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ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล 
 
1. ประวัติของบริษัท  นโยบาย  วัตถุประสงค์ และกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ
ประกอบธุรกิจตามที่ก าหนดไว้ รวมถงึแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะ
ผลิตภณัฑ์และบริการที่ส าคัญ ช่องทางการตดิต่อกบับริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา 
และชดใช้เงนิหรือค่าสนิไหมทดแทนตามสัญญาประกันภยั    

 
1.1. ประวัติบริษัท      

 ประวตัิของบริษัทฯ ได้แสดงไว้ที่ https://www.thaisri.com/content.php?p=4&pageid=MTk=&dir=MTE2 
 
1.2. นโยบาย วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
 
นโยบาย 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจ คือ การสร้างความนา่เช่ือถือ และเป็นบริษัทประกนัวินาศภยัอนัดบัแรกที่
ลกูค้าจะเลอืกเมื่อค านงึถึง ประสบการณ์ที่ดีที่ลกูค้าได้รับ ความมัน่คงทางการเงิน และ ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 
วัตถุประสงค์ 
บริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์มุง่สู ่ 1 ใน 10 อนัดบัแรกของบริษัทประกนัวินาศภยัทางด้านผลประกอบการ โดยสร้าง

ภาพลกัษณ์องค์กรให้เป็นท่ีรู้จกั และเป็นองค์กรที่มุง่เน้นกลยทุธ์ด้านการตลาด และ นวตักรรมใหม ่ๆ 
 
กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 

 บริษัทฯ เน้นการรักษาฐานลกูค้าเดิม ขยายฐานลกูค้าใหม ่และมีการน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการ
ปฏิบตัิงานเพิม่มากขึน้ เพื่อให้เกิดกระบวนการท างานท่ีสะดวก รวดเร็ว และมีประสทิธิภาพสงูสดุ ภายใต้อตัราสว่น
เงินกองทนุท่ีต้องด ารงให้ได้ตามกฎหมาย พร้อมทัง้ควบคมุคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยใช้ระบบสญัญาณ
เตือนภยัลว่งหน้าเป็นตวัควบคมุและติดตามความเสีย่ง 
 

1.3. ลักษณะการประกอบธุรกจิ  
 บริษัท ไทยศรีประกนัภยั จ ากดั(มหาชน) ประกอบธุรกิจรับประกนัวินาศภยัทุกประเภท บริษัทฯ มีผลติภณัฑ์
ประกนัภยัที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ลกูค้าได้มากที่สดุ พร้อมทีมงานด้าน การตลาด การพิจารณา
รับประกนัภยั และการพิจารณาการจ่ายคา่สินไหมทดแทน ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ 
เป็นอยา่งด ี
 บริษัทฯ จ าหนา่ยผลติภณัฑ์ประกนัภยัผา่นช่องทางตวัแทน นายหน้า และธนาคารพาณิชย์ ปัจจบุนับริษัทฯ ยงัได้
พฒันาช่อง Online แบบเต็มรูปแบบด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยัเพื่อตอบสนอง Life style คนยคุใหม ่และเป็นสว่นส าคญัใน
กระบวนการด าเนินงานของบริษัทเพื่อลดต้นทนุและเพิ่มประสทิธิภาพในการบริการ 
 

https://www.thaisri.com/content.php?p=4&pageid=MTk=&dir=MTE2
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 ปัจจบุนับริษัทฯ มจี านวนสาขาและส านกังานตวัแทน ดงันี ้
 

ภาค / พืน้ที่ สาขา (แห่ง) ส านักงานตัวแทน (แห่ง) 
กรุงเทพมหานคร  

(ไมร่วมส านกังานใหญ่) 
4 7 

ภาคเหนือ 6 18 
ภาคตะวนัออก 3 9 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 6 
ภาคกลางและภาคตะวนัตก 2 12 

ภาคใต้ 7 20 
รวม 25 72 

 
  1.4.  รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่ส าคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบีย้
ประกันภยัแยกตามประเภทของการรับประกัน 
 บริษัทมีสดัสว่นการรับประกนัภยัในปี 2560 แบ่งเป็น การประกนัภยัรถยนต์ 50.31% และการประกนัภยัที่ไมใ่ช่
รถยนต์ 49.69% โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ดงันี ้
 

ประเภทผลิตภณัฑ์ สัดส่วน 
รถยนต์ 50.31% 
การประกนัภยัทรัพย์สนิ 30.14% 
การประกนัภยัเบ็ดเตลด็ 9.48% 
การประกนัภยัทางทะเลและการขนสง่ 4.82% 
การประกนัภยัวิศวกรรม 3.77% 
อื่น ๆ  1.48% 
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          หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 
 การ
ประกนั
อคัคีภยั  

 ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนสง่  

 การประกนัภยั
รถยนต์  ประกนัภยัเบด็เตลด็ 

รวม 

 ตวั
เรือ  

 สินค้า  
 ภาค
บงัคบั  

 ภาค
สมคัรใจ  

 ความ
เสี่ยงภยั
ทรัพย์สิน  

 ความรับ
ผิดตอ่
บคุคล 
ภายนอก  

 วิศวกรรม  
อบุติัเหตุ
สว่น
บคุคล 

สขุภาพ 
อื่น
ๆ 

  

จ านวนเบีย้
ประกนัภยั
รับโดยตรง 123.36 7.50 85.93 110.96 997.72 510.95 239.82 65.39 30.23 2.08 

      
-    2,173.94 

สดัสว่นของ
เบีย้
ประกนัภยั
(ร้อยละ) 

       
5.67  

   
0.34  

     
3.95       5.10     45.89  

      
23.50  

       
11.03          3.01        1.39       0.22  

      
-        100.00  

 
 
 1.5. ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือ
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภยั    

 
 1.5.1  ขัน้ตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภยั  

  บริษัทฯ แสดงขัน้ตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับคา่สนิไหมทดแทนตามสญัญา
ประกนัภยั ไว้ที่ https://www.thaisri.com/amlo/list_claims.pdf  

  
1.5.2  วิธีการตดิต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมข้ีอพพิาทหรือเร่ืองร้องเรียน 

  บริษัทฯ มีช่องทางการติดตอ่บริษัท และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเร่ืองร้องเรียน ดงันี ้
- สายดว่น 1219 กด 4 หรือ  
- โทร. 02-8787111 กด 4 หรือ  
- E-mail : info@thaisri.com หรือ  
- บน Website ของบริษัทฯ ที่

https://www.thaisri.com/contact.php?p=5&pageid=MjA=&dir=MTIx  
 
 

https://www.thaisri.com/amlo/list_claims.pdf
mailto:info@thaisri.com
https://www.thaisri.com/contact.php?p=5&pageid=MjA=&dir=MTIx
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2.  กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการ
ด าเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว 
 
 2.1. กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ กระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 
 
 กรอบการก ากับดูแลกจิการที่ด ี
 คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของ บริษัท ไทยศรีประกนัภยั จ ากดั(มหาชน) เพื่อ

สง่เสริมให้เกิดความเช่ือมัน่และการสนบัสนนุจาก ผู้ ถือหุ้น หนว่ยงานก ากบัดแูล ลกูค้า ประชาชนทัว่ไปและสงัคม และ

เพื่อให้บริษัทฯ มีการด าเนินงานในฐานะองค์กรที่มจีริยธรรมและมคีวามรับผิดชอบ  โดยนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของ

บริษัทฯ ประกอบด้วย 7 ข้อหลกั ดงันี ้

1. บทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
2. เสริมสร้างประสทิธิภาพของคณะกรรมการ 
3. ดแูลการบริหารจดัการให้มีประสทิธิภาพ 
4. สง่เสริมการด าเนินธุรกิจทีม่ีความรับผิดชอบ 
5. เสริมสร้างระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่ง 
6. การเปิดเผยข้อมลูและความนา่เช่ือถือทางการเงิน 
7. สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น 
บริษัทฯ ได้แสดงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ไว้ที่  

https://www.thaisri.com/disclosure/KKP0032561.pdf 
และก าหนดให้มีการทบทวนการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วเป็นประจ าทกุปี นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้จดัท า

จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)  https://www.thaisri.com/disclosure/KKP0032560.pdf  และ นโยบายตอ่ต้าน
การฉ้อฉลและคอร์รัปชัน่ (Anti-fraud and Corruption Policy) https://www.thaisri.com/disclosure/KKP0062561.pdf  
เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 

 

กระบวนการควบคุมภายใน  
บริษัทฯ จดัให้มีหนว่ยงานตรวจสอบภายในทีม่คีวามเป็นอสิระในการปฏิบตัิงาน และรายงานตรงตอ่

คณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อท าหน้าที่ประเมินความเพยีงพอและประสทิธิผลของระบบการ
ควบคมุภายใน ระบบการบริหารความเสีย่ง การติดตาม การปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี
และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยแผนงานการตรวจสอบประจ าปี ได้พิจารณาจากเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ กล
ยทุธ์ และปัจจยัเสีย่งที่เก่ียวข้อง รวมถึงจดุควบคมุที่ส าคญัทีจ่ะมีผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท  ซึง่
แผนงานการตรวจสอบประจ าปี ได้รับอนมุตัิเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี ้
หนว่ยงานตรวจสอบภายในยงัมกีฎบตัรที่ได้ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
รวมทัง้สทิธิในการปฏิบตังิานตรวจสอบไว้อยา่งชดัเจน และมคีูม่ือการตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีมาตรฐาน

https://www.thaisri.com/disclosure/KKP0032560.pdf
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การปฏิบตัิงานตรวจสอบที่ยดึถือได้  เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานและให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลการ
ปฎิบตัิงานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน 

 
2.2. โครงสร้างองค์กรของบริษัท  

 บริษัทฯ ได้แสดงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ไว้ที่ https://www.thaisri.com/disclosure/org_structure.pdf 
 
2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท 
บริษัทฯ ได้แสดงรายช่ือคณะกรรมการบริษัทไว้ที่ 
 https://www.thaisri.com/content_iframe.php?p=3&pageid=MTk=&dir=MTYx 
และได้แสดงรายช่ือคณะกรรมการบริหารไว้ที่  
https://www.thaisri.com/content_iframe.php?p=3&pageid=MTk=&dir=MTc2  
 

 2.4. คณะกรรมการชุดย่อย  
 
2.4.1  คณะกรรมการตรวจสอบ   ประกอบด้วย 
1. นายไต้ จงอี ้(Mr.Tai Chong Yin)   ประธานคณะกรรมการ 
2. นายคาสอนึ มิชาเอล มาทิน อลุริช คอนราท คอยเนอ กรรมการ 
3. นายโชน โสภณพนิช    กรรมการ 
โดยมีผู้บงัคบับญัชาสงูสดุของแผนกตรวจสอบภายใน ด ารงต าแหนง่เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
บทบาทหน้าที่ 
1. สอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงินท่ีมีความสมบรูณ์ ถกูต้อง เช่ือถือได้มกีารเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญั

โดยครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป 
2. สอบทานและประเมินผลให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบการ

บริหารความเสีย่งที่เหมาะสม มปีระสทิธิผล และรัดกมุ ตามกรอบท่ีได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล 
รวมถงึก าหนดอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยการประกนัวินาศภยั ข้อก าหนดของส านกังานและกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชี โดยไมม่ีผู้บริหารเข้าร่วมประชมุด้วย 
อยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

5. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพือ่การก า กบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและ
ประสทิธิผล และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร 

6. แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมตอ่คณะกรรมการ
บริษัท 

https://www.thaisri.com/disclosure/org_structure.pdf
https://www.thaisri.com/content_iframe.php?p=3&pageid=MTk=&dir=MTYx
https://www.thaisri.com/content_iframe.php?p=3&pageid=MTk=&dir=MTc2
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7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. รายงานผลการปฏิบตัิงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
 
2.4.2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    ประกอบด้วย 
1. นายชาติชาย  พานชิชีวะ   ประธานคณะกรรมการ 
2. นายการัน โชปรา    กรรมการ 
3. นายธาวิน  ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง   กรรมการ 
4. นายรัฐวฒุิ  พานิชชีวะ   กรรมการ 
5. นายเฮนร่ี เชอนบลั   กรรมการ 
โดยมีผู้บงัคบับญัชาสงูสดุของแผนกบริหารความเสีย่ง ด ารงต าแหนง่เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง 
 
บทบาทหน้าที่ 
1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิโดยต้องครอบคลมุ

ความเสีย่งที่ส าคญั 
2. ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสีย่งรวมถึงประสทิธิภาพในการบริหารความเสีย่งของ

บริษัท 
3. จดัให้มีการประชมุเป็นประจ าอยา่งน้อยทกุไตรมาสเพื่อติดตามสถานะความเสีย่ง รวมถงึความคืบหน้าใน

การบริหารความเสีย่ง และให้ข้อเสนอแนะในสิง่ที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกบักรอบ
การบริหารความเสีย่งและนโยบายการบริหารความเสีย่งและกลยทุธ์ที่ก าหนดตามความเหมาะสม และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

 
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน     ประกอบด้วย 
1. นายชาติชาย  พานชิชีวะ   ประธานคณะกรรมการ 
2. นายการัน โชปรา   กรรมการ 
3. นายธาวิน  ศรีเฟ่ืองฟุ้ ง   กรรมการ 
4. นายรัฐวฒุิ  พานิชชีวะ   กรรมการ 
5. นายเฮนร่ี เชอนบลั   กรรมการ 
โดยมีผู้บงัคบับญัชาสงูสดุของส านกัลงทนุและบริหารทรัพย์สนิ ด ารงต าแหนง่เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการ

ลงทนุ 
 
บทบาทหน้าที่ 
1. จดัท ากรอบนโยบายการลงทนุ เพื่อขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
2. พิจารณาอนมุตัิแผนการลงทนุของบริษัทท่ีสอดคล้องกบักรอบนโยบายการลงทนุ และนโยบายการบริหาร

ความเสีย่งรวม 
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3. ก ากบัดแูลการลงทนุของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทนุ นโยบายการบริหารความเสีย่งรวม 
ระเบียบวิธีปฏิบตัเิก่ียวกบัการลงทนุ และข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

4. ก ากบัดแูลในเร่ืองธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เก่ียวกบั
ธุรกรรมการลงทนุของบริษัท 

5. ก ากบัดแูล ระบบงาน บคุลากร และข้อมลูที่ใช้ประกอบการลงทนุของบริษัทให้มีความเพียงพอตอ่การ
ด าเนินงาน 

6. บริหารเงินลงทนุตามกรอบนโยบายการลงทนุท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท 
7. รายงานผลการลงทนุให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งสม า่เสมอ 
 
2.4.4 คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน    ประกอบด้วย 
1. นายสรุศกัดิ์  วาจาสทิธ์ิ   ประธานคณะกรรมการ 
2. ดร.สเตฟาน ไรเตอร์   กรรมการ 
3. นางสาวศกุลรัตน์ ภริูวฒันะ  กรรมการ 
4. นางอรัุจฉฑา ศรีสพุจนางกรู  กรรมการ 
โดยมีผู้บงัคบับญัชาสงูสดุของแผนกทรัพยากรบคุคล ด ารงต าแหนง่เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน 
 
บทบาทหน้าที่  
1. ก าหนดนโยบายการสรรหากรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการ และนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนและ

ผลประโยชน์ให้แก่กรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการ 
2. คดัเลอืกและเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิตอ่กรรมการเพื่อด ารงต าแหนง่ 

2.1. กรรมการ 
2.2. กรรมการชดุยอ่ย 
2.3. ผู้มีอ านาจในการจดัการ 

3. ดแูลให้คณะกรรมการมีขนาดและองค์ประกอบทีเ่หมาะสม 
4. ก าหนดแนวทางประเมินของกรรมการและผู้มีอ านาจลงนามในการจดัการ เพื่อการพจิารณาปรับผลตอบแทน

ประจ าปี 
5. รายงานผลการปฏิบตัิงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

 
2.5. การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร  
คณะกรรมการสรรหาและและก าหนดคา่ตอบแทน จะเป็นผู้ก าหนดนโยบายการสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ 

และผู้บริหาร เพื่อคดัเลอืกและเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิตามทีก่ าหนดตอ่คณะกรรมการเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการ 
กรรมการอิสระ และผู้บริหาร โดยต้องเป็นไปตาม และ/หรือ ไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ตามข้อกฎหมายที่ก าหนด คือ 
พระราชบญัญตัวิา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และ พระราชบญัญตัวิา่ด้วยการประกนัวินาศภยั และมีคณุสมบตัิและ
ความสามารถที่เหมาะสม มีความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจประกนัวินาศภยัอยา่งเพียงพอ รวมทัง้ต้องไมเ่ป็นบคุคลที่มี
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ความเสีย่งสงูหรือบคุคลทีถ่กูก าหนดตาม พรบ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และ พรบ.ป้องกนัและ
ปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุทีม่ีอนภุาพท าลายล้างสงู พ.ศ.2559 

 
2.6. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)   
บริษัทฯ ก าหนดให้มีโครงสร้างคา่ตอบแทนที่เหมาะสม ที่ส าคญัคือต้องสามารถแขง่ขนักบัตลาดได้ เพื่อกระตุ้น

ให้ผู้บริหารและบคุลากรทกุระดบั ปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กรในระยะยาว โดย
คา่ตอบแทนของกรรมการและกรรมการอิสระ จะต้องได้รับการทบทวนและอนมุตัจิากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นประจ าทกุปี 
สว่นคา่ตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงูและพนกังานทกุระดบั บริษัทฯ ได้ก าหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนให้สอดคล้องกบั
โครงสร้างต าแหนง่งาน มกีารปรับขึน้เงินเดือนและการจ่ายโบนสัประจ าปีตามผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานและตาม
ผลประกอบการของบริษัทฯ อยา่งชดัเจน 

 
3.  การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์ และ

หนีส้ิน (Asset Liability Management : ALM) 
 

3.1. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)  
 บริษัทได้จดัท ากรอบและนโยบายการบริหารจดัการความเสีย่งที่ผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดย
สอดคล้องกบัแผนการด าเนินธุรกิจและประกาศของส านกังาน คปภ. เร่ืองหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการก าหนด
มาตรฐานขัน้ต า่ในการบริหารจดัการความเสีย่งของบริษัทประกนัวินาศภยั พ.ศ.2560 เพื่อเป็นแนวทางและหลกัปฏิบตัิใน
การบริหารความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ ดงันี ้

 
กรอบการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทได้จดัท ากรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วยเนือ้หาส าคญัที่เก่ียวข้องกบัการจดัการความเสีย่ง

ต่างๆขององค์กร โดยความเสี่ยงดังกล่าวถูกจ าแนกออกเป็น 9 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้าน
ประกนัภยั ความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ ความเสีย่งด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่ง ความเสีย่งด้านเครดิต ความเสีย่ง
ด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย และความเสี่ยง
ด้านช่ือเสยีง ภายใต้กิจกรรมหลกัที่ส าคญัของบริษัททัง้หมด 10 กิจกรรม ดงันี ้

- การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์และการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภยั 
- การเก็บเบีย้ประกนัภยั 
- การพิจารณารับประกนัภยั  
- การจดัการคา่สนิไหมทดแทน  
- การประกนัภยัตอ่  
- การลงทนุประกอบธุรกิจอื่น  
- การประเมินมลูคา่สนิทรัพย์และหนีส้นิ  
- การขายและช่องทางการจดัจ าหนา่ย  
- เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ทรัพยากรบคุคล  
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ในสว่นของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จะประกอบไปด้วยขัน้ตอนต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน

แนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กรระดบัสากล (COSO – Enterprise Risk Management) พร้อมทัง้ ก าหนดให้มีการ
รายงานสถานะความเสี่ยง รายงานการปฏิบตัิตามมาตรการบริหารความเสี่ยง และการรายงานที่เก่ี ยวข้องตามที่บริษัท
ก าหนด ตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการบริษัท อยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

 
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
บริษัทได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งที่สอดคล้องกบัแผนการด าเนินธุรกิจ โดยก าหนดระดบัความเสีย่ง

ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ด้านอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่เงินกองทนุที่ต้องด ารงตามกฎหมาย ไม่ต ่ากวา่ 300% พร้อมทัง้ 
ก าหนดดชันีชีว้ดัความเสี่ยง (Key Risk Indicator) และขีดจ ากดัความเสี่ยง (Risk Limit) ของกิจกรรมหลกัที่ส าคญั ทัง้ใน
รูปแบบตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน เช่น วงเงินความรับผิดสงูสดุของผู้ รับประกนัภยัต่อ สดัสว่นการรับประกนัภยัต่อสงูสดุของ
ผู้ รับประกันภยัต่อรายใดรายหนึ่ง การรับประกันภยัภายใต้เง่ือนไขและระดบัความเสี่ยงภยัที่บริษัทก าหนด สดัส่วนการ
ลงทุนไม่เกินที่ส านกังาน คปภ. ก าหนด และระยะเวลาในการลงบนัทึกค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น รวมถึงมีการก าหนด
ขีดจ ากดัความเสี่ยงของอตัราสว่นทางการเงินที่ส าคญัของบริษัท เช่น อตัราสว่นค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินธุรกิจประกนัภยัตอ่เบีย้ประกนัภยัที่ถือเป็นรายได้มีคา่ไมเ่กิน 100% เป็นต้น 

ทัง้นี ้เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ และ ช่วยให้บริษัทสามารถป้องกนัและควบคมุความเสียหายได้
อยา่งทนัทว่งที บริษัทจึงมีมาตรการในการควบคมุและติดตามความเสีย่งตา่งๆ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้

1. จดัให้มีคณะกรรมการหรือหน่วยงานท่ีท าหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบการด าเนินงาน

ให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสีย่งที่ก าหนดไว้  

2. จดัให้มีการจดัท านโยบาย แนวทางการบริหารความเสีย่ง และรายงานส าหรับการควบคมุความเสีย่งใน

กิจกรรมหลกัตา่งๆ ท่ีส าคญั 

3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทก าหนดให้มีหน่วยงานในการติดตาม ดูแลและปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ หรือกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

4. ด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทมีนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงินการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลายล้างสงู ควบคูก่บัการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้

ทนัสมยัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อติดตามและเฝ้าระวงัความเสี่ยงจากการตกเป็นเคร่ืองมือของกลุม่คนที่ไม่

พงึประสงค์ 

 
3.2. การบริหารสินทรัพย์และหนีส้นิ (Asset Liability Management : ALM) 

        
 การจัดการด้านการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน 

 บริษัทฯ จดัการและบริหารสนิทรัพย์และหนีส้ินโดยใช้อตัราสว่นทางการเงินเป็นดชันีชีว้ดัวา่การบริหารของบริษัท

ฯ อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ โดยอตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวถือเป็นสญัญาณเตือนภยัล่วงหน้า (Early Warning 

System: EWS) ที่ก าหนดคา่ที่ควรจะเป็นในธุรกิจประกนัภยัโดยส านกังาน คปภ. ประกอบด้วย 
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1. อตัราสว่นเงินกองทนุตอ่เงินกองทนุท่ีต้องด ารงตามกฎหมาย 

2. สว่นของผู้ ถือหุ้นหรือสว่นของส านกังานใหญ่ 

3. อตัราสว่นสนิทรัพย์สภาพคลอ่ง 

4. อตัราสว่นสนิทรัพย์ลงทนุตอ่หนีส้นิผู้ เอาประกนั 

5. อตัราสว่นการเปลีย่นแปลงเงินกองทนุ (TCA) 

6. อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 

7. อตัราสว่นคา่สนิไหมทดแทนและคา่ใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจประกนัภยัตอ่เบีย้ประกนัท่ีถือเป็นรายได้ 

8. อตัราสว่นผลการประเมินราคาเบีย้ประกนัภยัค้างรับ 

9. อตัราสว่นพฒันาการส ารองคา่สนิไหมทดแทน 1 ปี 

 

เกณฑ์ในการจัดการระหว่างการด ารงสภาพคล่องและการลงทุน 

บริษัทฯ ก าหนดเกณฑ์การด ารงสภาพคลอ่งตามอตัราสว่นทางการเงินที่ส านกังาน คปภ. ก าหนดไว้ในสญัญาณ

เตือนภยัลว่งหน้า โดยอตัราสว่นดงักลา่วส านกังาน คปภ. ก าหนดไว้จะต้องมากกวา่ 100% บริษัทฯ จะน าสินทรัพย์สภาพ

คล่องไปลงทุนหรือด าเนินการใด ๆ ก็จะต้องไม่ให้อตัราส่วนดงักล่าวต ่ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  และ ณ พฤษภาคม 2561 

บริษัทฯ มีอตัราสว่นดงักลา่วเทา่กบั 256.92% ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ที่ส านกังาน คปภ. ก าหนดไว้ 

 

มาตรการป้องกันการขาดทุนอย่างส าคัญ ที่อาจจะเกิดจากการต้องขายสินทรัพย์ลงทุนในช่วงที่สภาวะ
ตลาดไม่เอือ้อ านวย 

บริษัทฯ ป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดจากการต้องขายสินทรัพย์ลงทุนในช่วงที่สภาวะตลาดไม่เหมาะสมโดย 

“การกระจายการลงทนุ (Diversification)” โดยจะเป็นการลดความเสี่ยงของการกระจุกตวั (Concentration Risk) ซึ่งเป็น

ความเสีย่งที่บริษัทฯ อาจได้รับความเสยีหายอนัเกิดจากการท่ีบริษัทฯ ลงทนุในสนิทรัพย์ใดสนิทรัพย์หนึง่มากเกินไป ท าให้

หากเมื่อบริษัทฯ ต้องขายสินทรัพย์ลงทนุในช่วงที่ตลาดไม่เอือ้อ านวยก็จะท าให้บริษัทฯ มีทางเลือกในขายสินทรัพย์ลงทนุ

ได้หลายรายงานมากขึน้ 

โดยบริษัทฯ จะลงทนุหรือมีไว้ซึง่สินทรัพย์หรือเข้าเป็นคูส่ญัญาได้ โดยมีสดัสว่นการลงทนุตามแตล่ะชัน้สินทรัพย์

ดงัตอ่ไปนี ้

1. ฝากเงินไว้กบัสถาบนัการเงิน ไมจ่ ากดัสดัสว่น โดยจะฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน แตล่ะรายได้ไมเ่กินร้อยละ 30 

ของสนิทรัพย์ลงทนุรวมของบริษัท 

2. ตราสารหนีใ้นประเทศที่ออก สัง่จ่าย รับรอง รับรางวลัหรือ ค า้ประกนัโดยรัฐบาลไทย ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

กระทรวงการคลงั กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ไมจ่ ากดัสดัสว่น 
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 3. ตราสารหนีใ้นประเทศที่ออกในประเทศที่ออก สัง่จา่ย รับรอง รับรางวลัหรือค า้ประกนัโดยสถาบนัการเงิน ตรา

สารหนีท้ี่ออกโดยบริษัทจ ากดั หรือองค์การหรือรัฐวิสาหกิจที่ไมม่ีกระทรวงการคลงัค า้ประกนัท่ีได้รับการจดัอนัดบัความ

เสีย่งไมต่ า่กวา่ชัน้ลงทนุได้ (Investment Grade) โดยบริษัทจดัอนัดบัท่ีนา่เช่ือถือ รวมทัง้หมดได้ไมเ่กินร้อยละ 60 ของ

สนิทรัพย์ลงทนุของบริษัท แตล่ะรายไมเ่กินร้อยละ 10 ของสนิทรัพย์ลงทนุของบริษัทตอ่ผู้ออกตราสารหนีแ้ตล่ะราย 

4. ตราสารทนุ รวมทัง้หมดได้ไมเ่กินร้อยละ 30 ของสนิทรัพย์ลงทนุของบริษัท แตล่ะรายไมเ่กินร้อยละ 5 ของ

สนิทรัพย์ลงทนุของบริษัทตอ่ผู้ออกตราสารทนุแตล่ะราย 

5. หนว่ยลงทนุ แตล่ะรายไมเ่กินร้อยละ 5 ของสนิทรัพย์ลงทนุของบริษัทตอ่กองทนุ 

สดัสว่นอื่นใดนอกเหนือจากนีใ้ห้ถือตาม “ประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธรุกิจประกนัภยั 

เร่ือง การลงทนุประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2556” เป็นส าคญั 

         หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 

2560 2559 

ราคาบัญช ี
ราคา

ประเมิน ราคาบัญช ี
ราคา

ประเมิน 

สนิทรัพย์ลงทนุ (Total Investment Assets) 2,495 2,692 2,342 2,526 

สนิทรัพย์สภาพคลอ่ง (Total Liquid Assets) 2,484 2,459 2,331 2,309 

หนีส้นิรวม (Total Liabilities) 2,883 2,563 2,828 2,889 
หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั (Total Insurance 
Liabilities) 1,755 1,465 1,954 2,041 

 

หมายเหตุ  

- ราคาบญัชี หมายถึง สนิทรัพย์และหนีส้นิ ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถงึ สนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการกบักบัและสง่เสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สนิและหนีส้นิของบริษัทประกนัวินาศภยั เพื่อ

วตัถปุระสงค์หลกัในการกากบัความมัน่คงทางการเงินของบริษัทประกนัภยั และเพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทมี

ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัได้อยา่งครบถ้วนแก่ผู้ เอาประกนัภยั 

 
4.  ความเสี่ยงจากการรับประกันภยัที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงนิของ

บริษัท การบริหารจัดการประกันภยัต่อ ความเชื่อมโยงของเงนิกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภยั 
และการกระจุกตวัจากการรับประกันภยั 

  
กระบวนการในการคาดการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกดิขึน้ และความเสี่ยงที่มอียู่ (Risk exposure) 

จากการรับประกันภยัอย่างมนัียส าคัญ 
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บริษัทมีกระบวนการในการคาดการณ์ความเสยีหายจากการวเิคราะห์ข้อมลูอตัราสว่นคา่สนิไหมทดแทน (Loss 

Ratio) ในภาพรวมและแตล่ะประเภทของการประกนัภยัของบริษัท ณ ปีถดัไปและน ามาเปรียบเทยีบกบัข้อมลูของปีที่ผา่น

มา โดยข้อมลูดงักลา่วถกูค านวณจากตวัเลขสถิติของบริษัทในอดีตและแนวโน้มของตลาด ซึง่อ้างอิงมาจากรายงานของ

นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั หากพบวา่ คา่ประมาณการณ์ของความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้มคีา่เพิม่สงูขึน้จากปีก่อน บริษัท

จะด าเนินการหาสาเหตทุี่แท้จริงของการเพิ่มขึน้ของคา่ดงักลา่ว พร้อมทัง้ค านวณเงินกองทนุส ารองและจดัท าแผนการ

บริหารจดัการความเสีย่งเพื่อแก้ไขปัญหาของความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้ โดยมกีารจดัให้มีการประกนัภยัตอ่ เพื่อไมใ่ห้มี

การกระจกุตวัของภยัโดยเฉพาะภยัธรรมชาติ และน าเข้ารายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารความ

เสีย่งเพื่อพิจารณาตอ่ไป 

 
เกณฑ์และนโยบายในการตดัสินใจในการรับความเสี่ยงจากการรับประกันภยัไว้เอง การเอาประกันภยั

ต่อ หรือโอนความเสี่ยงภยัโดยวิธีอื่น 

 บริษัทมีการก าหนดเกณฑ์การพิจารณารับหรือโอนความเสีย่งแตกตา่งกนัไปตามเง่ือนไข ข้อก าหนด และ

นโยบายของแตล่ะสายงาน ซึง่ได้มีการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัในการจดัท าข้อมลู โดยพิจารณาความ

เสีย่งที่อาจเกิดขึน้วา่อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ระดบัความเสีย่งสงูสดุทีย่อมรับได้ (Risk Tolerance) หรือ 

ขีดจ ากดัในการรับความเสีย่งไว้เอง (Retention Limits) ตามเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดหรือไม ่รวมถงึพิจารณาผลกระทบที่

อาจเกิดขึน้จากการรับหรือโอนความเสีย่งภยัดงักลา่ว เพื่อให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดในเร่ืองของการบริหารเงินกองทนุท่ี

ต้องเหมาะสมตอ่ลกัษณะ ขนาด และความซบัซ้อนของธุรกิจตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ก าหนด และเกิดประสทิธิภาพสงูสดุในการด าเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของ

องค์กร ทัง้นี ้นโยบายของแตล่ะสายงานจ าเป็นต้องมกีารทบทวนและปรับปรุงอยา่งน้อย ปีละ 1 ครัง้ 

 
 ความเชื่อมโยงของเงนิกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภยั และการกระจุกตัวของการรับ
ประกันภยั(Insurance Concentration risk)  
 จากการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณารับหรือโอนความเสีย่งภยัและการก าหนดขีดจ ากดัความเสีย่งภยัด้าน

ประกนัภยัตอ่ สง่ผลให้บริษัทสามารถคาดคะเนจ านวนเงินกองทนุส าหรับความเสีย่งจากส ารองคา่สนิไหมทดแทน ความ

เสีย่งจากส ารองเบีย้ประกนัภยั  ความเสีย่งด้านเครดิตจากการประกนัภยัตอ่ และความเสีย่งด้านการกระจกุตวัจากการ

ประกนัภยัตอ่ ซึง่ความเสีย่งดงักลา่วมีผลกระทบตอ่จ านวนเงินกองทนุท่ีต้องด ารงตามกฎหมายทัง้หมด และมีการก าหนด

เกณฑ์ของอตัราสว่นคา่สนิไหมทดแทนและคา่ใช้จ่ายในการด าเนนิธุรกิจประกนัภยัตอ่เบีย้ประกนัที่ถือเป็นรายได้ อีกทัง้ 

บริษัทยงัได้มีการทดสอบสภาวะวิกฤตหรือ Stress Test เพื่อให้แนใ่จวา่เมื่อเกิดเหตกุารณ์ร้ายแรง บริษัทสามารถควบคมุ

อตัราสว่นความพอเพยีงของเงินกองทนุให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ตามเกณฑ์ที่ส านกังาน คปภ. และบริษัทก าหนดไว้

เช่นเดียวกนั 
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นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีนโยบายในการกระจายความเสีย่งไมใ่ห้กระจกุตวัหรือสะสมอยูท่ี่ผู้ รับประกนัภยัตอ่หรือกลุม่

ผู้ รับประกนัภยัตอ่รายใดรายหนึง่มากเกินไป ตามนโยบายการบริหารความเสีย่งของบริษัท โดยการบริหารและควบคมุการ

กระจกุตวัและการสะสมของภยัทัง้จากการรับประกนัภยัโดยตรงและการรับประกนัภยัตอ่ บริษัทใช้วิธีการบริหารและ

ควบคมุโดยการก าหนดวงเงินความรับผิดสงูสดุของผู้ รับประกนัภยัตอ่รายใดรายหนึง่ตามประเภทของสญัญาประกนัภยั

ตอ่ ซึง่จดัท าขึน้ตามประเภทของการรับประกนัภยั ตามประเภทของอตุสาหกรรม เขตภมูศิาสตร์ และประเภทของ

ผลติภณัฑ์ ได้แก่ การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัทรัพย์สนิความเสีย่งภยัทกุชนิด การประกนัภัยอบุตัิเหตสุว่นบคุคล 

การประกนัภยัเบด็เตลด็ การประกนัภยัทางทะเลและขนสง่ การประกนัวิศวกรรม การประกนัภยัรถยนต์ เป็นต้น 

 
 เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับประกันภยัต่อ ที่บริษัทใช้บริการ 

 บริษัทฯ จะจดัท ากรอบการบริหารประกนัภยัตอ่ และวิเคราะห์ประสทิธิผลของการท าประกนัภยัตอ่ในปีที่ผา่น ๆ 

มาวา่เหมาะสม สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจ และระดบัความเสีย่งของบริษัทฯ หรือไม่ และพิจารณาควบคูก่บัเกณฑ์การ

คดัเลอืกผู้ รับประกนัภยัตอ่ ดงันี ้

1. ก าหนด Credit Rating ส าหรับบริษัทประกนัภยัตอ่ตา่งประเทศ ต้องไมต่ ่ากวา่ A- (S&P หรือเทียบเทา่) 

ควบคูก่บัการวิเคราะห์งบการเงิน ประสบการณ์ และวิสยัทศัน์ของบริษัทนัน้ 

2. ก าหนดอตัราสว่นความเพยีงพอของเงินกองทนุ (Capital Adequacy Ratio) มากกวา่ 140%, Net Profit 

Margin มากกวา่ 0% และ Asset Ratio มากกวา่ 100% ร่วมกบัปัจจยัเชิงคณุภาพท่ีส าคญัอื่นๆ ส าหรับ

บริษัทผู้ รับประกนัภยัตอ่ภายในประเทศ  

3. มีการก าหนดขดีจ ากดัการกระจกุตวัส าหรับภาวะความเสีย่งภยัตอ่คูส่ญัญาประกนัภยัตอ่ 

4. ต้องมีระบบรายงานทางการเงิน เพื่อพิจารณาระยะการช าระหนีข้องผู้ รับประกนัภยัต่อแตล่ะราย ซึ่งช่วยใน

การบริหารสภาพคลอ่ง และติดตามคา่สนิไหมค้างรับ 

 

หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ จ านวน 

ส ารองประกนัภยัสว่นท่ีเรียกคืนจากการประกนัภยัตอ่ที่ (reinsurance recoveries on technical 
reserves) 651 

เงินค้างรับเก่ียวกบัการประกนัภยัตอ่ (due from reinsurers) 131 

เงินวางไว้จากการประกนัภยัตอ่ (deposits on reinsurance treaties) 3 
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5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีส้ินจากสัญญาประกันภยั    
 บริษัทฯ แสดงวธีิการ และสมมตฐิานในการประเมินหนีส้นิจากสญัญาประกนัภยัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2560 ท่ี 

https://www.thaisri.com/disclosure/liability_from_insurance_contract.pdf  ในหน้า 24 ข้อ 2.17  
          หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 

2560 2559 
ราคา
บัญชี 

ราคา
ประเมิน 

ราคา
บัญชี 

ราคา
ประเมิน 

หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั         

      - ส ารองเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไมถื่อเป็นรายได้ (Premium 
        Liabilities) 1,048 631 969 855 

      - ส ารองคา่สนิไหมทดแทน (Claim Liabilities) 707 834 985 1,186 
 
หมายเหตุ 

- ราคาบญัชี หมายถึง มลูคา่หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั ที่ประเมนิตามมาตรฐานการบญัชี มวีตัถปุระสงค์หลกั
เพื่อให้นกัลงทนุผู้วิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมลูคา่ทางเศรษฐศาสตร์ของหนีส้นิจากสญัญาประกนัภยัที่เป็น
ที่ยอมรับตามหลกัการทางบญัชีในประเทศไทย ซึง่มลูคา่ดงักลา่วจะต้องผา่นการรับรองจากผู้สอบบญัชี
อนญุาตแล้ว 

- ราคาประเมิน หมายถงึ มลูคา่หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและ
สง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สนิและหนีส้นิของบริษัทประกนัวินาศภยั 
เพื่อวตัถปุระสงค์หลกัในการก ากบัความมัน่คงทางการเงินของบริษัทประกนัภยัและเพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทมี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัได้อยา่งครบถ้วนแก่ผู้ เอาประกนัภยั ซึง่จะต้อง
ประเมินโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่ได้รับใบอนญุาตจากนายทะเบียนตามหลกัการทางคณิตศาสตร์
ประกนัภยัที่ได้รับการยอมรับ สมมติฐานท่ีใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกบัประสบการณ์จริงหรือในกรณี
ที่บริษัทมีข้อมลูไมเ่พยีงพออาจอ้างองิจากประสบการณ์ของอตุสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกบั
ลกัษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกนัภยัของบริษัทนัน้ นอกจากนี ้มลูคา่ส ารองประกนัภยัดงักลา่วจะต้อง
รวมถงึคา่เผ่ือความผนัผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึง่ให้เป็นไปตามที่สานกังาน คปภ. 
ก าหนด 

 
ข้อสังเกต ในบางชว่งเวลาของการรายงานทางการเงิน มลูคา่หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยัอาจมีความแตกตา่งระหวา่ง 
ราคาบญัชีและราคาประเมินของ อยา่งมีนยัส าคญั อนัเนื่องมากจากวตัถปุระสงค์และวิธีการท่ีแตกตา่งกนัในการประเมิน
ตามทีก่ลา่วไว้ข้างต้น ทัง้นีผู้้ที่จะน าข้อมลูไปใช้ควรศกึษาและท าความเข้าใจถงึวตัถปุระสงค์แนวทางการประเมินราคา
หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยัทัง้สองให้ถ่ีถ้วนก่อนตดัสนิใจ 
 
 

https://www.thaisri.com/disclosure/liability_from_insurance_contract.pdf


   

16 
 

6.  การลงทุนของบริษัท  
 
 นโยบาย วัตถุประสงค์  
 บริษัทฯ มุ่งสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุสงูสดุภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสมของบริษัทประกนัวินาศภยั โดย

ค านึงถึงความสมดุลระหว่างผลตอบแทนจากการลงทุนและสภาพคล่อง ภายใต้กรอบการลงทุนภายและหลกัเกณฑ์ที่

ถกูต้องของส านกังาน คปภ. 

 
 กระบวนการการลงทุน 
 บริษัทฯ มีแผนกลงทนุและบริหารสนิทรัพย์ที่อยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการลงทนุ เป็นผู้ด าเนินธุรกรรม

การลงทนุของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะอนมุตัินโยบายและแผนงานการลงทุนประจ าปีที่ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมกรรลงทุนแล้ว โดยจะพิจารณาประเภทการลงทุนที่บริษัทฯ สามารถกระท าได้ตามระเบียบข้อบังคับของ

ส านกังาน คปภ. และคาดการณ์ผลตอบแทนของสินทรัพย์ลงทนุรวมทัง้ความเสี่ยงของสินทรัพย์ลงทนุนัน้ ๆ จากนัน้แผนก

ลงทนุฯ จะด าเนินธุรกรรม และ/หรือ การลงทนุ ตามนโยบายและแผนงานการลงทนุที่ได้รับอนมุตัิภายใต้อ านาจอนุมตัิที่

ได้รับมอบหมาย และแนวทางป้องกนัความเสี่ยง และต้องรายงานผลการลงทนุให้คณะกรรมการลงทนุรับทราบอยา่งน้อย

ไตรมาส ละ 1 ครัง้    และรายงานผลการบริหารความเสีย่งด้านการลงทนุให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งรับทราบอยา่ง

น้อยไตรมาสละ 1 ครัง้เช่นกนั 

 
 สมมติฐาน วิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ลงทุน 

 บริษัทฯ ประเมินมลูคา่สนิทรัพย์ลงทนุด้วยวิธีตอ่ไปนี ้ดงันี ้

 
1. ตราสารหนี ้ 

1.1. ตราสารหนีจ้ดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีสภาพคลอ่งสงู (high liquidity) ให้ใช้ราคา ณ สิน้วนัประเมิน

ที่เผยแพร่โดยหนว่ยงาน ดงัตอ่ไปนี ้

- ตราสารหนีจ้ดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ให้ใช้ราคาที่ไมร่วมดอกเบีย้ค้างรับ (clean 

price) ที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย หรือหนว่ยงานที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์รับรอง 

- ตราสารหนีจ้ดทะเบียนในตลาดตราสารหนีใ้ห้ใช้ราคาเสนอซือ้ลา่สดุ (current bid price) ที่เผยแพร่

โดยตลาดตราสารหนี ้

1.2. หากไมส่ามารถหาราคาอ้างอิงตามข้อ (1.1) ได้ ให้ใช้วิธีการประเมินมลูคา่อื่น ตาม “ประกาศ

คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง การประเมินราคาทรัพย์สนิและ

หนีส้นิของบริษัทประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2554”  
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2. ตราสารทุน 

2.1. ตราสารทนุทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ให้ใช้ราคาเสนอซือ้ (bid price) ณ สิน้วนั

ประเมิน ท่ีเผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพย์ แหง่ประเทศไทย 

2.2. หากไมส่ามารถหาราคาอ้างอิงตามข้อ 2.1 ได้ ให้ใช้วิธีการประเมนิมลูคา่อื่น ตาม ”ประกาศ

คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง การประเมินราคาทรัพย์สนิและ

หนีส้นิของบริษัทประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2554”  

2.3. คา่ที่ใช้กนัอยา่งแพร่หลายในตลาดซึง่ได้มีการพิสจูน์แล้ววา่ เป็นเทคนิคที่ให้ราคาทีเ่ช่ือถือได้โดยมกีาร

ซือ้ขายกนัจริงในตลาด และ ส านกังาน คปภ. ยอมรับ 

 
3. หน่วยลงทุน  

3.1. หนว่ยลงทนุท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ให้ใช้ราคาเสนอซือ้ (bid price) ณ สิน้

วนัประเมิน ที่เผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

3.2. หนว่ยลงทนุท่ีไมไ่ด้มกีารซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ ให้ใช้ข้อมลูจากรายงานประจ าปีลา่สดุของกองทนุ

รวมหรือ Fund Fact Sheet รายไตรมาสที่ได้รับการ Audit  

 
4. สินทรัพย์ลงทุนอื่นๆ   

4.1. ทรัพย์สนิอื่นใดนอกเหนือจากข้อ 1 ถึง 3 ที่ไมไ่ด้กลา่วถงึ ประเมินราคาทรัพย์สนิดงักลา่วตามวิธีการ

รับรู้และวดัมลูคา่ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป หรือใช้เทคนิคอื่นใดที่มกีารใช้

อยา่งแพร่หลาย และมีการพิสจูน์แล้ววา่เป็นเทคนิคที่ให้ราคาที่เช่ือถือได้โดยมีการซือ้ขายกนัจริงทัว่ไป  
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หนว่ย : ล้านบาท 

รายการสินทรัพย์ลงทุน 

มูลค่า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2560 ปี 2559 
ราคา
บัญชี ราคาประเมิน 

ราคา
บัญชี ราคาประเมิน 

เงินฝากสถาบนัการเงิน และบตัรเงินฝากสถาบนัการเงิน 123 119 356 352 

ตราสารหนี ้(พนัธบตัร, หุ้นกู้ , ตัว๋สญัญาใช้เงิน. ตัว๋แลกเงิน. 
หุ้นกู้แปลงสภาพและสลากออมทรัพย์) 1,506 1,485 999 986 

ตราสารทนุ ไมร่วมเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 15 237 456 663 

หนว่ยลงทนุ 851 851 525 525 

เงินให้กู้ยืม. เงินให้เชา่ซือ้รถและให้เช่าทรัพย์สนิแบบลสิซิง่ 0 0 0 0 

ใบส าคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้น หุ้นกู้  หนว่ยลงทนุ 0 0 0 0 

ตราสารอนพุนัธ์ 0 0 0 0 

เงินลงทนุอื่น 0 0 6 0 

รวมสนิทรัพย์ลงทนุ 2,495 2,692 2,342 2,526 
 

หมายเหตุ 
- ราคาบญัชี หมายถึง สนิทรัพย์และหนีส้นิ ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
- ราคาประเมิน หมายถงึ สนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากบัและสง่เสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สนิและหนีส้นิของบริษัทประกนัวินาศภยั เพื่อ

วตัถปุระสงค์หลกัในการก ากบัความมัน่คงทางการเงินของบริษัทประกนัภยัและเพื่อให้มัน่ใจ วา่บริษัทมี

ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัได้อยา่งครบถ้วนแก่ผู้ เอาประกนัภยั 

 

7. ผลการด าเนินงานของบริษัทประกันภยั รวมถงึผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง  
 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าเบีย้ประกนัภยัรับรวม จ านวน 2,220 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 2,062 ล้าน
บาท เท่ากบั 158 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ 7.66%  มีเบีย้ประกนัภยัที่ถือเป็นรายได้สทุธิ จ านวน 1,314 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากปี 2559 จ านวน 1,289 ล้านบาท เท่ากบั 25 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ 1.94%  มีรายได้จากการลงทนุและรายได้อื่น 
จ านวน 203 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 181 ล้านบาท เทา่กบั 22 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ 12.15%  มีคา่ใช้จา่ย
รวมทัง้สิน จ านวน 1,444 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 1,404 ล้านบาท เท่ากับ 40 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ 
2.85%  และมีก าไรสทุธิ จ านวน 134 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 131 ล้านบาท เท่ากับ 3 ล้านบาท คิดเป็น
เพิ่มขึน้ 2.29%  
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เมื่อพิจารณาในภาพรวมจะเห็นว่า บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานในปี 2560 ดีขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2559 มีรายได้ที่

มากขึน้ ซึง่เป็นผลมาจากการพฒันาช่องทางการออกกรมธรรม์ใหมโ่ดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการพฒันาประกอบกบับริษัทฯ 

มีตวัแทน/นายหน้า ที่เพิ่มขึน้ แตบ่ริษัทฯ ก็มีคา่ใช้จ่ายรวมที่เพิ่มขึน้เช่นกนั แตม่ีการเพิ่มขึน้ในสดัสว่นท่ีน้อยกวา่สดัสว่นการ

เพิ่มขึน้ของรายได้ สง่ผลให้บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ และ อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น มากขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2559 ที่ผา่นมา 

  
หนว่ย:ล้านบาท 

 รายการ 2560 2559 

เบีย้ประกนัภยัรับรวม 2,220 2,062 

เบีย้ประกนัภยัที่ถือเป็นรายได้สทุธิ 1,314 1,289 

รายได้จากการลงทนุ และรายได้อื่น 203 181 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 134 131 

   

อตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั (ร้อยละ)   

อัตราส่วน 2560 2559 

อตัราสว่นคา่สนิไหมทดแทน (Loss ratio) 60% 58% 

อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินธุรกิจประกนัภยั (Expenses ratio) 42% 42% 

อตัราสว่นรวม (Combined ratio) 102% 100% 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity ratio) 357% 204% 

อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return on equity) 11% 10% 
  
8.  ความเพียงพอของเงนิกองทุนบริษัท  

 
 นโยบาย วัตถุประสงค์ 

 บริษัทฯ ด ารงเงินกองทนุไว้ในเกณฑ์สงูกวา่ที่ส านกังาน คปภ. ก าหนด เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ เอาประกนัใน

เร่ืองของความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งถือเป็นสิ่งที่ผู้ เอาประกันภัยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรก 

โดยเฉพาะในส่วนของอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio (CAR)) ถือเป็นดชันีชีว้ดัที่มี

ประสทิธิผลและสามารถสะท้อนให้เห็นความมัน่คงทางการเงินของบริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี 

 
 กระบวนการบริหารจัดการเงนิกองทุน 

 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะด ารงอตัราสว่นความเพียงพอของเงินกองทนุ (Capital Adequacy Ratio (CAR)) ไว้สงู

กวา่ที่ส านกังาน คปภ. ก าหนด จึงต้องมีการบริหารเงินกองทนุท่ีบริษัทฯ มีอยู ่กบั เงินกองทนุท่ีต้องด ารงไว้ ให้อยูใ่นสดัสว่น

ที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ มีเงินกองทนุอยูใ่นเกณฑ์สงูเนื่องจากมีทรัพย์สินมากกว่าหนีส้ินอยู่คอ่นข้างมาก และบริษัทฯ ท า
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การบริหารจดัการความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัเงินกองทนุตามระดบัความเสี่ยง (Risk-Based Capital) อย่างเคร่งครัดเพื่อให้

เงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ส่งผลให้อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy 

Ratio (CAR)) ให้อยูใ่นสดัสว่นท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย  

 นอกจากนีจ้ากการที่บริษัทฯ ได้ท าการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ตามสถานการณ์ที่ส านกังาน คปภ. 

ก าหนด โดยก าหนดสถานการณ์เชิงลบที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อ CAR อย่างมีนยัส าคญัแล้วพบว่า  บริษัทฯ ยงัคงมี

อตัราสว่นดงักลา่วสงูกวา่ที่ส านกังาน คปภ. ก าหนด และบริษัทฯ ยงัได้ก าหนดแนวทางในการรักษาฐานะทางการเงินและ

เสริมสร้างสภาพคลอ่งที่เพียงพอตอ่การเผชิญภาวะวิกฤตดงัเช่นเหตกุารณ์อทุกภยัครัง้ใหญ่และบริษัทรับประกนัภยัตอ่ถกู

ปรับลดความนา่เช่ือถือไว้แล้วเช่นกนั 

  
หนว่ย:ล้านบาท 

รายการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 2559 

สนิทรัพย์รวม 4,732 4,802 

หนีส้นิรวม 2,862 2,892 

     - หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั 2,539 2,543 

     - หนีส้นิอื่น 323 349 

สว่นของเจ้าของ 1,870 1,910 

อตัราสว่นความเพยีงพอของเงินกองทนุ (ร้อยละ) 402% 353% 

เงินกองทนุท่ีสามารถน ามาใช้ได้ทัง้หมด 1,856 1,894 

เงินกองทนุท่ีต้องดารงตามกฎหมาย 462 536 
  
หมายเหตุ 

- ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ด้วยการก าหนดประเภทและ
ชนิดของเงินกองทนุ รวมทัง้หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทนุของบริษัทประกนั วินาศ
ภยั ก าหนดให้นายทะเบียนอาจก าหนดมาตรการท่ีจ าเป็นในการก ากบัดแูลบริษัทท่ีมีอตัราสว่นความเพียงพอ
ของเงินกองทนุต ่ากวา่ร้อยละหนึง่ร้อยสีส่บิได้ 

- เงินกองทนุ เป็นเงินกองทนุตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยัวา่ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สนิและหนีส้นิของบริษัทประกนัวินาศภยั 

- รายการข้างต้นค านวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัวา่ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สนิและหนีส้นิของบริษัทประกนัภยัวินาศภยั 
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9.  งบการเงนิ และหมายเหตุประกอบงบการเงนิส าหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ ผู้สอบบญัชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ว 

 
บริษัทฯ แสดงงบการเงิน และหมายเหตปุระกอบงบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทินที่ลว่งมา (ปีพ.ศ.2560) ที่ผู้สอบ

บญัชีตรวจสอบ และแสดงความเห็นแล้วไว้ที่ https://www.thaisri.com/disclosure/financial_budget_60.pdf  
 

 
**************************************************************************** 

https://www.thaisri.com/disclosure/financial_budget_60.pdf



