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ส่วนที รายละเอียดการเปิ ดเผยข้อมูล
1. ประวัตขิ องบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจเพือให้บรรลุเป้าหมายในการประกอบ
ธุรกิจตามทีกาํ หนดไว้ รวมถึงแสดงข้อมูลเกียวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์และ
บริการทีสาํ คัญ ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาทีใช้ในการเรียกร้องพิจารณา และ ชดใช้เงินหรือค่า
สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.1 ประวัติบริษัท
บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เริมเปิ ดดําเนินธุรกิจมาตังแต่วนั ที เมษายน พ.ศ.
ทะเบียนจํานวน ล้านบาท เพือประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ต่อมาในปี พ.ศ.
ทะเบียนเป็ น ล้านบาท และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชน เมือวันที มกราคม พ.ศ.

ด้วยทุนจด
ได้เพิมทุนจด

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ
การดําเนินธุรกิจนัน บริษัทฯจะเพิมจํานวนตัวแทน/นายหน้า และเน้นนโยบายในการพิจารณารับ
ประกันภัยการปฎิบตั ิตามกฏหมาย กฏระเบียบต่างๆ รวมทังปรับปรุงกระบวนการทํางานในด้านการปฏิบตั งิ าน
ต่างๆ การบริการ และควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ปรับลดอัตราพนักงานให้อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม เพือให้
การดําเนินงานของบริษัทฯ คล่องตัวและเกิดผลกําไร และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเพิมขึน
1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และ ธุรกิจประกันภัยต่อ ประกอบด้วย
 การประกันอัคคีภยั เป็ นการให้ความคุม้ ครอง ทรัพย์สินทีเอาประกันภัย เช่น สิงปลูกสร้าง เครืองจักร
สต๊อกสินค้า ทีอาจได้รบั ความเสียหายจากอัคคีภยั และภัยเพิมต่าง ๆ เช่น ภัยจากนําท่วม ภัยจากลม
พายุ ภัยจากแผ่นดินไหว เป็นต้น
 การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เป็ นการให้ความคุม้ ครองกับสินค้าทีขนส่ง ทังทางนํา ทางอากาศ และ
ทางบก
 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็ นการให้ความคุม้ ครองอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
 ลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนเพือผลประโยชน์เพิมเติม โดยอยู่ภายใต้ขอ้ กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เช่น การลงทุนในเงินฝากประจํากับธนาคารพาณิชย์
ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี เป็ นต้น
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1.4 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ บริการทีสําคัญของบริษท
ั

ประเภทของการรับประกันภัย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ณ

และสัดส่วนร้อยละของเบียประกันภัย แยกตาม

ธันวาคม พ.ศ.

หน่วย : ล้านบาท
การประกั นภัย ทางทะเลและขนส่ง

รายการ

การประกั นอัคคีภัย
ตัวเรือ

สินค้า

การประกั นภัย
เบ็ดเตล็ด

รวม

อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล

จํานวนเบียประกั นภัย รับโดยตรง

30.89

0.00

1.73

0.42

33.04

สัดส่วนของเบียประกั นภัย (ร้อยละ)

93.49

0.00

5.24

1.27

100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงานประจําปี
1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาทีใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่า
สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
. . ขันตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

ขันตอนการจัดการสินไหม

ผู้เอาประกันภัย

บริษัทประกันภัย

ตรวจสอบ
รายละเอียดความเสียหาย (หนังสือเรียกร้องความเสียหายจากลูกค้า)
ขอเอกสาร

เอกสารและหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
เจรจาต่อรอง

จ่ายค่าเสียหาย (ผู้เอาประกันภัย/ผู้รับผลประโยชน์)

บริษัทสํารวจ
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เอกสารประกอบการเรียกร้อง
1. ใบเสนอราคาและ/หรือ ใบเสร็จรับเงิน
2. รายงานการตรวจสอบของช่างและ Supplier ในกรณีอปุ กรณ์ไฟฟ้า และเครืองจักรเสียหาย
3. สําเนาบันทึกประจําวันในการแจ้งความดําเนินคดี ในกรณีทรัพย์สนิ สูญหายหรือถูกบุคคลภายนอก
กระทําละเมิด
4. สําเนาหนังสือเรียกร้องค่าเสียหายกับผูท้ าํ ละเมิด
เอกสารหลักฐานประกอบการชดใช้
1. สัญญาประนีประนอมยอมความ
2. สําเนาหนังสือจดทะเบียนของบริษัทฯ ไม่เกิน เดือน และสําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูม้ ี
อํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องในกรณีเป็ นนิติบคุ คล
3. สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผูเ้ อาประกัน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
4. สําเนาโฉนดทีดินในกรณีการชดใช้ค่าสินไหมสิงปลูกสร้าง
5. เอาสารจากกองพิสจู น์หลักฐานของตํารวจ ในกรณีเป็ นต้นเพลิง
6. เอกสารหรือหลักฐานอืนๆ ทีเกียวข้อง
. . วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานทีเกียวข้อง กรณีมขี อ้ พิพาทหรือเรืองร้องเรียน
เมือเกิดวินาศภัยให้รีบดําเนินการแจ้งเหตุความเสียหายให้บริษัทฯทราบทันที ทางช่องทางโทรศัพท์
นายจํารัส ธรรมาจักร์กุล
โทร. 0-2236-0049 ต่อ 104
นายสุธี เต็มบุญประเสริฐสุข
โทร. 0-2236-0049 ต่อ 107, 0-2236-1313
2. กรอบการกํากับดูแลกิจการทีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษทั
การดําเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว

รวมถึงรายละเอียดใน

ระบบการควบคุมภายใน เป็ นกลไกสําคัญหนึงของการกํากับดูแลกิจการทีดี บริษัทจึงกําหนดให้ทกุ ส่วนงาน
จัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยแฝงอยู่กบั การปฏิบตั ิงานปกติในทุกหน้าทีและทุกระดับของการปฏิบตั งิ านที
แตกต่าง ตามความจําเป็ นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน โดยจะต้องมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ สอดคล้องกับระดับความเสียงทีบริษัทยอมรับได้ ตลอดจนมีการสือสารข้อมูลทีเกียวข้อง
อย่างเพียงพอ ทันกาลและเหมาะสม เพือช่วยให้ผบู้ ริหารและบุคลากรสามารถปฎิบตั ิหน้าทีของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้ฝ่ายบริหารและฝ่ ายตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในได้อย่างต่อเนืองและ
สมําเสมอ และเพือให้การดําเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ รวมทังการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายหรือข้อกําหนดที
เกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ บริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) รวมถึงหน่วยงาน
กํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฏหมาย (Compliance Unit) เพือช่วยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัท
เพือให้เกิดความมันใจว่าการดําเนินกิจกรรมทางการเงินและกิจกรรมหลักของบริษัทได้ดาํ เนินการตาม
แนวทางทีกําหนดและมีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกําหนดทีเกียวข้องกับบริษทั
(Compliance Control) รวมถึงสอบทานระบบการควบคุมภายในว่ามีความรัดกุมเพียงพอแค่ไหนอย่างไร การ
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ปฏิบตั ิงานของพนักงานในแผนกและฝ่ ายต่างๆ ได้ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัดเพียงใด
สอบทานระเบียบในด้านต่างๆเพือเสนอแนะในการปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ และเพือให้เกิดความเป็ นอิสระ
สามารถถ่วงดุลได้อย่างเต็มที
2.1 กรอบการกํากับดูแลกิจการทีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษทั
องค์ประกอบของกระบวนการควบคุมภายใน
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
สภาพแวดล้อมของการควบคุม หมายถึง ขอบเขตของระบบการควบคุมภายใน ไม่ว่าจะเป็ นการจัดองค์กร
การพัฒ นาระบบ การนําเอาระบบดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติ และการติ ด ตามการทํา งานของระบบการควบคุมภายใน
สภาพแวดล้อมของการควบคุมจะประกอบด้วยกลไกและการจัดการต่างๆทีจะทําให้แน่ใจว่าบริษัทสามารถบ่งชีให้เห็น
ถึงความเสียงทังภายในและภายนอกทีบริษัทกําลังเผชิญอยู่
 มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและนําระบบดังกล่าวมาใช้ปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพือให้
สามารถบริหารจัดการความเสียงของบริษัทด้วยความระมัดระวัง
 มีระบบในการติดตามการทํางานของระบบการควบคุมภายในทีเชือถือได้
บริษัทจําเป็ นต้องมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมทีเหมาะสมและมีประสิทธิผลเพือให้แน่ใจว่าการดํา เนินงานต่างๆ
ของบริษัทได้รบั การบริหารจัดการและควบคุมด้วยความระมัดระวัง สภาพแวดล้อมของการควบคุมประกอบด้วยปั จจัย
ดังต่อไปนี
 คณะกรรมการบริษัท ซึงตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดีและมีความรูค้ วามเข้าใจในหน้าที
ของตนในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล
 ผูบ้ ริหารของบริษัท ซึงบริหารการดําเนินธุรกิจของบริษัทด้วยความระมัดระวังและเหมาะสม
 พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจ ตระหนักถึงและให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 ระบบสารสนเทศทีมีประสิทธิผลเพือให้การบริหารจัดการความเสียงของบริษัทเป็ นไปอย่างเหมาะสม
 การตรวจสอบอย่างเป็ นอิสระ เพือติดตามประสิทธิผลของการควบคุมทางด้านโครงสร้างและวิธีการปฏิบัติงาน
2. การประเมินและการบริหารความเสียง (Risk Assessments)
กําหนดให้มีนโยบายและวิธีการทีเหมาะสมในการประเมินและบริหารความเสียงสําคัญทีบริษัทกําลังเผชิญ
อยู่ โดยจัด ให้มี ก ระบวนการเพื อระบุแ ละประเมิน ความเสี ยงที บริษั ท กํา ลังเผชิญ อยู่แ ละอาจมี ผลกระทบอย่า งมี
สาระสําคัญต่อบริษัทเป็ นประจําอย่างต่อเนือง ควบคุมวิธีการปฏิบตั ิงานให้สามารถบริหารจัดการความเสียงได้อย่าง
เหมาะสมด้วยความระมัดระวัง
 สอบทานการควบคุมวิธี การปฏิบัติงานอย่ างสมําเสมอ เพือให้แน่ใจว่า การควบคุมดังกล่าวยังสามารถบริหาร
จัด การความเสียงได้อย่ างมี ประสิท ธิผลและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปั จจุบันให้แน่ใจว่ าบริษัทมี วิธีก ารที
เหมาะสมและมีประสิทธิผลในการวางแผน การอนุมัติ การดําเนิ นธุรกรรมประเภทใหม่ๆ การวัด ความเสียงที
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เกี ยวข้อง และการกํา หนดการควบคุม ด้านโครงสร้า งและวิธี ก ารปฏิ บัติ งานทีจํา เป็ น ในการบริห ารความเสี ยง
รวมถึงการกําหนดระดับความเสียงทียอมรับได้และนโยบายในการบริหารความเสียงให้แน่ใจว่าความเสียงโดยรวม
ของบริษัทอยู่ในระดับทีเหมาะสมและยอมรับได้
 จัดให้มีระบบการรายงานเพือให้แน่ใจว่าผูบ้ ริหารจะได้รบั ข้อมูลเกียวกับความเสียงสําคัญทีบริษัทกําลังประสบหรือ
เกียวข้องกับธุรกรรมของบริษัท เพือให้ผบู้ ริหารสามารถกําหนดหรือปรับเปลียนนโยบายและกระบวนการบริหาร
จัดการความเสียงทีเหมาะสมและทันท่วงที
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบตั ิ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ทีฝ่ ายบริหารกําหนดขึน
เพือให้บุค ลากรนําไปปฏิบัติเพือลดหรือควบคุมความเสี ยง และได้รบั การสนองตอบโดยมีการปฏิบัติต าม ตัวอย่า ง
กิจกรรมการควบคุม เช่น การสอบทานงาน การกําหนดระดับความรับผิดชอบ อํานาจในการอนุมัติ และการแบ่งแยก
หน้าที เป็ นต้น
ดังนันบริษัทจึงมีการกําหนดกิจกรรมการควบคุม สําหรับการดําเนินกิจกรรมทางการเงินและกิจกรรมหลักของ
บริษัท ดังต่อไปนี
. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ กระบวนการในการพัฒนาลักษณะของรูปแบบความคุม้ ครองประกันภัย ให้เป็ นที
ต้องการของตลาดและมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท ฯ รวมถึงการปรับปรุ งหรือเปลียนแปลง
รูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยปั จจุบนั ให้เหมาะสมมากยิงขึน โดยบริษัท ฯ ได้กาํ หนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี
. . กําหนดแผนงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแผนธุรกิจระยะสัน
และระยะยาว เงินกองทุน และระดับความเสียงทียอมรับได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากกรรมการผูจ้ ดั การ
. . จัดให้มีการจัดทําคู่มือปฏิบตั ิงาน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมทังมีการสือสารและจัดอบรมให้พนักงานรับทราบ
และเข้าใจ
. . กําหนดบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมมอบหมาย
อํานาจหน้าที ในด้า นการปฏิบัติ งาน การอนุมัติ และการควบคุมอย่ างชัด เจน รวมถึงระดับอํา นาจในการให้ความ
เห็นชอบ
. . จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนนําเสนอต่อกรรมการผูจ้ ดั การเพือให้ความเห็นชอบ
. . กําหนดให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อนเสนอขายผลิตภัณฑ์
. . กําหนดให้มีเกณฑ์ในการบริหารความเสียง ในกรณีทีผลิตภัณฑ์นัน ๆ ให้ผลตอบแทนไม่เป็ นไปตามทีคาดหวัง
หรือไม่เป็ นไปตามเป้าหมายทีบริษัท ฯ ได้วางไว้
. การกําหนดอัตราเบียประกันภัย
การกํา หนดอัตราเบียประกัน ภัย และเงือนไขความคุ ้ม ครอง คือ กระบวนการประเมิ น ค่า สิ น ไหมทดแทน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ต้นทุนทางการเงิน ต้น ทุนการปฏิ บัติก าร และประมาณการรายได้จากเบียประกัน ภัย
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เพือให้อตั ราเบียประกันภัยทีบริษัท ฯ กําหนดขึนสะท้อนถึงความเสียงในภัยทีคุม้ ครองอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ
ระดับความเสียงภัย โดยบริษัท ฯ ได้กาํ หนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี
. . กําหนดให้มีการรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณา กําหนดสมมติฐานในการคํานวณอัตราเบียประกันภัยอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม
. . กําหนดให้นกั คณิตศาสตร์ประกันภัยมีส่วนร่วมในกระบวนการกําหนดอัตราเบียประกันภัย เพือตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลสถิติและความเหมาะสมของอัตราเบียประกันภัย
. . กําหนดให้การพิจารณาอัตราเบียประกันภัยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากกรรมการผูจ้ ดั การ
. . กําหนดให้มีเกณฑ์ในการบริหารความเสียง ในกรณีทีผลิตภัณฑ์นนั ๆ ให้ผลตอบแทนไม่เป็ นไปตามทีคาดหวัง
. . การกําหนดอัตราเบียประกันภัย ให้เป็ นไปตามพิกดั อัตราเบียประกันภัยทีกฎหมายกําหนด
. การพิจารณารับประกันภัย
การพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการประเมินความเสียงทีบริษัท ฯ จะสามารถรับเสียงภัยไว้เองภายใต้
ขอบเขตของระดับความเสียงทียอมรับได้ โดยการพิจารณารับประกันภัยเกียวกับการรวบรวมข้อมูลทีเกียวกับการขอ
เอาประกันภัย การประเมินระดับความเสียง การคํานวณเบียประกันภัยตามอัตราทีบริษัท ฯ กําหนดและเป็ นไปตาม
พิกัดอัตราเบียประกันภัยทีสํานักงาน คปภ. กําหนด และการตัดสินใจรับหรือปฏิเสธการประกันภัย โดยบริษัท ฯ ได้
กําหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี
. . กําหนดแนวทางการพิจารณารับประกันภัยเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้เหมาะสมกับความสามารถในการรับเสียงภัย
ไว้เอง (Retention Capacity) และระดับความเสียงทียอมรับได้ของบริษัท ฯ (Risk Appetite) โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากกรรมการผูจ้ ดั การ
. . กํา หนดบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบของหน่วยงานงาน และบุคลากรด้านการพิจารณารับประกันภัย โดย
มอบหมายอํานาจหน้า ที การปฏิบัติ งาน การอนุมัติ และการควบคุม ภายใน ให้สอดคล้องกับ ระดับอํานาจในการ
พิจารณารับประกันภัย รวมถึงนโยบายและแนวทางในการพิจารณารับประกันภัย
. . กําหนดขอบเขตและระดับอํานาจในการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting Authority) โดยให้ระดับความ
เสียงทีสูงขึนหรือซับซ้อนต้องได้รบั การพิจารณาจากผูม้ ีอาํ นาจตามระดับตําแหน่งงานทีสูงขึน
. . จัด ให้มีระบบสารสนเทศการประกัน ภัย เพื อเชือมโยงข้อ มูลสํา คัญ ได้แ ก่ ข้อ มูล เกี ยวกั บ การพิ จ ารณารับ
ประกันภัย อํานาจการพิจารณารับประกันภัย การจ่ายค่าสินไหมทดแทน ขีดจํากัดการเอาประกันภัยต่อ และข้อมูลภัย
สะสม โดยบริษัท ฯ ได้กาํ หนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเพือรักษาความปลอดภัยของข้อมูลไว้อย่างชัดเจน
. การจัดการค่าสินไหมทดแทน
การจัดการผลประโยชน์และค่าสินไหมทดแทน คือ กระบวนการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานเพือพิจารณา
จ่ายชําระค่าสินไหมทดแทนและผลประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามทีระบุในสัญญาประกันภัย โดยบริษัท ฯ
ได้กาํ หนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี
. . กําหนดนโยบายการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยได้รบั ความเห็นชอบจากกรรมการผูจ้ ดั การ
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. . จัดให้มีการจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในเรืองการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน การตัง
สํา รองค่ าสิน ไหมทดแทน การสํารวจและการรายงานความเสี ย หาย การตกลงค่ าสิน ไหมทดแทน และการจ่ ายค่ า
สินไหมทดแทน พร้อมทังมีการสือสารและจัดอบรมให้พนักงานรับทราบและเข้าใจ
. . กําหนดบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรด้านการจ่ายผลประโยชน์ รวมถึงการใช้สิทธิ
ตามสัญญาประกันวินาศภัย โดยแบ่งแยกหน้าทีของฝ่ ายงานทีรับผิดชอบการพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายค่า
สิน ไหมทดแทน รวมถึงขอบเขตอํา นาจในการอนุมัติอย่างเป็ นลายลักษณ์อัก ษร โดยพิจารณาประสบการณ์ ความรู ้
ความสามารถ และความชํานาญตามตําแหน่งงานไว้อย่างเหมาะสม
. . กําหนดขอบเขตและระดับอํานาจในการพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ (Claims Authority) และระดับอํานาจในการ
อนุมัติการใช้สิทธิตามสัญ ญาประกันวินาศภัยให้จาํ นวนค่าสินไหมทดแทนทีสูงขึนหรือรายการทีมีความซับซ้อนต้อง
ได้รบั การพิจารณาจากผูม้ ีอาํ นาจตามระดับตําแหน่งงานทีสูงขึน
. การประกันภัยต่อ
การประกันภัย ต่อ คือ การกระจายการเสียงภัย ของบริษั ท ฯ ไปยังผูร้ ับประกัน ภัย รายอืน ซึงเรียกว่า ผู้รบั
ประกันภัยต่อ รวมถึง กระบวนการคัดเลือกและทบทวนความเหมาะสมของผูร้ บั ประกันภัยต่อ การกําหนดขีดจํากัดการ
กระจุกตัวต่อผูร้ บั ประกันภัยต่อรายหนึง ๆ เพือลดความเสียงหรือความผันผวนของภัยทีบริษัท ฯ ต้องรับเสียงภัยไว้เอง
นอกจากนีการประกันภัยต่อยังช่วยให้บริษัท ฯ เพิมศักยภาพและขีดความสามารถในการรับประกันภัยด้วย โดยบริษัท
ฯ ได้กาํ หนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี
. . กําหนดกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์อกั ษรโดยได้รบั ความเห็นชอบจากกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
. . จัดให้มีการจัดทําคู่มือปฏิบตั ิงาน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมทังมีการสือสารและจัดอบรมให้พนักงานรับทราบ
และเข้าใจ
. . กําหนดให้มีค่มู อื จัดสรรภัย เพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการจัดสรรภัยในแต่ละประเภทภัย
. . กํา หนดนโยบายการจัด ทํา ประกั น ภัย ต่ อ สํา หรับ การรับ ประกัน ภั ย ต่ อ รับ เฉพาะราย และการทํา
ประกันภัยต่อจ่ายเฉพาะราย
. . กําหนดบทบาท หน้าที ความรับผิด ชอบของหน่วยงานและบุค ลากรด้า นการประกันภัยต่ อ พร้อม
มอบหมายอํานาจหน้าทีด้านการปฏิบตั ิงาน การอนุมตั ิ และการควบคุม ให้สอดคล้องกับระดับอํานาจในการประกันภัย
ต่อ
. . ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานกํากับดูแล เช่น ประกาศคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการรับประกันภัยต่อของบริษัท
ประกันวินาศภัย พ.ศ.
ประกาศ ณ วันที มิถนุ ายน
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. การลงทุนประกอบธุรกิจอืน
เพือให้เกิดความมันใจว่าบริษัท ฯ มีการดําเนินการด้านการลงทุนและการประกอบธุรกิจอืนอย่างเหมาะสม
และเป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้อง รวมถึง สอดคล้องกับภาระผูก พัน ความพร้อมของระบบงานและความรูค้ วาม
เชียวชาญของบุคลากร โดยบริษัท ฯ ได้กาํ หนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี
. . กําหนดนโยบายการลงทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
. . ให้คณะกรรมการลงทุนทําหน้าทีกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานการลงทุนของบริษัท ฯ ให้เป็ นไปตามกรอบ
และนโยบายการลงทุนทีได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
. . จัดให้มีหน่วยงานด้านการลงทุนเพือทําหน้าทีปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัท ฯ
รวมถึงติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้านการลงทุน โดยรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการลงทุน
. . จัดให้มีการจัดทําคู่มือปฏิบตั ิงาน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมทังมีการสือสารและจัดอบรมให้พนักงาน
รับทราบและเข้าใจ
. . กําหนดขอบเขตและระดับอํานาจในการพิจารณาลงทุน โดยให้ระดับความเสียงทีสูงขึนหรือซับซ้อนต้อง
ได้รบั การพิจารณาจากผูม้ ีอาํ นาจตามระดับตําแหน่งงานทีสูงขึน
. . ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและกฎระเบี ย บของหน่ ว ยงานกํา กั บ ดู แ ลอย่ า งเคร่ ง ครัด เช่ น สํา นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
. . จัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของการลงทุน ในแต่ละประเภทอย่างน้อยปี ละ ครัง
. การรับเงิน - การจ่ายเงิน
เพือให้มันใจได้ว่าการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน – การจ่ายเงิน มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงมีระบบ
การจัดเก็บเอกสาร การบันทึกข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของเอกสารและข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของ
จํานวนเงิน และการยืนยันการกระทบยอดให้มีประสิทธิภาพ บริษัท ฯ ได้กาํ หนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี
. . จัดให้มีการจัดทําระเบียบปฏิบตั ิเกียวกับการรับเงิน – การจ่ายเงินเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทังมีการสือสารและจัดอบรมให้พนักงานรับทราบและเข้าใจ
. . กําหนดบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบของหน่วยงานงานและบุคลากรด้านการรับเงิน การจ่ายเงิน
พร้อมมอบหมายอํานาจหน้าทีในด้านการปฏิบตั ิงานการอนุมตั ิ และการควบคุมอย่างชัดเจน รวมถึงระดับอํานาจในการ
ให้ความเห็นชอบ
. . มีการแบ่งแยกหน้าทีผูจ้ ดั ทําบัญชีกับผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิการรับประกันภัย และเจ้าหน้าทีทีต้องติดต่อกับ
ลูกค้ากับเจ้าหน้าทีทีปฏิบตั ิงานด้านงานสนับสนุนไว้อย่างชัดเจน
. . มีระบบการ ควบคุมการ ใช้ใบเสร็จรับเงินและใบรับเงินชัวคราว มีการกระทบยอดระหว่างเงินในบัญชี
กับยอดใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงินชัวคราว
. . มีระบบการควบคุมบัญชีพกั หรือบัญชีอืนซึงมีลกั ษณะเดียวกัน และระบบติดตามหนีรวมถึงการจัดอายุ
หนีผิดนัด
. . มีระบบติด ตามเช็ค ทียังไม่ได้ขึนเงิ น เพือให้สามารถติด ตามจํา นวนและระยะเวลาที รอการขึนเงิ น
รวมถึงการบันทึกบัญชีให้ถกู ต้องตรงตามประเภทบัญชี
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. . มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐานทีสามารถระบุรายละเอียดการรับเงินของบริษัท ทีสามารถ
ตรวจสอบได้
. . ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกํากับดูแลด้านต่างๆอย่างเคร่งครัด เช่น สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ,สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ปปง.) , กรมสรรพากร ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็ นต้น
. ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล (Information and Communication)
. ระบบสารสนเทศ
บริษัทต้องจัดให้มีระบบสารสนเทศทีสามารถให้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอเพือใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ทนั ต่อ
เหตุก ารณ์ สนับสนุนให้การบริหาร การดําเนิน งาน และการควบคุมเป็ นไปอย่ างมีป ระสิทธิ ผล และใช้ในการจัดทํา
รายงานต่อบุคคลภายนอก เช่น งบการเงิน รายงานต่อหน่วยงานกํากับดูแล
ระบบสารสนเทศ คือ กระบวนการประมวลผลข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินงานของบริษัทและความเสียงทีบริษัทกํา ลัง
ประสบอยู่หรืออาจจะประสบในอนาคต และรายงานข้อมูลทีได้จากการประมวลผลในรูปแบบทีทําให้บุคลากรในบริษัท
สามารถใช้ใ นการติ ด ตาม สอบทานและปฏิ บัติ ง านตามความรับ ผิ ด ชอบของตน รวมถึ ง การจัด ทํา รายงานต่ อ
บุคคลภายนอก เช่น ผูเ้ อาประกันภัย ผูถ้ ือหุน้ และหน่วยงานกํากับดูแล ระบบสารสนเทศทีดี จะช่วยให้บริษัทสามารถ
• ระบุ ประเมินและติดตามธุรกรรม ความเสียง ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
• ติดตามประสิทธิ ผลและการปฏิบัติตามระบบการควบคุม ภายใน และรายงานการไม่ปฏิบัติ ตามระบบให้ผู้บริหาร
ทราบ
นอกจากนีระบบสารสนเทศต้องได้รบั การสอบทานเป็ นประจําเพือประเมินความเหมาะสมและความทันสมัย
ของรายงาน และคุณภาพของการประมวลผลข้อมูล
. การควบคุมและรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
การควบคุมและรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประกอบด้วย การพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบ
การควบคุม ด้านความปลอดภัย ของระบบงานและฐานข้อมูลที เหมาะสมและมี ประสิ ท ธิ ผล ซึงรวมถึง การจัด ให้มี
ระบบงานทดแทนกรณีฉกุ เฉิน การสํารองข้อมูล และการกูข้ อ้ มูล
. . การพัฒนาระบบสารสนเทศ บริษัทต้องพัฒนาระบบขัอมูลสารสนเทศเพือให้มนใจว่
ั า
• กลยุทธ์ดา้ นระบบสารสนเทศของบริษัทเป็นไปในทางเดียวกับแผนธุรกิจและกลยุทธ์โดยรวม
• มีความพร้อมด้านทรัพยากรทังฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ รวมถึงบุคลากรทีมีความรูแ้ ละความชํานาญในการปฏิบัติงาน
• มีการทดสอบระบบเพือให้มนใจว่
ั าระบบทํางานได้อย่างเหมาะสมก่อนการใช้งานจริง
• วิธีการควบคุมและรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ จะต้องแน่ใจได้ว่า
- การเปลียนแปลงระบบ ไม่ว่าจะเป็ นฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ หรือข้อมูลทีจะประมวลผลจะต้องได้รบั การอนุมัติ
จากผูม้ ีอาํ นาจและทําการทดสอบก่อนการนํามาใช้
- ระบบสารสนเทศต้องจัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงบันทึกการเปลียนแปลงใดๆของระบบดังกล่าว
. . การควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย
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• การรักษาความปลอดภัยด้านการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
- ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และข้อมูลถูกต้องและเหมาะสม
- การเข้าถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และข้อมูล จํากัดไว้สาํ หรับผูท้ ีได้รบั อนุญาตเท่านัน
- อุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัยและระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูล จัดไว้อย่างเพียงพอเพือป้องกันความเสียงที
ผูไ้ ม่ได้รบั อนุญาตจะสามารถเข้าถึงระบบงานและข้อมูลได้
• การสํารองข้อมูลและการกูร้ ะบบสารสนเทศ
- บริษั ทมี ระบบการสํารองข้อมูลและการกูร้ ะบบสารสนเทศในกรณี ทีเกิ ดการหยุดชะงัก ของระบบ ความ
เสียหายและสูญหายของอุปกรณ์ ข้อมูล ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเอกสารทีเกียวข้อง
- บริษัทสอบทานและทดสอบระบบการจัดการกรณีธุรกิจหยุดชะงักเป็ นประจํา
. ระบบการติดตามและประเมินผล
บริษั ท จัด ให้มี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในที มี ค วามเป็ น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ง าน และรายงานตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือทําหน้าทีประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการ
บริหารความเสียง การติดตาม การปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของบริษั ท ตามแผนการตรวจสอบ ประจํา ปี ซึงได้พิจารณาจากเป้า หมาย วัต ถุประสงค์ กลยุท ธ์และปั จจัยเสียงที
เกียวข้อง รวมไปถึงจุดควบคุมทีสําคัญทีจะมี ผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยแผนการตรวจสอบ
ได้ผ่านการอนุมตั ิเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ อีกทังฝ่ ายตรวจสอบยังมีกฎบัตรทีได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ภาระหน้าที ความรับผิดชอบ รวมทังสิทธิในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน และมีค่มู อื
การตรวจสอบ ให้เจ้าหน้าทีตรวจสอบมี มาตรฐานการปฏิบตั ิงานตรวจสอบทียึดถือได้ ทังนีเพือเพิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานและให้เป็ นไปตาม มาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท
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. โครงสร้างการจัดการของบริษัท
- คณะกรรมการ
. นายบุญ ธรรมาจักร์กลุ
. นางไอริญ ธรรมาจักร์กลุ
. นายจํารัส ธรรมาจักร์กลุ
. นายสุธี เต็มบุญประเสริฐสุข
. นางสรรสุดา ธรรมาจักร์กลุ
. นายชวินทร์ บัญญัติปิยพจน์
. นางสาวปาณิศา รุง่ นพคุณศรี
. นายอาทร สุทธิสมบูรณ์
. นายจิตติศกั ดิ ธรรมาจักร์กลุ
. นางสาวสุธาทิพย์ พันธ์สงู ศักดิ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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-

คณะผูบ้ ริหาร
. นายบุญ ธรรมาจักร์กลุ
. นายจํารัส ธรรมาจักร์กลุ
. นางสรรสุดา ธรรมาจักร์กลุ
. นายสุธี เต็มบุญประเสริฐสุข
. นางวรรัตน์ เติมวาณิช

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการและผูจ้ ดั การ
กรรมการและรองผูจ้ ดั การ
สมุหบ์ ญ
ั ชี

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษั ท มีห น้า ทีหลัก ในการจัดแบ่ งหน้า ที การดูแลเอาใจใส่ และมีค วามรับผิ ด ชอบต่ อการ
บริหารงานการกําหนดหน้าที ความรับผิดชอบ รวมถึง การปกป้องสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และผลประโยชน์ของผูถ้ ือกรมธรรม์
ประกันภัย โดย ปฎิบัติหน้าทีด้วยความซือสัตย์ (Good Faith) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที (Accountability) เปิ ดเผย
ข้อมูล (Disclosure) และมีความโปร่งใส (Transparency) ในการดํา เนิน งานและตัดสิน ใจ เพือประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ
. คณะกรรมการชุดย่อย
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
.
4.
.

นายอาทร สุทธิสมบูรณ์
นายจํารัส ธรรมาจักร์กลุ
นายสุธี เต็มบุญประเสริฐสุข
นายชวินทร์ บัญญัติปิยพจน์
นางสาวปาณิศา รุง่ นพคุณศรี

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินทีมีความถูกต้อง เชือถื อได้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลทีสําคัญโดย
ครบถ้วนและเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีทีรับรองโดยทัวไป
- สอบทานและประเมินผลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบบริหาร
ความเสียงทีเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และรัด กุม ตามกรอบทีได้รับการยอมรับเป็ นมาตรฐานสากล รวมถึงกําหนด
อํานาจหน้าที ความรับผิดชอบของฝ่ ายตรวจสอบและกํากับ
- สอบทานให้บริษัทปฎิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุระกิจประกันภัย (คปภ.) และกฎหมายอืนๆทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเป็ นอิสระเพือทําหน้าทีผูส้ อบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
- จัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและเปิ ดเผยในรายงานประจําปี
- ดําเนินการอืนๆ ตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
. . คณะกรรมการบริหารความเสียง
1.
2.
3.
4.
5.

นายจํารัส ธรรมาจักร์กลุ
นางสรรสุดา ธรรมาจักร์กลุ
นางวรรัตน์ เติมวาณิช
นางยุวดี พิชยั อุดมพร
นายสุธี เต็มบุญประเสริฐสุข

ประธานกรรมการบริหารความเสียง
กรรมการบริหารความเสียง
กรรมการบริหารความเสียง
กรรมการบริหารความเสียง
กรรมการบริหารความเสียง และเลขานุการ

ของเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริหารความเสียง (Risk Management Committee)
- กําหนดกรอบและนโยบายบริหารความเสียงภัยให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสียงภัย
ตามเกณฑ์ Enterprise Risk Management (ERM) ซึงจําแนกความเสียงภัยได้เป็ น 8 ประเภท
- รายงานคณะกรรมการบริษัทเกียวกับรายละเอียดของความเสียง รวมถึงมาตรการทีได้ดาํ เนินการ
ไป เพือบริหารความเสียงดังกล่าว
- รายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบในเรืองทีเกียวกับการตัดสินใจทีเกียวข้อง หรือมีผลกระทบ
กับกลยุทธ์ หรือการดําเนินงานของบริษัท
- ติ ด ตามการรายงานจากคณะกรรมการบริษั ท อย่ างต่อ เนื อง เนื องจากบริษั ทฯ อาจจะได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงจากการดําเนินงานทีผิดพลาดได้ เช่น ความผิดพลาดจากการรับประกันภัย หรือ การ
เอาประกันภัยต่อ หรือผลกระทบจากการเข้าไปรับประกันภัยในผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการทุจริตของพนักงาน
เป็ นต้น
- กําหนดนโยบายทีสะท้อนระดับความเสียงสูงสุดทีองค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)
- ดูแลให้มีกระบวนการ หรือขันตอนของระบบบริหารความเสียงทีดี
- ดูแลให้มีบคุ ลากรทีมีความรูค้ วามสามารถ
- ดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการรายงานข้อมูลทีถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจ
- กํากับดูแล และติดตามการดําเนินงานให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของทางการ (Compliance Roles)
- ให้ความสําคัญ กับกฎระเบียบต่า งๆ ของทางการ และจัดให้มีระบบควบคุมภายใน เพือให้การ
ดําเนินการเป็ นไปด้วยความถูกต้อง โดยต้องรายงานถึงผลการปฎิบตั ิงาน และแนวทางแก้ไขในรายการทีไม่
สามารถปฎิบตั ิได้
- ให้ความสําคัญในการปฎิบตั ิตามข้อเสนอแนะ ระเบียบ และคําสังการของผูก้ าํ กับดูแล
. . คณะกรรมการลงทุน
1. นายบุญ ธรรมาจักร์กลุ
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2. นายจํารัส ธรรมาจักร์กลุ
3. นางสรรสุดา ธรรมาจักรกุล
ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)
- รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการลงทุน รวมถึงขอบเขตการปฎิบัติหน้า ทีในด้านการลงทุน
ของบริษัทฯ รับทราบกฎเกณฑ์ว่าด้วยการลงทุนตามข้อบังคับตามกฎหมาย รวมถึงบทลงโทษทีอาจตามมาในกรณี
ทีไม่ปฎิบตั ิตามกฎดังกล่าว
- ใช้ความรอบคอบ ระมัดระวัง และระลึกเสมอว่าเงินทีนํามาลงทุนนันเป็ นเงินจากผูถ้ ือกรมธรรม์
ประกันภัย
- กําหนดกรอบการลงทุนซึงจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจัดทํา
รายงานผลประกอบการอย่างต่อเนือง
- ทบทวนนโยบายการลงทุนตามผลตอบแทนจากการลงทุนและสภาวะตลาด
- ต้องเป็ นอิสระ และไม่ควรรับอิทธิพลใดๆ จากสถานบันการเงินหรือบริษัทจัดอันดับเครดิตในการ
ตัดสินใจลงทุน
- ต้องเป็ นกลางในการทําหน้าทีและไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ จากการทําหน้าทีดังกล่าว
- จัดทํารายงานผลประกอบการให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพือให้มนใจว่
ั าการลงทุนนันเป็ นไป
ตามนโยบายการลงทุนทีได้ตกลงไว้
- แจ้งคณะกรรมการบริษัทเพือทราบถึงแนวโน้มการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุนในอนาคต
เพือให้คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายการลงทุนตามสถานการณ์
2. การสรรหาและการแต่งตังกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
การสรรหาและการแต่ง ตังกรรมการ กรรมการอิส ระ และผู้บริห าร เป็ น ไปตามมติ ค ณะกรรมการบริษั ท ซึ ง
พิจารณาจากคุณสมบัติ คุณวุฒิ และประสบการณ์
2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน ตามภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อในแต่ละปี
. การบริหารความเสียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์
และหนีสิน (Asset Liability Management : ALM)
3.1 การบริหารความเสียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)
บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิหรือคําสังต่างๆ ไว้ชดั เจน บริษัทฯ ใช้การประเมินความเสียงเป็ นข้อมูล
ประกอบในการจัดระบบการควบคุมภายใน เพือให้มีการควบคุมทีเพียงพอและเหมาะสมในเรืองทีมีความเสียงสูง ใน
กระบวนการบริหารความเสียง บริษัทฯ จัดให้คณะกรรมการบริหารความเสียง เพือให้การกํากับดูแลเรืองการบริหาร
ความเสียงให้อยู่ในระดับทีสามารถยอมรับได้ โดยจัดให้มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสียงและผลกระทบ ระบุ
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ผูร้ บั ผิดชอบดําเนินการ โดยมีการติดตามผลการดําเนินงาน ทบทวน ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสียง
ต่อคณะกรรมการบริษัทโดย สมําเสมอ ตลอดจนบริษัทฯ ได้จดั ตัง คณะทํางานดูแลระบบเงินกองทุนตามระดับความ
เสียง (Risk – Base Capital : RBC) สําหรับเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
ธุรกิจประกันภัย ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทีมีการ
เปลียนแปลงเป็ นระยะ ให้ครอบคลุมและรอบคอบ
3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนีสิน (Asset Liability Management : ALM)
การบริหารสินทรัพย์และหนีสิน เป็ นการบริหารจัดการโครงสร้างสินทรัพย์และหนีสิน รวมทังภาระผูกพันต่าง ๆ
เพือให้ได้ผลตอบแทน และ ความเสียงอยู่ในระดับทียอมรับได้
เนืองจากหนีสินจากการรับประกันวินาศภัย ส่วนใหญ่เป็ นหนีสินระยะสัน บริษัทฯ จึงเน้นการรักษาสภาพ
คล่อง เพือจัดสรรกระแสเงินสดตามระยะเวลาการจ่าย ให้สอดคล้องกับภาระผูกพันทีมีต่อผูถ้ ือกรมธรรม์ และให้
ผลตอบแทนทีเหมาะสม และเพือป้องกันความเสียงจากความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดจ่าย สําหรับหนีสิน จึงมีการ
ประมาณการกระแสเงินสดจ่ายอย่างสมําเสมอ
ระยะเวลาในการลงทุน ฝ่ ายลงทุนจะพิจารณาข้อมูลจากฝ่ ายการเงินและฝ่ ายสินไหมทดแทน ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และพิจารณาความเสียงต่าง ๆ เช่น ความเสียงด้านสภาพคล่อง ความเสียงด้านดอกเบีย ความเสียง
ด้านเครดิต เป็ นต้น
ข้อมูลการบริหารสินทรัพย์และหนีสิน ณ
รายการ
สินทรัพย์ลงทุน (Total Investment
Assets)
สินทรัพย์สภาพคล่อง (Total
Liquid Assets)
หนีสินรวม
หนีสินจากสัญญาประกันภัย
(Total Insurance Liabilities)

ธันวาคม พ.ศ.

ราคาบัญชี

และ พ.ศ.

ปี 2564
ราคาประเมิน

หน่วย : ล้านบาท

ราคาบัญชี

ปี 2563
ราคาประเมิน

74.26

74.47

83.49

83.81

46.24

46.24

30.67

30.67

35.98

31.81

48.32

44.01

17.76

14.45

17.94

14.27

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนีสิน ทีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนีสินทีประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสินของบริษัทประกันวินาศภัย เพือวัตถุประสงค์
หลักในการกํากับความมันคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพือให้มนใจว่
ั าบริษัทมีความสามารถในการ
จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู้ อาประกันภัย
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. ความเสียงจากการรับประกันภัยทีสามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
ของบริ ษั ท การบริหารจั ดการประกั นภั ยต่ อ ความเชื อมโยงของเงิน กองทุ น และความเสี ยงจากการรั บ
ประกันภัย และการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย
การดําเนินงานของบริษัทฯ
เกียวข้องกับการคุม้ ครองความเสียงภัยประเภทต่างๆของผูเ้ อาประกันภัยรวม
ความเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอกทีไม่ปกติ โดยเฉพาะจากการเปลียนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์ เช่น ภาวะนํา
ท่วม ภัยธรรมชาติ ภัยพิบตั ิ ภัยก่อการร้าย ซึงอาจทําให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินที
บริษัทรับประกันภัยไว้ และความเสียงจากความไม่สมดุลของสัดส่วนของภัยจากการรับประกันภัย ดังนัน บริษัทจึง
กําหนดกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อให้สอดคล้องกับความเสียงทียอมรับได้ และเพือเป็ นการกระจายความเสียง
ภัยตามหลักวิชาการของการประกันภัย ให้การดําเนินธุรกิจการประกันภัยของบริษัทมีความมันคงและสามารถรองรับ
ความเสียงภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงต้องมีการกระจายความเสียงในรูปแบบ
1. การเอาประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) เป็ นการประกันภัยต่อแบบเป็ นรายๆ และ
บริษัทประกันภัยต่อมีอสิ ระในการคัดเลือกรับงานโดยการตอบรับหรือปฎิเสธได้เช่นกัน
. การประกันภัยต่อแบบสัญญา (Treaty Reinsurance) เป็ นสัญญาทีบริษัทรับประกันภัยต่อให้ความ
ไว้วางใจและให้อิสระในการจัดสรรแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อ
กระบวนการการคัดเลือกแผนการประกันภัยต่อ ผูร้ บั ประกันภัยต่อ การกําหนดสัดส่วนในการรับเสียงภัยไว้เอง
สูงสุด (Maximum Retention Limit) ส่วนเอาประกันภัยต่อและส่วนการรับประกันภัยต่อ (Assured Reinsurance) การ
ทําประกันภัยต่อ บริษัทมีการบริหารความเสียงด้วยการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ทรัพย์สินลักษณะกิจการ ความเสียง
ของภัยทีจะรับประกัน และมีการพิจารณาสภาพพืนที ทีอาจได้รบั ผลกระทบจากภัยธรรมชาติประเภทต่างๆ ด้วยบริษัท
ได้มีการกระจายความเสียงโดยจัดการประกันภัยต่อไว้หลายรูปแบบ
ประกันภัยของบริษัทลดลง

ซึงทําให้ความเสียงจากการประกอบธุรกิจ

หลักเกณท์ในการคัดเลือกผูร้ บั ประกันต่อ บริษัท คํานึงถึง อันดับความน่าเชือถือฐานะความมันคงของผูร้ บั
ประกันภัยต่อ ตามมาตราฐานและเงือนไข การประกันภัยต่อ ตามประกาศของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ข้อมูลการบริหารจัดการประกันภัยต่อ ณ

ธันวาคม พ.ศ.

รายการ
สํารองประกั นภัย ส่วนทีเรีย กคืนจากบริษัทประกั นภัยต่อ

หน่วย : ล้านบาท
จํา นวน
11.10

เงินค้า งรับจากการประกั นภัย ต่อ

1.73

เงินวางไว้จากการประกั นภัยต่อ

-
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5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีสินจากสัญญาประกันภัย
5.1 เงินสํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้
บริษัทฯ ตังเงินสํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรือง การจัดสรรเงิน
สํารองสําหรับเบียประกันภัยทียังไม่ตกเป็ นรายได้ของบริษัทฯ ดังนี
ประเภทการประกันภัย
-

วิธีการคํานวณเงินสํารอง

การประกันอัคคีภยั , ภัยเบ็ดเตล็ด (ยกเว้นอุบตั ิเหตุ
การเดินทางทีมีความคุม้ ครองไม่เกิน เดือน)

-

การประกันภัยขนส่งเฉพาะเทียว,
การประกันภัย
อุบตั ิเหตุการเดินทางทีมีระยะเวลาคุม้ ครองไม่เกิน
เดือน

-

วิธีเฉลียรายเดือน (วิธีเศษหนึงส่วนยีสิบ
สี)
ร้อยละร้อย ของเบียประกันภัยรับ ตังแต่
วันทีกรมธรรม์ประกันภัยเริมมีผล
คุม้ ครองตลอดระยะเวลาทีบริษัท ยังคง
ให้ความคุม้ ครองแก่ผเู้ อาประกันภัย

5.2 เงินสํารองค่าสินไหมทดแทน
เงินสํารองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึก เมือได้รบั การแจ้งคําเรียกร้องค่าเสียหาย จากผูเ้ อาประกันภัย การ
ประมาณการจะดําเนินการโดยฝ่ ายบริหาร หรือ การว่าจ้างบริษัทสํารวจความเสียหาย แล้วแต่กรณีและบริษัทฯ ได้
ตังสํารองเพิมเติมสําหรับความเสียหายทีเกิดขึนแล้วแต่ ยังไม่ได้รบั รายงาน (Incurred but not reported claim :
IBNR) ซึงคํานวณโดยทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยคํานวณจากประมาณการทีดีทีสุด ของค่าสินไหมทีคาดว่า
จะจ่ายให้แก่ผเู้ อาประกันภัยในอนาคต สําหรับความสูญเสียทีเกิดขึนแล้ว หรือ ณ วันทีในรอบระยะเวลารายงาน
ข้อมูลหนีสินจากสัญญาประกันภัย ณ

ธันวาคม พ.ศ.

รายการ

4 และ พ.ศ.

3

ปี 2564

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2563

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญ ชี ราคาประเมิน

หนีสินจากสัญ ญาประกั นภัย
- สํารองเบียประกั นภัยทียังไม่ถื อเป็ นรายได้

15.82

12.22

16.80

12.97

- สํารองค่าสินไหมทดแทน (Claim Liabilities)

1.94

2.23

1.14

1.30

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนีสินจากสัญญาประกันภัย ทีประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มี
วัตถุประสงค์หลักเพือให้นกั ลงทุนผูว้ ิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนีสินจาก
สัญญาประกันภัยทีเป็ นทียอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึงมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการ
รับรองจากผูส้ อบบัญชีอนุญาตแล้ว
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- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนีสินจากสัญญาประกันภัย ทีประเมินตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสินของบริษัท
ประกันวินาศภัย

เพือวัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมันคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและ

เพือให้มนใจว่
ั าบริษัทความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้
เอาประกันภัย ซึงจะต้องประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีได้รบั ใบอนุญาตจากนายทะเบียนตาม
หลักการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยทีได้รบั การยอมรับ สมมติฐานทีใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้อง
กับประสบการณ์จริง
อุตสาหกรรม

หรือในกรณีทีบริษัทมีขอ้ มูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของ
และปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกันภัยของบริษัทนัน

นอกจากนี มูลค่าสํารองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผือความผันผวน (Provision of Adverse
Deviation : PAD) ซึงให้เป็ นไปตามทีสํานักงาน คปภ. กําหนด
ข้อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนีสินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่าง
ระหว่างราคาบัญชีและราคาประเมินของ อย่างมีนยั สําคัญ อันเนืองมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการทีแตกต่างกัน
ในการประเมินตามทีกล่าวไว้ขา้ งต้น ทังนีผูท้ ีจะนําข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทําความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนว
ทางการประเมินราคาหนีสินจากสัญญาประกันภัยทังสองให้ถถ้ี วนก่อนตัดสินใจ
6. การลงทุนของบริษัท
เป็ น การลงทุน เพื อหาผลตอบแทนเพิมเติม นอกเหนือจากการประกอบธุ รกิจ รับ ประกันภัยนัน บริษั ทฯ มี
นโยบายการลงทุน คือ ต้องสุจริต ดําเนินการอย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ มีผลตอบแทนที
เหมาะสม เพียงพอ สอดคล้องกับภาระผูกพันทีมีอยู่ คํานึงถึงสภาพคล่อง
เน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนเป็ นสําคัญ และการลงทุนให้เป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้องอย่างเคร่งครัด
กระบวนการการลงทุนของบริษัทฯ นัน ได้ลงทุนโดยคํานึงถึงนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และ สัดส่วนการ
ลงทุนในสินทรัพย์การลงทุนแต่ละประเภทให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของ ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรือง “การลงทุนประกอบธุรกิจอืนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.
” นอกจากนี บริษัทฯ
ยังมี คณะกรรมการลงทุ นคอยติ ด ตาม ดูแลความเสี ยง เพื อจะได้มีก ารทบทวนและปรับ ปรุ งแผนการลงทุน อย่า ง
สมําเสมอ
การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนทีแสดงในงบการเงิน จัดทําตามมาตรฐานการบัญชี
-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยคํานวณจากราคาเสนอซือครังหลังสุด ณ วันสิน
ทําการสุดท้ายของปี โดยบริษทั ฯ บันทึกการเปลียนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว ไปยังกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน และรับรูจ้ าํ นวนสะสมไปยังส่วนของเจ้าของ จนกระทังจําหน่ายหลักทรัพย์ จึงบันทึกการ
เปลียนแปลงมูลค่านันในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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-

เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือจนครบกําหนด แสดงตามมูลค่ายุติธรรม ตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย บริษัทฯ
ตัดบัญชี ส่วนเกิน/ส่วนตํากว่ามูลค่าตราสารหนีตามอัตราดอกเบียทีแท้จริง ซึงจํานวนทีตัดจําหน่ายนี จะ
แสดงเป็ นรายการปรับกับดอกเบียรับ
เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ถือเป็ นเงินลงทุนทัวไป ซึงแสดงตามราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)

-

การประเมินสินทรัพย์ลงทุน ทีแสดงในรายงานความเพียงพอของเงินกองทุน ตามประกาศคณะกรรมการกาํ กับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรือง การประเมินราคาสินทรัพย์และหนีสินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.
-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยคํานวณจากราคาเสนอซือครังหลังสุด ณ วันสิน
ทําการสุดท้ายของปี โดยบริษทั ฯ บันทึกการเปลียนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว ไปยังกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน และรับรูจ้ าํ นวนสะสมไปยังส่วนของเจ้าของ จนกระทังจําหน่ายหลักทรัพย์ จึงบันทึกการ
เปลียนแปลงมูลค่านันในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือจนครบกําหนด แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาจากสมาคมตราสารหนี
ไทย
เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด

-

ข้อมูลการลงทุนของบริษัท ณ

ธันวาคม พ.ศ.

และ พ.ศ.
หน่วย : ล้านบาท
มูลค่า ณ วันที 31 ธันวาคม

ประเภทสินทรัพย์ลงทุน

ปี 2564
ราคาบัญขี

เงินฝากสถาบันการเงินและบัตร
เงินฝากสถาบันการ

ปี 2563
ราคาประเมิน

ราคาบัญขี

ราคาประเมิน

26.05

26.05

23.59

23.59

14.89

15.10

23.86

24.18

34.23

34.23

36.04

36.04

75.17

75.38

83.49

83.81

ตราสารหนี (พันธบัตร, หุ้นกู้, ตัว
สัญญาใช้เงิน, ตัวแลกเงิน, หุ้นกู้
แปลงสภาพ และ สลากออมทรัพย์
ตราสารทุน ไม่รวมเงินลงทุนใน
บริษั ทย่อยและบริษัทร่ว ม
รวมสินทรัพย์ลงทุน

หมายเหตุ

- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนีสิน ทีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนีสินทีประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสินของบริษั ทประกันวินาศภัย
เพือวัตถุประสงค์ห ลักในการกํา กับความมันคงทางการเงิน ของบริษัทประกัน ภัย และเพือให้มันใจว่ า
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บริษั ท มี ค วามสามารถในการจ่ า ยผลประโยชน์ต ามสั ญ ญาประกั น ภั ย ได้อ ย่ า งครบถ้ว นแก่ ผู้เอา
ประกันภัย
7. ผลการดําเนินงานของบริษทั ประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ ทีเกียวข้อง
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานในปี
บริษัทฯ มีเบียประกันภัยรับรวมทุกประเภท . ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน
จํานวน . ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ .
ด้านผลประกอบการ ณ ธันวาคม
ปรากฏผลกําไรสุทธิจาํ นวน . ล้านบาท ขาดทุนเพิมจากปี ก่อน
จํานวน . ล้านบาท โดยเป็ นผลขาดทุนจากการรับประกันภัย จํานวน . ล้านบาท เพิมขึนจากปี
จํานวน
. ล้านบาท และ มีรายได้จากการลงทุนและรายได้อืน จํานวน . ล้านบาท ลดลงจากปี
จํานวน . ล้าน
บาท รวมเป็ นผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ . ล้านบาท และคงเหลือเป็ นขาดทุนสุทธิหลังภาษี เงินได้จาํ นวน .
ล้านบาท ซึงสาเหตุหลัก ของผลประกอบการขาดทุนนัน เกิดจากเกิดค่าสินไหมทดแทนรายใหญ่ในปี
จํานวน
ราย ค่าเสียหายประมาณ ล้านบาท

ข้อมูลผลการดําเนินงาน ณ

ธันวาคม พ.ศ.

และ พ.ศ.

รายการ

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2564

ปี 2563

เบียประกั นภัย รับรวม

33.04

34.29

เบียประกั นภัย ทีถื อเป็ นรายได้ (สุทธิ)

11.80

13.38

รายได้จากการลงทุน และ รายได้อนื

2.90

3.98

กํา ไร (ขาดทุน) สุทธิ

1.81

0.84

อัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญ (ร้อยละ)

อัตราส่วน

ปี 2564

ปี 2563

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio)

19%

13%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิ จประกั นภัย (Expense Ratio)

40%

58%

อัตราส่วนรวม (Combined Ratio)

59%

71%

3155%

6194%

3%

1%

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ ิ อหุน้ (Return on Equity)
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. ความเพียงพอของเงินกองทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเงินกองทุน คือ การดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนือง
บริษัทฯ มีการติดตามความพอเพียงของเงินกองทุนเป็ นประจําทุกเดือน และ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ที
หน่วยงานกํากับดูแลได้กาํ หนดไว้อย่างครบถ้วน
ณ ธันวาคม พ.ศ. 4 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio :
CAR) เท่ า กับ ร้อ ยละ 158.08 โดยมากกว่าเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ และส่ง เสริม การประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัย ซึงกําหนดไว้ทีระดับร้อยละ 0
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายยอมรับอัตราความเพียงพอของเงินกองทุนทีระดับไม่ตากว่
ํ าร้อยละ
โดย
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสียง จะพิจารณาทบทวนกรอบการบริหารความเสียง นโยบาย และขอบเขตการ
บริหาร เพือรักษาระดับความเพียงพอของเงินกองทุนให้ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ
ข้อมูลเงินกองทุน ณ

ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563

รายการ
สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที 31 ธันวาคม
ปี 2564

ปี 2563

205.40

195.58

31.81

44.01

- หนีสินจากสัญญาประกั นภัย

14.45

14.27

- หนีสินอืน

17.36

29.74

ส่วนของเจ้าของ

173.59

151.57

158.08%

187.46%

154.22

136.70

97.56

72.92

หนีสินรวม

อัตราส่วนความเพีย งพอของเงินกองทุน (ร้อยละ)
เงินกองทุนทีสามารถนํามาใช้ได้ทังหมด
เงินกองทุนทีต้องดํารงตามกฎหมาย

หมายเหตุ – ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่า ด้วยการกําหนดประเภท
และ ชนิดของเงิน กองทุน รวมทังหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการคํานวณเงิน กองทุน ของบริษั ท
ประกันวินาศภัย กําหนดให้นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการทีจําเป็ นในการกํากับดูแลบริษัททีมีอตั ราส่วน
ความเพียงพอของเงินกองทุนตํากว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนทีใช้ในการกํากับ (supervisory
CAR) ทีกําหนดในประกาศฯ ได้
- รายการข้างต้นคํานวณโดยใช้มูลค่าตามประกาศคณะกรรมการกํากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกัน ภัย ว่ า ด้ว ยการประเมิ น ราคาทรัพ ย์สิ น และหนี สิ น ของบริษั ท ประกั น วิ น าศภั ย และ ประกาศ
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทังหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย
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. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับรอบปี ปฏิทินทีล่วงมาทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ว
งบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที

ธันวาคม พ.ศ. 2564

