แบบ ปผว. 1 รายปี

แบบรายการเปิ ดเผยข้ อมูล (แนบท้ ายคาสั่งนายทะเบียน ที่ 48/2561)
เรื่ อง ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2561
ส่ วนที่ 1 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลที่เปิ ดเผย

บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลที่เปิ ดเผย ด้ วยความระมัดระวัง และบริ ษัทขอรั บรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน
ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ ูอ่ืนสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูล ทีค่ วรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ และขอรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลที่
ได้ เปิ ดเผยทุกรายการของบริ ษัท

ลงนาม
ชื่อ นายชาติชาย พานิชชีวะ
ตาแหน่ง กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริ ษัท

ลงนาม
ชื่อ นายการัน โชปรา (Mr.Karan Chopra)
ตาแหน่ง กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ข้ อมูลประจาปี พ.ศ.2560
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ส่ วนที่ 2 รายละเอียดการเปิ ดเผยข้ อมูล
1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายในการ
ประกอบธุรกิจตามที่กาหนดไว้ รวมถึงแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ และบริการที่สาคัญ ช่ องทางการติดต่ อกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ ในการเรียกร้ อง พิจารณา
และชดใช้ เงินหรือค่ าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.1. ประวัติบริษัท
ประวัติของบริษัทฯ ได้ แสดงไว้ ที่ https://www.thaisri.com/about-us/company-information/company_history
1.2. นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
นโยบาย
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจ คือ การสร้ างความน่าเชื่อถือ และเป็ นบริ ษัทประกันวินาศภัยอันดับแรกที่
ลูกค้ าจะเลือกเมื่อคานึงถึง ประสบการณ์ที่ดีที่ลกู ค้ าได้ รับ ความมัน่ คงทางการเงิน และ ความรับผิดชอบต่อสังคม
วัตถุประสงค์
บริ ษัทฯ มีวตั ถุประสงค์มงุ่ สู่ 1 ใน 10 อันดับแรกของบริ ษัทประกันวินาศภัยทางด้ านผลประกอบการ โดยสร้ าง
ภาพลักษณ์องค์กรให้ เป็ นที่ร้ ูจกั และเป็ นองค์กรที่มงุ่ เน้ นกลยุทธ์ด้านการตลาด และ นวัตกรรมใหม่ ๆ
กลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัทฯ เน้ นการรักษาฐานลูกค้ าเดิม ขยายฐานลูกค้ าใหม่ และมีการนาเทคโนโลยีเข้ ามามีบทบาทในการ
ปฏิบตั ิงานเพิม่ มากขึ ้น เพื่อให้ เกิดกระบวนการทางานที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ อตั ราส่วน
เงินกองทุนที่ต้องดารงให้ ได้ ตามกฎหมาย พร้ อมทังควบคุ
้
มค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยใช้ ระบบสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้ าเป็ นตัวควบคุมและติดตามความเสีย่ ง
1.3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ไทยศรี ประกันภัย จากัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกประเภท บริ ษัทฯ มีผลิตภัณฑ์
ประกันภัยที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้ องการให้ แก่ลกู ค้ าได้ มากที่สดุ พร้ อมทีมงานด้ าน การตลาด การพิจารณารับ
ประกันภัย และการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ที่มคี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เป็ น
อย่างดี
บริ ษัทฯ จาหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางตัวแทน นายหน้ า และธนาคารพาณิชย์ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังได้
พัฒนาช่อง Online แบบเต็มรูปแบบด้ วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพื่อตอบสนอง Life style คนยุคใหม่ และเป็ นส่วนสาคัญใน
กระบวนการดาเนินงานของบริษัทเพื่อลดต้ นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ การ
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ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีจานวนสาขาและสานักงานตัวแทน ดังนี ้
ภาค / พืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร
(ไม่รวมสานักงานใหญ่)
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลางและภาคตะวันตก
ภาคใต้
รวม

สาขา (แห่ ง)
4

สานักงานตัวแทน (แห่ ง)
7

6
3
3
2
7
25

18
9
6
12
20
72

1.4.
รายละเอี ย ดลั ก ษณะผลิ ต ภั ณ ฑ์ บริ ก ารที่ ส าคั ญ ของบริ ษั ท และสั ด ส่ ว นร้ อยละของเบี ย้
ประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกัน
บริ ษัทมีสดั ส่วนการรับประกันภัยในปี 2560 แบ่งเป็ น การประกันภัยรถยนต์ 50.31% และการประกันภัยที่ไม่ใช่
รถยนต์ 49.69% โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ ดงั นี ้
ประเภทผลิตภัณฑ์

สัดส่ วน
50.31%
30.14%
9.48%
4.82%
3.77%
1.48%

รถยนต์
การประกันภัยทรัพย์สนิ
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง
การประกันภัยวิศวกรรม
อื่น ๆ
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หน่วย : ล้ านบาท
ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง
รายการ

การ
ประกัน
อัคคีภยั

ตัว
เรือ

สินค้ า

จานวนเบี ้ย
ประกันภัย
รับโดยตรง
123.36 7.50 85.93
สัดส่วนของ
เบี ้ย
ประกันภัย
(ร้ อยละ)
5.67
0.34 3.95

การประกันภัย
รถยนต์

รวม

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ภาค
บังคับ

ภาค
สมัครใจ

ความ
เสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน

110.96

997.72

510.95

5.10

45.89

23.50

ความรับ
ผิดต่อ
บุคคล
ภายนอก

วิศวกรรม

อุบตั ิเหตุ
ส่วน
บุคคล

239.82

65.39

30.23

3.01

1.39

11.03

สุขภาพ

อื่น
ๆ

2.08 -

0.22

-

1.5. ช่ องทางการติดต่ อบริ ษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยกร้ อง พิจารณา และชดใช้ เงินหรื อ
ค่ าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.5.1 ขัน้ ตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่ าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
บริ ษัทฯ แสดงขันตอน
้
ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัย ไว้ ที่ https://www.thaisri.com/services/claims/claim-procedure
1.5.2 วิธีการติดต่ อบริษัท และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง กรณีมขี ้ อพิพาทหรือเรื่องร้ องเรียน
บริ ษัทฯ มีช่องทางการติดต่อบริษัท และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง กรณีมีข้อพิพาทหรื อเรื่ องร้ องเรี ยน ดังนี ้
- สายด่วน 1219 กด 4 หรื อ
- โทร. 02-8787111 กด 4 หรื อ
- E-mail : info@thaisri.com หรื อ
- บน Website ของบริ ษัทฯ ที่ https://www.thaisri.com/contact-us/head-office
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2,173.94

100.00

2. กรอบการกากับดู แลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท รวมถึง รายละเอีย ดในการ
ดาเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่ าว
2.1. กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี และ กระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของ บริ ษัท ไทยศรี ประกันภัย จากัด(มหาชน) เพื่อ
ส่งเสริ มให้ เกิดความเชื่อมัน่ และการสนับสนุนจาก ผู้ถือหุ้น หน่วยงานกากับดูแล ลูกค้ า ประชาชนทัว่ ไปและสังคม และ
เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีการดาเนินงานในฐานะองค์กรที่มจี ริ ยธรรมและมีความรับผิดชอบ โดยนโยบายการกากับดูแลกิจการของ
บริ ษัทฯ ประกอบด้ วย 7 ข้ อหลัก ดังนี ้
1. บทบาทหน้ าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2. เสริ มสร้ างประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
3. ดูแลการบริ หารจัดการให้ มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริ มการดาเนินธุรกิจทีม่ ีความรับผิดชอบ
5. เสริ มสร้ างระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสีย่ ง
6. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความน่าเชื่อถือทางการเงิน
7. สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ ได้ แสดงนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ไว้ ที่
https://www.thaisri.com/disclosure/KKP0032561.pdf
และกาหนดให้ มีการทบทวนการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ จดั ทา
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) https://www.thaisri.com/disclosure/KKP0032560.pdf และ นโยบายต่อต้ าน
การฉ้ อฉลและคอร์ รัปชัน่ (Anti-fraud and Corruption Policy) https://www.thaisri.com/disclosure/KKP0062561.pdf
เพื่อเป็ นแนวทางให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด

กระบวนการควบคุมภายใน
บริ ษัทฯ
จัดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทีม่ คี วามเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน
และรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เพื่อทาหน้ าที่ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบการบริ หารความเสีย่ ง การติดตาม การปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยแผนงานการตรวจสอบประจาปี ได้ พิจารณาจากเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กล
ยุทธ์ และปั จจัยเสีย่ งที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงจุดควบคุมที่สาคัญที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัท ซึง่ แผนงาน
การตรวจสอบประจาปี ได้ รับอนุมตั ิเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี ้ หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในยังมีกฎบัตรที่ได้ กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบ รวมทัง้
สิทธิในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบไว้ อย่างชัดเจน และมีคมู่ ือการตรวจสอบให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน มีมาตรฐานการ
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ปฏิบตั ิงานตรวจสอบที่ยดึ ถือได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานและให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากลการปฎิบตั ิงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน
2.2. โครงสร้ างองค์ กรของบริษัท
บริ ษัทฯ ได้ แสดงโครงสร้ างองค์กรของบริ ษัทฯ ไว้ ที่ https://www.thaisri.com/disclosure/org_structure.pdf
2.3. โครงสร้ างการจัดการของบริษัท
บริ ษัทฯ ได้ แสดงรายชื่อคณะกรรมการบริ ษัทไว้ ที่
https://www.thaisri.com/about-us/company-information/directors
และได้ แสดงรายชื่อคณะกรรมการบริ หารไว้ ที่
https://www.thaisri.com/about-us/company-information/executives
2.4. คณะกรรมการชุดย่ อย
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย
1. นายไต้ จงอี ้ (Mr.Tai Chong Yin)
ประธานคณะกรรมการ
2. นายคาสอึน มิชาเอล มาทิน อุลริ ช คอนราท คอยเนอ กรรมการ
3. นายโชน โสภณพนิช
กรรมการ
โดยมีผ้ บู งั คับบัญชาสูงสุดของแผนกตรวจสอบภายใน ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
บทบาทหน้ าที่
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้ อง เชื่อถือได้ มกี ารเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญ
โดยครบถ้ วนและเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
2. สอบทานและประเมินผลให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบการ
บริ หารความเสีย่ งที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม ตามกรอบที่ได้ รับการยอมรับเป็ นมาตรฐานสากล
รวมถึงกาหนดอานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการประกันวินาศภัย ข้ อกาหนดของสานักงานและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผ้ บู ริ หารเข้ าร่วมประชุมด้ วย
อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
5. ให้ ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริ หารเพือ่ การกา กับดูแลการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
6. แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริ ษัทโดยรวมต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท
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7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้ คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้
2.4.2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้ วย
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานคณะกรรมการ
2. นายการัน โชปรา
กรรมการ
3. นายธาวิน ศรี เฟื่ องฟุ้ง
กรรมการ
4. นายรัฐวุฒิ พานิชชีวะ
กรรมการ
5. นายเฮนรี่ เชอนบัล
กรรมการ
โดยมีผ้ บู งั คับบัญชาสูงสุดของแผนกบริ หารความเสีย่ ง ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการของคณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง
บทบาทหน้ าที่
1. กาหนดนโยบายการบริ หารความเสีย่ งเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิโดยต้ องครอบคลุม
ความเสีย่ งที่สาคัญ
2. ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริ หารความเสีย่ งรวมถึงประสิทธิภาพในการบริ หารความเสีย่ งของ
บริ ษัท
3. จัดให้ มีการประชุมเป็ นประจาอย่างน้ อยทุกไตรมาสเพื่อติดตามสถานะความเสีย่ ง รวมถึงความคืบหน้ าใน
การบริ หารความเสีย่ ง และให้ ข้อเสนอแนะในสิง่ ที่ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ ไข เพื่อให้ สอดคล้ องกับกรอบ
การบริ หารความเสีย่ งและนโยบายการบริ หารความเสีย่ งและกลยุทธ์ที่กาหนดตามความเหมาะสม และ
รายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้ วย
1. นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานคณะกรรมการ
2. นายการัน โชปรา
กรรมการ
3. นายธาวิน ศรี เฟื่ องฟุ้ง
กรรมการ
4. นายรัฐวุฒิ พานิชชีวะ
กรรมการ
5. นายเฮนรี่ เชอนบัล
กรรมการ
โดยมีผ้ บู งั คับบัญชาสูงสุดของสานักลงทุนและบริ หารทรัพย์สนิ ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการของคณะกรรมการ
ลงทุน
บทบาทหน้ าที่
1. จัดทากรอบนโยบายการลงทุน เพื่อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
2. พิจารณาอนุมตั ิแผนการลงทุนของบริ ษัทที่สอดคล้ องกับกรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริ หาร
ความเสีย่ งรวม

7

3. กากับดูแลการลงทุนของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริ หารความเสีย่ งรวม
ระเบียบวิธีปฏิบตั เิ กี่ยวกับการลงทุน และข้ อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
4. กากับดูแลในเรื่ องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับ
ธุรกรรมการลงทุนของบริ ษัท
5. กากับดูแล ระบบงาน บุคลากร และข้ อมูลที่ใช้ ประกอบการลงทุนของบริ ษัทให้ มีความเพียงพอต่อการ
ดาเนินงาน
6. บริ หารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัท
7. รายงานผลการลงทุนให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างสมา่ เสมอ
2.4.4 คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่ าตอบแทน ประกอบด้ วย
1. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
ประธานคณะกรรมการ
2. ดร.สเตฟาน ไรเตอร์
กรรมการ
3. นางสาวศุกลรัตน์ ภูริวฒ
ั นะ
กรรมการ
4. นางอุรัจฉฑา ศรี สพุ จนางกูร
กรรมการ
โดยมีผ้ บู งั คับบัญชาสูงสุดของแผนกทรัพยากรบุคคล ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
บทบาทหน้ าที่
1. กาหนดนโยบายการสรรหากรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ให้ แก่กรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการ
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตอ่ กรรมการเพื่อดารงตาแหน่ง
2.1. กรรมการ
2.2. กรรมการชุดย่อย
2.3. ผู้มีอานาจในการจัดการ
3. ดูแลให้ คณะกรรมการมีขนาดและองค์ประกอบทีเ่ หมาะสม
4. กาหนดแนวทางประเมินของกรรมการและผู้มีอานาจลงนามในการจัดการ เพื่อการพิจารณาปรับผลตอบแทน
ประจาปี
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้ คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
2.5. การสรรหาและการแต่ งตัง้ กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและและกาหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผู้กาหนดนโยบายการสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ
และผู้บริ หาร เพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตามทีก่ าหนดต่อคณะกรรมการเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ
กรรมการอิสระ และผู้บริ หาร โดยต้ องเป็ นไปตาม และ/หรื อ ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ตามข้ อกฎหมายที่กาหนด คือ
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และ พระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยการประกันวินาศภัย และมีคณ
ุ สมบัติและ
ความสามารถที่เหมาะสม มีความเข้ าใจในการดาเนินธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างเพียงพอ รวมทังต้
้ องไม่เป็ นบุคคลที่มี
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ความเสีย่ งสูงหรื อบุคคลทีถ่ กู กาหนดตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และ พรบ.ป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุธทีม่ ีอนุภาพทาลายล้ างสูง พ.ศ.2559
2.6. นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทน (Remuneration policy)
บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีโครงสร้ างค่าตอบแทนที่เหมาะสม ที่สาคัญคือต้ องสามารถแข่งขันกับตลาดได้ เพื่อกระตุ้นให้
ผู้บริ หารและบุคลากรทุกระดับ ปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรในระยะยาว โดย
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการอิสระ จะต้ องได้ รับการทบทวนและอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นประจาทุกปี
ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริ หารระดับสูงและพนักงานทุกระดับ บริษัทฯ ได้ กาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนให้ สอดคล้ องกับ
โครงสร้ างตาแหน่งงาน มีการปรับขึ ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัสประจาปี ตามผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและตามผล
ประกอบการของบริ ษัทฯ อย่างชัดเจน
3. การบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก ร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ และ
หนีส้ ิน (Asset Liability Management : ALM)
3.1. การบริหารความเสี่ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM)
บริ ษัทได้ จัดทากรอบและนโยบายการบริ หารจัดการความเสี่ยงที่ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท โดย
สอดคล้ องกับแผนการดาเนินธุรกิจและประกาศของสานักงาน คปภ. เรื่ องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกาหนด
มาตรฐานขันต
้ ่าในการบริ หารจัดการความเสี่ยงของบริ ษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2560 เพื่อเป็ นแนวทางและหลักปฏิบตั ิใน
การบริ หารความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้น ดังนี ้
กรอบการบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทได้ จดั ทากรอบการบริ หารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้ วยเนื ้อหาสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการความเสีย่ ง
ต่า งๆขององค์ กร โดยความเสี่ยงดัง กล่าวถูกจ าแนกออกเป็ น 9 ด้ า น ได้ แ ก่ ความเสี่ยงด้ านกลยุท ธ์ ความเสี่ยงด้ าน
ประกันภัย ความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ ความเสีย่ งด้ านตลาด ความเสีย่ งด้ านสภาพคล่อง ความเสีย่ งด้ านเครดิต ความเสีย่ ง
ด้ านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย และความเสี่ยง
ด้ านชื่อเสียง ภายใต้ กิจกรรมหลักที่สาคัญของบริ ษัททังหมด
้
10 กิจกรรม ดังนี ้
-

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการกาหนดอัตราเบี ้ยประกันภัย
การเก็บเบี ้ยประกันภัย
การพิจารณารับประกันภัย
การจัดการค่าสินไหมทดแทน
การประกันภัยต่อ
การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
การประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหนี ้สิน
การขายและช่องทางการจัดจาหน่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล
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ในส่วนของกระบวนการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท จะประกอบไปด้ วยขันตอนต่
้
างๆ ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐาน
แนวทางการบริ หารความเสี่ยงองค์กรระดับสากล (COSO – Enterprise Risk Management) พร้ อมทัง้ กาหนดให้ มีการ
รายงานสถานะความเสี่ยง รายงานการปฏิบตั ิตามมาตรการบริ หารความเสี่ยง และการรายงานที่เกี่ยวข้ องตามที่บริ ษัท
กาหนด ต่อคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริ ษัท อย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการบริ หารความเสีย่ งที่สอดคล้ องกับแผนการดาเนินธุรกิจ โดยกาหนดระดับความเสีย่ ง
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ด้ านอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย ไม่ต่ากว่า 300% พร้ อมทัง้
กาหนดดัชนีชี ้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) และขีดจากัดความเสี่ยง (Risk Limit) ของกิจกรรมหลักที่สาคัญ ทังใน
้
รู ปแบบตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน เช่น วงเงินความรับผิดสูงสุดของผู้ รับประกันภัยต่อ สัดส่วนการรับประกันภัยต่อสูงสุดของ
ผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่ง การรับประกันภัยภายใต้ เงื่อนไขและระดับความเสี่ยงภัยที่บริ ษัทกาหนด สัดส่วนการ
ลงทุนไม่เกินที่สานักงาน คปภ. กาหนด และระยะเวลาในการลงบันทึกค่าสินไหมทดแทน เป็ นต้ น รวมถึงมีการกาหนด
ขีดจากัดความเสี่ยงของอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญของบริ ษัท เช่น อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินธุรกิจประกันภัยต่อเบี ้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ มีคา่ ไม่เกิน 100% เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ ช่วยให้ บริ ษัทสามารถป้องกันและควบคุมความเสียหายได้
อย่างทันท่วงที บริ ษัทจึงมีมาตรการในการควบคุมและติดตามความเสีย่ งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. จัดให้ มีคณะกรรมการหรื อหน่วยงานที่ทาหน้ าที่ในการบริ หารความเสี่ยงและตรวจสอบการดาเนินงาน
ให้ เป็ นไปตามนโยบายบริ หารความเสีย่ งที่กาหนดไว้
2. จัดให้ มีการจัดทานโยบาย แนวทางการบริ หารความเสีย่ ง และรายงานสาหรับการควบคุมความเสีย่ งใน
กิจกรรมหลักต่างๆ ที่สาคัญ
3. ด้ า นการปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย บริ ษั ท ก าหนดให้ มี ห น่ ว ยงานในการติ ด ตาม ดูแ ลและปฏิ บัติ ต าม
กฎระเบียบ หรื อกฎหมายอย่างเคร่งครัด
4. ด้ านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริ ษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย และ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
และการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้ างสูง ควบคู่กบั การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ทันสมัยอย่างสม่าเสมอ เพื่อติดตามและเฝ้ าระวังความเสี่ยงจากการตกเป็ นเครื่ องมือของกลุม่ คนที่ไม่
พึงประสงค์
3.2. การบริหารสินทรัพย์ และหนีส้ นิ (Asset Liability Management : ALM)
การจัดการด้ านการบริหารสินทรัพย์ และหนีส้ ิน
บริ ษัทฯ จัดการและบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สินโดยใช้ อตั ราส่วนทางการเงินเป็ นดัชนีชี ้วัด ว่าการบริ หารของบริ ษัท
ฯ อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรื อไม่ โดยอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวถือเป็ นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ า (Early Warning
System: EWS) ที่กาหนดค่าที่ควรจะเป็ นในธุรกิจประกันภัยโดยสานักงาน คปภ. ประกอบด้ วย
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
ส่วนของผู้ถือหุ้นหรื อส่วนของสานักงานใหญ่
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง
อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหนี ้สินผู้เอาประกัน
อัตราส่วนการเปลีย่ นแปลงเงินกองทุน (TCA)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้ จ่ายในการดาเนินธุรกิจประกันภัยต่อเบี ้ยประกันที่ถือเป็ นรายได้
อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี ้ยประกันภัยค้ างรับ
อัตราส่วนพัฒนาการสารองค่าสินไหมทดแทน 1 ปี

เกณฑ์ ในการจัดการระหว่ างการดารงสภาพคล่ องและการลงทุน
บริ ษัทฯ กาหนดเกณฑ์การดารงสภาพคล่องตามอัตราส่วนทางการเงิน ที่สานักงาน คปภ. กาหนดไว้ ในสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้ า โดยอัตราส่วนดังกล่าวสานักงาน คปภ. กาหนดไว้ จะต้ องมากกว่า 100% บริ ษัทฯ จะนาสินทรัพย์สภาพ
คล่องไปลงทุนหรื อดาเนินการใด ๆ ก็จะต้ องไม่ให้ อตั ราส่วนดังกล่าวต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด และ ณ พฤษภาคม 2561
บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 256.92% ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่สานักงาน คปภ. กาหนดไว้

มาตรการป้องกันการขาดทุนอย่ างสาคัญ ที่อาจจะเกิดจากการต้ องขายสินทรั พย์ ลงทุนในช่ วงที่ สภาวะ
ตลาดไม่ เอือ้ อานวย
บริ ษัทฯ ป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดจากการต้ องขายสินทรัพย์ลงทุนในช่วงที่สภาวะตลาดไม่เหมาะสมโดย “การ
กระจายการลงทุน (Diversification)” โดยจะเป็ นการลดความเสี่ยงของการกระจุกตัว (Concentration Risk) ซึ่งเป็ นความ
เสี่ยงที่บริ ษัทฯ อาจได้ รับความเสียหายอันเกิดจากการที่บริ ษัทฯ ลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากเกินไป ทาให้ หาก
เมื่อบริ ษัทฯ ต้ องขายสินทรัพย์ลงทุนในช่วงที่ตลาดไม่เอื ้ออานวยก็จะทาให้ บริ ษัทฯ มีทางเลือกในขายสินทรัพย์ลงทุนได้
หลายรายงานมากขึ ้น
โดยบริ ษัทฯ จะลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ สินทรัพย์หรื อเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ โดยมีสดั ส่วนการลงทุนตามแต่ละชันสิ
้ นทรัพย์
ดังต่อไปนี ้
1. ฝากเงินไว้ กบั สถาบันการเงิน ไม่จากัดสัดส่วน โดยจะฝากเงินกับสถาบันการเงิน แต่ละรายได้ ไม่เกินร้ อยละ 30
ของสินทรัพย์ลงทุนรวมของบริ ษัท
2. ตราสารหนี ้ในประเทศที่ออก สัง่ จ่าย รับรอง รับรางวัลหรื อ ค ้าประกันโดยรัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ไม่จากัดสัดส่วน
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3. ตราสารหนี ้ในประเทศที่ออกในประเทศที่ออก สัง่ จ่าย รับรอง รับรางวัลหรื อค ้าประกันโดยสถาบันการเงิน ตรา
สารหนี ้ที่ออกโดยบริ ษัทจากัด หรื อองค์การหรื อรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีกระทรวงการคลังค ้าประกันที่ได้ รับการจัดอันดับความ
เสี่ยงไม่ต่ากว่าชัน้ ลงทุนได้ (Investment Grade) โดยบริ ษัทจัดอันดับที่น่าเชื่อถื อ รวมทังหมดได้
้
ไม่เกินร้ อยละ 60 ของ
สินทรัพย์ลงทุนของบริ ษัท แต่ละรายไม่เกินร้ อยละ 10 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริ ษัทต่อผู้ออกตราสารหนี ้แต่ละราย
4. ตราสารทุน รวมทังหมดได้
้
ไม่เกินร้ อยละ 30 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริ ษัท แต่ละรายไม่เกินร้ อยละ 5 ของ
สินทรัพย์ลงทุนของบริ ษัทต่อผู้ออกตราสารทุนแต่ละราย
5. หน่วยลงทุน แต่ละรายไม่เกินร้ อยละ 5 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริ ษัทต่อกองทุน
สัดส่วนอื่นใดนอกเหนือจากนี ้ให้ ถือตาม “ประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่ อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556” เป็ นสาคัญ
หน่วย : ล้ านบาท
2560
รายการ

ราคาบัญชี

2559
ราคา
ประเมิน

ราคาบัญชี

ราคา
ประเมิน

สินทรัพย์ลงทุน (Total Investment Assets)

2,495

2,692

2,342

2,526

สินทรัพย์สภาพคล่อง (Total Liquid Assets)

2,484

2,459

2,331

2,309

หนี ้สินรวม (Total Liabilities)
หนี ้สินจากสัญญาประกันภัย (Total Insurance
Liabilities)

2,883

2,563

2,828

2,889

1,755

1,465

1,954

2,041

หมายเหตุ
- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี ้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรั พย์ และหนีส้ ินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่งเสริ มการ
ประกอบธุ ร กิ จ ประกัน ภัย ว่า ด้ ว ยการประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น และหนี ส้ ิ น ของบริ ษั ท ประกัน วิ น าศภัย เพื่ อ
วัต ถุป ระสงค์ ห ลักในการกากับ ความมั่นคงทางการเงิ นของบริ ษัทประกัน ภัย และเพื่ อ ให้ มั่นใจว่าบริ ษัทมี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้ อย่างครบถ้ วนแก่ผ้ เู อาประกันภัย
4. ความเสี่ยงจากการรั บประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ ได้ และมีนัยสาคัญอันอาจมีผลกระทบต่ อฐานะการเงินของ
บริ ษัท การบริ หารจัดการประกันภัยต่ อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรั บ ประกันภัย
และการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย
กระบวนการในการคาดการณ์ ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ และความเสี่ยงที่มีอยู่ (Risk exposure)
จากการรับประกันภัยอย่ างมีนัยสาคัญ
12

บริ ษัทมีกระบวนการในการคาดการณ์ความเสียหายจากการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss
Ratio) ในภาพรวมและแต่ละประเภทของการประกันภัยของบริ ษัท ณ ปี ถัดไปและนามาเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลของปี ที่ผา่ น
มา โดยข้ อมูลดังกล่าวถูกคานวณจากตัวเลขสถิติของบริ ษัทในอดีตและแนวโน้ มของตลาด ซึง่ อ้ างอิงมาจากรายงานของนัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัย หากพบว่า ค่าประมาณการณ์ข องความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นมีค่าเพิ่มสูงขึ ้นจากปี ก่อน บริ ษัทจะ
ดาเนินการหาสาเหตุที่แท้ จริ งของการเพิ่มขึ ้นของค่าดังกล่าว พร้ อมทังค
้ านวณเงินกองทุนสารองและจัดทาแผนการบริ หาร
จัดการความเสี่ยงเพื่อแก้ ไขปั ญหาของความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ โดยมีการจัดให้ มีการประกันภัย ต่อ เพื่อไม่ให้ มีการ
กระจุกตัวของภัยโดยเฉพาะภัยธรรมชาติ และนาเข้ ารายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
เพื่อพิจารณาต่อไป
เกณฑ์ และนโยบายในการตัดสินใจในการรับความเสี่ยงจากการรั บประกันภัยไว้ เอง การเอาประกันภัย
ต่ อ หรือโอนความเสี่ยงภัยโดยวิธีอ่ ืน
บริ ษัทมีการกาหนดเกณฑ์การพิจารณารับหรื อโอนความเสีย่ งแตกต่างกันไปตามเงื่อนไข ข้ อกาหนด และนโยบาย
ของแต่ละสายงาน ซึ่งได้ มีการใช้ แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ประกันภัยในการจัดทาข้ อมูล โดยพิจารณาความเสีย่ งที่อาจ
เกิดขึ ้นว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ระดับความเสี่ยงสูงสุดที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) หรื อ ขีดจากัดใน
การรับความเสีย่ งไว้ เอง (Retention Limits) ตามเกณฑ์ที่บริ ษัทกาหนดหรื อไม่ รวมถึงพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจาก
การรับหรื อโอนความเสีย่ งภัยดังกล่าว เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดในเรื่ องของการบริ หารเงินกองทุนที่ต้องเหมาะสมต่อ
ลักษณะ ขนาด และความซับซ้ อนของธุรกิจตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) กาหนด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดาเนินงานและการบริ หารความเสี่ยงขององค์กร ทังนี
้ ้ นโยบายของแต่
ละสายงานจาเป็ นต้ องมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างน้ อย ปี ละ 1 ครัง้
ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรั บประกันภัย และการกระจุ กตัวของการรั บ
ประกันภัย(Insurance Concentration risk)
จากการกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณารับหรื อโอนความเสี่ยงภัย และการกาหนดขีดจากัดความเสี่ยงภัยด้ าน
ประกันภัยต่อ ส่งผลให้ บริ ษัทสามารถคาดคะเนจานวนเงินกองทุนสาหรับความเสี่ยงจากสารองค่าสินไหมทดแทน ความ
เสี่ยงจากสารองเบี ้ยประกันภัย ความเสี่ยงด้ านเครดิตจากการประกันภัยต่อ และความเสี่ยงด้ านการกระจุกตัวจากการ
ประกันภัยต่อ ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวมีผลกระทบต่อจานวนเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมายทังหมด
้
และมีการกาหนด
เกณฑ์ของอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้ จ่ายในการดาเนินธุรกิจประกันภัยต่อเบี ้ยประกันที่ถือเป็ นรายได้ อีกทัง้
บริ ษัทยังได้ มีการทดสอบสภาวะวิกฤตหรื อ Stress Test เพื่อให้ แน่ใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง บริ ษัทสามารถควบคุม
อัตราส่วนความพอเพียงของเงินกองทุนให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตามเกณฑ์ ที่สานักงาน คปภ. และบริ ษัทกาหนดไว้
เช่นเดียวกัน

13

นอกจากนี ้บริ ษัทฯ มีนโยบายในการกระจายความเสีย่ งไม่ให้ กระจุกตัวหรื อสะสมอยูท่ ี่ผ้ รู ับประกันภัยต่อหรื อกลุม่
ผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึง่ มากเกินไป ตามนโยบายการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัท โดยการบริ หารและควบคุมการ
กระจุกตัวและการสะสมของภัยทังจากการรั
้
บประกันภัยโดยตรงและการรั บประกันภัยต่อ บริ ษั ทใช้ วิธีการบริ หารและ
ควบคุมโดยการกาหนดวงเงินความรับผิดสูงสุดของผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึง่ ตามประเภทของสัญญาประกันภัยต่อ
ซึ่งจัดทาขึ ้นตามประเภทของการรับประกันภัย ตามประเภทของอุตสาหกรรม เขตภูมิศาสตร์ และประเภทของผลิตภัณฑ์
ได้ แก่ การประกันอัคคีภยั การประกันภัยทรัพย์สนิ ความเสีย่ งภัยทุกชนิด การประกันภัยอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคล การประกันภัย
เบ็ดเตล็ด การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันวิศวกรรม การประกันภัยรถยนต์ เป็ นต้ น

เกณฑ์ การคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่ อ ที่บริษัทใช้ บริการ
บริ ษัทฯ จะจัดทากรอบการบริ หารประกันภัยต่อ และวิเคราะห์ประสิทธิผลของการทาประกันภัยต่อในปี ที่ผา่ น ๆ
มาว่าเหมาะสม สอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจ และระดับความเสีย่ งของบริษัทฯ หรื อไม่ และพิจารณาควบคูก่ บั เกณฑ์การ
คัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ ดังนี ้
1. กาหนด Credit Rating สาหรับบริ ษัทประกันภัยต่อต่างประเทศ ต้ องไม่ต่ากว่า A- (S&P หรื อเทียบเท่า)
ควบคูก่ บั การวิเคราะห์งบการเงิน ประสบการณ์ และวิสยั ทัศน์ของบริ ษัทนัน้
2. กาหนดอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) มากกว่า 140%, Net Profit
Margin มากกว่า 0% และ Asset Ratio มากกว่า 100% ร่วมกับปั จจัยเชิงคุณภาพที่สาคัญอื่นๆ สาหรับ
บริ ษัทผู้รับประกันภัยต่อภายในประเทศ
3. มีการกาหนดขีดจากัดการกระจุกตัวสาหรับภาวะความเสีย่ งภัยต่อคูส่ ญ
ั ญาประกันภัยต่อ
4. ต้ องมีระบบรายงานทางการเงิน เพื่อพิจารณาระยะการชาระหนี ้ของผู้รับประกันภัยต่อแต่ละราย ซึ่งช่วยใน
การบริ หารสภาพคล่อง และติดตามค่าสินไหมค้ างรับ
หน่วย : ล้ านบาท
รายการ

จานวน

สารองประกันภัยส่วนทีเ่ รี ยกคืนจากการประกันภัยต่อที่ (reinsurance recoveries on technical
reserves)

651

เงินค้ างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ (due from reinsurers)

131

เงินวางไว้ จากการประกันภัยต่อ (deposits on reinsurance treaties)
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3

5. มูลค่ า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย
บริ ษัทฯ แสดงวิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี ้สินจากสัญญาประกันภัยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 ที่
https://www.thaisri.com/disclosure/liability_from_insurance_contract.pdf ในหน้ า 24 ข้ อ 2.17
หน่วย : ล้ านบาท
2560
ราคา
บัญชี

รายการ

2559

ราคา
ประเมิน

ราคา
บัญชี

ราคา
ประเมิน

หนี ้สินจากสัญญาประกันภัย
- สารองเบี ้ยประกันภัยทีย่ งั ไม่ถือเป็ นรายได้ (Premium
Liabilities)
- สารองค่าสินไหมทดแทน (Claim Liabilities)

1,048

631

969

855

707

834

985

1,186

หมายเหตุ
- ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี ้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวตั ถุประสงค์หลัก
เพื่อให้ นกั ลงทุนผู้วิเคราะห์ทางการเงินเข้ าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของหนี ้สินจากสัญญาประกันภัยที่เป็ น
ที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึง่ มูลค่าดังกล่าวจะต้ องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี
อนุญาตแล้ ว
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี ้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สนิ และหนี ้สินของบริ ษัทประกันวินาศภัย
เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกากับความมัน่ คงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทมี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้ อย่างครบถ้ วนแก่ผ้ เู อาประกันภัย ซึง่ จะต้ อง
ประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้ รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่ได้ รับการยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ ในการประเมินจะต้ องสอดคล้ องกับประสบการณ์จริงหรื อในกรณี
ที่บริ ษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้ างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้ เหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะของพอร์ ตการรับประกันภัยของบริ ษัทนัน้ นอกจากนี ้ มูลค่าสารองประกันภัยดังกล่าวจะต้ อง
รวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึง่ ให้ เป็ นไปตามที่สานักงาน คปภ.
กาหนด
ข้ อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี ้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่าง
ราคาบัญชีและราคาประเมินของ อย่างมีนยั สาคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันในการประเมิน
ตามทีก่ ล่าวไว้ ข้างต้ น ทังนี
้ ้ผู้ที่จะนาข้ อมูลไปใช้ ควรศึกษาและทาความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคา
หนี ้สินจากสัญญาประกันภัยทังสองให้
้
ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ
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6. การลงทุนของบริษัท
นโยบาย วัตถุประสงค์
บริ ษัทฯ มุ่งสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดภายใต้ ความเสี่ยงที่เหมาะสมของบริ ษัทประกันวินาศภัย โดย
คานึงถึงความสมดุลระหว่างผลตอบแทนจากการลงทุนและสภาพคล่อง ภายใต้ กรอบการลงทุนภายและหลักเกณฑ์ ที่
ถูกต้ องของสานักงาน คปภ.
กระบวนการการลงทุน
บริ ษัทฯ มีแผนกลงทุนและบริ หารสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการลงทุน เป็ นผู้ดาเนินธุรกรรม
การลงทุนของบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะอนุมตั ินโยบายและแผนงานการลงทุนประจาปี ที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมกรรลงทุนแล้ ว โดยจะพิจ ารณาประเภทการลงทุนที่ บริ ษั ทฯ สามารถกระทาได้ ตามระเบีย บข้ อ บังคับของ
สานักงาน คปภ. และคาดการณ์ผลตอบแทนของสินทรัพย์ลงทุนรวมทังความเสี
้
่ยงของสินทรัพย์ลงทุนนัน้ ๆ จากนันแผนก
้
ลงทุนฯ จะดาเนินธุรกรรม และ/หรื อ การลงทุน ตามนโยบายและแผนงานการลงทุนที่ได้ รับอนุมตั ิภายใต้ อานาจอนุมตั ิที่
ได้ รับมอบหมาย และแนวทางป้องกันความเสี่ยง และต้ องรายงานผลการลงทุนให้ คณะกรรมการลงทุนรับทราบอย่างน้ อย
ไตรมาส ละ 1 ครัง้ และรายงานผลการบริ หารความเสีย่ งด้ านการลงทุนให้ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งรับทราบอย่าง
น้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้ เช่นกัน
สมมติฐาน วิธีการประเมินมูลค่ าสินทรัพย์ ลงทุน
บริ ษัทฯ ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนด้ วยวิธีตอ่ ไปนี ้ ดังนี ้
1. ตราสารหนี ้
1.1. ตราสารหนี ้จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีสภาพคล่องสูง (high liquidity) ให้ ใช้ ราคา ณ สิ ้นวันประเมิน
ที่เผยแพร่โดยหน่วยงาน ดังต่อไปนี ้
- ตราสารหนี ้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย ให้ ใช้ ราคาที่ไม่รวมดอกเบี ้ยค้ างรับ (clean
price) ที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย หรื อหน่วยงานที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รับรอง
- ตราสารหนี ้จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี ้ให้ ใช้ ราคาเสนอซื ้อล่าสุด (current bid price) ที่เผยแพร่
โดยตลาดตราสารหนี ้
1.2. หากไม่สามารถหาราคาอ้ างอิงตามข้ อ (1.1) ได้ ให้ ใช้ วิธีการประเมินมูลค่าอื่น ตาม “ประกาศ
คณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ อง การประเมินราคาทรัพย์สนิ และ
หนี ้สินของบริ ษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554”
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2. ตราสารทุน
2.1. ตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ ใช้ ราคาเสนอซื ้อ (bid price) ณ สิ ้นวัน
ประเมิน ที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
2.2. หากไม่สามารถหาราคาอ้ างอิงตามข้ อ 2.1 ได้ ให้ ใช้ วิธีการประเมินมูลค่าอื่น ตาม ”ประกาศ
คณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ อง การประเมินราคาทรัพย์สนิ และ
หนี ้สินของบริ ษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554”
2.3. ค่าที่ใช้ กนั อย่างแพร่หลายในตลาดซึง่ ได้ มีการพิสจู น์แล้ วว่า เป็ นเทคนิคที่ให้ ราคาทีเ่ ชื่อถือได้ โดยมีการ
ซื ้อขายกันจริงในตลาด และ สานักงาน คปภ. ยอมรับ
3. หน่ วยลงทุน
3.1. หน่วยลงทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ ใช้ ราคาเสนอซื ้อ (bid price) ณ สิ ้นวัน
ประเมิน ที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.2. หน่วยลงทุนที่ไม่ได้ มกี ารซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้ ใช้ ข้อมูลจากรายงานประจาปี ล่าสุดของกองทุน
รวมหรื อ Fund Fact Sheet รายไตรมาสที่ได้ รับการ Audit
4. สินทรัพย์ ลงทุนอื่นๆ
4.1. ทรัพย์สนิ อื่นใดนอกเหนือจากข้ อ 1 ถึง 3 ที่ไม่ได้ กล่าวถึง ประเมินราคาทรัพย์สนิ ดังกล่าวตามวิธีการรับรู้
และวัดมูลค่าตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป หรื อใช้ เทคนิคอื่นใดที่มีการใช้ อย่าง
แพร่หลาย และมีการพิสจู น์แล้ วว่าเป็ นเทคนิคที่ให้ ราคาที่เชื่อถือได้ โดยมีการซื ้อขายกันจริ งทัว่ ไป
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หน่วย : ล้ านบาท
มูลค่ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2560

รายการสินทรัพย์ ลงทุน

ราคา
บัญชี

เงินฝากสถาบันการเงิน และบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน

ปี 2559

ราคาประเมิน

ราคา
บัญชี

ราคาประเมิน

123

119

356

352

1,506

1,485

999

986

15

237

456

663

851

851

525

525

เงินให้ ก้ ยู ืม. เงินให้ เช่าซื ้อรถและให้ เช่าทรัพย์สนิ แบบลิสซิง่

0

0

0

0

ใบสาคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน

0

0

0

0

ตราสารอนุพนั ธ์

0

0

0

0

เงินลงทุนอื่น

0

0

6

0

2,495

2,692

2,342

2,526

ตราสารหนี ้ (พันธบัตร, หุ้นกู้, ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน. ตัว๋ แลกเงิน.
หุ้นกู้แปลงสภาพและสลากออมทรัพย์)
ตราสารทุน ไม่รวมเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริษัทร่วม
หน่วยลงทุน

รวมสินทรัพย์ลงทุน

หมายเหตุ
- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี ้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี ้สินที่ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สนิ และหนี ้สินของบริ ษัทประกันวินาศภัย เพื่อ
วัตถุประสงค์หลักในการกากับความมัน่ คงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้ มนั่ ใจ ว่าบริษัทมี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้ อย่างครบถ้ วนแก่ผ้ เู อาประกันภัย
7. ผลการดาเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์ และอัตราส่ วนต่ างๆที่เกี่ยวข้ อง
ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีค่าเบี ้ยประกันภัยรับรวม จานวน 2,220 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 2,062 ล้ าน
บาท เท่ากับ 158 ล้ านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึ ้น 7.66% มีเบี ้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ สทุ ธิ จานวน 1,314 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จากปี 2559 จานวน 1,289 ล้ านบาท เท่ากับ 25 ล้ านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึ ้น 1.94% มีรายได้ จากการลงทุนและรายได้ อื่น
จานวน 203 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 181 ล้ านบาท เท่ากับ 22 ล้ านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึ ้น 12.15% มีคา่ ใช้ จา่ ย
รวมทังสิ
้ น จานวน 1,444 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 1,404 ล้ านบาท เท่ากับ 40 ล้ านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึน้
2.85% และมีกาไรสุทธิ จานวน 134 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 131 ล้ านบาท เท่ากับ 3 ล้ านบาท คิดเป็ น
เพิ่มขึ ้น 2.29%
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เมื่อพิจารณาในภาพรวมจะเห็นว่า บริ ษัทฯ มีผลการดาเนินงานในปี 2560 ดีขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 มีรายได้ ที่
มากขึ ้น ซึง่ เป็ นผลมาจากการพัฒนาช่องทางการออกกรมธรรม์ใหม่โดยใช้ เทคโนโลยีช่วยในการพัฒนาประกอบกับบริ ษัทฯ
มีตวั แทน/นายหน้ า ที่เพิ่มขึ ้น แต่บริ ษัทฯ ก็มีคา่ ใช้ จ่ายรวมที่เพิ่มขึ ้นเช่นกัน แต่มีการเพิ่มขึ ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าสัดส่วนการ
เพิ่มขึ ้นของรายได้ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ และ อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น มากขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ผา่ นมา
หน่วย:ล้ านบาท
รายการ

2560

2559

เบี ้ยประกันภัยรับรวม

2,220

2,062

เบี ้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ สทุ ธิ

1,314

1,289

รายได้ จากการลงทุน และรายได้ อื่น

203

181

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

134

131

อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ (ร้ อยละ)
อัตราส่ วน

2560

2559

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss ratio)

60%

58%

อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินธุรกิจประกันภัย (Expenses ratio)

42%

42%

อัตราส่วนรวม (Combined ratio)

102%

100%

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)

357%

204%

11%

10%

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on equity)
8. ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท

นโยบาย วัตถุประสงค์
บริ ษัทฯ ดารงเงินกองทุนไว้ ในเกณฑ์สงู กว่าที่สานักงาน คปภ. กาหนด เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ เู อาประกันใน
เรื่ อ งของความสามารถในการจ่ า ยค่า สิน ไหมทดแทนซึ่ง ถื อ เป็ นสิ่ง ที่ ผ้ ูเ อาประกัน ภัย ให้ ค วามสาคัญ เป็ นลาดับ แรก
โดยเฉพาะในส่วนของอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio (CAR)) ถื อเป็ นดัชนีชีว้ ดั ที่มี
ประสิทธิผลและสามารถสะท้ อนให้ เห็นความมัน่ คงทางการเงินของบริ ษัทฯ ได้ เป็ นอย่างดี
กระบวนการบริหารจัดการเงินกองทุน
บริ ษัทฯ มีเป้าหมายที่จะดารงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio (CAR)) ไว้ สงู
กว่าที่สานักงาน คปภ. กาหนด จึงต้ องมีการบริ หารเงินกองทุนที่บริ ษัทฯ มีอยู่ กับ เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ ให้ อยูใ่ นสัดส่วน
ที่เหมาะสม โดยบริ ษัทฯ มีเงินกองทุนอยู่ในเกณฑ์สงู เนื่องจากมีทรัพย์สินมากกว่าหนี ้สินอยู่ค่อนข้ างมาก และบริ ษัทฯ ทา
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การบริ หารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital) อย่างเคร่ งครัดเพื่อให้
เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ส่งผลให้ อตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy
Ratio (CAR)) ให้ อยูใ่ นสัดส่วนที่เป็ นไปตามเป้าหมาย
นอกจากนี ้จากการที่บริ ษัทฯ ได้ ทาการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ตามสถานการณ์ ที่สานักงาน คปภ.
กาหนด โดยกาหนดสถานการณ์เชิงลบที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อ CAR อย่างมีนยั สาคัญแล้ วพบว่า บริ ษัทฯ ยังคงมี
อัตราส่วนดังกล่าวสูงกว่าที่สานักงาน คปภ. กาหนด และบริ ษัทฯ ยังได้ กาหนดแนวทางในการรักษาฐานะทางการเงินและ
เสริ มสร้ างสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการเผชิญภาวะวิกฤตดังเช่น เหตุการณ์อทุ กภัยครัง้ ใหญ่และบริ ษัทรับประกันภัยต่อถูก
ปรับลดความน่าเชื่อถือไว้ แล้ วเช่นกัน
หน่วย:ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายการ

2560

2559

สินทรัพย์รวม

4,732

4,802

หนี ้สินรวม

2,862

2,892

2,539

2,543

- หนี ้สินอื่น

323

349

ส่วนของเจ้ าของ

1,870

1,910

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้ อยละ)

402%

353%

เงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ ได้ ทงหมด
ั้

1,856

1,894

462

536

- หนี ้สินจากสัญญาประกันภัย

เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย

หมายเหตุ
- ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการกาหนดประเภทและ
ชนิดของเงินกองทุน รวมทังหลั
้ กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริ ษัทประกัน วินาศ
ภัย กาหนดให้ นายทะเบียนอาจกาหนดมาตรการที่จาเป็ นในการกากับดูแลบริ ษัทที่มีอตั ราส่วนความเพียงพอ
ของเงินกองทุนต่ากว่าร้ อยละหนึง่ ร้ อยสีส่ บิ ได้
- เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สนิ และหนี ้สินของบริ ษัทประกันวินาศภัย
- รายการข้ างต้ นคานวณโดยใช้ ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สนิ และหนี ้สินของบริ ษัทประกันภัยวินาศภัย
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9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับรอบปี ปฏิทินที่ล่วงมาที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ ว
บริ ษัทฯ แสดงงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับรอบปี ปฏิทินที่ลว่ งมา (ปี พ.ศ.2560) ที่ผ้ สู อบ
บัญชีตรวจสอบ และแสดงความเห็นแล้ วไว้ ที่ https://www.thaisri.com/disclosure/financial_budget_60_eng.pdf

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

21

