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ส่วนท ี  รายละเอยีดการเปิดเผยข้อมูล 

1. ประวตัขิองบรษิัท นโยบาย วตัถปุระสงค ์ และกลยทุธ์ในการดาํเนนิธุรกิจเพอืใหบ้รรลเุป้าหมายในการประกอบ

ธุรกิจตามทกีาํหนดไว ้ รวมถึงแสดงขอ้มูลเกียวกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอยีดลกัษณะผลิตภณัฑ์และ

บริการทสีาํคญั ช่องทางการตดิตอ่บริษัท วธิีการและระยะเวลาทใีชใ้นการเรียกรอ้งพจิารณา และ ชดใชเ้งนิหรือค่า

สินไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั 

 

1.1 ประวัติบริษัท 

บรษิัท สหนิรภยัประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) เรมิเปิดดาํเนินธุรกจิมาตงัแตว่นัท ี  เมษายน พ.ศ.  ดว้ยทนุจด

ทะเบียนจาํนวน  ลา้นบาท เพอืประกอบธุรกิจรบัประกนัวินาศภยัทกุประเภท ต่อมาในปี พ.ศ.  ไดเ้พมิทุนจด

ทะเบียนเป็น  ลา้นบาท และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชน เมือวนัที  มกราคม พ.ศ.  

 

1.2 นโยบาย วตัถุประสงค ์และกลยุทธใ์นการดาํเนนิธุรกิจ 

                การดาํเนินธุรกิจนนั บรษิัทฯจะเพิมจาํนวนตวัแทน/นายหนา้ และเนน้นโยบายในการพิจารณารบั

ประกนัภยัการปฎิบตัิตามกฏหมาย กฏระเบียบต่างๆ  รวมทงัปรบัปรุงกระบวนการทาํงานในดา้นการปฏิบตังิาน

ต่างๆ การบรกิาร  และควบคมุค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน ปรบัลดอตัราพนกังานใหอ้ยูใ่นระดบัทีเหมาะสม เพือให้

การดาํเนนิงานของบรษิัทฯ คล่องตวัและเกิดผลกาํไร และอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทนุเพิมขึน  

 

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั และ ธุรกิจประกนัภยัต่อ ประกอบดว้ย 

 การประกนัอัคคีภยั เป็นการใหค้วามคุม้ครอง ทรพัยส์ินทีเอาประกนัภยั  เช่น  สิงปลกูสรา้ง เครืองจกัร   

สต๊อกสินคา้ ทีอาจไดร้บัความเสียหายจากอคัคีภยั และภยัเพิมตา่ง ๆ เช่น ภยัจากนาํท่วม ภยัจากลม

พาย ุภยัจากแผ่นดินไหว เป็นตน้ 

 การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง เป็นการใหค้วามคุม้ครองกบัสนิคา้ทีขนส่ง ทงัทางนาํ ทางอากาศ และ 

ทางบก 

 การประกนัภยัเบด็เตล็ด เป็นการใหค้วามคุม้ครองอบุตัิเหตสุ่วนบคุคล  

 ลงทนุในสินทรพัยล์งทนุเพือผลประโยชนเ์พิมเติม โดยอยู่ภายใตข้อ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั เช่น การลงทนุในเงินฝากประจาํกบัธนาคารพาณิชย ์

ลงทนุในตราสารทนุ ตราสารหนี เป็นตน้ 
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1.4 รายละเอียดผลิตภัณฑ ์ บริการทีสาํคัญของบริษทั และสดัส่วนร้อยละของเบียประกนัภัย แยกตาม

ประเภทของการรับประกันภัย 

 

ขอ้มลูผลิตภณัฑ ์ณ  ธันวาคม พ.ศ.                          หน่วย : ลา้นบาท 

การประกันภัย

เบด็เตล็ด

ตัวเรือ สินคา้ อุบตัิเหตุส่วนบุคคล

จาํนวนเบยีประกันภัยรับโดยตรง 30.89 0.00 1.73 0.42 33.04

สัดส่วนของเบยีประกันภัย (รอ้ยละ) 93.49 0.00 5.24 1.27 100.00

รายการ การประกันอัคคีภัย

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

รวม

หมายเหต ุ: ขอ้มลูจากรายงานประจาํปี 

 

1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท วธิีการและระยะเวลาทีใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงนิหรือค่า

สนิไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย   

  

   . .   ขนัตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรบัค่าสินไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั      

 

 

 

 

 

 ตรวจสอบ 

 

      ขอเอกสาร     

 

      เจรจาต่อรอง  

 

    

 

 

 

ขนัตอนการจดัการสินไหม 

ผู้เอาประกันภัย 

รายละเอียดความเสียหาย  (หนังสือเรียกร้องความเสียหายจากลูกค้า) 

เอกสารและหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

จ่ายค่าเสียหาย  (ผู้เอาประกันภัย/ผู้รับผลประโยชน)์ 

บริษัทประกันภัย 

บริษัทสาํรวจ 
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     เอกสารประกอบการเรียกรอ้ง 

1. ใบเสนอราคาและ/หรือ ใบเสรจ็รบัเงิน 

2. รายงานการตรวจสอบของชา่งและ Supplier ในกรณีอปุกรณไ์ฟฟา้ และเครืองจกัรเสียหาย 

3. สาํเนาบนัทึกประจาํวนัในการแจง้ความดาํเนินคดี ในกรณีทรพัยส์นิสญูหายหรือถูกบคุคลภายนอก                   

กระทาํละเมดิ 

4. สาํเนาหนงัสือเรียกรอ้งคา่เสียหายกบัผูท้าํละเมิด 

เอกสารหลกัฐานประกอบการชดใช ้

1. สญัญาประนีประนอมยอมความ 

2. สาํเนาหนงัสือจดทะเบียนของบรษิัทฯ ไม่เกิน  เดือน และสาํเนาบตัรประชาชนของกรรมการผูมี้     

อาํนาจ พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้งในกรณีเป็นนิติบคุคล 

3. สาํเนาทะเบียนบา้นและสาํเนาบตัรประชาชนของผูเ้อาประกนั พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

4. สาํเนาโฉนดทีดินในกรณีการชดใชค้่าสินไหมสิงปลกูสรา้ง 

5. เอาสารจากกองพิสจูนห์ลกัฐานของตาํรวจ ในกรณีเป็นตน้เพลิง 

              6. เอกสารหรือหลกัฐานอืนๆ ทีเกียวขอ้ง 

 

    . .   วิธีการติดต่อบรษิัท และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง กรณีมขีอ้พิพาทหรือเรืองรอ้งเรียน 

เมอืเกิดวินาศภยัใหร้ีบดาํเนินการแจง้เหตุความเสียหายใหบ้รษิัทฯทราบทนัที ทางช่องทางโทรศพัท ์

 นายจาํรสั   ธรรมาจกัรก์ุล               โทร. 0-2236-0049 ต่อ 104 

                 นายสธุี      เต็มบุญประเสรฐิสขุ โทร. 0-2236-0049 ต่อ 107, 0-2236-1313 

 

2. กรอบการกาํกับดแูลกจิการทดีี และกระบวนการควบคมุภายในของบริษทั รวมถงึรายละเอียดใน                   

การดาํเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว 

 

ระบบการควบคมุภายใน เป็นกลไกสาํคญัหนึงของการกาํกบัดแูลกิจการทดีี บรษิัทจงึกาํหนดใหท้กุส่วนงาน

จดัวางระบบการควบคมุภายใน โดยแฝงอยู่กบัการปฏิบตัิงานปกติในทกุหนา้ทีและทกุระดบัของการปฏิบตังิานที

แตกตา่ง ตามความจาํเป็นและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน โดยจะตอ้งมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ สอดคลอ้งกบัระดบัความเสียงทบีรษิัทยอมรบัได ้ ตลอดจนมกีารสือสารขอ้มลูทเีกียวขอ้ง

อย่างเพียงพอ ทนักาลและเหมาะสม เพือช่วยใหผู้บ้รหิารและบุคลากรสามารถปฎิบตัิหนา้ทีของตนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ และใหฝ่้ายบรหิารและฝ่ายตรวจสอบตดิตามประเมินผลการควบคมุภายในไดอ้ย่างต่อเนืองและ

สมาํเสมอ และเพอืใหก้ารดาํเนินงานบรรลวุตัถปุระสงค ์ รวมทงัการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรือขอ้กาํหนดที

เกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ  บรษิัทจดัใหม้ีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) รวมถงึหน่วยงาน

กาํกบัดแูลการปฏิบตัิตามกฏหมาย (Compliance Unit) เพอืช่วยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บรษิัท เพอืใหเ้กิดความมนัใจวา่การดาํเนินกจิกรรมทางการเงินและกจิกรรมหลกัของบรษิัทไดด้าํเนินการตาม

แนวทางทีกาํหนดและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบการปฏิบตัติามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้งกบับรษิทั 

(Compliance Control) รวมถงึสอบทานระบบการควบคมุภายในวา่มีความรดักมุเพียงพอแค่ไหนอย่างไร การ
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ปฏิบตัิงานของพนักงานในแผนกและฝ่ายต่างๆ ไดป้ฏิบตัิตามระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัทอยา่งเครง่ครดัเพยีงใด 

สอบทานระเบียบในดา้นต่างๆเพอืเสนอแนะในการปรบัปรุงใหเ้ขา้กบัสถานการณ ์ และเพือใหเ้กิดความเป็นอิสระ

สามารถถ่วงดลุไดอ้ยา่งเต็มที  

 

2.1 กรอบการกาํกับดูแลกิจการทีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษทั 

 

องคป์ระกอบของกระบวนการควบคมุภายใน  

1. สภาพแวดลอ้มของการควบคุม (Control Environment) 

สภาพแวดลอ้มของการควบคุม หมายถึง ขอบเขตของระบบการควบคุมภายใน ไม่ว่าจะเป็นการจดัองคก์ร 

การพัฒนาระบบ การนําเอาระบบดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติ และการติดตามการทาํงานของระบบการควบคุมภายใน 

สภาพแวดลอ้มของการควบคุมจะประกอบดว้ยกลไกและการจดัการต่างๆทีจะทาํใหแ้น่ใจว่าบรษิัทสามารถบ่งชีใหเ้ห็น

ถึงความเสียงทงัภายในและภายนอกทีบรษิัทกาํลงัเผชิญอยู่ 

 มีการพฒันาระบบการควบคุมภายในและนาํระบบดงักล่าวมาใชป้ฏิบตัิอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพือให้

สามารถบรหิารจดัการความเสียงของบริษัทดว้ยความระมดัระวงั 

 มีระบบในการติดตามการทาํงานของระบบการควบคมุภายในทีเชือถือได ้

บริษัทจาํเป็นตอ้งมีสภาพแวดลอ้มของการควบคุมทีเหมาะสมและมีประสิทธิผลเพือใหแ้น่ใจว่าการดาํเนินงานต่างๆ 

ของบรษิัทไดร้บัการบรหิารจดัการและควบคมุดว้ยความระมดัระวงั สภาพแวดลอ้มของการควบคมุประกอบดว้ยปัจจยั 

ดงัต่อไปนี 

 คณะกรรมการบริษัท ซึงตระหนักถึงความสาํคญัของการกาํกับดูแลกิจการทีดีและมีความรูค้วามเขา้ใจในหนา้ที

ของตนในการจดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

 ผูบ้รหิารของบรษัิท ซึงบรหิารการดาํเนินธุรกิจของบริษัทดว้ยความระมดัระวงัและเหมาะสม 

 พนกังานมีความรูค้วามเขา้ใจ ตระหนกัถึงและใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคมุภายในของบรษิัท 

 ระบบสารสนเทศทีมีประสิทธิผลเพอืใหก้ารบรหิารจดัการความเสียงของบรษิัทเป็นไปอย่างเหมาะสม 

 การตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ เพือติดตามประสิทธิผลของการควบคมุทางดา้นโครงสรา้งและวิธีการปฏิบัติงาน 

2. การประเมินและการบรหิารความเสียง (Risk Assessments) 

กาํหนดใหมี้นโยบายและวิธีการทีเหมาะสมในการประเมินและบริหารความเสียงสาํคญัทบีริษัทกาํลงัเผชิญ

อยู่ โดยจัดให้มีกระบวนการเพือระบุและประเมินความเสียงทีบริษัทกําลังเผชิญอยู่และอาจมีผลกระทบอย่างมี

สาระสาํคญัต่อบริษัทเป็นประจาํอย่างต่อเนือง ควบคุมวิธีการปฏิบตัิงานใหส้ามารถบริหารจดัการความเสียงไดอ้ย่าง

เหมาะสมดว้ยความระมดัระวงั 

 สอบทานการควบคุมวิธีการปฏิบัติงานอย่างสมาํเสมอ เพือให้แน่ใจว่าการควบคุมดังกล่าวยังสามารถบริหาร

จัดการความเสียงไดอ้ย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันให้แน่ใจว่าบริษัทมีวิธีการที

เหมาะสมและมีประสิทธิผลในการวางแผน การอนุมัติ การดาํเนินธุรกรรมประเภทใหม่ๆ การวัดความเสียงที
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เกียวขอ้ง และการกาํหนดการควบคุมดา้นโครงสรา้งและวิธีการปฏิบัติงานทีจาํเป็นในการบริหารความเสียง 

รวมถึงการกาํหนดระดบัความเสียงทยีอมรบัไดแ้ละนโยบายในการบรหิารความเสียงใหแ้น่ใจว่าความเสียงโดยรวม

ของบรษิัทอยู่ในระดบัทีเหมาะสมและยอมรบัได ้

 จดัใหม้ีระบบการรายงานเพือใหแ้น่ใจว่าผูบ้รหิารจะไดร้บัขอ้มลูเกียวกบัความเสียงสาํคญัทีบรษัิทกาํลงัประสบหรอื

เกียวขอ้งกับธุรกรรมของบรษิัท เพือใหผู้บ้ริหารสามารถกาํหนดหรือปรบัเปลียนนโยบายและกระบวนการบริหาร

จดัการความเสียงทเีหมาะสมและทนัท่วงที 

3. กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) 

กิจกรรมการควบคมุ หมายถึง นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบติั รวมถึงมาตรการต่าง ๆ  ทีฝ่ายบรหิารกาํหนดขึน

เพือใหบุ้คลากรนาํไปปฏิบัติเพือลดหรือควบคุมความเสียง และไดร้บัการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม ตัวอย่าง

กิจกรรมการควบคุม เช่น การสอบทานงาน การกาํหนดระดบัความรบัผิดชอบ อาํนาจในการอนุมัติ และการแบ่งแยก

หนา้ที เป็นตน้ 

ดงันนับริษัทจึงมีการกาํหนดกจิกรรมการควบคุม สาํหรบัการดาํเนินกิจกรรมทางการเงินและกิจกรรมหลกัของ

บรษิัท ดงัต่อไปนี 

.  การพฒันาผลิตภณัฑ ์  

การพฒันาผลิตภณัฑ ์คือ กระบวนการในการพฒันาลักษณะของรูปแบบความคุม้ครองประกันภยั ใหเ้ป็นที

ตอ้งการของตลาดและมีความสอดคลอ้งกับวตัถุประสงคท์างธุรกิจของบริษัท ฯ  รวมถึงการปรบัปรุงหรือเปลียนแปลง

รูปแบบกรมธรรมป์ระกนัภยัปัจจบุนัใหเ้หมาะสมมากยิงขึน โดยบรษิัท ฯ ไดก้าํหนดกิจกรรมการควบคมุ ดงันี 

. .  กาํหนดแผนงานในการพฒันาผลิตภณัฑเ์ป็นลายลกัษณอ์กัษร ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัแผนธุรกิจระยะสัน

และระยะยาว เงินกองทนุ และระดบัความเสียงทยีอมรบัได ้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากกรรมการผูจ้ดัการ 

. .  จดัใหม้ีการจดัทาํคู่มือปฏิบตัิงาน เป็นลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มทงัมีการสือสารและจดัอบรมใหพ้นกังานรบัทราบ

และเขา้ใจ 

. .   กาํหนดบทบาท หนา้ที ความรบัผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์พรอ้มมอบหมาย

อาํนาจหน้าทีในดา้นการปฏิบัติงาน การอนุมัติ และการควบคุมอย่างชัดเจน รวมถึงระดับอาํนาจในการให้ความ

เห็นชอบ 

. .  จดัใหม้ีกระบวนการตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มลูก่อนนาํเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการเพือใหค้วามเห็นชอบ  

. .  กาํหนดใหก้ารพฒันาผลิตภณัฑต์อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อนเสนอขายผลิตภณัฑ ์

. .  กาํหนดใหม้ีเกณฑใ์นการบริหารความเสียง ในกรณีทีผลิตภณัฑน์ัน ๆ ใหผ้ลตอบแทนไม่เป็นไปตามทีคาดหวัง 

หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีบรษิัท ฯ ไดว้างไว ้

.  การกาํหนดอตัราเบียประกนัภยั   

การกาํหนดอัตราเบียประกันภัยและเงือนไขความคุ้มครอง คือ กระบวนการประเมินค่าสินไหมทดแทน

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์ ตน้ทุนทางการเงิน  ตน้ทุนการปฏิบัติการ และประมาณการรายไดจ้ากเบียประกันภัย  
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เพือใหอ้ตัราเบียประกันภยัทีบริษัท ฯ กาํหนดขึนสะทอ้นถึงความเสียงในภยัทีคุม้ครองอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ

ระดบัความเสียงภยั โดยบรษิัท ฯ ไดก้าํหนดกิจกรรมการควบคมุ ดงันี 

. .  กาํหนดใหมี้การรวบรวมขอ้มลูประกอบการพิจารณา กาํหนดสมมติฐานในการคาํนวณอตัราเบียประกนัภยัอย่าง

เพียงพอและเหมาะสม  

. .  กาํหนดใหน้กัคณิตศาสตรป์ระกันภยัมีส่วนรว่มในกระบวนการกาํหนดอตัราเบียประกันภยั เพอืตรวจสอบความ

ถกูตอ้งของขอ้มลูสถิติและความเหมาะสมของอตัราเบียประกนัภยั 

. .  กาํหนดใหก้ารพิจารณาอตัราเบียประกนัภยัตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากกรรมการผูจ้ดัการ 

. .  กาํหนดใหม้ีเกณฑใ์นการบรหิารความเสียง ในกรณีทีผลิตภณัฑน์นั ๆ ใหผ้ลตอบแทนไม่เป็นไปตามทีคาดหวงั  

. .  การกาํหนดอตัราเบียประกนัภยั  ใหเ้ป็นไปตามพิกดัอตัราเบียประกนัภยัทีกฎหมายกาํหนด 

 

.  การพิจารณารบัประกนัภยั   

การพิจารณารบัประกนัภยั คือ กระบวนการประเมินความเสียงทบีรษิัท ฯ จะสามารถรบัเสียงภยัไวเ้องภายใต้

ขอบเขตของระดบัความเสียงทียอมรบัได ้โดยการพิจารณารบัประกันภัยเกียวกับการรวบรวมขอ้มูลทีเกียวกับการขอ

เอาประกันภัย การประเมินระดบัความเสียง การคาํนวณเบียประกันภยัตามอัตราทีบริษัท ฯ กาํหนดและเป็นไปตาม

พิกัดอัตราเบียประกันภัยทีสาํนักงาน คปภ. กาํหนด และการตัดสินใจรบัหรือปฏิเสธการประกันภัย  โดยบริษัท ฯ ได้

กาํหนดกิจกรรมการควบคมุ ดงันี 

. .  กาํหนดแนวทางการพิจารณารบัประกนัภยัเป็นลายลักษณอ์กัษรใหเ้หมาะสมกบัความสามารถในการรบัเสียงภยั

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

จากกรรมการผูจ้ดัการ 

. .  กาํหนดบทบาท หนา้ที ความรบัผิดชอบของหน่วยงานงาน และบุคลากรดา้นการพิจารณารบัประกันภัย โดย

มอบหมายอาํนาจหน้าทีการปฏิบัติงาน การอนุมัติ และการควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับระดับอาํนาจในการ

พิจารณารบัประกนัภยั รวมถึงนโยบายและแนวทางในการพิจารณารบัประกนัภยั 

. .  กาํหนดขอบเขตและระดับอาํนาจในการพิจารณารบัประกันภัย (Underwriting Authority) โดยใหร้ะดับความ

เสียงทสีงูขึนหรือซบัซอ้นตอ้งไดร้บัการพิจารณาจากผูม้ีอาํนาจตามระดบัตาํแหน่งงานทีสงูขึน 

. .   จัดให้มีระบบสารสนเทศการประกันภัยเพือเชือมโยงข้อมูลสําคัญ ได้แก่ ข้อมูลเกียวกับการพิจารณารับ

ประกันภยั อาํนาจการพิจารณารบัประกนัภยั การจ่ายค่าสินไหมทดแทน ขีดจาํกัดการเอาประกันภยัต่อ และขอ้มลูภยั

สะสม โดยบรษิัท ฯ ไดก้าํหนดสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูเพือรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูไวอ้ย่างชดัเจน 

.  การจดัการค่าสินไหมทดแทน   

การจดัการผลประโยชนแ์ละค่าสินไหมทดแทน คือ กระบวนการตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานเพือพิจารณา

จ่ายชาํระค่าสินไหมทดแทนและผลประโยชนไ์ดอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้นตามทีระบใุนสญัญาประกนัภยั โดยบรษิัท ฯ 

ไดก้าํหนดกิจกรรมการควบคมุ ดงันี 

. .  กาํหนดนโยบายการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยไดร้บัความเห็นชอบจากกรรมการผูจ้ดัการ 
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. .  จดัใหม้ีการจดัทาํคู่มือปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อกัษร ในเรืองการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน การตัง

สาํรองค่าสินไหมทดแทน การสาํรวจและการรายงานความเสียหาย การตกลงค่าสินไหมทดแทน และการจ่ายค่า

สินไหมทดแทน พรอ้มทงัมีการสือสารและจดัอบรมใหพ้นกังานรบัทราบและเขา้ใจ 

. .  กาํหนดบทบาท หนา้ที ความรบัผิดชอบของหน่วยงานและบคุลากรดา้นการจ่ายผลประโยชน ์รวมถึงการใชสิ้ทธิ

ตามสัญญาประกันวินาศภัย โดยแบ่งแยกหน้าทีของฝ่ายงานทีรบัผิดชอบการพิจารณารบัประกันภัยและการจ่ายค่า

สินไหมทดแทน รวมถึงขอบเขตอาํนาจในการอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยพิจารณาประสบการณ์ ความรู ้

ความสามารถ และความชาํนาญตามตาํแหน่งงานไวอ้ย่างเหมาะสม 

. .  กาํหนดขอบเขตและระดบัอาํนาจในการพิจารณาจ่ายผลประโยชน ์(Claims Authority) และระดบัอาํนาจในการ

อนุมัติการใชสิ้ทธิตามสญัญาประกันวินาศภยัให้จาํนวนค่าสินไหมทดแทนทีสูงขึนหรือรายการทีมีความซับซอ้นตอ้ง

ไดร้บัการพิจารณาจากผูม้ีอาํนาจตามระดบัตาํแหน่งงานทีสงูขึน 

.  การประกนัภยัต่อ   

การประกันภัยต่อ คือ การกระจายการเสียงภัยของบริษัท ฯ ไปยังผูร้ับประกันภัยรายอืน  ซึงเรียกว่า ผู้รบั

ประกนัภยัต่อ รวมถึง กระบวนการคดัเลือกและทบทวนความเหมาะสมของผูร้บัประกนัภยัต่อ  การกาํหนดขีดจาํกดัการ

กระจุกตวัต่อผูร้บัประกนัภยัต่อรายหนึง ๆ เพือลดความเสียงหรือความผนัผวนของภยัทีบรษัิท ฯ ตอ้งรบัเสียงภัยไวเ้อง  

นอกจากนีการประกันภยัต่อยงัช่วยใหบ้รษิัท ฯ เพิมศักยภาพและขีดความสามารถในการรบัประกันภยัดว้ย โดยบรษิัท 

ฯ ไดก้าํหนดกิจกรรมการควบคมุ ดงันี 

 . .  กาํหนดกลยทุธก์ารบรหิารการประกันภยัตอ่เป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยไดร้บัความเห็นชอบจากกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

. .  จดัใหม้ีการจดัทาํคู่มือปฏิบตัิงาน เป็นลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มทงัมีการสือสารและจดัอบรมใหพ้นกังานรบัทราบ

และเขา้ใจ 

 . .  กาํหนดใหม้ีคู่มอืจดัสรรภยั เพอืใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจดัสรรภยัในแต่ละประเภทภยั  

 . .  กําหนดนโยบายการจัดทําประกันภัยต่อ สาํหรับการรับประกันภัยต่อรับเฉพาะราย และการทํา

ประกนัภยัต่อจ่ายเฉพาะราย 

 . .  กาํหนดบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรดา้นการประกันภัยต่อ  พรอ้ม

มอบหมายอาํนาจหนา้ทีดา้นการปฏิบตัิงาน การอนมุตัิ และการควบคมุ ใหส้อดคลอ้งกบัระดบัอาํนาจในการประกันภยั

ต่อ 

 . .  ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานกาํกับดูแล เช่น ประกาศคณะกรรมการกาํกับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขในการรบัประกันภยัต่อของบริษัท

ประกนัวินาศภยั พ.ศ.  ประกาศ ณ วนัที  มิถนุายน  
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.  การลงทุนประกอบธุรกิจอืน   

เพือใหเ้กิดความมนัใจว่าบริษัท ฯ มีการดาํเนินการดา้นการลงทุนและการประกอบธุรกิจอืนอย่างเหมาะสม

และเป็นไปตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง รวมถึง สอดคลอ้งกับภาระผูกพัน ความพรอ้มของระบบงานและความรูค้วาม

เชียวชาญของบุคลากร โดยบรษัิท ฯ ไดก้าํหนดกิจกรรมการควบคมุ ดังนี 

 . .  กาํหนดนโยบายการลงทนุเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท 

 . .  ใหค้ณะกรรมการลงทุนทาํหนา้ทีกาํกับดูแลการปฏบิตัิงานการลงทุนของบรษัิท ฯ ใหเ้ป็นไปตามกรอบ

และนโยบายการลงทนุทีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท 

 . .  จดัใหม้ีหน่วยงานดา้นการลงทุนเพือทาํหนา้ทีปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบรษิัท ฯ 

รวมถึงติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานดา้นการลงทนุ โดยรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการลงทุน 

              . .  จดัใหม้ีการจดัทาํคู่มือปฏิบตัิงาน เป็นลายลกัษณอ์กัษร พรอ้มทงัมีการสือสารและจัดอบรมใหพ้นกังาน

รบัทราบและเขา้ใจ 

              . .  กาํหนดขอบเขตและระดบัอาํนาจในการพิจารณาลงทนุ โดยใหร้ะดบัความเสียงทีสงูขึนหรือซบัซอ้นตอ้ง

ไดร้บัการพิจารณาจากผูม้ีอาํนาจตามระดบัตาํแหน่งงานทีสงูขึน 

 . .  ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกํากับดูแลอย่างเคร่งครัด เช่น สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

 . .  จดัใหม้ีการทบทวนความเหมาะสมของการลงทนุ ในแต่ละประเภทอย่างนอ้ยปีละ  ครงั 

.  การรบัเงิน - การจ่ายเงิน 

เพือให้มันใจไดว้่าการปฏิบัติงานดา้นการรบัเงิน – การจ่ายเงิน มีความถูกตอ้งและครบถ้วน รวมถึงมีระบบ

การจดัเก็บเอกสาร การบนัทึกขอ้มลู การรกัษาความปลอดภยัของเอกสารและขอ้มลู การตรวจสอบความถูกตอ้งของ

จาํนวนเงิน และการยืนยนัการกระทบยอดใหม้ีประสิทธิภาพ บรษิัท ฯ ไดก้าํหนดกิจกรรมการควบคมุ ดงันี 

 . .  จดัใหมี้การจดัทาํระเบียบปฏบิตัิเกียวกบัการรบัเงิน – การจ่ายเงินเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยไดร้บัความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท พรอ้มทงัมีการสือสารและจดัอบรมใหพ้นกังานรบัทราบและเขา้ใจ 

 . .  กาํหนดบทบาท หนา้ที ความรบัผิดชอบของหน่วยงานงานและบุคลากรดา้นการรบัเงิน การจ่ายเงิน 

พรอ้มมอบหมายอาํนาจหนา้ทีในดา้นการปฏิบตัิงานการอนุมตัิ และการควบคมุอย่างชดัเจน รวมถึงระดบัอาํนาจในการ

ใหค้วามเห็นชอบ 

 . .  มีการแบ่งแยกหนา้ทีผูจ้ดัทาํบัญชีกับผูมี้อาํนาจอนมุตัิการรบัประกนัภยั และเจา้หนา้ทีทตีอ้งติดต่อกับ

ลกูคา้กบัเจา้หนา้ทีทปีฏิบตัิงานดา้นงานสนบัสนนุไวอ้ย่างชดัเจน 

              . .  มีระบบการ ควบคุมการ ใชใ้บเสร็จรบัเงินและใบรบัเงินชวัคราว มีการกระทบยอดระหว่างเงินในบญัชี

กบัยอดใบเสรจ็รบัเงินหรือใบรบัเงินชวัคราว 

              . .  มีระบบการควบคมุบญัชีพกั หรือบญัชีอืนซงึมีลกัษณะเดียวกนั และระบบติดตามหนีรวมถึงการจดัอายุ

หนผิีดนดั 

               . .  มีระบบติดตามเช็คทียังไม่ได้ขึนเงิน เพือให้สามารถติดตามจาํนวนและระยะเวลาทีรอการขึนเงิน 

รวมถึงการบนัทึกบญัชีใหถ้กูตอ้งตรงตามประเภทบญัชี 
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               . .  มีการจัดเก็บขอ้มูลและเอกสารหลักฐานทีสามารถระบุรายละเอียดการรบัเงินของบริษัท ทีสามารถ

ตรวจสอบได ้

 . .  ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกาํกับดูแลดา้นต่างๆอย่างเครง่ครดั เช่น สาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกับและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) ,สาํนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ปปง.) , กรมสรรพากร ,กรมพฒันาธุรกิจการคา้ เป็นตน้   

. ระบบสารสนเทศและการสือสารขอ้มลู (Information and Communication) 

.  ระบบสารสนเทศ 

บรษิัทตอ้งจดัใหม้ีระบบสารสนเทศทีสามารถใหข้อ้มลูอย่างเพียงพอเพือใชใ้นการตดัสินใจทางธุรกิจไดท้นัต่อ

เหตุการณ์ สนับสนุนให้การบริหาร การดาํเนินงาน และการควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และใชใ้นการจัดทาํ

รายงานต่อบคุคลภายนอก เชน่ งบการเงิน รายงานต่อหน่วยงานกาํกบัดแูล 

ระบบสารสนเทศ คือ กระบวนการประมวลผลขอ้มูลเกียวกับการดาํเนินงานของบริษัทและความเสียงทีบริษัทกาํลัง

ประสบอยู่หรืออาจจะประสบในอนาคต และรายงานขอ้มลูทไีดจ้ากการประมวลผลในรูปแบบทีทาํใหบุ้คลากรในบรษิัท

สามารถใช้ในการติดตาม สอบทานและปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของตน รวมถึงการจัดทํารายงานต่อ

บคุคลภายนอก เช่น ผูเ้อาประกันภยั ผูถื้อหุน้และหน่วยงานกาํกบัดูแล ระบบสารสนเทศทีดี จะชว่ยใหบ้รษิัทสามารถ 

• ระบ ุประเมนิและติดตามธุรกรรม ความเสียง ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัท 

• ติดตามประสิทธิผลและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และรายงานการไม่ปฏิบัติตามระบบให้ผู้บริหาร

ทราบ 

นอกจากนรีะบบสารสนเทศตอ้งไดร้บัการสอบทานเป็นประจาํเพือประเมินความเหมาะสมและความทนัสมยั

ของรายงาน และคณุภาพของการประมวลผลขอ้มลู 

 

.  การควบคุมและรกัษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศ  

การควบคุมและรกัษาความปลอดภัยดา้นสารสนเทศ ประกอบดว้ย การพฒันาระบบสารสนเทศ และระบบ

การควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบงานและฐานข้อมูลทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึงรวมถึง การจัดใหม้ี

ระบบงานทดแทนกรณีฉกุเฉิน การสาํรองขอ้มลู และการกูข้อ้มลู 

. .  การพฒันาระบบสารสนเทศ บรษิัทตอ้งพฒันาระบบขอัมลูสารสนเทศเพือใหม้นัใจว่า 

• กลยทุธด์า้นระบบสารสนเทศของบรษิัทเป็นไปในทางเดียวกบัแผนธุรกิจและกลยทุธโ์ดยรวม 

• มีความพรอ้มดา้นทรพัยากรทงัฮารด์แวรแ์ละซอฟแวร ์รวมถึงบคุลากรทีมีความรูแ้ละความชาํนาญในการปฏิบัติงาน 

• มีการทดสอบระบบเพือใหม้นัใจว่าระบบทาํงานไดอ้ย่างเหมาะสมก่อนการใชง้านจรงิ 

• วิธีการควบคมุและรกัษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ จะตอ้งแน่ใจไดว้่า 

- การเปลียนแปลงระบบ ไม่ว่าจะเป็นฮารด์แวร ์ซอฟแวร ์หรือขอ้มลูทีจะประมวลผลจะตอ้งไดร้บัการอนุมัติ

จากผูมี้อาํนาจและทาํการทดสอบก่อนการนาํมาใช ้

- ระบบสารสนเทศตอ้งจดัทาํเป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมถึงบนัทึกการเปลียนแปลงใดๆของระบบดงักล่าว 

. .  การควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ประกอบดว้ย 
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• การรกัษาความปลอดภยัดา้นการเขา้ถึงระบบสารสนเทศ  

- ฮารด์แวร ์ซอฟแวร ์และขอ้มลูถกูตอ้งและเหมาะสม 

- การเขา้ถึงฮารด์แวร ์ซอฟแวร ์และขอ้มลู จาํกัดไวส้าํหรบัผูที้ไดร้บัอนญุาตเท่านนั 

- อปุกรณร์กัษาความปลอดภยัและระบบป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มลู จดัไวอ้ย่างเพียงพอเพือป้องกนัความเสียงที

ผูไ้ม่ไดร้บัอนญุาตจะสามารถเขา้ถึงระบบงานและขอ้มลูได ้

• การสาํรองขอ้มลูและการกูร้ะบบสารสนเทศ  

- บริษัทมีระบบการสาํรองขอ้มูลและการกูร้ะบบสารสนเทศในกรณีทีเกิดการหยุดชะงักของระบบ ความ

เสียหายและสญูหายของอปุกรณ ์ขอ้มลู ฮารด์แวร ์ซอฟแวร ์และเอกสารทีเกียวขอ้ง 

- บรษิัทสอบทานและทดสอบระบบการจดัการกรณีธุรกิจหยดุชะงกัเป็นประจาํ 

. ระบบการติดตามและประเมินผล 

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพือทาํหนา้ทีประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน ระบบการ 

บริหารความเสียง การติดตาม การปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ของบริษัท ตามแผนการตรวจสอบ ประจาํปี ซึงไดพิ้จารณาจากเป้าหมาย วัตถุประสงค ์กลยุทธ์และปัจจัยเสียงที

เกียวขอ้ง รวมไปถึงจุดควบคุมทีสาํคญัทีจะมี ผลกระทบต่อการบรรลวุตัถุประสงคข์องบรษิัทฯ โดยแผนการตรวจสอบ

ไดผ่้านการอนมุตัิเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ อีกทงัฝ่ายตรวจสอบยงัมีกฎบตัรทีไดก้าํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ 

เป้าหมาย วตัถปุระสงค ์ภาระหนา้ที ความรบัผิดชอบ รวมทงัสิทธิในการปฏิบตัิงานตรวจสอบไวอ้ย่างชดัเจน และมีคู่มอื

การตรวจสอบ ใหเ้จา้หนา้ทีตรวจสอบมี มาตรฐานการปฏิบตัิงานตรวจสอบทียึดถือได ้ทงันเีพอืเพิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบตัิงานและใหเ้ป็นไปตาม มาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

 

2.2 โครงสร้างองคก์รของบริษัท  
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.  โครงสร้างการจัดการของบรษิัท 

- คณะกรรมการ 

                       . นายบุญ ธรรมาจกัรก์ลุ  ประธานกรรมการ 

                       . นางไอรญิ  ธรรมาจกัรก์ลุ  กรรมการ 

                       . นายจาํรสั  ธรรมาจกัรก์ลุ  กรรมการ 

                       . นายสธีุ  เต็มบญุประเสริฐสุข  กรรมการ 

                       . นางสรรสดุา  ธรรมาจกัรก์ลุ  กรรมการ 

                       . นายชวินทร ์ บญัญัติปิยพจน ์  กรรมการ 

                       . นางสาวปาณิศา  รุง่นพคุณศรี กรรมการ 

                       . นายอาทร  สทุธิสมบูรณ ์  กรรมการ 

          . นายจิตติศกัดิ  ธรรมาจกัรก์ลุ   กรรมการ 

         . นางสาวสธุาทิพย ์ พนัธส์งูศกัดิ กรรมการ 
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- คณะผูบ้ริหาร 

                        . นายบญุ ธรรมาจกัรก์ลุ  ประธานกรรมการบรหิาร 

                        . นายจาํรสั  ธรรมาจกัรก์ลุ  กรรมการและผูอ้าํนวยการ 

                        . นางสรรสดุา  ธรรมาจกัรก์ลุ  กรรมการและผูจ้ดัการ 

                        . นายสธีุ  เต็มบุญประเสรฐิสขุ  กรรมการและรองผูจ้ดัการ 

                        . นางวรรตัน ์เติมวาณิช  สมหุบ์ญัชี 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการบรษิัท 

 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าทีหลักในการจัดแบ่งหน้าทีการดูแลเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบต่อการ

บรหิารงานการกาํหนดหนา้ที ความรบัผิดชอบ รวมถึง การปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้ และผลประโยชนข์องผูถื้อกรมธรรม์

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

ข้อมูล (Disclosure) และมีความโปร่งใส (Transparency) ในการดาํเนินงานและตัดสินใจ เพือประโยชน์สูงสุดของ

บรษิัทฯ 

 

.  คณะกรรมการชุดย่อย  

2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

                       1. นายอาทร  สทุธิสมบรูณ ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                       2. นายจาํรสั  ธรรมาจกัรก์ลุ  กรรมการตรวจสอบ 

          .  นายสธีุ  เต็มบญุประเสรฐิสขุ  กรรมการตรวจสอบ 

                       4. นายชวินทร ์ บญัญัติปิยพจน ์ กรรมการตรวจสอบ 

          .  นางสาวปาณิศา  รุง่นพคณุศรี กรรมการตรวจสอบ  

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

 -  สอบทานใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงินทีมีความถูกตอ้ง เชือถือได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลทีสาํคัญโดย

ครบถว้นและเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีทีรบัรองโดยทวัไป 

 -  สอบทานและประเมินผลใหบ้รษิัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบบรหิาร

ความเสียงทีเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และรดักุม ตามกรอบทีไดร้ับการยอมรบัเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงกาํหนด

อาํนาจหนา้ท ีความรบัผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบและกาํกบั 

 -  สอบทานใหบ้รษิัทปฎิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัวินาศภยั ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัและส่งเสรมิการประกอบธุระกิจประกนัภยั (คปภ.) และกฎหมายอืนๆทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
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 -  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเป็นอิสระเพือทาํหนา้ทีผูส้อบบัญชีของบริษัท และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว 

-  จดัทาํรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทและเปิดเผยในรายงานประจาํปี 

 -  ดาํเนินการอนืๆ ตามทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

. .  คณะกรรมการบรหิารความเสียง 

        1. นายจาํรสั  ธรรมาจกัรก์ลุ                         ประธานกรรมการบริหารความเสียง 

        2. นางสรรสดุา  ธรรมาจกัรก์ลุ                     กรรมการบรหิารความเสียง 

        3. นางวรรตัน ์ เติมวาณิช                            กรรมการบรหิารความเสียง 

        4. นางยวุดี  พิชยัอดุมพร                             กรรมการบรหิารความเสียง 

        5. นายสธีุ เต็มบุญประเสรฐิสขุ                    กรรมการบรหิารความเสียง และเลขานุการ 

ของเขตอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการบรหิารความเสียง (Risk Management Committee) 

 -  กาํหนดกรอบและนโยบายบรหิารความเสียงภยัใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการบรหิารความเสียงภยั

ตามเกณฑ ์Enterprise Risk  Management (ERM)  ซึงจาํแนกความเสียงภยัไดเ้ป็น 8 ประเภท 

 -  รายงานคณะกรรมการบรษิัทเกียวกบัรายละเอยีดของความเสียง รวมถึงมาตรการทีไดด้าํเนินการ

ไป เพอืบรหิารความเสียงดงักล่าว 

 -  รายงานใหค้ณะกรรมการบริษัท ทราบในเรืองทีเกียวกบัการตดัสินใจทีเกียวขอ้ง หรือมีผลกระทบ

กบักลยทุธ ์หรือการดาํเนินงานของบริษัท 

 -  ติดตามการรายงานจากคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนือง เนืองจากบริษัทฯ อาจจะได้รับ

ผลกระทบอย่างรุนแรงจากการดาํเนินงานทีผิดพลาดได ้เช่น ความผิดพลาดจากการรบัประกันภยั หรือ การ

เอาประกันภัยต่อ หรือผลกระทบจากการเขา้ไปรบัประกันภัยในผลิตภัณฑใ์หม่ หรือการทุจริตของพนักงาน 

เป็นตน้ 

 -  กาํหนดนโยบายทีสะทอ้นระดบัความเสียงสงูสดุทอีงคก์รยอมรบัได ้(Risk Appetite) 

 -  ดแูลใหม้ีกระบวนการ หรือขนัตอนของระบบบรหิารความเสียงทีดี 

 -  ดแูลใหม้ีบคุลากรทีมคีวามรูค้วามสามารถ 

 -  ดแูลใหม้ีระบบควบคุมภายใน และการรายงานขอ้มลูทีถกูตอ้งและเพียงพอต่อการตดัสินใจ 

 -  กาํกบัดแูล และติดตามการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องทางการ (Compliance Roles) 

 -  ใหค้วามสาํคัญกับกฎระเบียบต่างๆ ของทางการ และจัดใหม้ีระบบควบคุมภายใน เพือใหก้าร

ดาํเนินการเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง โดยตอ้งรายงานถึงผลการปฎิบตัิงาน และแนวทางแกไ้ขในรายการทีไม่

สามารถปฎิบติัได ้

 -  ใหค้วามสาํคญัในการปฎิบตัิตามขอ้เสนอแนะ ระเบียบ และคาํสงัการของผูก้าํกบัดแูล 

. .  คณะกรรมการลงทุน 

        1. นายบุญ  ธรรมาจกัรก์ลุ 
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        2. นายจาํรสั  ธรรมาจกัรก์ลุ 

        3. นางสรรสดุา  ธรรมาจกัรกลุ 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการลงทนุ (Investment Committee) 

 -  รบัผิดชอบในการกาํหนดนโยบายการลงทุน รวมถึงขอบเขตการปฎิบัติหนา้ทีในดา้นการลงทุน

ของบรษิัทฯ รบัทราบกฎเกณฑว์่าดว้ยการลงทุนตามขอ้บงัคบัตามกฎหมาย รวมถึงบทลงโทษทีอาจตามมาในกรณี

ทไีม่ปฎิบตัิตามกฎดงักล่าว 

 -  ใชค้วามรอบคอบ ระมัดระวัง และระลึกเสมอว่าเงินทีนาํมาลงทุนนันเป็นเงินจากผูถื้อกรมธรรม์

ประกนัภยั 

 -  กาํหนดกรอบการลงทุนซึงจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจดัทาํ

รายงานผลประกอบการอย่างต่อเนือง 

 -  ทบทวนนโยบายการลงทนุตามผลตอบแทนจากการลงทนุและสภาวะตลาด 

 -  ตอ้งเป็นอิสระ และไม่ควรรบัอิทธิพลใดๆ จากสถานบนัการเงินหรือบรษิัทจดัอนัดบัเครดิตในการ

ตดัสินใจลงทุน 

 -  ตอ้งเป็นกลางในการทาํหนา้ทีและไมม่ีผลประโยชนส่์วนตวัใดๆ จากการทาํหนา้ทีดงักล่าว 

 -  จดัทาํรายงานผลประกอบการใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบ เพือใหม้นัใจว่าการลงทุนนนัเป็นไป

ตามนโยบายการลงทุนทีไดต้กลงไว ้

 -  แจง้คณะกรรมการบริษัทเพือทราบถึงแนวโนม้การลงทุนและผลตอบแทนการลงทุนในอนาคต 

เพือใหค้ณะกรรมการบรษิัทไดท้บทวนนโยบายการลงทนุตามสถานการณ ์

2.  การสรรหาและการแต่งตังกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บรหิาร  

การสรรหาและการแต่งตังกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึง

พิจารณาจากคณุสมบติั คณุวุฒิ และประสบการณ ์ 

 

2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)   

คณะกรรมการบรษิัท พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน ตามภาวะเศรษฐกจิและอตัราเงินเฟ้อในแต่ละปี 

 

. การบริหารความเสียงขององคก์ร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย ์  

    และหนสีิน (Asset Liability Management : ALM)  

      3.1 การบรหิารความเสียงขององคก์ร (Enterprise Risk Management : ERM) 

บรษิัทฯ มีนโยบายและระเบียบปฏิบตัิหรอืคาํสังตา่งๆ ไวช้ดัเจน บรษิัทฯ ใชก้ารประเมินความเสียงเป็นขอ้มลู

ประกอบในการจดัระบบการควบคมุภายใน เพือใหม้ีการควบคมุทีเพยีงพอและเหมาะสมในเรืองทีมีความเสียงสงู ใน

กระบวนการบริหารความเสียง บริษัทฯ จดัใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสียง เพอืใหก้ารกาํกบัดแูลเรอืงการบรหิาร

ความเสียงใหอ้ยู่ในระดบัทสีามารถยอมรบัได ้ โดยจดัใหม้ีการวิเคราะหส์าเหตขุองความเสียงและผลกระทบ ระบุ
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ผูร้บัผิดชอบดาํเนินการ โดยมีการติดตามผลการดาํเนินงาน ทบทวน ประเมินผล และรายงานผลการบรหิารความเสียง

ต่อคณะกรรมการบรษิัทโดย สมาํเสมอ ตลอดจนบรษิัทฯ ไดจ้ดัตงั คณะทาํงานดแูลระบบเงินกองทนุตามระดบัความ

เสียง  (Risk – Base Capital : RBC) สาํหรบัเตรียมความพรอ้มของบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารกาํกับดแูล

ธุรกิจประกนัภยั ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ทมีีการ

เปลียนแปลงเป็นระยะ ใหค้รอบคลมุและรอบคอบ 

  3.2 การบรหิารสินทรพัยแ์ละหนสิีน (Asset Liability Management  :  ALM) 

  การบรหิารสินทรพัยแ์ละหนีสิน เป็นการบรหิารจดัการโครงสรา้งสินทรพัยแ์ละหนีสิน รวมทงัภาระผกูพนัต่าง ๆ 

เพือใหไ้ดผ้ลตอบแทน และ ความเสียงอยู่ในระดบัทียอมรบัได ้

  เนอืงจากหนีสินจากการรบัประกนัวินาศภยั ส่วนใหญ่เป็นหนีสินระยะสนั  บรษิัทฯ จึงเนน้การรกัษาสภาพ

คล่อง เพือจดัสรรกระแสเงินสดตามระยะเวลาการจา่ย ใหส้อดคลอ้งกบัภาระผกูพนัทีมีต่อผูถื้อกรมธรรม ์ และให้

ผลตอบแทนทีเหมาะสม และเพอืป้องกนัความเสียงจากความไมแ่น่นอนของกระแสเงนิสดจา่ย สาํหรบัหนสิีน จึงมีการ

ประมาณการกระแสเงินสดจา่ยอย่างสมาํเสมอ   

 ระยะเวลาในการลงทนุ ฝ่ายลงทุนจะพิจารณาขอ้มลูจากฝ่ายการเงินและฝ่ายสินไหมทดแทน ประกอบการ

ตดัสินใจลงทุน และพิจารณาความเสียงตา่ง ๆ เช่น ความเสียงดา้นสภาพคล่อง ความเสียงดา้นดอกเบีย ความเสียง

ดา้นเครดิต เป็นตน้   

ขอ้มลูการบรหิารสินทรพัยแ์ละหนีสิน ณ  ธันวาคม พ.ศ.  และ พ.ศ.    

                    หน่วย : ลา้นบาท 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน

สนิทรัพยล์งทุน (Total Investment

  Assets)
74.26                 74.47                 83.49                 83.81                 

สนิทรัพยส์ภาพคลอ่ง (Total 

Liquid Assets)
46.24                 46.24                 30.67                 30.67                 

หนสีนิรวม 35.98                 31.81                 48.32                 44.01                 

หนสีนิจากสญัญาประกันภัย 

(Total Insurance Liabilities)
17.76                 14.45                 17.94                 14.27                 

รายการ
ปี 2564 ปี 2563

 
 

หมายเหตุ   - ราคาบญัชี หมายถึง สินทรพัยแ์ละหนีสิน ทปีระเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

            - ราคาประเมิน หมายถึง สินทรพัยแ์ละหนีสินทปีระเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกบัและส่งเสรมิการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรพัยส์ินและหนีสินของบริษัทประกนัวินาศภยั เพอืวตัถปุระสงค์

หลกัในการกาํกับความมนัคงทางการเงินของบริษัทประกันภยั และเพือใหม้นัใจว่าบริษัทมีความสามารถในการ

จ่ายผลประโยชนต์ามสญัญาประกนัภยัไดอ้ย่างครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 
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.  ความเสียงจากการรับประกันภัยทีสามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน

ของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชือมโยงของเงินกองทุนและความเสียงจากการรับ

ประกันภัย และการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย 

  การดาํเนินงานของบรษิัทฯ เกียวขอ้งกบัการคุม้ครองความเสียงภยัประเภทต่างๆของผูเ้อาประกนัภยัรวม

ความเสียหายอนัเกิดจากปัจจยัภายนอกทีไม่ปกติ โดยเฉพาะจากการเปลียนแปลงของสภาพภมูิศาสตร ์ เช่น ภาวะนาํ

ท่วม ภยัธรรมชาติ ภยัพิบติั ภยัก่อการรา้ย ซึงอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายอยา่งรุนแรงต่อชวีิต รา่งกายและทรพัยส์ินที

บรษิัทรบัประกนัภยัไว ้ และความเสียงจากความไม่สมดุลของสดัส่วนของภยัจากการรบัประกนัภยั ดงันนั บรษิัทจึง

กาํหนดกลยุทธก์ารบริหารการประกนัภยัต่อใหส้อดคลอ้งกบัความเสียงทียอมรบัได ้และเพือเป็นการกระจายความเสียง

ภยัตามหลกัวิชาการของการประกนัภยั ใหก้ารดาํเนินธุรกจิการประกนัภยัของบริษัทมีความมนัคงและสามารถรองรบั

ความเสียงภยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บรษิัทจึงตอ้งมกีารกระจายความเสียงในรูปแบบ  

 1. การเอาประกนัภยัต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) เป็นการประกนัภยัต่อแบบเป็นรายๆ และ

บรษิัทประกันภยัต่อมีอสิระในการคดัเลือกรบังานโดยการตอบรบัหรือปฎิเสธไดเ้ช่นกนั                                                     

 . การประกันภยัต่อแบบสญัญา (Treaty Reinsurance) เป็นสญัญาทีบรษิัทรบัประกนัภยัต่อใหค้วาม

ไวว้างใจและใหอิ้สระในการจัดสรรแก่บรษิัทเอาประกันภยัต่อ 

  กระบวนการการคดัเลือกแผนการประกนัภยัต่อ ผูร้บัประกนัภยัต่อ การกาํหนดสดัส่วนในการรบัเสียงภยัไวเ้อง

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

ทาํประกนัภยัต่อ บรษิัทมีการบรหิารความเสียงดว้ยการพจิารณาคัดเลือกบคุคล ทรพัยสิ์นลกัษณะกิจการ ความเสียง

ของภยัทีจะรบัประกนั และมีการพิจารณาสภาพพืนท ี ทีอาจไดร้บัผลกระทบจากภยัธรรมชาติประเภทต่างๆ ดว้ยบรษิัท

ไดมี้การกระจายความเสียงโดยจดัการประกนัภยัต่อไวห้ลายรูปแบบ ซงึทาํใหค้วามเสียงจากการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัของบรษิัทลดลง  

  หลกัเกณทใ์นการคดัเลือกผูร้บัประกนัต่อ บรษิัท คาํนงึถงึ อนัดบัความน่าเชือถือฐานะความมนัคงของผูร้บั

ประกนัภยัต่อ ตามมาตราฐานและเงือนไข การประกันภยัต่อ ตามประกาศของ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ

ส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

  

 

ขอ้มลูการบรหิารจดัการประกนัภยัต่อ ณ  ธันวาคม พ.ศ.                                                หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ จาํนวน

สาํรองประกันภัยส่วนทีเรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ 11.10                                                     

เงินคา้งรับจากการประกันภัยต่อ 1.73                                                        

เงินวางไวจ้ากการประกันภัยต่อ -                                                          
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5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีสินจากสัญญาประกันภัย    

5.1 เงินสาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้  

บริษัทฯ ตงัเงินสาํรองเบียประกันภยัทียงัไม่ถือเป็นรายไดต้ามประกาศกระทรวงพาณิชยเ์รือง การจดัสรรเงิน

สาํรองสาํหรบัเบียประกนัภยัทียงัไม่ตกเป็นรายไดข้องบรษิัทฯ ดงันี 

ประเภทการประกนัภยั วิธีการคาํนวณเงินสาํรอง 

- การประกนัอัคคีภยั, ภยัเบ็ดเตล็ด (ยกเวน้อบุตัิเหตุ

การเดินทางทมีีความคุม้ครองไม่เกิน  เดือน) 

- วิธีเฉลียรายเดือน (วิธีเศษหนึงส่วนยีสิบ

สี) 

- การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเทียว, การประกนัภยั

อุบตัิเหตกุารเดินทางทีมีระยะเวลาคุม้ครองไม่เกิน  

เดือน 

- รอ้ยละรอ้ย ของเบียประกนัภยัรบั ตงัแต่

วนัทีกรมธรรมป์ระกนัภยัเรมิมีผล

คุม้ครองตลอดระยะเวลาทีบรษิัท ยงัคง

ใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

 

5.2 เงินสาํรองค่าสินไหมทดแทน   

เงินสาํรองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึก เมือไดร้บัการแจง้คาํเรยีกรอ้งค่าเสียหาย จากผูเ้อาประกนัภยั การ

ประมาณการจะดาํเนินการโดยฝ่ายบรหิาร หรอื การว่าจา้งบรษัิทสาํรวจความเสียหาย แลว้แต่กรณีและบริษัทฯ ได้

ตงัสาํรองเพิมเติมสาํหรบัความเสียหายทีเกิดขึนแลว้แต่ ยงัไม่ไดร้บัรายงาน (Incurred but not reported claim : 

IBNR) ซงึคาํนวณโดยทางคณิตศาสตรป์ระกนัภยั โดยคาํนวณจากประมาณการทีดีทีสดุ ของคา่สินไหมทีคาดวา่

จะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคต สาํหรบัความสญูเสียทีเกิดขึนแลว้ หรือ ณ วนัทีในรอบระยะเวลารายงาน 

 

ขอ้มลูหนีสินจากสญัญาประกนัภยั ณ  ธันวาคม พ.ศ. 4 และ พ.ศ. 3               

                                                                                        หน่วย : ลา้นบาท    

ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน

หนีสินจากสัญญาประกันภัย

15.82           12.22           16.80           12.97           

         - สาํรองค่าสินไหมทดแทน (Claim Liabilities) 1.94             2.23             1.14             1.30             

รายการ
ปี 2564 ปี 2563

      - สาํ รองเบยีประกันภัยทียังไม่ถือเป็นรายได้

 
  

 หมายเหตุ   - ราคาบญัชี หมายถึง มลูค่าหนีสินจากสญัญาประกันภยั ทีประเมินตามมาตรฐานการบญัช ี มี

วตัถุประสงคห์ลกัเพอืใหน้กัลงทนุผูว้ิเคราะหท์างการเงินเขา้ใจถงึมลูค่าทางเศรษฐศาสตรข์องหนีสินจาก

สญัญาประกนัภยัทีเป็นทียอมรบัตามหลกัการทางบญัชใีนประเทศไทย ซึงมลูค่าดงักล่าวจะตอ้งผ่านการ

รบัรองจากผูส้อบบัญชีอนญุาตแลว้  
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  - ราคาประเมิน หมายถึง มลูคา่หนีสินจากสญัญาประกนัภยั ทีประเมินตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั ว่าดว้ยการประเมนิราคาทรพัยส์ินและหนีสินของบรษิัท

ประกนัวินาศภยั เพอืวตัถปุระสงคห์ลกัในการกาํกบัความมนัคงทางการเงินของบรษิัทประกนัภยัและ

เพือใหม้นัใจว่าบรษิัทความสามารถในการจ่ายผลประโยชนต์ามสญัญาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผู้

เอาประกนัภยั ซงึจะตอ้งประเมนิโดยนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีไดร้บัใบอนุญาตจากนายทะเบยีนตาม

หลกัการทางคณิตศาสตรป์ระกันภยัทีไดร้บัการยอมรบั สมมติฐานทีใชใ้นการประเมินจะตอ้งสอดคลอ้ง

กบัประสบการณจ์รงิ หรือในกรณีทีบรษัิทมีขอ้มลูไม่เพยีงพออาจอา้งอิงจากประสบการณข์อง

อุตสาหกรรม และปรบัใหเ้หมาะสมกับลกัษณะเฉพาะของพอรต์การรบัประกนัภยัของบรษิัทนัน 

นอกจากนี มลูค่าสาํรองประกนัภยัดงักล่าวจะตอ้งรวมถงึค่าเผือความผนัผวน (Provision of Adverse 

Deviation : PAD) ซงึใหเ้ป็นไปตามทีสาํนกังาน คปภ. กาํหนด  

ข้อสังเกต  ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มลูคา่หนีสินจากสญัญาประกันภยัอาจมคีวามแตกต่าง

ระหว่างราคาบญัชีและราคาประเมินของ อย่างมีนยัสาํคัญ อนัเนืองมากจากวตัถุประสงคแ์ละวิธีการทีแตกต่างกนั

ในการประเมินตามทีกล่าวไวข้า้งตน้ ทงันผีูที้จะนาํขอ้มลูไปใชค้วรศกึษาและทาํความเขา้ใจถงึวตัถปุระสงคแ์นว

ทางการประเมินราคาหนีสินจากสญัญาประกนัภยัทงัสองใหถ้ถีว้นก่อนตดัสินใจ  

6. การลงทุนของบริษัท  

 เป็นการลงทุนเพือหาผลตอบแทนเพิมเติม นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจรบัประกันภัยนัน บริษัทฯ มี

นโยบายการลงทุน คือ ตอ้งสุจริต ดาํเนินการอย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ มีผลตอบแทนที

เหมาะสม เพียงพอ สอดคลอ้งกบัภาระผูกพนัทีมีอยู่  คาํนึงถึงสภาพคล่อง  

เนน้ความปลอดภยัของเงินลงทุนเป็นสาํคญั และการลงทนุใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเกียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

 กระบวนการการลงทุนของบรษิัทฯ นัน ไดล้งทนุโดยคาํนึงถึงนโยบายการลงทุนของบรษิัทฯ และ สดัส่วนการ

ลงทุนในสินทรพัยก์ารลงทุนแต่ละประเภทใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของ ประกาศคณะกรรมการกาํกับและส่งเสรมิการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั เรือง “การลงทนุประกอบธุรกิจอนืของบรษิัทประกนัวินาศภยั พ.ศ. ” นอกจากนี บรษิัทฯ 

ยังมีคณะกรรมการลงทุนคอยติดตาม ดูแลความเสียง เพือจะได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนการลงทุนอย่าง

สมาํเสมอ 

การประเมินมูลค่าสนิทรพัย์ลงทนุทแีสดงในงบการเงนิ จดัทาํตามมาตรฐานการบญัชี 

- เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือขาย แสดงตามมลูคา่ยตุิธรรม โดยคาํนวณจากราคาเสนอซือครงัหลงัสดุ ณ วนัสิน

ทาํการสดุทา้ยของปี โดยบริษัทฯ บนัทึกการเปลียนแปลงมลูค่าหลกัทรพัยด์งักล่าว ไปยงักาํไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็อืน และรบัรูจ้าํนวนสะสมไปยงัส่วนของเจา้ของ จนกระทงัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ จึงบนัทึกการ

เปลียนแปลงมลูค่านนัในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 
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- เงินลงทนุในตราสารหนทีจีะถือจนครบกาํหนด แสดงตามมลูค่ายตุิธรรม ตามวิธีราคาทนุตดัจาํหนา่ย บรษิัทฯ 

ตดับญัชี ส่วนเกิน/ส่วนตาํกว่ามลูค่าตราสารหนีตามอตัราดอกเบียทีแทจ้รงิ ซงึจาํนวนทีตดัจาํหน่ายนี จะ

แสดงเป็นรายการปรบักบัดอกเบียรบั 

- เงินลงทนุในตราสารทนุทีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ถือเป็นเงินลงทนุทวัไป ซงึแสดงตามราคาทนุสทุธิ

จากค่าเผือการดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี 

การประเมินสนิทรพัย์ลงทนุ ทแีสดงในรายงานความเพยีงพอของเงนิกองทนุ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัเรือง การประเมินราคาสินทรพัย์และหนสีินของบริษัทประกนัวินาศภยั พ.ศ.  

- เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือขาย แสดงตามมลูคา่ยตุิธรรม โดยคาํนวณจากราคาเสนอซือครงัหลงัสดุ ณ วนัสิน

ทาํการสดุทา้ยของปี โดยบริษัทฯ บนัทึกการเปลียนแปลงมลูค่าหลกัทรพัยด์งักล่าว ไปยงักาํไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็อืน และรบัรูจ้าํนวนสะสมไปยงัส่วนของเจา้ของ จนกระทงัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ จึงบนัทึกการ

เปลียนแปลงมลูค่านนัในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

- เงินลงทนุในตราสารหนทีจีะถือจนครบกาํหนด แสดงตามมลูคา่ยตุิธรรม โดยใชร้าคาจากสมาคมตราสารหนี

ไทย 

- เงินลงทนุในตราสารทนุทีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด แสดงมลูค่ายตุิธรรมโดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด 

 

ขอ้มลูการลงทนุของบรษิัท ณ  ธันวาคม พ.ศ.  และ พ.ศ.  

          หน่วย : ลา้นบาท 

ราคาบัญขี ราคาประเมิน ราคาบัญขี ราคาประเมิน

  เงินฝากสถาบันการเงินและบัตร

เงินฝากสถาบันการ
26.05                      26.05                      23.59                      23.59                      

  ตราสารหน ี(พนัธบัตร, หุ้นกู้, ตัว

สญัญาใช้เงิน, ตัวแลกเงิน, หุ้นกู้

แปลงสภาพ และ สลากออมทรัพย์

14.89                      15.10                      23.86                      24.18                      

  ตราสารทุน ไม่รวมเงินลงทุนใน

บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม
34.23                      34.23                      36.04                      36.04                      

  รวมสนิทรัพยล์งทุน 75.17                      75.38                      83.49                      83.81                      

ประเภทสนิทรัพยล์งทุน

มูลค่า ณ วันที 31 ธันวาคม 

ปี 2564 ปี 2563

 
   

 หมายเหตุ       - ราคาบญัชี หมายถึง สินทรพัยแ์ละหนีสิน ทปีระเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรพัยแ์ละหนีสินทีประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัยว่าดว้ยการประเมินราคาทรพัยสิ์นและหนีสินของบริษัทประกันวินาศภัย 

เพือวัตถุประสงคห์ลักในการกาํกับความมันคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพือใหม้ันใจว่า
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บริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอา

ประกนัภยั 

 

7. ผลการดาํเนินงานของบริษทัประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะหแ์ละอัตราส่วนต่างๆ ทีเกียวข้อง   

ผลการดาํเนินงาน 

 

ผลการดาํเนินงานในปี  บริษัทฯ มีเบียประกันภยัรบัรวมทุกประเภท .  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน

จาํนวน .  ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ .  

 ดา้นผลประกอบการ ณ  ธันวาคม  ปรากฏผลกาํไรสทุธิจาํนวน .  ลา้นบาท ขาดทนุเพิมจากปีก่อน

จาํนวน .  ลา้นบาท โดยเป็นผลขาดทุนจากการรบัประกนัภยั จาํนวน .  ลา้นบาท เพิมขึนจากปี  จาํนวน 

.  ลา้นบาท และ มีรายไดจ้ากการลงทนุและรายไดอื้น จาํนวน .  ลา้นบาท ลดลงจากปี  จาํนวน .  ลา้น

บาท รวมเป็นผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ .  ลา้นบาท และคงเหลือเป็นขาดทุนสทุธิหลังภาษีเงินไดจ้าํนวน .  

ลา้นบาท ซึงสาเหตุหลกั ของผลประกอบการขาดทุนนนั เกิดจากเกิดค่าสินไหมทดแทนรายใหญ่ในปี  จาํนวน  

ราย ค่าเสียหายประมาณ  ลา้นบาท 

 

 

ขอ้มลูผลการดาํเนินงาน ณ  ธันวาคม พ.ศ.  และ พ.ศ.           หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ ปี 2564 ปี 2563

เบยีประกันภัยรับรวม 33.04                    34.29                    

เบยีประกันภัยทีถือเป็นรายได ้(สุทธ)ิ 11.80                    13.38                    

รายไดจ้ากการลงทุน และ รายไดอื้น 2.90                       3.98                       

กาํ ไร (ขาดทุน) สุทธิ 1.81                       0.84                       
 

 

 

อตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญั (รอ้ยละ) 

อัตราส่วน ปี 2564 ปี 2563

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) 19% 13%

อัตราส่วนค่าใชจ่้ายในการดาํ เนินธุรกิจประกันภัย (Expense Ratio) 40% 58%

อัตราส่วนรวม (Combined Ratio) 59% 71%

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 3155% 6194%

อัตราส่วนผลตอบแทนผูถิ้อหุน้ (Return on Equity) 3% 1%
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. ความเพียงพอของเงนิกองทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการเงนิกองทนุ คือ การดาํรงไวซ้ึงความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเนือง 

บริษัทฯ มีการติดตามความพอเพียงของเงินกองทุนเป็นประจาํทุกเดือน และ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์ระเบียบต่าง ๆ ที

หน่วยงานกาํกบัดแูลไดก้าํหนดไวอ้ย่างครบถว้น  

ณ  ธันวาคม พ.ศ. 4 บริษัทฯ มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : 

CAR) เท่ากับรอ้ยละ 158.08 โดยมากกว่าเกณฑ์ทีสาํนักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั ซงึกาํหนดไวท้ีระดบัรอ้ยละ 0  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายยอมรบัอตัราความเพียงพอของเงินกองทุนทรีะดบัไม่ตาํกว่ารอ้ยละ   โดย

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสียง จะพิจารณาทบทวนกรอบการบริหารความเสียง นโยบาย และขอบเขตการ

บรหิาร เพือรกัษาระดบัความเพียงพอของเงินกองทนุใหไ้ม่ตาํกว่ารอ้ยละ    

 

ขอ้มลูเงินกองทุน ณ  ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563    หน่วย : ลา้นบาท 

ปี 2564 ปี 2563

สินทรัพยร์วม 205.40                  195.58                  

หนีสินรวม 31.81                    44.01                    

     - หนีสินจากสัญญาประกันภัย 14.45                    14.27                    

     - หนีสินอืน 17.36                    29.74                    

ส่วนของเจา้ของ 173.59                  151.57                  

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (รอ้ยละ) 158.08% 187.46%

เงินกองทุนทีสามารถนาํมาใชไ้ดทั้งหมด 154.22                  136.70                  

เงินกองทุนทีตอ้งดาํรงตามกฎหมาย 97.56                    72.92                    

รายการ
ณ วันท ี31 ธันวาคม

 
   

หมายเหตุ – ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัว่าดว้ยการกาํหนดประเภท

และ    ชนิดของเงินกองทุน รวมทังหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการคาํนวณเงินกองทุนของบริษัท

ประกนัวินาศภยั กาํหนดใหน้ายทะเบียนอาจกาํหนดมาตรการทีจาํเป็นในการกาํกบัดแูลบรษัิททีมีอตัราส่วน

ความเพียงพอของเงนิกองทนุตาํกว่าอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนทีใชใ้นการกาํกบั (supervisory 

CAR) ทกีาํหนดในประกาศฯ ได ้

  - รายการขา้งตน้คาํนวณโดยใชมู้ลค่าตามประกาศคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสินของบริษัทประกันวินาศภัย และ ประกาศ

คณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าดว้ยการกาํหนดประเภทและชนิดของ

เงินกองทนุ รวมทงัหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขในการคาํนวณเงินกองทุนของบรษิัทประกนัวินาศภยั  
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. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงนิสาํหรับรอบปีปฏิทินทลี่วงมาทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง

ความเหน็แล้ว 

งบการเงนิสาํหรบัปี สนิสดุวนัท ี  ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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