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ส่วนที  รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล 

1. ประวติัของบริษัท นโยบาย วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจเพอืใหบ้รรลุเป้าหมายในการประกอบ

ธุรกิจตามทีกําหนดไว ้ รวมถึงแสดงขอ้มูลเกียวกบัลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะผลิตภณัฑ์และ

บริการทีสาํคญั ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาทีใชใ้นการเรียกรอ้งพิจารณา และ ชดใชเ้งินหรือค่า

สินไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั 

 

1.1 ประวัติบริษัท 

บริษัท สหนิรภยัประกันภยั จาํกัด (มหาชน) เริมเปิดดาํเนินธุรกิจมาตงัแต่วนัที  เมษายน พ.ศ.  ดว้ยทุนจด

ทะเบียนจาํนวน  ลา้นบาท เพือประกอบธุรกิจรบัประกันวินาศภยัทุกประเภท ต่อมาในปี พ.ศ.  ไดเ้พิมทุนจด

ทะเบียนเป็น  ลา้นบาท และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมือวนัที  มกราคม พ.ศ.  

 

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค ์และกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกิจ 

                การดาํเนินธุรกิจนนั บริษัทฯจะเพิมจาํนวนตวัแทน/นายหนา้ และเนน้นโยบายในการพิจารณารบั

ประกันภยัการปฎิบติัตามกฏหมาย กฏระเบียบต่างๆ  รวมทังปรบัปรุงกระบวนการทาํงานในดา้นการปฏิบติังาน

ต่างๆ การบริการ  และควบคุมค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน ปรบัลดอตัราพนกังานใหอ้ยู่ในระดบัทีเหมาะสม เพือให้

การดําเนินงานของบริษัทฯ คล่องตวัและเกิดผลกาํไร และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเพิมขึน  

 

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประกันวินาศภยั และ ธุรกิจประกันภยัต่อ ประกอบดว้ย 

 การประกันอคัคีภยั เป็นการใหค้วามคุม้ครอง ทรพัยส์ินทีเอาประกันภยั  เช่น  สิงปลกูสรา้ง เครืองจกัร   สต๊

อกสินค้า ทีอาจไดร้บัความเสียหายจากอัคคีภยั และภยัเพิมต่าง ๆ เช่น ภยัจากนาํท่วม ภยัจากลมพายุ 

ภยัจากแผ่นดินไหว เป็นตน้ 

 การประกันภยัทางทะเลและขนส่ง เป็นการใหค้วามคุม้ครองกับสินคา้ทีขนส่ง ทงัทางนาํ ทางอากาศ และ 

ทางบก 

 การประกันภยัเบ็ดเตล็ด เป็นการใหค้วามคุม้ครองอุบติัเหตุส่วนบุคคล  

 ลงทุนในสินทรพัยล์งทุนเพือผลประโยชนเ์พิมเติม โดยอยู่ภายใตข้้อกาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั เช่น การลงทุนในเงินฝากประจาํกับธนาคารพาณิชย ์

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี เป็นตน้ 

 

1.4 รายละเอียดผลิตภัณฑ ์ บริการทีสําคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบียประกันภัย แยกตาม

ประเภทของการรับประกันภัย 
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ขอ้มลูผลิตภัณฑ ์ณ  ธันวาคม พ.ศ.                          หน่วย : ลา้นบาท 

การประกันภัย

เบด็เตล็ด

ตัวเรือ สินคา้ อุบติัเหตุส่วนบุคคล

จาํนวนเบยีประกันภัยรับโดยตรง 32.13 0.00 1.67 0.44 34.24

สัดส่วนของเบยีประกันภัย (รอ้ยละ) 93.84 0.00 4.88 1.29 100.00

รายการ การประกันอัคคีภัย

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

รวม

หมายเหตุ : ขอ้มลูจากรายงานประจาํปี 

 

1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาทีใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่า

สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย   

  

   . .   ขนัตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรบัค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภยั      

 

 

 

 

 

 ตรวจสอบ 

 

      ขอเอกสาร     

 

      เจรจาต่อรอง  

 

        เอกสารประกอบการเรียกรอ้ง 

1. ใบเสนอราคาและ/หรือ ใบเสร็จรบัเงิน 

2. รายงานการตรวจสอบของช่างและ Supplier ในกรณีอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครืองจักรเสียหาย 

3. สาํเนาบนัทึกประจาํวนัในการแจง้ความดาํเนินคดี ในกรณีทรพัยสิ์นสญูหายหรือถูกบุคคลภายนอก                   

กระทาํละเมิด 

4. สาํเนาหนังสือเรียกรอ้งค่าเสียหายกับผูท้าํละเมิด 

ขันตอนการจัดการสินไหม 

ผู้เอาประกันภัย 

รายละเอียดความเสียหาย  (หนังสือเรียกร้องความเสียหายจากลูกค้า) 

เอกสารและหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

จ่ายค่าเสียหาย  (ผู้เอาประกันภัย/ผู้รับผลประโยชน)์ 

บริษัทประกันภัย 

บริษัทสํารวจ 
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เอกสารหลกัฐานประกอบการชดใช้ 

1. สญัญาประนีประนอมยอมความ 

2. สาํเนาหนงัสือจดทะเบียนของบริษัทฯ ไม่เกิน  เดือน และสาํเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูมี้     

อาํนาจ พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้งในกรณีเป็นนิติบุคคล 

3. สาํเนาทะเบียนบา้นและสําเนาบตัรประชาชนของผู้เอาประกัน พรอ้มรบัรองสําเนาถูกตอ้ง 

4. สาํเนาโฉนดทีดินในกรณีการชดใชค่้าสินไหมสิงปลูกสรา้ง 

5. เอาสารจากกองพิสูจน์หลักฐานของตาํรวจ ในกรณีเป็นตน้เพลิง 

              6. เอกสารหรือหลกัฐานอืนๆ ทีเกียวขอ้ง 

 

    . .   วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง กรณีมีขอ้พิพาทหรือเรืองรอ้งเรียน 

เมือเกิดวินาศภยัใหรี้บดาํเนินการแจง้เหตุความเสียหายใหบ้ริษัทฯทราบทนัที ทางช่องทางโทรศัพท ์

 นายจาํรสั   ธรรมาจกัรก์ุล               โทร. 0-2236-0049 ต่อ 104 

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

 

2. กรอบการกาํกับดูแลกิจการทีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดใน                   

การดาํเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว 

 

ระบบการควบคุมภายใน เป็นกลไกสาํคญัหนึงของการกาํกับดูแลกิจการทีดี บริษัทจึงกาํหนดใหทุ้กส่วนงาน

จดัวางระบบการควบคุมภายใน โดยแฝงอยู่กับการปฏิบตัิงานปกติในทุกหนา้ทีและทุกระดบัของการปฏิบตัิงานที

แตกต่าง ตามความจาํเป็นและเหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน โดยจะตอ้งมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ สอดคลอ้งกับระดบัความเสียงทีบริษัทยอมรับได ้ ตลอดจนมีการสือสารขอ้มูลทีเกียวขอ้ง

อย่างเพียงพอ ทนักาลและเหมาะสม เพือช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากรสามารถปฎิบตัิหน้าทีของตนไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ และใหฝ่้ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในไดอ้ย่างต่อเนืองและ

สมาํเสมอ และเพือให้การดาํเนินงานบรรลวุัตถุประสงค ์ รวมทงัการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรือขอ้กาํหนดที

เกียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจ  บริษัทจดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) รวมถึงหน่วยงานกาํกับ

ดูแลการปฏิบตัิตามกฏหมาย (Compliance Unit) เพือช่วยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

เพือใหเ้กิดความมนัใจว่าการดาํเนินกิจกรรมทางการเงินและกิจกรรมหลักของบริษัทไดด้าํเนินการตามแนวทางที

กาํหนดและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้งกับบริษัท (Compliance 

Control) รวมถึงสอบทานระบบการควบคุมภายในว่ามีความรัดกุมเพียงพอแค่ไหนอย่างไร การปฏิบตัิงานของ

พนักงานในแผนกและฝ่ายต่างๆ ไดป้ฏิบตัิตามระเบียบขอ้บงัคับของบริษัทอย่างเคร่งครดัเพียงใด สอบทาน

ระเบียบในดา้นต่างๆเพือเสนอแนะในการปรบัปรุงใหเ้ขา้กับสถานการณ ์ และเพือใหเ้กิดความเป็นอิสระสามารถ

ถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มที  

 

2.1 กรอบการกาํกับดูแลกิจการทีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 
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องคป์ระกอบของกระบวนการควบคุมภายใน  

1. สภาพแวดลอ้มของการควบคุม (Control Environment) 

สภาพแวดลอ้มของการควบคุม หมายถึง ขอบเขตของระบบการควบคุมภายใน ไม่ว่าจะเป็นการจัดองคก์ร 

การพัฒนาระบบ การนําเอาระบบดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติ และการติดตามการทํางานของระบบการควบคุมภายใน 

สภาพแวดลอ้มของการควบคุมจะประกอบดว้ยกลไกและการจดัการต่างๆทีจะทาํใหแ้น่ใจว่าบริษัทสามารถบ่งชีให้เห็น

ถึงความเสียงทงัภายในและภายนอกทีบริษัทกาํลงัเผชิญอยู่ 

 มีการพฒันาระบบการควบคุมภายในและนาํระบบดังกล่าวมาใช้ปฏิบตัิอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพือให้

สามารถบริหารจดัการความเสียงของบริษัทดว้ยความระมดัระวงั 

 มีระบบในการติดตามการทาํงานของระบบการควบคุมภายในทีเชือถือได ้

บริษัทจาํเป็นตอ้งมีสภาพแวดลอ้มของการควบคุมทีเหมาะสมและมีประสิทธิผลเพือให้แน่ใจว่าการดาํเนินงานต่างๆ 

ของบริษัทไดร้บัการบริหารจดัการและควบคุมดว้ยความระมดัระวัง สภาพแวดลอ้มของการควบคุมประกอบดว้ยปัจจัย 

ดงัต่อไปน ี

 คณะกรรมการบริษัท ซึงตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดีและมีความรูค้วามเขา้ใจในหนา้ที

ของตนในการจัดใหมี้ระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

 ผู้บริหารของบริษัท ซึงบริหารการดาํเนินธุรกิจของบริษัทดว้ยความระมดัระวงัและเหมาะสม 

 พนักงานมีความรูค้วามเขา้ใจ ตระหนกัถึงและใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

 ระบบสารสนเทศทีมีประสิทธิผลเพือให้การบริหารจดัการความเสียงของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม 

 การตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ เพือติดตามประสิทธิผลของการควบคุมทางดา้นโครงสรา้งและวิธีการปฏิบติังาน 

2. การประเมินและการบริหารความเสียง (Risk Assessments) 

กาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการทีเหมาะสมในการประเมินและบริหารความเสียงสําคัญทีบริษัทกาํลังเผชิญ

อยู่ โดยจัดให้มีกระบวนการเพือระบุและประเมินความเสียงทีบริษัทกําลังเผชิญอยู่และอาจมีผลกระทบอย่างมี

สาระสาํคัญต่อบริษัทเป็นประจําอย่างต่อเนือง ควบคุมวิธีการปฏิบัติงานให้สามารถบริหารจัดการความเสียงไดอ้ย่าง

เหมาะสมดว้ยความระมดัระวงั 

 สอบทานการควบคุมวิธีการปฏิบัติงานอย่างสมาํเสมอ เพือให้แน่ใจว่าการควบคุมดังกล่าวยังสามารถบริหาร

จัดการความเสียงได้อย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันให้แน่ใจว่าบริษัทมีวิธีการที

เหมาะสมและมีประสิทธิผลในการวางแผน การอนุมัติ การดาํเนินธุรกรรมประเภทใหม่ๆ การวัดความเสียงที

เกียวข้อง และการกําหนดการควบคุมด้านโครงสร้างและวิธีการปฏิบัติงานทีจาํเป็นในการบริหารความเสียง 

รวมถึงการกาํหนดระดบัความเสียงทียอมรบัไดแ้ละนโยบายในการบริหารความเสียงใหแ้น่ใจว่าความเสียงโดยรวม

ของบริษัทอยู่ในระดบัทีเหมาะสมและยอมรบัได ้

 จดัใหม้ีระบบการรายงานเพือใหแ้น่ใจว่าผู้บริหารจะไดร้ับขอ้มลูเกียวกับความเสียงสาํคัญทีบริษัทกาํลังประสบหรือ

เกียวข้องกับธุรกรรมของบริษัท เพือให้ผู้บริหารสามารถกาํหนดหรือปรับเปลียนนโยบายและกระบวนการบริหาร

จดัการความเสียงทีเหมาะสมและทนัท่วงท ี
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3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบติั รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ทีฝ่ายบริหารกาํหนดขึน

เพือให้บุคลากรนาํไปปฏิบัติเพือลดหรือควบคุมความเสียง และไดร้ับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม ตัวอย่าง

กิจกรรมการควบคุม เช่น การสอบทานงาน การกาํหนดระดับความรับผิดชอบ อาํนาจในการอนุมัติ และการแบ่งแยก

หนา้ที เป็นตน้ 

ดงันนับริษัทจึงมีการกาํหนดกิจกรรมการควบคุม สาํหรบัการดาํเนินกิจกรรมทางการเงินและกิจกรรมหลักของ

บริษัท ดงัต่อไปนี 

.  การพฒันาผลิตภณัฑ ์  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ กระบวนการในการพัฒนาลักษณะของรูปแบบความคุม้ครองประกันภัย ให้เป็นที

ตอ้งการของตลาดและมีความสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคท์างธุรกิจของบริษัท ฯ  รวมถึงการปรบัปรุงหรือเปลียนแปลง

รูปแบบกรมธรรมป์ระกันภยัปัจจุบนัใหเ้หมาะสมมากยิงขึน โดยบริษัท ฯ ไดก้าํหนดกิจกรรมการควบคุม ดงัน ี

. .  กาํหนดแผนงานในการพฒันาผลิตภัณฑเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกับแผนธุรกิจระยะสัน

และระยะยาว เงินกองทุน และระดบัความเสียงทียอมรบัได ้ โดยไดร้บัความเห็นชอบจากกรรมการผู้จดัการ 

. .  จดัใหม้ีการจดัทาํคู่มือปฏิบัติงาน เป็นลายลกัษณ์อักษร พรอ้มทงัมีการสือสารและจัดอบรมให้พนักงานรับทราบ

และเขา้ใจ 

. .   กาํหนดบทบาท หนา้ที ความรบัผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์ พรอ้มมอบหมาย

อํานาจหน้าทีในด้านการปฏิบัติงาน การอนุมัติ และการควบคุมอย่างชัดเจน รวมถึงระดับอํานาจในการให้ความ

เห็นชอบ 

. .  จดัใหม้ีกระบวนการตรวจสอบความครบถ้วนของขอ้มูลก่อนนาํเสนอต่อกรรมการผูจ้ัดการเพือให้ความเห็นชอบ  

. .  กาํหนดใหก้ารพฒันาผลิตภณัฑต์อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อนเสนอขายผลิตภัณฑ ์

. .  กาํหนดให้มีเกณฑ์ในการบริหารความเสียง ในกรณีทีผลิตภัณฑ์นัน ๆ ให้ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามทีคาดหวงั 

หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีบริษัท ฯ ไดว้างไว ้

.  การกาํหนดอตัราเบียประกันภยั   

การกําหนดอัตราเบียประกันภัยและเงือนไขความคุ้มครอง คือ กระบวนการประเมินค่าสินไหมทดแทน

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์  ตน้ทุนทางการเงิน  ตน้ทุนการปฏิบัติการ และประมาณการรายได้จากเบียประกันภัย  

เพือใหอ้ตัราเบียประกันภัยทีบริษัท ฯ กาํหนดขึนสะท้อนถึงความเสียงในภัยทีคุม้ครองอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ

ระดบัความเสียงภยั โดยบริษัท ฯ ไดก้าํหนดกิจกรรมการควบคุม ดงันี 

. .  กาํหนดใหมี้การรวบรวมขอ้มูลประกอบการพิจารณา กาํหนดสมมติฐานในการคาํนวณอัตราเบียประกันภยัอย่าง

เพียงพอและเหมาะสม  

. .  กาํหนดใหน้กัคณิตศาสตรป์ระกันภยัมีส่วนร่วมในกระบวนการกาํหนดอัตราเบียประกันภัย เพือตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของขอ้มูลสถิติและความเหมาะสมของอัตราเบียประกันภยั 
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. .  กาํหนดใหก้ารพิจารณาอตัราเบียประกันภยัตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากกรรมการผูจ้ัดการ 

. .  กาํหนดใหมี้เกณฑใ์นการบริหารความเสียง ในกรณีทีผลิตภณัฑน์นั ๆ ใหผ้ลตอบแทนไม่เป็นไปตามทีคาดหวงั  

. .  การกาํหนดอตัราเบียประกันภยั  ใหเ้ป็นไปตามพิกัดอตัราเบียประกันภยัทีกฎหมายกาํหนด 

 

.  การพิจารณารบัประกันภยั   

การพิจารณารบัประกันภัย คือ กระบวนการประเมินความเสียงทีบริษัท ฯ จะสามารถรบัเสียงภยัไวเ้องภายใต้

ขอบเขตของระดับความเสียงทียอมรับได ้โดยการพิจารณารับประกันภัยเกียวกับการรวบรวมข้อมูลทีเกียวกับการขอ

เอาประกันภัย การประเมินระดับความเสียง การคาํนวณเบียประกันภัยตามอัตราทีบริษัท ฯ กาํหนดและเป็นไปตาม

พิกัดอัตราเบียประกันภัยทีสาํนักงาน คปภ. กาํหนด และการตัดสินใจรับหรือปฏิเสธการประกันภัย  โดยบริษัท ฯ ได้

กาํหนดกจิกรรมการควบคุม ดงัน ี

. .  กาํหนดแนวทางการพิจารณารบัประกันภยัเป็นลายลักษณ์อักษรใหเ้หมาะสมกับความสามารถในการรบัเสียงภัย

ไว้เอง (Retention Capacity) และระดับความเสียงทียอมรับไดข้องบริษัท ฯ (Risk Appetite) โดยไดร้ับความเห็นชอบ

จากกรรมการผู้จดัการ 

. .  กาํหนดบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบของหน่วยงานงาน และบุคลากรดา้นการพิจารณารับประกันภัย โดย

มอบหมายอํานาจหน้าทีการปฏิบัติงาน การอนุมัติ และการควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับระดับอํานาจในการ

พิจารณารบัประกันภยั รวมถึงนโยบายและแนวทางในการพิจารณารบัประกันภยั 

. .  กาํหนดขอบเขตและระดับอาํนาจในการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting Authority) โดยให้ระดับความ

เสียงทีสงูขึนหรือซบัซอ้นตอ้งไดร้บัการพิจารณาจากผู้มีอาํนาจตามระดบัตาํแหน่งงานทีสงูขึน 

. .   จัดให้มีระบบสารสนเทศการประกันภัยเพือเชือมโยงข้อมูลสําคัญ ได้แก่ ข้อมูลเกียวกับการพิจารณารับ

ประกันภยั อาํนาจการพิจารณารบัประกันภยั การจ่ายค่าสินไหมทดแทน ขีดจาํกัดการเอาประกันภัยต่อ และขอ้มูลภัย

สะสม โดยบริษัท ฯ ไดก้าํหนดสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูเพือรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลไวอ้ย่างชัดเจน 

.  การจดัการค่าสินไหมทดแทน   

การจดัการผลประโยชนแ์ละค่าสินไหมทดแทน คือ กระบวนการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานเพือพิจารณา

จ่ายชาํระค่าสินไหมทดแทนและผลประโยชน์ไดอ้ย่างถูกตอ้งและครบถ้วนตามทีระบุในสญัญาประกันภัย โดยบริษัท ฯ 

ไดก้าํหนดกิจกรรมการควบคุม ดงันี 

. .  กาํหนดนโยบายการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นลายลักษณอ์กัษรโดยไดร้บัความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ 

. .  จดัใหมี้การจดัทาํคู่มือปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณอ์ักษร ในเรืองการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน การตัง

สาํรองค่าสินไหมทดแทน การสาํรวจและการรายงานความเสียหาย การตกลงค่าสินไหมทดแทน และการจ่ายค่าสินไหม

ทดแทน พรอ้มทงัมีการสือสารและจัดอบรมใหพ้นกังานรบัทราบและเขา้ใจ 

. .  กาํหนดบทบาท หนา้ที ความรบัผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรดา้นการจ่ายผลประโยชน ์ รวมถึงการใช้สิทธิ

ตามสัญญาประกันวินาศภัย โดยแบ่งแยกหน้าทีของฝ่ายงานทีรับผิดชอบการพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายค่า

สินไหมทดแทน รวมถึงขอบเขตอาํนาจในการอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยพิจารณาประสบการณ์ ความรู้ 

ความสามารถ และความชาํนาญตามตาํแหน่งงานไวอ้ย่างเหมาะสม 
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. .  กาํหนดขอบเขตและระดับอาํนาจในการพิจารณาจ่ายผลประโยชน ์ (Claims Authority) และระดบัอาํนาจในการ

อนุมัติการใช้สิทธิตามสัญญาประกันวินาศภัยให้จาํนวนค่าสินไหมทดแทนทีสูงขึนหรือรายการทีมีความซับซอ้นต้อง

ไดร้บัการพิจารณาจากผู้มีอาํนาจตามระดบัตาํแหน่งงานทีสงูขึน 

.  การประกันภยัต่อ   

การประกันภัยต่อ คือ การกระจายการเสียงภัยของบริษัท ฯ ไปยังผู้รับประกันภัยรายอืน  ซึงเรียกว่า ผู้รับ

ประกันภยัต่อ รวมถึง กระบวนการคดัเลือกและทบทวนความเหมาะสมของผูร้ับประกันภยัต่อ  การกาํหนดขีดจาํกัดการ

กระจุกตวัต่อผู้รบัประกันภัยต่อรายหนึง ๆ เพือลดความเสียงหรือความผนัผวนของภยัทีบริษัท ฯ ตอ้งรบัเสียงภัยไว้เอง  

นอกจากนีการประกันภยัต่อยังช่วยให้บริษัท ฯ เพิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการรับประกันภัยด้วย โดยบริษัท 

ฯ ไดก้าํหนดกิจกรรมการควบคุม ดงัน ี

 . .  กาํหนดกลยุทธก์ารบริหารการประกันภยัต่อเป็นลายลักษณอ์ักษรโดยไดร้บัความเห็นชอบจากกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

. .  จดัใหม้ีการจดัทาํคู่มือปฏิบัติงาน เป็นลายลกัษณ์อักษร พรอ้มทงัมีการสือสารและจัดอบรมให้พนักงานรับทราบ

และเขา้ใจ 

 . .  กาํหนดใหมี้คู่มือจดัสรรภยั เพือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจดัสรรภัยในแต่ละประเภทภยั  

 . .  กําหนดนโยบายการจัดทําประกันภัยต่อ สําหรับการรับประกันภัยต่อรับเฉพาะราย และการทํา

ประกันภยัต่อจ่ายเฉพาะราย 

 . .  กาํหนดบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรดา้นการประกันภัยต่อ  พรอ้ม

มอบหมายอาํนาจหน้าทีดา้นการปฏิบตัิงาน การอนุมตัิ และการควบคุม ใหส้อดคลอ้งกับระดบัอาํนาจในการประกันภยั

ต่อ 

 . .  ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานกาํกับดูแล เช่น ประกาศคณะกรรมการกํากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการรับประกันภัยต่อของบริษัท

ประกันวินาศภัย พ.ศ.  ประกาศ ณ วนัที  มิถุนายน  

 

.  การลงทุนประกอบธุรกิจอืน   

เพือให้เกิดความมันใจว่าบริษัท ฯ มีการดาํเนินการดา้นการลงทุนและการประกอบธุรกิจอืนอย่างเหมาะสม

และเป็นไปตามกฎหมายทีเกียวข้อง รวมถึง สอดคลอ้งกับภาระผูกพัน ความพรอ้มของระบบงานและความรู้ความ

เชียวชาญของบุคลากร โดยบริษัท ฯ ไดก้าํหนดกิจกรรมการควบคุม ดงันี 

 . .  กาํหนดนโยบายการลงทุนเป็นลายลักษณอ์กัษรโดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

 . .  ใหค้ณะกรรมการลงทุนทาํหน้าทีกาํกับดูแลการปฏิบัติงานการลงทุนของบริษัท ฯ ให้เป็นไปตามกรอบ

และนโยบายการลงทุนทีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

 . .  จดัใหม้ีหน่วยงานดา้นการลงทุนเพือทาํหน้าทีปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัท ฯ 

รวมถึงติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานดา้นการลงทุน โดยรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการลงทุน 



9 
 

              . .  จดัใหม้ีการจดัทาํคู่มือปฏิบัติงาน เป็นลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มทงัมีการสือสารและจัดอบรมใหพ้นักงาน

รบัทราบและเขา้ใจ 

              . .  กาํหนดขอบเขตและระดบัอาํนาจในการพิจารณาลงทุน โดยใหร้ะดบัความเสียงทีสูงขึนหรือซบัซอ้นตอ้ง

ไดร้บัการพิจารณาจากผู้มีอาํนาจตามระดบัตาํแหน่งงานทีสงูขึน 

 . .  ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกํากับดูแลอย่างเคร่งครัด เ ช่น สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 

 . .  จดัใหม้ีการทบทวนความเหมาะสมของการลงทุน ในแต่ละประเภทอย่างน้อยปีละ  ครงั 

.  การรบัเงิน - การจ่ายเงิน 

เพือให้มันใจไดว่้าการปฏิบัติงานดา้นการรับเงิน – การจ่ายเงิน มีความถูกตอ้งและครบถ้วน รวมถึงมีระบบ

การจัดเก็บเอกสาร การบันทึกข้อมูล การรักษาความปลอดภยัของเอกสารและขอ้มูล การตรวจสอบความถูกต้องของ

จาํนวนเงิน และการยืนยนัการกระทบยอดใหม้ีประสิทธิภาพ บริษัท ฯ ไดก้าํหนดกิจกรรมการควบคุม ดงันี 

 . .  จดัใหม้ีการจดัทาํระเบียบปฏิบตัิเกียวกับการรบัเงิน – การจ่ายเงินเป็นลายลกัษณอ์ักษร โดยไดร้บัความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท พรอ้มทงัมีการสือสารและจดัอบรมใหพ้นักงานรับทราบและเขา้ใจ 

 . .  กาํหนดบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบของหน่วยงานงานและบุคลากรดา้นการรับเงิน การจ่ายเงิน 

พรอ้มมอบหมายอาํนาจหนา้ทีในดา้นการปฏิบตัิงานการอนุมัติ และการควบคุมอย่างชดัเจน รวมถึงระดบัอาํนาจในการ

ใหค้วามเห็นชอบ 

 . .  มีการแบ่งแยกหน้าทีผู้จัดทาํบัญชีกับผู้มีอาํนาจอนุมัติการรับประกันภัย และเจา้หนา้ทีทีตอ้งติดต่อกับ

ลกูคา้กับเจา้หนา้ทีทีปฏิบติังานดา้นงานสนบัสนุนไวอ้ย่างชดัเจน 

              . .  มีระบบการ ควบคุมการ ใชใ้บเสร็จรบัเงินและใบรบัเงินชวัคราว มีการกระทบยอดระหว่างเงินในบัญชี

กับยอดใบเสร็จรบัเงินหรือใบรบัเงินชัวคราว 

              . .  มีระบบการควบคุมบญัชีพัก หรือบญัชีอืนซึงมีลกัษณะเดียวกัน และระบบติดตามหนีรวมถึงการจัดอายุ

หนีผิดนดั 

               . .  มีระบบติดตามเช็คทียังไม่ได้ขึนเงิน เพือให้สามารถติดตามจาํนวนและระยะเวลาทีรอการขึนเงิน 

รวมถึงการบนัทึกบญัชีใหถู้กตอ้งตรงตามประเภทบญัช ี

               . .  มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานทีสามารถระบุรายละเอียดการรับเงินของบริษัท ทีสามารถ

ตรวจสอบได ้

 . .  ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกาํกับดูแลดา้นต่างๆอย่างเคร่งครัด เช่น สาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) ,สาํนกังานปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ปปง.) , กรมสรรพากร ,กรมพฒันาธุรกิจการคา้ เป็นตน้   

. ระบบสารสนเทศและการสือสารขอ้มูล (Information and Communication) 

.  ระบบสารสนเทศ 
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บริษัทตอ้งจดัใหม้ีระบบสารสนเทศทีสามารถใหข้อ้มูลอย่างเพียงพอเพือใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจไดท้ันต่อ

เหตุการณ์ สนับสนุนให้การบริหาร การดาํเนินงาน และการควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และใช้ในการจัดทํา

รายงานต่อบุคคลภายนอก เช่น งบการเงิน รายงานต่อหน่วยงานกาํกับดูแล 

ระบบสารสนเทศ คือ กระบวนการประมวลผลข้อมูลเกียวกับการดาํเนินงานของบริษัทและความเสียงทีบริษัทกําลัง

ประสบอยู่หรืออาจจะประสบในอนาคต และรายงานขอ้มลูทีไดจ้ากการประมวลผลในรูปแบบทีทาํใหบุ้คลากรในบริษัท

สามารถใช้ในการติดตาม สอบทานและปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของตน รวมถึงการจัดทํารายงานต่อ

บุคคลภายนอก เช่น ผูเ้อาประกันภยั ผูถื้อหุน้และหน่วยงานกาํกบัดูแล ระบบสารสนเทศทีดี จะช่วยใหบ้ริษัทสามารถ 

• ระบุ ประเมินและติดตามธุรกรรม ความเสียง ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัท 

• ติดตามประสิทธิผลและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และรายงานการไม่ปฏิบัติตามระบบให้ผู้บริหาร

ทราบ 

นอกจากนีระบบสารสนเทศตอ้งไดร้บัการสอบทานเป็นประจาํเพือประเมินความเหมาะสมและความทันสมัย

ของรายงาน และคุณภาพของการประมวลผลขอ้มูล 

 

.  การควบคุมและรกัษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศ  

การควบคุมและรักษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศ ประกอบดว้ย การพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบ

การควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบงานและฐานข้อมูลทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึงรวมถึง การจัดให้มี

ระบบงานทดแทนกรณีฉุกเฉิน การสาํรองขอ้มลู และการกูข้อ้มลู 

. .  การพฒันาระบบสารสนเทศ บริษัทตอ้งพฒันาระบบขอัมลูสารสนเทศเพือใหม้นัใจว่า 

• กลยุทธด์า้นระบบสารสนเทศของบริษัทเป็นไปในทางเดียวกับแผนธุรกิจและกลยุทธโ์ดยรวม 

• มีความพรอ้มดา้นทรพัยากรทงัฮารด์แวรแ์ละซอฟแวร ์ รวมถึงบุคลากรทีมีความรูแ้ละความชาํนาญในการปฏิบตัิงาน 

• มีการทดสอบระบบเพือใหม้นัใจว่าระบบทาํงานไดอ้ย่างเหมาะสมก่อนการใชง้านจริง 

• วิธีการควบคุมและรกัษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ จะตอ้งแน่ใจไดว้่า 

- การเปลียนแปลงระบบ ไม่ว่าจะเป็นฮารด์แวร ์ซอฟแวร ์หรือข้อมูลทีจะประมวลผลจะตอ้งไดร้ับการอนุมติั

จากผูมี้อาํนาจและทาํการทดสอบก่อนการนาํมาใช้ 

- ระบบสารสนเทศตอ้งจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงบนัทึกการเปลียนแปลงใดๆของระบบดงักล่าว 

. .  การควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ประกอบดว้ย 

• การรกัษาความปลอดภยัดา้นการเขา้ถึงระบบสารสนเทศ  

- ฮารด์แวร ์ซอฟแวร ์และขอ้มลูถูกตอ้งและเหมาะสม 

- การเขา้ถึงฮารด์แวร ์ซอฟแวร ์และขอ้มลู จาํกัดไวส้าํหรบัผูที้ไดร้บัอนุญาตเท่านนั 

- อุปกรณร์กัษาความปลอดภยัและระบบป้องกันการเข้าถึงขอ้มลู จดัไวอ้ย่างเพียงพอเพือป้องกันความเสียงที

ผูไ้ม่ไดร้บัอนุญาตจะสามารถเขา้ถึงระบบงานและขอ้มูลได ้

• การสาํรองขอ้มลูและการกู้ระบบสารสนเทศ  

- บริษัทมีระบบการสํารองข้อมูลและการกู้ระบบสารสนเทศในกรณีทีเกิดการหยุดชะงักของระบบ ความ

เสียหายและสญูหายของอุปกรณ ์ ขอ้มลู ฮารด์แวร ์ซอฟแวร ์และเอกสารทีเกียวขอ้ง 
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- บริษัทสอบทานและทดสอบระบบการจดัการกรณีธุรกิจหยุดชะงกัเป็นประจาํ 

. ระบบการติดตามและประเมินผล 

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพือทาํหนา้ทีประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการ 

บริหารความเสียง การติดตาม การปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ของบริษัท ตามแผนการตรวจสอบ ประจาํปี ซึงไดพิ้จารณาจากเป้าหมาย วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์และปัจจัยเสียงที

เกียวขอ้ง รวมไปถึงจุดควบคุมทีสาํคัญทีจะมี ผลกระทบต่อการบรรลวุัตถุประสงคข์องบริษัทฯ โดยแผนการตรวจสอบได้

ผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ อีกทังฝ่ายตรวจสอบยังมีกฎบัตรทีไดก้าํหนดวิสัยทัศน ์พันธกิจ 

เป้าหมาย วตัถุประสงค ์ภาระหนา้ที ความรบัผิดชอบ รวมทงัสิทธิในการปฏิบตัิงานตรวจสอบไวอ้ย่างชดัเจน และมีคู่มือ

การตรวจสอบ ใหเ้จา้หนา้ทีตรวจสอบมี มาตรฐานการปฏิบตัิงานตรวจสอบทียึดถือได ้ทงันีเพือเพิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานและใหเ้ป็นไปตาม มาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

 

2.2 โครงสร้างองคก์รของบริษัท  
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.  โครงสร้างการจัดการของบริษัท 

- คณะกรรมการ 

                       . นายบุญ ธรรมาจกัรก์ุล  ประธานกรรมการ 

                       . นางสาวทวีพร  วาสวกุล  กรรมการบริหาร 

                       . นายจาํรสั  ธรรมาจกัรก์ุล  กรรมการบริหาร 

                       . นายสธุี  เต็มบุญประเสริฐสขุ  กรรมการบริหาร 

                       . นางไอริญ  ธรรมาจกัรก์ุล  กรรมการ 

                       . นายทวีวฒัน ์ วาสวกุล  กรรมการลงทุน 

                       . นางสรรสดุา  ธรรมาจักรก์ุล  กรรมการลงทุน 

                       . นายชวินท ์ บญัญัติปิยพจน ์  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

          . นางสาวปาณิศา  รุ่งนพคุณศรี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

         . นายอาทร  สทุธิสมบูรณ์  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

- คณะผูบ้ริหาร 

                        . นายบุญ ธรรมาจกัรกุ์ล  ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

                        . นางสาวทวีพร  วาสวกุล  กรรมการและผู้อาํนวยการ 

                        . นายจาํรสั  ธรรมาจกัรกุ์ล  กรรมการและผู้จดัการ 

                        . นายสธุี  เต็มบุญประเสริฐสขุ  กรรมการและรองผูจ้ัดการ 

                        . นางวรรตัน ์เติมวาณิช  สมหุบ์ญัช ี

ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าทีหลักในการจัดแบ่งหน้าทีการดูแลเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบต่อการ

บริหารงานการกาํหนดหนา้ที ความรบัผิดชอบ รวมถึง การปกป้องสิทธิของผูถ้ือหุ้น และผลประโยชนข์องผู้ถือกรมธรรม์

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

ข้อมูล (Disclosure) และมีความโปร่งใส (Transparency) ในการดาํเนินงานและตัดสินใจ เพือประโยชน์สูงสุดของ

บริษัทฯ 

 

.  คณะกรรมการชุดย่อย  

2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

                       1. นายสธีุ  เต็มบุญประเสริฐสขุ        กรรมการตรวจสอบ 

                       2. นายชวินท ์ บญัญัติปิยพจน ์   กรรมการตรวจสอบอิสระ 

                       3. นางสาวปาณิศา  รุ่งนพคุณศรี กรรมการตรวจสอบอิสระ 

          .  นายอาทร  สทุธิสมบูรณ ์  กรรมการตรวจสอบอิสระ  
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ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

 -  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินทีมีความถูกตอ้ง เชือถือได ้มีการเปิดเผยข้อมูลทีสาํคัญโดย

ครบถว้นและเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีทีรบัรองโดยทวัไป 

 -  สอบทานและประเมินผลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบบริหาร

ความเสียงทีเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และรัดกุม ตามกรอบทีได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงกาํหนด

อาํนาจหน้าที ความรบัผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบและกาํกับ 

 -  สอบทานใหบ้ริษัทปฎิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการประกันวินาศภยั ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกับและส่งเสริมการประกอบธุระกิจประกันภยั (คปภ.) และกฎหมายอืนๆทีเกียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท 

 -  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเป็นอิสระเพือทาํหน้าทีผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว 

-  จดัทาํรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยในรายงานประจาํปี 

 -  ดาํเนินการอืนๆ ตามทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

. .  คณะกรรมการบริหารความเสียง 

        1. นางสาวทวีพร  วาสวกุล                         ประธานกรรมการบริหารความเสียง 

        2. นายจาํรัส  ธรรมาจกัรก์ุล                         กรรมการบริหารความเสียง 

        3. นางวรรตัน ์ เติมวาณิช                            กรรมการบริหารความเสียง 

        4. นางยุวดี  พิชยัอุดมพร                             กรรมการบริหารความเสียง 

        5. นายสธีุ เต็มบุญประเสริฐสขุ                    กรรมการบริหารความเสียง และเลขานุการ 

ของเขตอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการบริหารความเสียง (Risk Management Committee) 

 -  กาํหนดกรอบและนโยบายบริหารความเสียงภยัให้สอดคลอ้งกับแนวทางการบริหารความเสียงภัย

ตามเกณฑ ์Enterprise Risk  Management (ERM)  ซึงจาํแนกความเสียงภยัไดเ้ป็น 8 ประเภท 

 -  รายงานคณะกรรมการบริษัทเกียวกับรายละเอียดของความเสียง รวมถึงมาตรการทีไดด้าํเนินการ

ไป เพือบริหารความเสียงดงักล่าว 

 -  รายงานใหค้ณะกรรมการบริษัท ทราบในเรืองทีเกียวกับการตัดสินใจทีเกียวข้อง หรือมีผลกระทบ

กับกลยุทธ ์หรือการดาํเนินงานของบริษัท 

 -  ติดตามการรายงานจากคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนือง เนืองจากบริษัทฯ อาจจะได้รับ

ผลกระทบอย่างรุนแรงจากการดาํเนินงานทีผิดพลาดได ้ เช่น ความผิดพลาดจากการรับประกันภัย หรือ การ

เอาประกันภัยต่อ หรือผลกระทบจากการเข้าไปรับประกันภัยในผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการทุจริตของพนักงาน 

เป็นตน้ 

 -  กาํหนดนโยบายทีสะทอ้นระดบัความเสียงสงูสดุทีองคก์รยอมรบัได ้ (Risk Appetite) 

 -  ดูแลใหม้ีกระบวนการ หรือขนัตอนของระบบบริหารความเสียงทีดี 

 -  ดูแลใหม้ีบุคลากรทีมีความรูค้วามสามารถ 
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 -  ดูแลใหม้ีระบบควบคุมภายใน และการรายงานขอ้มลูทีถูกตอ้งและเพียงพอต่อการตัดสินใจ 

 -  กาํกับดูแล และติดตามการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องทางการ (Compliance Roles) 

 -  ให้ความสาํคัญกับกฎระเบียบต่างๆ ของทางการ และจัดให้มีระบบควบคุมภายใน เพือให้การ

ดาํเนินการเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง โดยตอ้งรายงานถึงผลการปฎิบตัิงาน และแนวทางแก้ไขในรายการทีไม่

สามารถปฎิบติัได ้

 -  ใหค้วามสาํคญัในการปฎิบตัิตามข้อเสนอแนะ ระเบียบ และคาํสงัการของผู้กาํกับดูแล 

. .  คณะกรรมการลงทุน 

        1. นางสาวทวีพร  วาสวกุล 

        2. นายจาํรัส  ธรรมาจกัรก์ุล 

        3. นางสรรสดุา  ธรรมาจกัรกุล 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) 

 -  รับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายการลงทุน รวมถึงขอบเขตการปฎิบัติหน้าทีในดา้นการลงทุน

ของบริษัทฯ รบัทราบกฎเกณฑว์่าดว้ยการลงทุนตามขอ้บงัคบัตามกฎหมาย รวมถึงบทลงโทษทีอาจตามมาในกรณี

ทีไม่ปฎิบตัิตามกฎดงักล่าว 

 -  ใช้ความรอบคอบ ระมัดระวัง และระลึกเสมอว่าเงินทีนาํมาลงทุนนันเป็นเงินจากผู้ถือกรมธรรม์

ประกันภยั 

 -  กาํหนดกรอบการลงทุนซึงจะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจัดทํา

รายงานผลประกอบการอย่างต่อเนือง 

 -  ทบทวนนโยบายการลงทุนตามผลตอบแทนจากการลงทุนและสภาวะตลาด 

 -  ตอ้งเป็นอิสระ และไม่ควรรบัอิทธิพลใดๆ จากสถานบันการเงินหรือบริษัทจัดอันดบัเครดิตในการ

ตดัสินใจลงทุน 

 -  ตอ้งเป็นกลางในการทาํหนา้ทีและไมมี่ผลประโยชนส์่วนตวัใดๆ จากการทาํหนา้ทีดงักล่าว 

 -  จดัทาํรายงานผลประกอบการให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพือใหม้นัใจว่าการลงทุนนันเป็นไป

ตามนโยบายการลงทุนทีไดต้กลงไว ้

 -  แจ้งคณะกรรมการบริษัทเพือทราบถึงแนวโน้มการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุนในอนาคต 

เพือใหค้ณะกรรมการบริษัทไดท้บทวนนโยบายการลงทุนตามสถานการณ ์

2.  การสรรหาและการแต่งตังกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร  

การสรรหาและการแต่งตงักรรมการ กรรมการอิสระ และผูบ้ริหาร เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึงพิจารณา

จากคุณสมบตัิ คุณวุฒิ และประสบการณ ์ 

 

2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)   

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน ตามภาวะเศรษฐกิจและอตัราเงินเฟ้อในแต่ละปี 
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. การบริหารความเสียงขององคก์ร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย ์  

    และหนีสิน (Asset Liability Management : ALM)  

      3.1 การบริหารความเสียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) 

บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบปฏิบตัิหรือคาํสังต่างๆ ไวช้ัดเจน บริษัทฯ ใชก้ารประเมินความเสียงเป็นขอ้มลู

ประกอบในการจัดระบบการควบคุมภายใน เพือให้มีการควบคุมทีเพียงพอและเหมาะสมในเรืองทีมีความเสียงสงู ใน

กระบวนการบริหารความเสียง บริษัทฯ จดัใหค้ณะกรรมการบริหารความเสียง เพือใหก้ารกาํกับดูแลเรืองการบริหาร

ความเสียงใหอ้ยู่ในระดบัทีสามารถยอมรบัได ้ โดยจัดให้มีการวิเคราะหส์าเหตุของความเสียงและผลกระทบ ระบุ

ผูร้บัผิดชอบดาํเนินการ โดยมีการติดตามผลการดาํเนินงาน ทบทวน ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสียง

ต่อคณะกรรมการบริษัทโดย สมาํเสมอ ตลอดจนบริษัทฯ ไดจ้ดัตัง คณะทาํงานดูแลระบบเงินกองทุนตามระดบัความ

เสียง  (Risk – Base Capital : RBC) สาํหรับเตรียมความพรอ้มของบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งกับหลกัเกณฑก์ารกาํกับดูแล

ธุรกิจประกันภยั ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) ทีมีการ

เปลียนแปลงเป็นระยะ ใหค้รอบคลมุและรอบคอบ 

  3.2 การบริหารสินทรพัยแ์ละหนีสิน (Asset Liability Management  :  ALM) 

  การบริหารสินทรพัยแ์ละหนีสิน เป็นการบริหารจัดการโครงสรา้งสินทรพัยแ์ละหนีสิน รวมทงัภาระผูกพนัต่าง ๆ 

เพือใหไ้ดผ้ลตอบแทน และ ความเสียงอยู่ในระดบัทียอมรบัได ้

  เนืองจากหนีสินจากการรบัประกันวินาศภยั ส่วนใหญ่เป็นหนีสินระยะสนั  บริษัทฯ จึงเนน้การรักษาสภาพ

คล่อง เพือจดัสรรกระแสเงินสดตามระยะเวลาการจ่าย ใหส้อดคลอ้งกับภาระผูกพนัทีมีต่อผู้ถือกรมธรรม ์ และให้

ผลตอบแทนทีเหมาะสม และเพือป้องกันความเสียงจากความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดจ่าย สาํหรบัหนีสิน จึงมีการ

ประมาณการกระแสเงินสดจ่ายอย่างสมาํเสมอ   

 ระยะเวลาในการลงทุน ฝ่ายลงทุนจะพิจารณาขอ้มูลจากฝ่ายการเงินและฝ่ายสินไหมทดแทน ประกอบการ

ตดัสินใจลงทุน และพิจารณาความเสียงต่าง ๆ เช่น ความเสียงดา้นสภาพคล่อง ความเสียงดา้นดอกเบีย ความเสียงดา้น

เครดิต เป็นตน้   

ขอ้มลูการบริหารสินทรัพยแ์ละหนีสิน ณ  ธันวาคม พ.ศ.  และ พ.ศ.    

                    หน่วย : ลา้นบาท 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน
สนิทรัพยล์งทุน (Total Investment

  Assets)
83.49                 83.81                 95.04                 105.58               

สนิทรัพยส์ภาพคลอ่ง (Total 

Liquid Assets)
30.67                 30.67                 35.56                 35.56                 

หนีสนิรวม 48.32                 44.01                 79.83                 80.37                 

หนีสนิจากสญัญาประกันภัย 

(Total Insurance Liabilities)
17.94                 14.27                 48.12                 48.77                 

รายการ
ปี 2563 ปี 2562
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หมายเหต ุ  - ราคาบญัชี หมายถึง สินทรพัยแ์ละหนีสิน ทีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

            - ราคาประเมิน หมายถึง สินทรพัยแ์ละหนีสินทีประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรพัยสิ์นและหนีสินของบริษัทประกันวินาศภยั เพือวตัถุประสงค์

หลักในการกาํกับความมันคงทางการเงินของบริษัทประกันภยั และเพือให้มันใจว่าบริษัทมีความสามารถในการ

จ่ายผลประโยชนต์ามสญัญาประกันภยัไดอ้ย่างครบถ้วนแก่ผูเ้อาประกันภยั 

.  ความเสียงจากการรับประกันภัยทีสามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน

ของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชือมโยงของเงินกองทุนและความเสียงจากการรับ

ประกันภัย และการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย 

  การดาํเนินงานของบริษัทฯ เกียวขอ้งกับการคุ้มครองความเสียงภยัประเภทต่างๆของผู้เอาประกันภยัรวม

ความเสียหายอนัเกิดจากปัจจัยภายนอกทีไม่ปกติ โดยเฉพาะจากการเปลียนแปลงของสภาพภูมิศาสตร ์ เช่น ภาวะนาํ

ท่วม ภยัธรรมชาติ ภยัพิบติั ภยัก่อการรา้ย ซึงอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิต ร่างกายและทรพัยสิ์นที

บริษัทรบัประกันภยัไว ้ และความเสียงจากความไม่สมดุลของสัดส่วนของภยัจากการรบัประกันภยั ดงันนั บริษัทจึง

กาํหนดกลยุทธก์ารบริหารการประกันภยัต่อให้สอดคลอ้งกับความเสียงทียอมรบัได ้และเพือเป็นการกระจายความเสียง

ภยัตามหลักวิชาการของการประกันภัย ใหก้ารดาํเนินธุรกิจการประกันภยัของบริษัทมีความมนัคงและสามารถรองรบั

ความเสียงภยัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงตอ้งมีการกระจายความเสียงในรูปแบบ  

 1. การเอาประกันภยัต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) เป็นการประกันภยัต่อแบบเป็นรายๆ และ

บริษัทประกันภยัต่อมีอิสระในการคดัเลือกรบังานโดยการตอบรบัหรือปฎิเสธไดเ้ช่นกัน                                                     

 . การประกันภยัต่อแบบสัญญา (Treaty Reinsurance) เป็นสัญญาทีบริษัทรบัประกันภัยต่อใหค้วาม

ไวว้างใจและให้อิสระในการจดัสรรแก่บริษัทเอาประกันภยัต่อ 

  กระบวนการการคดัเลือกแผนการประกันภยัต่อ ผู้รับประกันภยัต่อ การกาํหนดสัดส่วนในการรบัเสียงภยัไว้เอง

สงูสดุ (Maximum Retention Limit) ส่วนเอาประกันภยัต่อและส่วนการรบัประกันภยัต่อ (Assured Reinsurance) การ

ทาํประกันภยัต่อ บริษัทมีการบริหารความเสียงดว้ยการพิจารณาคดัเลือกบุคคล ทรพัยส์ินลกัษณะกิจการ ความเสียง

ของภยัทีจะรบัประกัน และมีการพิจารณาสภาพพืนที ทีอาจไดร้บัผลกระทบจากภยัธรรมชาติประเภทต่างๆ ดว้ยบริษัท

ไดมี้การกระจายความเสียงโดยจดัการประกันภยัต่อไวห้ลายรูปแบบ ซึงทาํใหค้วามเสียงจากการประกอบธุรกิจ

ประกันภยัของบริษัทลดลง  

  หลกัเกณทใ์นการคัดเลือกผูร้บัประกันต่อ บริษัท คาํนึงถึง อนัดับความน่าเชือถือฐานะความมนัคงของผู้รบั

ประกันภยัต่อ ตามมาตราฐานและเงือนไข การประกันภัยต่อ ตามประกาศของ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั 
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ขอ้มลูการบริหารจดัการประกันภยัต่อ ณ  ธันวาคม พ.ศ.                                                หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ จาํนวน

สาํรองประกันภัยส่วนทีเรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ 11.65                                                     

เงินคา้งรับจากการประกันภัยต่อ 1.41                                                        

เงินวางไวจ้ากการประกันภัยต่อ -                                                          
 

 

5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีสินจากสัญญาประกันภัย    

 

5.1 เงินสาํรองเบียประกันภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้   

บริษัทฯ ตงัเงินสาํรองเบียประกันภยัทียงัไม่ถือเป็นรายไดต้ามประกาศกระทรวงพาณิชยเ์รือง การจดัสรรเงิน

สาํรองสาํหรับเบียประกันภยัทียงัไม่ตกเป็นรายไดข้องบริษัทฯ ดงัน ี

 

ประเภทการประกันภยั วิธีการคาํนวณเงินสาํรอง 

- การประกันอคัคีภัย, ภยัเบ็ดเตล็ด (ยกเวน้อุบัติเหตุการ

เดินทางทีมีความคุม้ครองไม่เกิน  เดือน) 

- วิธีเฉลียรายเดือน (วิธีเศษหนึงส่วนยีสิบ

สี) 

- การประกันภยัขนส่งเฉพาะเทียว, การประกันภยั

อุบติัเหตุการเดินทางทีมีระยะเวลาคุม้ครองไม่เกิน  

เดือน 

- รอ้ยละรอ้ย ของเบียประกันภยัรบั ตงัแต่

วนัทีกรมธรรมป์ระกันภยัเริมมีผล

คุม้ครองตลอดระยะเวลาทีบริษัท ยงัคง

ใหค้วามคุม้ครองแก่ผู้เอาประกันภยั 

 

5.2 เงินสาํรองค่าสินไหมทดแทน   

เงินสาํรองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึก เมือไดร้บัการแจง้คาํเรียกรอ้งค่าเสียหาย จากผู้เอาประกันภยั การ

ประมาณการจะดาํเนินการโดยฝ่ายบริหาร หรือ การว่าจา้งบริษัทสาํรวจความเสียหาย แลว้แต่กรณีและบริษัทฯ ได้

ตงัสาํรองเพิมเติมสาํหรบัความเสียหายทีเกิดขึนแลว้แต่ ยงัไม่ไดร้ับรายงาน (Incurred but not reported claim : 

IBNR) ซึงคาํนวณโดยทางคณิตศาสตรป์ระกันภยั โดยคาํนวณจากประมาณการทีดีทีสดุ ของค่าสินไหมทีคาดว่าจะ

จ่ายใหแ้ก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคต สาํหรบัความสญูเสียทีเกิดขึนแลว้ หรือ ณ วนัทีในรอบระยะเวลารายงาน 
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ขอ้มลูหนีสินจากสญัญาประกันภยั ณ  ธันวาคม พ.ศ.  และ พ.ศ.                

                                                                                        หน่วย : ลา้นบาท    

ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน

หนีสินจากสัญญาประกันภัย

16.80           12.97           17.39           13.43           

         - สาํรองค่าสินไหมทดแทน (Claim Liabilities) 1.14             1.30             30.73           35.34           

รายการ
ปี 2563 ปี 2562

      - สาํรองเบยีประกันภัยทียังไม่ถือเป็นรายได ้

 
  

 หมายเหต ุ  - ราคาบัญชี หมายถึง มลูค่าหนีสินจากสญัญาประกันภยั ทีประเมินตามมาตรฐานการบญัชี มี

วตัถุประสงคห์ลักเพือใหน้กัลงทุนผู้วิเคราะหท์างการเงินเขา้ใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตรข์องหนีสินจาก

สญัญาประกันภยัทีเป็นทียอมรบัตามหลกัการทางบัญชีในประเทศไทย ซึงมลูค่าดังกล่าวจะตอ้งผ่านการ

รบัรองจากผู้สอบบัญชีอนุญาตแลว้  

  - ราคาประเมิน หมายถึง มลูค่าหนีสินจากสัญญาประกันภยั ทีประเมินตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั ว่าดว้ยการประเมินราคาทรพัยสิ์นและหนีสินของบริษัท

ประกันวินาศภยั เพือวตัถุประสงคห์ลักในการกํากับความมันคงทางการเงินของบริษัทประกันภยัและ

เพือใหม้นัใจว่าบริษัทความสามารถในการจ่ายผลประโยชนต์ามสัญญาประกันภยัไดอ้ย่างครบถ้วนแก่ผู้

เอาประกันภยั ซึงจะตอ้งประเมินโดยนักคณิตศาสตรป์ระกันภยัทีไดร้บัใบอนุญาตจากนายทะเบียนตาม

หลกัการทางคณิตศาสตรป์ระกันภยัทีไดร้บัการยอมรบั สมมติฐานทีใชใ้นการประเมินจะตอ้งสอดคลอ้ง

กับประสบการณจ์ริง หรือในกรณีทีบริษัทมีขอ้มูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณข์อง

อุตสาหกรรม และปรับใหเ้หมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอรต์การรบัประกันภยัของบริษัทนัน 

นอกจากนี มลูค่าสาํรองประกันภยัดงักล่าวจะตอ้งรวมถึงค่าเผือความผนัผวน (Provision of Adverse 

Deviation : PAD) ซึงใหเ้ป็นไปตามทีสาํนกังาน คปภ. กาํหนด  

ข้อสังเกต  ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มลูค่าหนีสนิจากสัญญาประกันภยัอาจมีความแตกต่าง

ระหว่างราคาบญัชีและราคาประเมินของ อย่างมีนยัสาํคัญ อนัเนืองมากจากวัตถุประสงคแ์ละวิธีการทีแตกต่างกนั

ในการประเมินตามทีกล่าวไวข้า้งตน้ ทงันีผู้ทีจะนาํขอ้มลูไปใชค้วรศึกษาและทาํความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์นว

ทางการประเมินราคาหนีสินจากสญัญาประกันภยัทงัสองใหถ้ีถว้นก่อนตดัสินใจ  

6. การลงทุนของบริษัท  

 เป็นการลงทุนเพือหาผลตอบแทนเพิมเติม นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจรับประกันภัยนัน บริษัทฯ มี

นโยบายการลงทุน คือ ต้องสุจริต ดาํเนินการอย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ มีผลตอบแทนที

เหมาะสม เพียงพอ สอดคลอ้งกับภาระผูกพนัทีมีอยู่  คาํนึงถึงสภาพคล่อง  

เนน้ความปลอดภยัของเงินลงทุนเป็นสาํคญั และการลงทุนใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเกียวขอ้งอย่างเคร่งครัด 
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กระบวนการการลงทุนของบริษัทฯ นนั ไดล้งทุนโดยคาํนึงถึงนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และ สดัส่วนการ

ลงทุนในสินทรพัยก์ารลงทุนแต่ละประเภทใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ประกาศคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภยั เรือง “การลงทุนประกอบธุรกิจอืนของบริษัทประกันวนิาศภยั พ.ศ. ” นอกจากนี บริษัทฯ 

ยังมีคณะกรรมการลงทุนคอยติดตาม ดูแลความเสียง เพือจะได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนการลงทุนอย่าง

สมาํเสมอ 

 

การประเมินมูลค่าสินทรพัย์ลงทุนทีแสดงในงบการเงิน จดัทาํตามมาตรฐานการบัญชี 

- เงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือขาย แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยคาํนวณจากราคาเสนอซือครังหลังสุด ณ วนัสิน

ทาํการสดุท้ายของปี โดยบริษัทฯ บนัทึกการเปลียนแปลงมูลค่าหลักทรัพยด์งักล่าว ไปยงักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อืน และรบัรูจ้าํนวนสะสมไปยงัส่วนของเจา้ของ จนกระทงัจาํหน่ายหลักทรพัย ์ จึงบนัทึกการเปลียนแปลง

มลูค่านนัในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

- เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนด แสดงตามมลูค่ายุติธรรม ตามวิธีราคาทุนตัดจาํหน่าย บริษัทฯ 

ตดับญัชี ส่วนเกิน/ส่วนตาํกว่ามลูค่าตราสารหนีตามอัตราดอกเบียทีแทจ้ริง ซึงจาํนวนทีตดัจาํหน่ายน ีจะแสดง

เป็นรายการปรบักับดอกเบียรบั 

- เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ถือเป็นเงินลงทุนทวัไป ซึงแสดงตามราคาทุนสทุธิ

จากค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

การประเมินสินทรพัย์ลงทุน ทีแสดงในรายงานความเพยีงพอของเงินกองทุน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัเรือง การประเมินราคาสินทรัพย์และหนีสินของบริษัทประกนัวินาศภยั พ.ศ.  

- เงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือขาย แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยคาํนวณจากราคาเสนอซือครังหลังสุด ณ วนัสิน

ทาํการสดุท้ายของปี โดยบริษัทฯ บนัทึกการเปลียนแปลงมูลค่าหลักทรัพยด์งักล่าว ไปยงักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อืน และรบัรูจ้าํนวนสะสมไปยงัส่วนของเจา้ของ จนกระทงัจาํหน่ายหลักทรพัย ์ จึงบนัทึกการเปลียนแปลง

มลูค่านนัในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

- เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนด แสดงตามมลูค่ายุติธรรม โดยใชร้าคาจากสมาคมตราสารหนี

ไทย 

- เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด 
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ขอ้มลูการลงทุนของบริษัท ณ  ธันวาคม พ.ศ.  และ พ.ศ.  

          หน่วย : ลา้นบาท 

ราคาบัญขี ราคาประเมิน ราคาบัญขี ราคาประเมิน

  เงินฝากสถาบันการเงินและบัตร

เงินฝากสถาบันการ
23.59                      23.59                      23.53                      23.53                      

  ตราสารหนี (พนัธบัตร, หุ้นกู้, ตัว

สญัญาใช้เงิน, ตัวแลกเงิน, หุ้นกู้

แปลงสภาพ และ สลากออมทรัพย์

23.86                      24.18                      36.00                      36.42                      

  ตราสารทุน ไม่รวมเงินลงทุนใน

บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม
36.04                      36.04                      35.51                      45.63                      

  รวมสนิทรัพยล์งทุน 83.49                      83.81                      95.04                      105.58                    

ประเภทสนิทรัพยล์งทุน

มูลค่า ณ วันที 31 ธันวาคม 

ปี 2563 ปี 2562

 
   

 หมายเหต ุ       - ราคาบญัชี หมายถึง สินทรพัยแ์ละหนีสิน ทีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยแ์ละหนีสินทีประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัยว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยส์ินและหนีสินของบริษัทประกันวินาศภัย 

เพือวัตถุประสงคห์ลักในการกาํกับความมันคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพือให้มันใจว่า

บริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ ผู้เอา

ประกันภยั 

 

7. ผลการดาํเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะหแ์ละอัตราส่วนต่างๆ ทีเกียวข้อง   

ผลการดาํเนินงาน 

 

ผลการดาํเนินงานในปี  บริษัทฯ มีเบียประกันภัยรับรวมทุกประเภท .  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน

จาํนวน .  ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ .  

 ดา้นผลประกอบการ ณ  ธันวาคม  ปรากฏผลกาํไรสุทธิจาํนวน .  ลา้นบาท เมือเปรียบเทียบกับปี

ก่อน ซึงมีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน .  ลา้นบาท เท่ากับในปีนีมีผลประกอบการกาํไรเพิมขึน .  ลา้นบาท สาเหตุ

หลกัมาจาก จาํนวนค่าสินไหมทดแทน (สทุธิ) ทีเกิดขึนในปี  มีจาํนวนลดลงจากปีก่อนจาํนวนประมาณ  ลา้น

บาท ประกอบกับมาตรการลดค่าใชจ่้ายอีกจาํนวนประมาณ  ลา้นบาท ส่งผลใหผ้ลประกอบการในปี  มีกาํไร 
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ขอ้มลูผลการดาํเนินงาน ณ  ธันวาคม พ.ศ.  และ พ.ศ.           หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ ปี 2563 ปี 2562

เบยีประกันภัยรับรวม 34.29                    35.94                    

เบยีประกันภัยทีถือเป็นรายได ้(สุทธิ) 13.38                    15.09                    

รายไดจ้ากการลงทุน และ รายไดอื้น 3.98                       2.81                       

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 0.84                       19.89-                    
 

 

 

อตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญั (รอ้ยละ) 

อัตราส่วน ปี 2563 ปี 2562

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) 13% 110%

อัตราส่วนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินธุรกิจประกันภัย (Expense Ratio) 58% 161%

อัตราส่วนรวม (Combined Ratio) 71% 271%

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 6194% 285%

อัตราส่วนผลตอบแทนผูถิ้อหุน้ (Return on Equity) 1% -25%
 

 

. ความเพียงพอของเงินกองทุน  

 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจัดการเงินกองทุน คือ การดาํรงไวซ้ึงความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเนือง 

บริษัทฯ มีการติดตามความพอเพียงของเงินกองทุนเป็นประจาํทุกเดือน และ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที

หน่วยงานกาํกับดูแลไดก้าํหนดไวอ้ย่างครบถว้น  

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

CAR) เท่ากับรอ้ยละ .  โดยมีมากกว่าเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภยั ซึงกาํหนดไวท้ีระดบัรอ้ยละ 0  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายยอมรบัอัตราความเพียงพอของเงินกองทุนทีระดบัไม่ตาํกว่ารอ้ยละ   โดย

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสียง จะพิจารณาทบทวนกรอบการบริหารความเสียง นโยบาย และขอบเขตการ

บริหาร เพือรกัษาระดบัความเพียงพอของเงินกองทุนใหไ้ม่ตาํกว่ารอ้ยละ    
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ขอ้มลูเงินกองทุน ณ  ธันวาคม พ.ศ.  และ พ.ศ.     หน่วย : ลา้นบาท 

ปี 2563 ปี 2562

สินทรัพยร์วม 195.58                  235.23                  

หนีสินรวม 44.01                    80.37                    

     - หนีสินจากสัญญาประกันภัย 14.27                    48.77                    

     - หนีสินอืน 29.74                    31.60                    

ส่วนของเจา้ของ 151.57                  154.86                  

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (รอ้ยละ) 187.46% 180.33%

เงินกองทุนทีสามารถนาํมาใชไ้ดทั้งหมด 136.70                  143.75                  

เงินกองทุนทีตอ้งดาํรงตามกฎหมาย 72.92                    79.72                    

รายการ
ณ วันที 31 ธันวาคม

 
   

หมายเหตุ – ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัว่าดว้ยการกาํหนดประเภท

และ    ชนิดของเงินกองทุน รวมทังหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการคาํนวณเงินกองทุนของบริษัท

ประกันวินาศภยั กาํหนดใหน้ายทะเบียนอาจกาํหนดมาตรการทีจาํเป็นในการกาํกับดูแลบริษัททีมีอัตราส่วน

ความเพียงพอของเงินกองทุนตาํกว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนทีใช้ในการกาํกับ (supervisory 

CAR) ทีกาํหนดในประกาศฯ ได ้

  - รายการข้างต้นคํานวณโดยใช้มูลค่าตามประกาศคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสินของบริษัทประกันวินาศภัย  และ ประกาศ

คณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าดว้ยการกาํหนดประเภทและชนิดของ

เงินกองทุน รวมทังหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงอืนไขในการคาํนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภยั  

 

. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับรอบปีปฏิทินที ล่วงมาทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง 

    ความเห็นแล้ว 

งบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม พ.ศ.  

http://www.union-insurance.com/docs/fins/FINQ4Y63.pdf

