประกนัภัยต่อ  การกาํหนดขีดจาํกัดการ

กระจกุตวัต่อผูร้บัประกนัภัยต่อรายหนงึ ๆ เพือลดความเสียงหรือความผันผวนของภัยทีบริษัท ฯ ตอ้งรบัเสียงภัยไวเ้อง  

นอกจากนีการประกนัภัยต่อยงัช่วยใหบ้รษัิท ฯ เพิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการรบัประกันภัยดว้ย โดยบริษัท 

ฯ ไดก้าํหนดกิจกรรมการควบคมุ ดงัน ี
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 3.5.1 กาํหนดกลยทุธก์ารบรหิารการประกนัภัยต่อเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยไดร้บัความเห็นชอบจากกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

3.5.2 จดัใหมี้การจดัทาํคู่มือปฏิบติังาน เป็นลายลกัษณอ์ักษร พรอ้มทังมีการสือสารและจัดอบรมใหพ้นักงานรบัทราบ

และเขา้ใจ 

 3.5.3 กาํหนดใหมี้คู่มือจดัสรรภัย เพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจดัสรรภัยในแต่ละประเภทภัย  

 3.5.4 กาํหนดนโยบายการจัดทาํประกันภัยต่อ สาํหรับการรับประกันภัยต่อรับเฉพาะราย และการทํา

ประกนัภัยต่อจ่ายเฉพาะราย 

 3.5.5 กาํหนดบทบาท หนา้ที ความรบัผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรด้านการประกันภัยต่อ  พรอ้ม

มอบหมายอาํนาจหนา้ทีดา้นการปฏิบติังาน การอนมุติั และการควบคมุ ใหส้อดคลอ้งกบัระดับอาํนาจในการประกันภัย

ต่อ 

 3.5.6 ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานกาํกับดูแล เช่น ประกาศคณะกรรมการกาํกับและ

สง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขในการรบัประกันภัยต่อของบริษัท

ประกนัวินาศภัย พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วนัที 1 มิถนุายน 2555 

 

3.6 การลงทนุประกอบธุรกิจอืน   

เพือใหเ้กิดความมนัใจว่าบริษัท ฯ มีการดาํเนินการดา้นการลงทุนและการประกอบธุรกิจอืนอย่างเหมาะสม

และเป็นไปตามกฎหมายทีเกียวข้อง รวมถึง สอดคลอ้งกับภาระผูกพัน ความพรอ้มของระบบงานและความรูค้วาม

เชียวชาญของบคุลากร โดยบรษัิท ฯ ไดก้าํหนดกิจกรรมการควบคมุ ดงัน ี

 3.6.1 กาํหนดนโยบายการลงทนุเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท 

 3.6.2 ใหค้ณะกรรมการลงทนุทาํหนา้ทีกาํกับดูแลการปฏิบัติงานการลงทุนของบริษัท ฯ ใหเ้ป็นไปตามกรอบ

และนโยบายการลงทนุทีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท 

 3.6.3 จดัใหมี้หน่วยงานดา้นการลงทนุเพือทาํหนา้ทีปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัท ฯ 

รวมถงึติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานดา้นการลงทนุ โดยรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการลงทนุ 

              3.6.4 จดัใหมี้การจดัทาํคู่มือปฏิบติังาน เป็นลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มทงัมีการสอืสารและจัดอบรมใหพ้นักงาน

รบัทราบและเขา้ใจ 

              3.6.5 กาํหนดขอบเขตและระดบัอาํนาจในการพิจารณาลงทนุ โดยใหร้ะดบัความเสยีงทสีงูขนึหรือซับซอ้นตอ้ง

ไดร้บัการพิจารณาจากผูมี้อาํนาจตามระดบัตาํแหน่งงานทีสงูขนึ 

 3.6.6 ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกํากับดูแลอย่างเคร่งครัด เช่น สาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.) 

 3.6.7 จดัใหมี้การทบทวนความเหมาะสมของการลงทนุ ในแต่ละประเภทอย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั 
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3.7 การรบัเงิน - การจ่ายเงิน 

เพือใหม้ันใจไดว่้าการปฏิบัติงานดา้นการรบัเงิน – การจ่ายเงิน มีความถูกตอ้งและครบถว้น รวมถึงมีระบบ

การจดัเก็บเอกสาร การบนัทกึขอ้มูล การรกัษาความปลอดภัยของเอกสารและขอ้มูล การตรวจสอบความถูกตอ้งของ

จาํนวนเงิน และการยืนยนัการกระทบยอดใหมี้ประสทิธิภาพ บรษัิท ฯ ไดก้าํหนดกิจกรรมการควบคมุ ดงัน ี

 3.7.1 จดัใหมี้การจดัทาํระเบียบปฏิบติัเกียวกบัการรบัเงิน – การจ่ายเงินเป็นลายลกัษณอ์ักษร โดยไดร้บัความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท พรอ้มทงัมีการสอืสารและจดัอบรมใหพ้นกังานรบัทราบและเขา้ใจ 

 3.7.2 กาํหนดบทบาท หน้าที ความรบัผิดชอบของหน่วยงานงานและบุคลากรดา้นการรบัเงิน การจ่ายเงิน 

พรอ้มมอบหมายอาํนาจหนา้ทีในดา้นการปฏิบติังานการอนมุติั และการควบคมุอย่างชดัเจน รวมถึงระดับอาํนาจในการ

ใหค้วามเห็นชอบ 

 3.7.3 มีการแบง่แยกหนา้ทีผูจ้ดัทาํบญัชีกบัผูมี้อาํนาจอนุมัติการรบัประกันภัย และเจา้หนา้ทีทีตอ้งติดต่อกับ

ลกูคา้กบัเจา้หนา้ทีทีปฏิบติังานดา้นงานสนบัสนนุไวอ้ย่างชดัเจน 

              3.7.4 มีระบบการ ควบคมุการ ใชใ้บเสรจ็รบัเงินและใบรบัเงินชัวคราว มีการกระทบยอดระหว่างเงินในบัญชี

กบัยอดใบเสรจ็รบัเงินหรอืใบรบัเงินชวัคราว 

              3.7.5 มีระบบการควบคมุบญัชีพกั หรอืบญัชีอืนซงึมีลกัษณะเดียวกนั และระบบติดตามหนีรวมถึงการจัดอายุ

หนีผิดนดั 

               3.7.6 มีระบบติดตามเช็คทียังไม่ได้ขึนเงิน เพือใหส้ามารถติดตามจาํนวนและระยะเวลาทีรอการขึนเงิน 

รวมถงึการบนัทกึบญัชีใหถ้กูตอ้งตรงตามประเภทบญัชี 

               3.7.7 มีการจัดเก็บขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานทีสามารถระบุรายละเอียดการรบัเงินของบริษัท ทีสามารถ

ตรวจสอบได ้

 3.7.8 ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกาํกับดูแลดา้นต่างๆอย่างเคร่งครดั เช่น สาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ,สาํนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ปปง.) , กรมสรรพากร ,กรมพฒันาธุรกิจการคา้ เป็นตน้   

 

4. ระบบสารสนเทศและการสื อสารข้อมูล (Information and Communication) 

4.1 ระบบสารสนเทศ 

บรษัิทตอ้งจดัใหมี้ระบบสารสนเทศทีสามารถใหข้อ้มลูอย่างเพียงพอเพือใชใ้นการตัดสินใจทางธุรกิจไดท้ันต่อ

เหตุการณ์ สนับสนุนให้การบริหาร การดาํเนินงาน และการควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และใชใ้นการจัดทาํ

รายงานต่อบคุคลภายนอก เช่น งบการเงิน รายงานต่อหนว่ยงานกาํกบัดแูล 

ระบบสารสนเทศ คือ กระบวนการประมวลผลขอ้มูลเกียวกับการดาํเนินงานของบริษัทและความเสียงทีบริษัทกาํลัง

ประสบอยู่หรอือาจจะประสบในอนาคต และรายงานขอ้มลูทีไดจ้ากการประมวลผลในรูปแบบทีทาํใหบุ้คลากรในบริษัท

สามารถใช้ในการติดตาม สอบทานและปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของตน รวมถึงการจัดทาํรายงานต่อ

บคุคลภายนอก เช่น ผูเ้อาประกนัภัย ผูถื้อหุน้และหน่วยงานกาํกบัดแูล ระบบสารสนเทศทีดี จะช่วยใหบ้รษัิทสามารถ 



11 
 

• ระบ ุประเมินและติดตามธุรกรรม ความเสยีง ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบรษัิท 

• ติดตามประสิทธิผลและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และรายงานการไม่ปฏิบัติตามระบบใหผู้บ้ริหาร

ทราบ 

นอกจากนีระบบสารสนเทศตอ้งไดร้บัการสอบทานเป็นประจาํเพือประเมินความเหมาะสมและความทันสมัย

ของรายงาน และคณุภาพของการประมวลผลขอ้มลู 

 

4.2 การควบคมุและรกัษาความปลอดภัยดา้นสารสนเทศ  

การควบคมุและรกัษาความปลอดภัยดา้นสารสนเทศ ประกอบดว้ย การพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบ

การควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบงานและฐานขอ้มูลทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึงรวมถึง การจัดให้มี

ระบบงานทดแทนกรณีฉกุเฉิน การสาํรองขอ้มลู และการกูข้อ้มลู 

4.2.1 การพฒันาระบบสารสนเทศ บรษัิทตอ้งพฒันาระบบขอัมลูสารสนเทศเพือใหม้นัใจว่า 

• กลยทุธด์า้นระบบสารสนเทศของบรษัิทเป็นไปในทางเดียวกบัแผนธุรกิจและกลยทุธโ์ดยรวม 

• มีความพรอ้มดา้นทรพัยากรทงัฮารด์แวรแ์ละซอฟแวร ์รวมถงึบคุลากรทีมีความรูแ้ละความชาํนาญในการปฏิบติังาน 

• มีการทดสอบระบบเพือใหม้นัใจว่าระบบทาํงานไดอ้ย่างเหมาะสมก่อนการใชง้านจรงิ 

• วิธีการควบคมุและรกัษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ จะตอ้งแน่ใจไดว่้า 

- การเปลียนแปลงระบบ ไม่ว่าจะเป็นฮารด์แวร ์ซอฟแวร ์หรือขอ้มูลทีจะประมวลผลจะตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากผู้มี

อาํนาจและทาํการทดสอบก่อนการนาํมาใช ้

- ระบบสารสนเทศตอ้งจดัทาํเป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมถงึบนัทกึการเปลยีนแปลงใดๆของระบบดงักลา่ว 

4.2.2 การควบคมุดา้นความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ประกอบดว้ย 

• การรกัษาความปลอดภัยดา้นการเขา้ถงึระบบสารสนเทศ  

- ฮารด์แวร ์ซอฟแวร ์และขอ้มลูถกูตอ้งและเหมาะสม 

- การเขา้ถงึฮารด์แวร ์ซอฟแวร ์และขอ้มลู จาํกดัไวส้าํหรบัผูท้ีไดร้บัอนญุาตเท่านนั 

- อปุกรณร์กัษาความปลอดภัยและระบบป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มลู จดัไวอ้ย่างเพียงพอเพือป้องกันความเสียงทีผูไ้ม่ไดร้บั

อนญุาตจะสามารถเขา้ถงึระบบงานและขอ้มลูได ้

• การสาํรองขอ้มลูและการกูร้ะบบสารสนเทศ  

- บรษัิทมีระบบการสาํรองขอ้มูลและการกูร้ะบบสารสนเทศในกรณีทีเกิดการหยุดชะงักของระบบ ความเสียหายและ

สญูหายของอปุกรณ ์ขอ้มลู ฮารด์แวร ์ซอฟแวร ์และเอกสารทีเกียวขอ้ง 

- บรษัิทสอบทานและทดสอบระบบการจดัการกรณีธุรกิจหยดุชะงกัเป็นประจาํ 

 

5. ระบบการติดตามและประเมินผล 

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพือทาํหนา้ทีประเมินความเพียงพอและประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายใน ระบบการ 
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บรหิารความเสียง การติดตาม การปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ของบริษัท ตามแผนการตรวจสอบ ประจาํปี ซึงได้พิจารณาจากเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และปัจจัยเสียงที

เกียวขอ้ง รวมไปถงึจดุควบคมุทีสาํคัญทีจะมี ผลกระทบต่อการบรรลวุัตถุประสงคข์องบริษัทฯ โดยแผนการตรวจสอบ

ไดผ่้านการอนมุติัเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ อีกทงัฝ่ายตรวจสอบยงัมีกฎบัตรทีไดก้าํหนดวิสยัทัศน ์พนัธกิจ 

เป้าหมาย วตัถปุระสงค ์ภาระหนา้ที ความรบัผิดชอบ รวมทงัสทิธิในการปฏิบติังานตรวจสอบไวอ้ย่างชัดเจน และมีคู่มือ

การตรวจสอบ ใหเ้จา้หนา้ทีตรวจสอบมี มาตรฐานการปฏิบติังานตรวจสอบทียดึถือได ้ทงันีเพือเพิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานและใหเ้ป็นไปตาม มาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

 

2.2 โครงสรา้งองคก์รของบรษัิท  
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2.3  โครงสรา้งการจดัการของบรษัิท 

 

- คณะกรรมการ 

                       1. นายบญุ ธรรมาจกัรกลุ  ประธานกรรมการ 

                       2. นางอารยา วาสวกลุ   กรรมการบรหิาร 

                       3. นางไอรญิ ธรรมาจกัรกลุ  กรรมการบรหิาร 

                       4. นายชวน  ธรรมาจกัรกลุ  กรรมการบรหิาร 

                       5. นายจาํรสั ธรรมาจกัรกลุ  กรรมการบรหิาร 

                       6. นายศิรชิยั ธรรมาจกัรกลุ  กรรมการ 

                       7. นายเสนีย ์ธรรมาจกัรกลุ  กรรมการ 

                       8. นายสธีุ เต็มบญุประเสรฐิสขุ  กรรมการ 

 

- คณะผูบ้รหิาร 

                        1. นายบญุ ธรรมาจกัรก์ลุ  ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

                        2. นางอารยา วาสวกลุ  กรรมการผูอ้าํนวยการ 

                        3. นางไอรญิ ธรรมาจกัรก์ลุ  กรรมการบรหิาร 

                        4. นายชวน ธรรมาจกัรก์ลุ  กรรมการและผูจ้ดัการ 

                        5. นายจาํรสั ธรรมาจกัรก์ลุ  กรรมการผูจ้ดัการ 

                        6. นายสธีุ เต็มบญุประเสรฐิสขุ   กรรมการรองผูจ้ดัการ 

                        7. นายเสนีย ์ธรรมาจกัรก์ลุ  กรรมการรองผูจ้ดัการ 

                        8. นางวรรตัน ์เติมวาณิช  สมหุบ์ญัชี 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการบรษัิท 

 คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ทีหลักในการจัดแบ่งหน้าทีการดูแลเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบต่อการ

บรหิารงานการกาํหนดหนา้ที ความรบัผิดชอบ รวมถงึ การปกป้องสทิธิของผูถื้อหุน้ และผลประโยชนข์องผูถื้อกรมธรรม์

ประกันภัย โดย ปฎิบัติหนา้ทีดว้ยความซือสตัย ์(Good Faith) มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที (Accountability) เปิดเผย

ขอ้มูล (Disclosure) และมีความโปร่งใส (Transparency) ในการดาํเนินงานและตัดสินใจ เพือประโยชนส์งูสดุของ

บรษัิทฯ 
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2.4 คณะกรรมการชุดย่อย  

2.4.1คณะกรรมการตรวจสอบ 

                       1. นายจาํรสั ธรรมาจกัรก์ลุ        กรรมการตรวจสอบ 

                       2. นายชวินท ์ บญัญัติปิยพจน ์ กรรมการตรวจสอบอิสระ 

                       3. นางสาวปาณิศา รุง่นพคณุศร ี กรรมการตรวจสอบอิสระ 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

 -  สอบทานใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงินทีมีความถูกตอ้ง เชือถือได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลทีสาํคัญโดย

ครบถว้นและเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีทีรบัรองโดยทวัไป 

 -  สอบทานและประเมินผลใหบ้รษัิทมีระบบการควบคมุภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบบริหาร

ความเสียงทีเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และรดักุม ตามกรอบทีไดร้บัการยอมรบัเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงกาํหนด

อาํนาจหนา้ที ความรบัผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบและกาํกบั 

 -  สอบทานใหบ้รษัิทปฎิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัวินาศภัย ขอ้กาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการ

กาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุระกิจประกนัภัย (คปภ.) และกฎหมายอืนๆทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

 -  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเป็นอิสระเพือทาํหนา้ทีผูส้อบบัญชีของบริษัท และเสนอ

ค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว 

-  จดัทาํรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทและเปิดเผยในรายงานประจาํปี 

 -  ดาํเนินการอืนๆ ตามทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

 

2.4.2 คณะกรรมการบรหิารความเสยีง 

        1. นางอารยา วาสวกลุ                               ประธานกรรมการบรหิารความเสยีง 

        2. นางไอรญิ ธรรมาจกัรก์ลุ                         กรรมการบรหิารความเสยีง 

        3. นายชวน ธรรมาจกัรก์ลุ                           กรรมการบรหิารความเสยีง 

        4. นายเสนีย ์ธรรมาจกัรก์ลุ                          กรรมการบรหิารความเสยีง 

        5. นายสธีุ เต็มบญุประเสรฐิสขุ                    กรรมการบรหิารความเสยีง และเลขานกุาร 

ของเขตอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการบรหิารความเสยีง (Risk Management Committee) 

 -  กาํหนดกรอบและนโยบายบรหิารความเสยีงภัยใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการบริหารความเสียงภัย

ตามเกณฑ ์Enterprise Risk  Management (ERM)  ซงึจาํแนกความเสยีงภัยไดเ้ป็น 8 ประเภท 

 -  รายงานคณะกรรมการบรษัิทเกียวกบัรายละเอียดของความเสยีง รวมถึงมาตรการทีไดด้าํเนินการ

ไป เพือบรหิารความเสยีงดงักลา่ว 
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 -  รายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิท ทราบในเรอืงทีเกียวกับการตัดสินใจทีเกียวขอ้ง หรือมีผลกระทบ

กบักลยทุธ ์หรอืการดาํเนินงานของบรษัิท 

 -  ติดตามการรายงานจากคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนือง เนืองจากบริษัทฯ อาจจะได้รับ

ผลกระทบอย่างรุนแรงจากการดาํเนินงานทีผิดพลาดได ้เช่น ความผิดพลาดจากการรบัประกันภัย หรือ การ

เอาประกนัภัยต่อ หรือผลกระทบจากการเขา้ไปรบัประกันภัยในผลิตภัณฑใ์หม่ หรือการทุจริตของพนักงาน 

เป็นตน้ 

 -  กาํหนดนโยบายทีสะทอ้นระดบัความเสยีงสงูสดุทีองคก์รยอมรบัได ้(Risk Appetite) 

 -  ดแูลใหมี้กระบวนการ หรอืขนัตอนของระบบบรหิารความเสยีงทีดี 

 -  ดแูลใหมี้บคุลากรทีมีความรูค้วามสามารถ 

 -  ดแูลใหมี้ระบบควบคมุภายใน และการรายงานขอ้มลูทีถกูตอ้งและเพียงพอต่อการตดัสนิใจ 

 -  กาํกบัดแูล และติดตามการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องทางการ (Compliance Roles) 

 -  ใหค้วามสาํคัญกับกฎระเบียบต่างๆ ของทางการ และจัดใหมี้ระบบควบคุมภายใน เพือใหก้าร

ดาํเนินการเป็นไปดว้ยความถกูตอ้ง โดยตอ้งรายงานถึงผลการปฎิบัติงาน และแนวทางแกไ้ขในรายการทีไม่

สามารถปฎิบติัได ้

 -  ใหค้วามสาํคญัในการปฎิบติัตามขอ้เสนอแนะ ระเบียบ และคาํสงัการของผูก้าํกบัดแูล 

 

2.4.3 คณะกรรมการลงทนุ 

        1. นางอารยา วาสวกลุ 

        2. นายจาํรสั ธรรมาจกัรก์ลุ 

        3. นายชวน ธรรมาจกัรกลุ 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการลงทนุ (Investment Committee) 

 -  รบัผิดชอบในการกาํหนดนโยบายการลงทุน รวมถึงขอบเขตการปฎิบัติหนา้ทีในดา้นการลงทุน

ของบรษัิทฯ รบัทราบกฎเกณฑว่์าดว้ยการลงทนุตามขอ้บงัคบัตามกฎหมาย รวมถงึบทลงโทษทีอาจตามมาในกรณี

ทีไม่ปฎิบติัตามกฎดงักลา่ว 

 -  ใชค้วามรอบคอบ ระมัดระวัง และระลกึเสมอว่าเงินทีนาํมาลงทุนนันเป็นเงินจากผูถื้อกรมธรรม์

ประกนัภัย 

 -  กาํหนดกรอบการลงทนุซงึจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจัดทาํ

รายงานผลประกอบการอย่างต่อเนือง 

 -  ทบทวนนโยบายการลงทนุตามผลตอบแทนจากการลงทนุและสภาวะตลาด 

 -  ตอ้งเป็นอิสระ และไม่ควรรบัอิทธิพลใดๆ จากสถานบันการเงินหรือบริษัทจัดอันดับเครดิตในการ

ตดัสนิใจลงทนุ 
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 -  ตอ้งเป็นกลางในการทาํหนา้ทีและไม่มีผลประโยชนส์ว่นตวัใดๆ จากการทาํหนา้ทีดงักลา่ว 

 -  จดัทาํรายงานผลประกอบการใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ เพือใหม้ันใจว่าการลงทุนนันเป็นไป

ตามนโยบายการลงทนุทีไดต้กลงไว ้

 -  แจง้คณะกรรมการบริษัทเพือทราบถึงแนวโน้มการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุนในอนาคต 

เพือใหค้ณะกรรมการบรษัิทไดท้บทวนนโยบายการลงทนุตามสถานการณ ์

2.5 การสรรหาและการแต่งตังกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร  

การสรรหาและการแต่งตังกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึง

พิจารณาจากคณุสมบติั คณุวฒุิ และประสบการณ ์ 

 

2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)   

คณะกรรมการบรษัิท พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน ตามภาวะเศรษฐกิจและอตัราเงินเฟ้อในแต่ละปี 

 

3. การบริหารความเสี ยงขององคก์ร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย ์  

    และหนีสิน (Asset Liability Management : ALM)  

 

      3.1 การบรหิารความเสียงขององคก์ร (Enterprise Risk Management : ERM) 

บรษัิทฯ มีนโยบายและระเบียบปฏิบติัหรอืคาํสงัต่างๆ ไวช้ดัเจน บรษัิทฯ ใชก้ารประเมินความเสยีงเป็นขอ้มูล

ประกอบในการจัดระบบการควบคุมภายใน เพือใหมี้การควบคุมทีเพียงพอและเหมาะสมในเรอืงทีมีความเสยีงสงู ใน

กระบวนการบรหิารความเสยีง บรษัิทฯ จดัใหค้ณะกรรมการบริหารความเสียง เพือใหก้ารกาํกบัดแูลเรอืงการบรหิาร

ความเสยีงใหอ้ยู่ในระดบัทีสามารถยอมรบัได ้ โดยจดัใหมี้การวิเคราะหส์าเหตขุองความเสียงและผลกระทบ ระบุ

ผูร้บัผิดชอบดาํเนินการ โดยมีการติดตามผลการดาํเนินงาน ทบทวน ประเมินผล และรายงานผลการบรหิารความเสยีง

ต่อคณะกรรมการบรษัิทโดย สมาํเสมอ ตลอดจนบรษัิทฯ ไดจ้ดัตัง คณะทาํงานดแูลระบบเงินกองทนุตามระดบัความ

เสยีง  (Risk – Base Capital : RBC) สาํหรบัเตรยีมความพรอ้มของบรษัิทฯ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล

ธุรกิจประกนัภัย ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.) ทีมีการ

เปลยีนแปลงเป็นระยะ ใหค้รอบคลมุและรอบคอบ 

 

  3.2 การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนีสนิ (Asset Liability Management  :  ALM) 

  การบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนีสนิ เป็นการบรหิารจัดการโครงสรา้งสินทรพัยแ์ละหนีสนิ รวมทงัภาระผกูพนัต่าง ๆ 

เพือใหไ้ดผ้ลตอบแทน และ ความเสียงอยู่ในระดบัทียอมรบัได ้
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  เนืองจากหนีสนิจากการรบัประกนัวินาศภัย สว่นใหญ่เป็นหนีสนิระยะสนั  บรษัิทฯ จงึเนน้การรกัษาสภาพ

คลอ่ง เพือจดัสรรกระแสเงินสดตามระยะเวลาการจ่าย ใหส้อดคลอ้งกบัภาระผกูพนัทีมีต่อผูถื้อกรมธรรม ์ และให้

ผลตอบแทนทีเหมาะสม และเพือป้องกนัความเสียงจากความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดจ่าย สาํหรบัหนีสนิ จงึมีการ

ประมาณการกระแสเงินสดจ่ายอย่างสมาํเสมอ   

  ระยะเวลาในการลงทนุ ฝ่ายลงทนุจะพิจารณาขอ้มูลจากฝ่ายการเงินและฝ่ายสนิไหมทดแทน ประกอบการ

ตดัสนิใจลงทนุ และพิจารณาความเสยีงต่าง ๆ เช่น ความเสยีงดา้นสภาพคลอ่ง ความเสยีงดา้นดอกเบีย ความเสียง

ดา้นเครดิต เป็นตน้   

 

ขอ้มลูการบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนีสนิ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561   

                    หน่วย : ลา้นบาท 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน

สนิทรัพยล์งทุน (Total 

Investment  Assets)
95.04                 105.58               103.67               114.87               

สนิทรัพยส์ภาพคลอ่ง (Total 

Liquid Assets)
35.56                 35.56                 40.92                 40.92                 

หนีสนิรวม 79.83                 80.37                 44.72                 40.06                 

หนีสนิจากสญัญาประกันภัย 

(Total Insurance Liabilities)
48.12                 48.77                 19.32                 15.58                 

รายการ
ปี 2562 ปี 2561

 
หมายเหตุ   - ราคาบญัชี หมายถงึ สนิทรพัยแ์ละหนีสนิ ทีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

            - ราคาประเมิน หมายถงึ สนิทรพัยแ์ละหนีสนิทีประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภัยว่าดว้ยการประเมินราคาทรพัยส์นิและหนีสนิของบรษัิทประกนัวินาศภัย เพือวัตถุประสงค์

หลกัในการกาํกบัความมันคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพือใหม้ันใจว่าบริษัทมีความสามารถในการ

จ่ายผลประโยชนต์ามสญัญาประกนัภัยไดอ้ย่างครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภัย 

 

4.  ความเสี ยงจากการรับประกันภัยที สามารถคาดการณไ์ด้และมีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน

ของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื อมโยงของเงินกองทุนและความเสี ยงจากการรับ

ประกันภัย และการกระจกุตัวจากการรับประกันภัย 

 

การดาํเนินงานของบรษัิทฯ เกียวขอ้งกบัการคุม้ครองความเสียงภัยประเภทต่างๆของผูเ้อาประกนัภัยรวม

ความเสยีหายอนัเกิดจากปัจจัยภายนอกทีไม่ปกติ โดยเฉพาะจากการเปลยีนแปลงของสภาพภูมิศาสตร ์ เช่น 

ภาวะนาํท่วม ภัยธรรมชาติ ภัยพิบติั ภัยก่อการรา้ย ซึงอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิต 
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รา่งกายและทรพัยส์นิทีบรษัิทรบัประกนัภัยไว ้ และความเสยีงจากความไม่สมดุลของสดัสว่นของภัยจากการ

รบัประกนัภัย ดงันนั บรษัิทจงึกาํหนดกลยทุธ์การบรหิารการประกนัภัยต่อใหส้อดคลอ้งกบัความเสยีงที

ยอมรบัได ้และเพือเป็นการกระจายความเสยีงภัยตามหลกัวิชาการของการประกนัภัย ใหก้ารดาํเนินธุรกิจการ

ประกนัภัยของบรษัิทมีความมนัคงและสามารถรองรบัความเสียงภัยไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ บรษัิทจงึตอ้งมี

การกระจายความเสียงในรูปแบบ  

1. การเอาประกนัภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) เป็นการประกนัภัยต่อแบบเป็นรายๆ และ

บรษัิทประกนัภัยต่อมีอิสระในการคดัเลอืกรบังานโดยการตอบรบัหรอืปฎิเสธไดเ้ช่นกนั                                                     

2. การประกนัภัยต่อแบบสญัญา (Treaty Reinsurance) เป็นสญัญาทีบรษัิทรบัประกนัภัยต่อใหค้วาม

ไวว้างใจและใหอ้ิสระในการจดัสรรแก่บรษัิทเอาประกนัภัยต่อ 

กระบวนการการคดัเลอืกแผนการประกนัภัยต่อ ผูร้บัประกนัภัยต่อ การกาํหนดสดัสว่นในการรบัเสยีงภัยไว้

เองสงูสดุ (Maximum Retention Limit) สว่นเอาประกนัภัยต่อและสว่นการรบัประกนัภัยต่อ (Assured 

Reinsurance) การทาํประกนัภัยต่อ บรษัิทมีการบรหิารความเสยีงดว้ยการพิจารณาคดัเลอืกบคุคล ทรพัยส์นิ

ลกัษณะกิจการ ความเสยีงของภัยทีจะรบัประกนั และมีการพิจารณาสภาพพืนที ทีอาจไดร้บัผลกระทบจาก

ภัยธรรมชาติประเภทต่างๆ ดว้ยบรษัิทไดมี้การกระจายความเสยีงโดยจดัการประกนัภัยต่อไวห้ลายรูปแบบ 

 ซงึทาํใหค้วามเสยีงจากการประกอบธุรกิจประกนัภัยของบรษัิทลดลง  

 หลกัเกณทใ์นการคัดเลอืกผูร้บัประกนัต่อ บรษัิท คาํนงึถึง อนัดบัความน่าเชือถือฐานะความมนัคง

ของผูร้บัประกนัภัยต่อ ตามมาตราฐานและเงือนไข การประกนัภัยต่อ ตามประกาศของ สาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภัย 

 

 ขอ้มลูการบรหิารจดัการประกนัภัยต่อ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562   หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ จาํนวน

สาํรองประกันภัยส่วนทีเรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ 26.71                                                     

เงินคา้งรับจากการประกันภัยต่อ 0.07                                                        

เงินวางไวจ้ากการประกันภัยต่อ -                                                          
 

 

5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีสินจากสัญญาประกันภัย    

5.1 เงินสาํรองเบียประกนัภัยทียงัไม่ถือเป็นรายได ้  
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บรษัิทฯ ตงัเงินสาํรองเบียประกนัภัยทียังไม่ถือเป็นรายไดต้ามประกาศกระทรวงพาณิชยเ์รือง การจัดสรรเงิน

สาํรองสาํหรบัเบียประกนัภัยทียงัไม่ตกเป็นรายไดข้องบรษัิทฯ ดงันี 

ประเภทการประกนัภัย วิธีการคาํนวณเงินสาํรอง 

- การประกนัอคัคีภัย, ภัยเบ็ดเตลด็ (ยกเวน้อบุติัเหตุการ

เดินทางทีมีความคุม้ครองไม่เกิน 6 เดือน) 

- วิธีเฉลียรายเดือน (วิธีเศษหนงึสว่นยีสบิส)ี 

- การประกนัภัยขนสง่เฉพาะเทียว, การประกนัภัยอบุติัเหตุ

การเดินทางทีมีระยะเวลาคุม้ครองไม่เกิน 6 เดือน 

- รอ้ยละรอ้ย ของเบียประกนัภัยรบั ตงัแต่

วนัทีกรมธรรมป์ระกนัภัยเรมิมีผลคุม้ครอง

ตลอดระยะเวลาทีบรษัิท ยังคงใหค้วาม

คุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภัย 

 

5.2 เงินสาํรองค่าสนิไหมทดแทน   

เงินสาํรองค่าสนิไหมทดแทนจะบนัทกึ เมือไดร้บัการแจง้คาํเรยีกรอ้งค่าเสียหาย จากผูเ้อาประกนัภัย การ

ประมาณการจะดาํเนินการโดยฝ่ายบรหิาร หรอื การว่าจา้งบรษัิทสาํรวจความเสยีหาย แลว้แต่กรณีและบรษัิทฯ ได้

ตงัสาํรองเพิมเติมสาํหรบัความเสยีหายทีเกิดขนึแลว้แต่ ยงัไม่ไดร้บัรายงาน (Incurred but not reported claim : 

IBNR) ซงึคาํนวณโดยทางคณิตศาสตรป์ระกนัภัย โดยคาํนวณจากประมาณการทีดีทีสดุ ของค่าสนิไหมทีคาดว่า

จะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภัยในอนาคต สาํหรบัความสญูเสยีทีเกิดขนึแลว้ หรอื ณ วนัทีในรอบระยะเวลารายงาน 

 

 

ขอ้มลูหนสีนิจากสญัญาประกนัภัย ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561               

                                                                                        หน่วย : ลา้นบาท    

ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน

หนีสินจากสัญญาประกันภัย

17.39           13.43           18.02           13.98           

         - สาํรองค่าสินไหมทดแทน (Claim Liabilities) 30.73           35.34           1.30             1.60             

รายการ
ปี 2562 ปี 2561

      - สาํรองเบยีประกันภัยทียังไม่ถือเป็นรายได้

 

  หมายเหตุ   - ราคาบญัชี หมายถึง มลูค่าหนีสนิจากสญัญาประกนัภัย ทีประเมินตามมาตรฐานการบญัชี มี

วตัถปุระสงคห์ลกัเพือใหน้กัลงทนุผูวิ้เคราะหท์างการเงินเขา้ใจถงึมูลค่าทางเศรษฐศาสตรข์องหนีสนิจาก

สญัญาประกนัภัยทีเป็นทียอมรบัตามหลกัการทางบัญชีในประเทศไทย ซงึมูลค่าดังกลา่วจะตอ้งผ่านการ

รบัรองจากผูส้อบบัญชีอนุญาตแลว้  
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  - ราคาประเมิน หมายถงึ มูลค่าหนีสนิจากสญัญาประกนัภัย ทีประเมินตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัยว่าดว้ยการประเมินราคาทรพัยส์นิและหนีสนิของบรษัิท

ประกนัวินาศภัย เพือวตัถปุระสงคห์ลกัในการกาํกบัความมนัคงทางการเงินของบรษัิทประกนัภัยและ

เพือใหม้นัใจว่าบรษัิทความสามารถในการจ่ายผลประโยชนต์ามสญัญาประกนัภัยไดอ้ย่างครบถว้นแก่ผู้

เอาประกนัภัยซงึจะตอ้งประเมินโดยนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภัยทีไดร้บัใบอนญุาตจากนายทะเบียนตาม

หลกัการทางคณิตศาสตรป์ระกนัภัยทีไดร้บัการยอมรบั สมมติฐานทีใชใ้นการประเมินจะตอ้งสอดคลอ้ง

กบัประสบการณจ์รงิหรอืในกรณีทีบรษัิทมีขอ้มูลไม่เพียงพออาจอา้งอิงจากประสบการณข์อง

อตุสาหกรรมและปรบัใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของพอรต์การรบัประกนัภัยของบรษัิทนนั 

นอกจากนี มูลค่าสาํรองประกนัภัยดงักล่าวจะตอ้งรวมถงึค่าเผือความผนัผวน (Provision of Adverse 

Deviation : PAD) ซงึใหเ้ป็นไปตามทีสาํนกังาน คปภ. กาํหนด  

ข้อสังเกต  ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มลูค่าหนีสนิจากสญัญาประกนัภัยอาจมีความแตกต่าง

ระหว่างราคาบญัชีและราคาประเมินของ อย่างมีนยัสาํคัญ อนัเนืองมากจากวัตถปุระสงคแ์ละวิธีการทีแตกต่างกนั

ในการประเมินตามทีกลา่วไวข้า้งตน้ ทงันีผูท้ีจะนาํขอ้มลูไปใชค้วรศกึษาและทาํความเขา้ใจถงึวตัถปุระสงคแ์นว

ทางการประเมินราคาหนีสนิจากสญัญาประกนัภัยทงัสองใหถี้ถว้นก่อนตดัสนิใจ  

 

6. การลงทุนของบริษัท  

 เป็นการลงทุนเพือหาผลตอบแทนเพิมเติม นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจรบัประกันภัยนัน บริษัทฯ มี

นโยบายการลงทุน คือ ตอ้งสจุริต ดาํเนินการอย่างเหมาะสม ไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษัทฯ มีผลตอบแทนที

เหมาะสม เพียงพอ สอดคลอ้งกบัภาระผกูพนัทีมีอยู่  คาํนงึถงึสภาพคลอ่ง  

เนน้ความปลอดภัยของเงินลงทนุเป็นสาํคญั และการลงทนุใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเกียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

 กระบวนการการลงทนุของบรษัิทฯ นนั ไดล้งทนุโดยคาํนึงถึงนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และ สดัส่วนการ

ลงทนุในสนิทรพัยก์ารลงทนุแต่ละประเภทใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ประกาศคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภัย เรอืง “การลงทนุประกอบธุรกิจอืนของบรษัิทประกนัวินาศภัย พ.ศ. 2556” นอกจากนี บริษัทฯ 

ยังมีคณะกรรมการลงทุนคอยติดตาม ดูแลความเสียง เพือจะได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนการลงทุนอย่าง

สมาํเสมอ 

การประเมนิมูลคา่สนิทรพัยล์งทนุทแีสดงในงบการเงนิ จดัทาํตามมาตรฐานการบญัช ี

- เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือขาย แสดงตามมลูค่ายุติธรรม โดยคาํนวณจากราคาเสนอซือครงัหลงัสดุ ณ วนัสนิ

ทาํการสดุทา้ยของปี โดยบรษัิทฯ บนัทกึการเปลยีนแปลงมูลค่าหลกัทรพัยด์งักลา่ว ไปยงักาํไรขาดทนุ
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เบ็ดเสรจ็อืน และรบัรูจ้าํนวนสะสมไปยงัสว่นของเจา้ของ จนกระทงัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ จึงบนัทกึการ

เปลยีนแปลงมูลค่านนัในงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

- เงินลงทนุในตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนด แสดงตามมลูค่ายติุธรรม ตามวิธีราคาทนุตดัจาํหน่าย บรษัิทฯ 

ตดับญัชี ส่วนเกิน/สว่นตาํกว่ามูลค่าตราสารหนีตามอตัราดอกเบียทีแทจ้รงิ ซงึจาํนวนทีตัดจาํหน่ายนี จะ

แสดงเป็นรายการปรบักบัดอกเบียรบั 

- เงินลงทนุในตราสารทนุทีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ถือเป็นเงินลงทนุทวัไป ซึงแสดงตามราคาทนุสทุธิ

จากค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

การประเมนิสนิทรพัย์ลงทนุ ทแีสดงในรายงานความเพยีงพอของเงนิกองทนุ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและ

สง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยัเรอืง การประเมนิราคาสนิทรพัยแ์ละหนสีนิของบรษัิทประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2554 

- เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือขาย แสดงตามมลูค่ายุติธรรม โดยคาํนวณจากราคาเสนอซือครงัหลงัสดุ ณ วนัสนิ

ทาํการสดุทา้ยของปี โดยบรษัิทฯ บนัทกึการเปลยีนแปลงมูลค่าหลกัทรพัยด์งักลา่ว ไปยงักาํไรขาดทนุ

เบ็ดเสรจ็อืน และรบัรูจ้าํนวนสะสมไปยงัสว่นของเจา้ของ จนกระทงัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ จึงบนัทกึการ

เปลยีนแปลงมูลค่านนัในงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

- เงินลงทนุในตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนด แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใชร้าคาจากสมาคมตราสารหนี

ไทย 

- เงินลงทนุในตราสารทนุทีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด 

-  

 ขอ้มลูการลงทนุของบรษัิท ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 

          หน่วย : ลา้นบาท 

ราคาบัญขี ราคาประเมิน ราคาบัญขี ราคาประเมิน

  เงินฝากสถาบันการเงินและบัตร

เงินฝากสถาบันการ
23.53                      23.53                      23.97                      23.97                      

  ตราสารหนี (พนัธบัตร, หุ้นกู้, ตัว

สญัญาใช้เงิน, ตัวแลกเงิน, หุ้นกู้
36.00                      36.42                      39.00                      39.17                      

  ตราสารทุน ไม่รวมเงินลงทุนใน

บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม
35.51                      45.63                      40.70                      51.72                      

  รวมสนิทรัพยล์งทุน 95.04                      105.58                    103.67                    114.87                    

ประเภทสนิทรัพยล์งทุน

มูลค่า ณ วันที 31 ธันวาคม 

ปี 2562 ปี 2561
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 หมายเหตุ       - ราคาบญัชี หมายถงึ สนิทรพัยแ์ละหนีสนิ ทีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรพัยแ์ละหนีสินทีประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัยว่าดว้ยการประเมินราคาทรพัยส์ินและหนีสินของบริษัทประกันวินาศภัย 

เพือวัตถุประสงคห์ลกัในการกาํกับความมันคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพือใหม้ันใจว่า

บริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอา

ประกนัภัย 

 

7. ผลการดาํเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถงึผลการวิเคราะหแ์ละอัตราส่วนต่างๆ ที เกี ยวข้อง   

ผลการดาํเนินงาน 

 

ผลการดาํเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ มีเบียประกันภัยรบัรวมทุกประเภท 35.94 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน

จาํนวน 1.16 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.13 

 ดา้นผลประกอบการ ณ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏผลขาดทนุสทุธิจาํนวน 19.89 ลา้นบาท ขาดทุนเพิมจากปี

ก่อนจาํนวน 17.76 ลา้นบาท โดยเป็นผลขาดทุนจากการรบัประกันภัย จาํนวน 25.83 ลา้นบาท เพิมขึนจากปี 2561 

จาํนวน 19.91 ลา้นบาท และ มีรายไดจ้ากการลงทุนและรายไดอ้ืน จาํนวน 2.81 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จาํนวน 

2.1 ลา้นบาท รวมเป็นผลขาดทนุก่อนภาษีเงินได ้24.72 ลา้นบาท และคงเหลือเป็นขาดทุนสทุธิหลงัภาษีเงินไดจ้าํนวน 

19.89 ลา้นบาท ซึงสาเหตุหลกั ของผลประกอบการขาดทุนนัน เกิดจากเกิดค่าสินไหมทดแทนรายใหญ่ในปี 2562 

จาํนวน 2 ราย ค่าเสยีหายประมาณ 38 ลา้นบาท 

 

ขอ้มลูผลการดาํเนินงาน ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561  หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ ปี 2562 ปี 2561

เบยีประกันภัยรับรวม 35.94                    37.10                    

เบยีประกันภัยทีถือเป็นรายได ้(สุทธ)ิ 15.09                    14.52                    

รายไดจ้ากการลงทุน และ รายไดอื้น 2.81                       4.91                       

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 19.89-                    2.13-                       
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อตัราสว่นทางการเงินทีสาํคญั (รอ้ยละ) 

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) 110% 10%

อัตราส่วนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินธุรกิจประกันภัย (Expense Ratio) 161% 131%

อัตราส่วนรวม (Combined Ratio) 271% 141%

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 285% 7743%

อัตราส่วนผลตอบแทนผูถิ้อหุน้ (Return on Equity) -25% -2%

 
 

8. ความเพียงพอของเงนิกองทุน  

 วตัถปุระสงคใ์นการบรหิารจดัการเงินกองทนุ คือ การดาํรงไวซ้งึความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเนือง 

บรษัิทฯ มีการติดตามความพอเพียงของเงินกองทุนเป็นประจาํทุกเดือน และ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์ระเบียบต่าง ๆ ที

หน่วยงานกาํกบัดแูลไดก้าํหนดไวอ้ย่างครบถว้น  

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : 

CAR) เท่ากับรอ้ยละ 180.33 โดยมากกว่าเกณฑ์ทีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภัย ซงึกาํหนดไวท้ีระดบัรอ้ยละ 120  

อย่างไรก็ดี บรษัิทฯ มีนโยบายยอมรบัอตัราความเพียงพอของเงินกองทุนทีระดับไม่ตาํกว่ารอ้ยละ 150  โดย

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสียง จะพิจารณาทบทวนกรอบการบริหารความเสียง นโยบาย และขอบเขตการ

บรหิาร เพือรกัษาระดบัความเพียงพอของเงินกองทนุใหไ้ม่ตาํกว่ารอ้ยละ 150  

                                                 

ขอ้มลูเงินกองทนุ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561    หน่วย : ลา้นบาท 

ปี 2562 ปี 2561

สินทรัพยร์วม 235.23                  227.43                  

หนีสินรวม 80.37                    40.06                    

     - หนีสินจากสัญญาประกันภัย 48.77                    15.58                    

     - หนีสินอืน 31.60                    24.48                    

ส่วนของเจา้ของ 154.86                  187.37                  

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (รอ้ยละ) 180.33% 252.45%

เงินกองทุนทีสามารถนาํมาใชไ้ดทั้งหมด 143.75                  179.39                  

เงินกองทุนทีตอ้งดาํรงตามกฎหมาย 79.72                    71.06                    

รายการ
ณ วันที 31 ธันวาคม
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หมายเหตุ – ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าดว้ยการกาํหนดประเภท

และ    ชนิดของเงินกองทุน รวมทังหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขในการคาํนวณเงินกองทุนของบริษัท

ประกนัวินาศภัย กาํหนดใหน้ายทะเบียนอาจกาํหนดมาตรการทีจาํเป็นในการกาํกับดูแลสถานะการเงินของ

บรษัิททีมีอตัราสว่นความเพียงพอของเงินกองทนุตาํกว่าอตัราดงัต่อไปน ี

   (1) ตงัแต่วนัที 31 ธันวาคม 2562 ถงึวนัที 31 ธันวาคม 2564 อตัรารอ้ยละรอ้ยยีสบิ 

   (2) ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป อตัรารอ้ยละรอ้ยสสีบิ 

 - เงินกองทนุ เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภัยว่าดว้ยการประเมินราคาทรพัยส์นิและหนีสนิของบรษัิทประกนัวินาศภัย  

 - รายการขา้งต้นคาํนวณโดยใชร้าคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภัยว่าดว้ยการประเมินราคาทรพัยส์นิและหนีสนิของบรษัิทประกนัวินาศภัย  

 

9. งบการเงนิ และหมายเหตุประกอบงบการเงนิสําหรับรอบปีปฏิทินที ล่วงมาที ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง

ความเห็นแล้ว 

 

 งบการเงินสาํหรบัปี สนิสดุวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
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