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ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล 
 
1. ประวัติของบริษัท  นโยบาย  วัตถุประสงค์ และกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจเพือ่ให้บรรลุเป้าหมายในการ
ประกอบธุรกิจตามทีก่ าหนดไว้ รวมถึงแสดงขอ้มูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญ ช่องทางการตดิตอ่กบับริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา 
และชดใช้เงนิหรือค่าสนิไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย    

 
1.1. ประวัติบริษทั      

 ประวัติของบริษัทฯ ได้แสดงไว้ที่  
https://www.thaisri.com/about-us/company-information/company_history/  
 
1.2. นโยบาย วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 

 
 นโยบาย 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจ คือ การสร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นบริษัทประกันวินาศภัยอันดับแรกที่
ลูกค้าจะเลือกเมื่อค านึงถึง ประสบการณ์ที่ดีที่ลูกคา้ได้รับ ความมัน่คงทางการเงิน และ ความรับผิดชอบต่อสังคม 

วัตถุประสงค ์

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์มุง่สู่ 1 ใน 10 อันดับแรกของบริษัทประกันวินาศภัยทางด้านผลประกอบการ โดยสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นท่ีรู้จัก และเป็นองคก์รที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ดา้นการตลาด และ นวัตกรรมใหม ่ๆ 

กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 

 บริษัทฯ เน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิม ขยายฐานลูกคา้ใหม่ และมีการน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการ
ปฏิบัติงานเพิม่มากขึ้น เพื่อให้เกดิกระบวนการท างานท่ีสะดวก รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้อตัราส่วน
เงินกองทุนที่ต้องด ารงให้ไดต้ามกฎหมาย พร้อมทัง้ควบคุมคา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานของบรษิัทฯ โดยใช้ระบบสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้าเป็นตัวควบคมุและติดตามความเส่ียง 
 

1.3. ลักษณะการประกอบธุรกจิ  
  
 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ ากัด(มหาชน) ประกอบธุรกจิรับประกนัวินาศภัยทกุประเภท บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์
ประกันภัยที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้าได้มากที่สุด พร้อมทีมงานดา้น การตลาด การพิจารณา
รับประกันภัย และการพิจารณาการจ่ายคา่สินไหมทดแทน ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ 
เป็นอย่างด ี
 บริษัทฯ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางตัวแทน นายหน้า และธนาคารพาณชิย์ ปัจจุบนับริษัทฯ ยังได้
พัฒนาช่อง Online แบบเต็มรูปแบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนอง Life style คนยุคใหม่ และเป็นส่วนส าคัญใน
กระบวนการด าเนินงานของบรษิทัเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธภิาพในการบริการ 
 

https://www.thaisri.com/about-us/company-information/company_history/
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 ปัจจุบันบริษัทฯ มจี านวนสาขาและส านักงานตัวแทน ดงันี้ 
 

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

(ไม่รวมส านักงานใหญ)่ 
3 7 

ภาคเหนือ 6 16 
ภาคตะวันออก 3 8 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 5 
ภาคกลางและภาคตะวันตก 2 13 

ภาคใต ้ 6 21 
รวม 23 70 

 
  1.4.  รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่ส าคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ย
ประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกัน 
 

 บริษัทมีสัดส่วนการรับประกันภัยในปี 2563 แบ่งเป็น การประกันภัยรถยนต์ 76.07% และการประกันภัยที่ไม่ใช่
รถยนต์ 23.93% โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

ประเภทผลิตภัณฑ ์ สัดส่วน 
รถยนต์ 76.07 

การประกันภัยทรัพย์สิน 16.14 

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 3.1 

การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง 1.53 

การประกันภัยวิศวกรรม 0.91 

อื่น ๆ  2.25 
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          หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

 การ
ประกัน
อัคคีภั
ย  

 ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง  

 การประกันภัย
รถยนต์  ประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

รวม 

 ตัว
เรือ  

 สินค้า  
 ภาค
บังคับ  

 ภาค
สมัครใจ  

 ความ
เสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน  

 ความรับ
ผิดต่อ
บุคคล 
ภายนอก  

 
วิศวกร
รม  

อุบัติเหตุ
ส่วน
บุคคล 

สุขภาพ อื่นๆ   

จ านวนเบี้ย
ประกันภัย
รับโดยตรง 

125.24 4.83 72.00 901.52 2,399.89 556.19 133.98 38.58 22.60 2.69 72.00 4,329.52 

สัดส่วนของ
เบ้ีย
ประกันภัย
(ร้อยละ) 

                            

2.89  

                    

0.11  

                  

1.66  

                        

20.82  

                    

55.43  

                  

12.85  

                            

3.09  

                          

0.89  

                      

0.52  

               

0.06  

               

1.66  

                   

100.00  

 
 1.5. ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือ
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย    

 
 1.5.1  ขัน้ตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับคา่สินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัย  

  บริษัทฯ แสดงขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัย ไว้ที่ https://www.thaisri.com/services/claims/claim-procedure/  

  
1.5.2  วิธกีารตดิตอ่บริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง กรณีมขี้อพพิาทหรือเรื่องร้องเรียน 

  บริษัทฯ มีช่องทางการติดต่อบรษิทั และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน ดังนี ้
- สายด่วน 1219 กด 4 หรือ  
- E-mail : info@thaisri.com หรือ  
- บน Website ของบริษัทฯ ที ่https://www.thaisri.com/services/claims/claim-form/  

 
2.  กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการ
ด าเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว 
 
 2.1. กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ กระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 
 กรอบการก ากับดูแลกจิการทีด่ี 

https://www.thaisri.com/services/claims/claim-procedure/
mailto:info@thaisri.com
https://www.thaisri.com/services/claims/claim-form/
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 คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกจิการของ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ ากัด(มหาชน) เพื่อ

ส่งเสริมใหเ้กิดความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจาก ผู้ถือหุ้น หน่วยงานก ากับดูแล ลูกคา้ ประชาชนทัว่ไปและสังคม และ

เพื่อให้บริษัทฯ มีการด าเนินงานในฐานะองค์กรท่ีมจีริยธรรมและมคีวามรับผิดชอบ โดยได้แสดงไวท้ี่  

https://www.thaisri.com/disclosure/KK-P-003-2561-TH.pdf 

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยงัได้จัดท านโยบายต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการก ากับดูแลกจิการท่ีดีดงันี้ 

1. จรรยาบรรณธุรกจิ โดยได้แสดงไว้ที่ http://www.thaisri.com/disclosure/KK-P-003-2560-TH.pdf 

2. นโยบายต่อตา้นการฉ้อฉลและคอร์รัปชั่น https://www.thaisri.com/disclosure/KK-P-006-2561-TH.pdf 

3. นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต 

https://www.thaisri.com/disclosure/TS-1-1-03-2562-TH.pdf 

กระบวนการควบคุมภายใน  

บริษัทฯ จัดใหม้ีหน่วยงานตรวจสอบภายในทีม่คีวามเป็นอสิระในการปฏิบัติงาน และรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการ
บริหารความเส่ียง การติดตาม การปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกจิการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยแผนงานการตรวจสอบประจ าปี ได้พจิารณาจากเปา้หมาย วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ และปัจจัยเส่ียงที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงจุดควบคุมที่ส าคัญที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงคข์องบรษิัท  ซึ่งแผนงานการตรวจสอบ
ประจ าปี ได้รับอนุมัตเิห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังมกีฎบัตรที่ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วตัถุประสงค์ ภาระหน้าที่ ความรบัผิดชอบ รวมทั้งสิทธิในการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่าง
ชัดเจน และมีคู่มือการตรวจสอบให้เจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน มมีาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบท่ียึดถือได้  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานและให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน 

 
2.2. โครงสร้างองค์กรของบริษัท  

  
บริษัทฯ ได้แสดงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ไว้ที่ https://www.thaisri.com/disclosure/ORGANIZATION-

012562-TH.pdf 
 
2.3. โครงสร้างการจัดการของบริษัท 
 
บริษัทฯ ได้แสดงรายชื่อคณะกรรมการบริษัทไว้ที ่
https://www.thaisri.com/about-us/company-information/directors/  
 และได้แสดงรายชื่อคณะกรรมการบริหารไว้ที่  
https://www.thaisri.com/about-us/company-information/executives/  
 

  
 

https://www.thaisri.com/disclosure/KK-P-003-2561-TH.pdf
http://www.thaisri.com/disclosure/KK-P-003-2560-TH.pdf
https://www.thaisri.com/disclosure/KK-P-006-2561-TH.pdf
https://www.thaisri.com/disclosure/TS-1-1-03-2562-TH.pdf
https://www.thaisri.com/disclosure/ORGANIZATION-012562-TH.pdf
https://www.thaisri.com/disclosure/ORGANIZATION-012562-TH.pdf
https://www.thaisri.com/about-us/company-information/directors/
https://www.thaisri.com/about-us/company-information/executives/
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2.4. คณะกรรมการชุดย่อย  
2.4.1  คณะกรรมการตรวจสอบ   ประกอบด้วย 
1. ดาโต๊ะไต้  จงอี้ (Dato’ Tai Chong Yih)  ประธานคณะกรรมการ 
2. นายโชน โสภณพนิช    กรรมการ 
3. นายแฟรงค์  เอลก์ริง ( Mr. Frank  Ellgring)  กรรมการ 
โดยมีผู้บังคับบัญชาสูงสุดของแผนกตรวจสอบภายใน ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ  
บทบาทหน้าที ่
1. สอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงินท่ีมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้มกีารเปดิเผยข้อมลูที่ส าคัญ

โดยครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
2. สอบทานและประเมินผลให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบการ

บริหารความเส่ียงที่เหมาะสม มปีระสิทธิผล และรัดกุม ตามกรอบท่ีได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล 
รวมถงึก าหนดอ านาจหนา้ที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ข้อก าหนดของส านกังานและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตง่ตั้งบคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกลา่ว รวมทั้งเข้าประชุมรว่มกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
อย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ 

5. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพือ่การก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร 

6. แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

7. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก าหนดของทางการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท 

8. ติดตามรายงานสรุปการรับแจง้ขอ้มูลกระท าผิดและการทุจริตทัง้หมดของบริษัท รวมถงึพิจารณาสอบทาน
รายงานการรับแจ้งข้อมูลกระท าผิดและการทุจริต และพจิารณาน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

9. รายงานผลการปฏิบัติงานใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
2.4.2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    ประกอบด้วย 
1. นายชาติชาย  พานชิชวีะ   ประธานคณะกรรมการ 
2. นายการัน โชปรา    กรรมการ 
3. นายธาวิน  ศรีเฟื่องฟุ้ง   กรรมการ 
4. นายรัฐวุฒิ  พานิชชีวะ   กรรมการ 
5. นายเฮนรี่ เชอนบัล   กรรมการ 
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โดยมีผู้บังคับบัญชาสูงสุดของแผนกบริหารความเส่ียง ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

 
บทบาทหน้าที ่
1. ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงและกรอบการบริหารความเส่ียงครอบคลุมกิจกรรมหลักของบริษัท เพื่อ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุัต ิ
2. ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเส่ียงรวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียงของบรษิัท 
3. สร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอที่จะตอบสนองต่อความเส่ียง ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัท  
4. ก ากับดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง 
5. จัดเตรียมแผนบรรเทาความเสี่ยงเพื่อรับมือกับความเสี่ยงกรณีฉุกเฉิน 
6. ก าหนดจุดประสงค์, ขอบเขต, บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานบริหารความเสี่ยง 
7. จัดใหม้ีการประชุมเป็นประจ าอย่างน้อยทุกไตรมาสเพื่อตดิตามสถานะความเส่ียง รวมถงึความคบืหน้าในการ

บริหารความเส่ียง และให้ข้อเสนอแนะในส่ิงที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความ
เส่ียงและนโยบายการบริหารความเส่ียงและกลยุทธ์ท่ีก าหนดตามความเหมาะสม และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัท
ทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

 
 

2.4.3 คณะกรรมการลงทุน     ประกอบด้วย 
1. นายชาติชาย  พานชิชวีะ   ประธานคณะกรรมการ 
2. นายการัน โชปรา   กรรมการ 
3. นายธาวิน  ศรีเฟื่องฟุ้ง   กรรมการ 
4. นายรัฐวุฒิ  พานิชชีวะ   กรรมการ 
5. นายเฮนรี่ เชอนบัล   กรรมการ 
โดยมีผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส านักลงทุนและบริหารทรัพย์สิน ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ

ลงทุน 
บทบาทหน้าที ่
1. จัดท ากรอบนโยบายการลงทุน เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
2. พิจารณาอนมุัติแผนการลงทุนของบริษัทท่ีสอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหาร

ความเส่ียงรวม 
3. ก ากับดูแลการลงทุนของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเส่ียงรวม 

ระเบียบวิธีปฏิบัตเิกี่ยวกับการลงทุน และข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
4. ก ากับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกีย่วกับ

ธุรกรรมการลงทุนของบริษัท 
5. ก ากับดูแล ระบบงาน บุคลากร และข้อมูลท่ีใช้ประกอบการลงทุนของบริษัทให้มีความเพียงพอต่อการ

ด าเนินงาน 
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6. บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการบริษัท 
7. รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งสม่ าเสมอ 

 
2.4.4 คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน    ประกอบด้วย 
1. นายสุรศักดิ์  วาจาสิทธิ ์   ประธานคณะกรรมการ 
2. นายคอเนเลียส อเล็กแซนเดอร์ แองเกิล กรรมการ 
3. นางสาวศุกลรัตน์ ภูริวฒันะ  กรรมการ 
4. นางอุรัจฉฑา ศรีสุพจนางกูร  กรรมการ 
โดยมีผู้บังคับบัญชาสูงสุดของแผนกทรัพยากรบุคคล ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน 
บทบาทหน้าที่  

1. ก าหนดนโยบายการสรรหากรรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการ และนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนและ
ผลประโยชน์ให้แก่กรรมการและผู้มีอ านาจในการจดัการ 

2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคณุสมบัติต่อกรรมการเพื่อด ารงต าแหน่ง 
2.1 กรรมการ 
2.2 กรรมการชุดย่อย 
2.3 ผู้มีอ านาจในการจดัการ 

3. ดูแลให้คณะกรรมการมีขนาดและองค์ประกอบทีเ่หมาะสม 
4. ก าหนดแนวทางประเมินของกรรมการและผู้มีอ านาจลงนามในการจัดการ เพื่อการพจิารณาปรับผลตอบแทน

ประจ าป ี
5. รายงานผลการปฏิบัติงานใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบอยา่งน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 
2.5. การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร  

 
คณะกรรมการสรรหาและและก าหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้ก าหนดนโยบายการสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ 

และผู้บริหาร เพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคณุสมบัติตามทีก่ าหนดต่อคณะกรรมการเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ 
กรรมการอิสระ และผู้บริหาร โดยต้องเป็นไปตาม และ/หรือ ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อกฎหมายที่ก าหนด คือ 
พระราชบัญญัตวิ่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และ พระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการประกันวินาศภัย และมีคุณสมบัติและ
ความสามารถที่เหมาะสม มีความเข้าใจในการด าเนินธุรกจิประกนัวินาศภัยอย่างเพียงพอ รวมทัง้ต้องไม่เป็นบคุคลที่มี
ความเส่ียงสูงหรือบุคคลท่ีถูกก าหนดตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และ พรบ.ป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ีอนุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ.2559 

 
2.6. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)   
 
บริษัทฯ ก าหนดให้มีโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม ที่ส าคัญคือต้องสามารถแขง่ขันกับตลาดได้ เพื่อกระตุ้น

ให้ผู้บริหารและบุคลากรทกุระดับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรในระยะยาว โดย
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ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการอิสระ จะต้องได้รับการทบทวนและอนุมัตจิากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปี 
ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกระดับ บรษิัทฯ ได้ก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างต าแหน่งงาน มกีารปรบัขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัสประจ าปีตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและตาม
ผลประกอบการของบรษิัทฯ อย่างชัดเจน 

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

หนี้สิน (Asset Liability Management : ALM) 
 

3.1. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)  
  

บริษัทได้จัดท ากรอบและนโยบายการบริหารจัดการความเส่ียงที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  โดย
สอดคล้องกับแผนการด าเนินธุรกิจและประกาศของส านักงาน คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก ากับการ
บริหารความเส่ียงแบบองค์รวมและการประเมินความเส่ียงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.
2562 เพื่อเป็นแนวทางและหลักปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี ้

กรอบการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทได้จัดท ากรอบการบริหารความเส่ียง ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเส่ียง
ต่างๆขององค์กร โดยความเส่ียงดังกล่าวถูกจ าแนกออกเป็น 12 ด้าน ได้แก่ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้าน
ประกันภัย ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ ความเส่ียงด้านตลาด ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียง
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ความเส่ียงด้าน
ชื่อเสียง ความเส่ียงด้านเทคโนโลยี ความเส่ียงด้านมหันตภัย และความเส่ียงที่เกิดขึ้นใหม่  ภายใต้กิจกรรมหลักที่ส าคัญ
ของบริษัททั้งหมด 11 กิจกรรมเป็นอย่างน้อย ดังนี ้

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
- การเสนอขาย และการเก็บเบี้ยประกันภัย 
- การพิจารณารับประกันภัย  
- การบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน  
- การประกันภัยต่อ  
- การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น  
- การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน 
- การประเมินส ารองประกันภัย  
- เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ทรัพยากรบุคคล  
- การจัดจ้างบุคคลภายนอก 

ในส่วนของกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัท จะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
แนวทางการบริหารความเส่ียงองค์กรระดับสากล (COSO – Enterprise Risk Management) พร้อมทั้ง ก าหนดให้มีการ
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รายงานสถานะความเส่ียง รายงานการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเส่ียง และการรายงานที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัท
ก าหนด ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
บริษัทได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงที่สอดคล้องกับแผนการด าเนินธุรกิจ โดยก าหนดระดับความเส่ียง

ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ด้านอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีต้องด ารงตามกฎหมาย ไม่ต่ ากว่า 300% พร้อมทั้ง 
ก าหนดดัชนีชี้วัดความเส่ียง (Key Risk Indicator) และขีดจ ากัดความเส่ียง (Risk Limit) ของกิจกรรมหลักที่ส าคัญ ทั้งใน
รูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เช่น วงเงินความรับผิดสูงสุดของผู้รับประกันภัยต่อ สัดส่วนการรับประกันภัยต่อสูงสุดของ
ผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่ง การรับประกันภัยภายใต้เงื่อนไขและระดับความเส่ียงภัยที่บริษัทก าหนด สัดส่วนการ
ลงทุนไม่เกินที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด และระยะเวลาในการลงบันทึกค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น รวมถึงมีการก าหนด
ขีดจ ากัดความเส่ียงของอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญของบริษัท เช่น อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินธุรกิจประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้มีค่าไม่เกิน 100% เป็นต้น 

ทั้งนี้ เพื่อให้ความเส่ียงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ ช่วยให้บริษัทสามารถป้องกันและควบคุมความเสียหายได้
อย่างทันท่วงที บริษัทจึงมีมาตรการในการควบคุมและติดตามความเส่ียงต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. จัดให้มีคณะกรรมการหรือหน่วยงานท่ีท าหน้าที่ในการบริหารความเส่ียงและตรวจสอบการด าเนินงาน

ให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเส่ียงที่ก าหนดไว้  

2. จัดให้มีการจัดท านโยบาย แนวทางการบริหารความเส่ียง และรายงานส าหรับการควบคุมความเส่ียงใน

กิจกรรมหลักต่างๆ ท่ีส าคัญ 

3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทก าหนดให้มีหน่วยงานในการติดตาม ดูแลและปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ หรือกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

4. ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย

อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ควบคู่กับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อติดตาม

และเฝ้าระวังความเส่ียงจากการตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนท่ีไม่พึงประสงค์ 

 
3.2. การบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ (Asset Liability Management : ALM) 

        
 การจัดการด้านการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน 

 บริษัทฯ จัดการและบริหารสินทรัพย์และหนี้สินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินเป็นดัชนีชี้วัดว่าการบริหารของบริษัท

ฯ อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ โดยอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวถือเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning 

System: EWS) ที่ก าหนดค่าที่ควรจะเป็นในธุรกิจประกันภัยโดยส านักงาน คปภ. ประกอบด้วย 

1. อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมาย 

2. ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของส านักงานใหญ่ 

3. อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง 
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4. อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอาประกัน 

5. อัตราส่วนการเปล่ียนแปลงเงินกองทุน (TCA) 

6. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

7. อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจประกันภัยต่อเบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 

8. อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ 

9. อัตราส่วนพัฒนาการส ารองค่าสินไหมทดแทน 1 ปี 

10. อัตราส่วนเบี้ยประกันภัยสุทธิต่อเงินกองทุน 

 

เกณฑ์ในการจัดการระหว่างการด ารงสภาพคล่องและการลงทุน 

บริษัทฯ ก าหนดเกณฑ์การด ารงสภาพคล่องตามอัตราส่วนทางการเงินที่ส านักงาน คปภ. ก าหนดไว้ในสัญญาณ

เตือนภัยล่วงหน้า โดยอัตราส่วนดังกล่าวส านักงาน คปภ. ก าหนดไว้จะต้องมากกว่า 100% บริษัทฯ จะน าสินทรัพย์สภาพ

คล่องไปลงทุนหรือด าเนินการใด ๆ ก็จะต้องไม่ให้อัตราส่วนดังกล่าวต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

มาตรการป้องกันการขาดทุนอย่างส าคัญ ที่อาจจะเกิดจากการต้องขายสินทรัพย์ลงทุนในช่วงที่สภาวะ
ตลาดไม่เอื้ออ านวย 

บริษัทฯ ป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดจากการต้องขายสินทรัพย์ลงทุนในช่วงที่สภาวะตลาดไม่เหมาะสมโดย 
“การกระจายการลงทุน (Diversification)” โดยจะเป็นการลดความเส่ียงของการกระจุกตัว (Concentration Risk) ซึ่งเป็น
ความเส่ียงที่บริษัทฯ อาจได้รับความเสียหายอันเกิดจากการท่ีบริษัทฯ ลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หน่ึงมากเกินไป ท าให้
หากเมื่อบริษัทฯ ต้องขายสินทรัพย์ลงทุนในช่วงที่ตลาดไม่เอื้ออ านวยก็จะท าให้บริษัทฯ มีทางเลือกในขายสินทรัพย์ลงทุน
ได้หลายรายงานมากขึ้น 

โดยบริษัทฯ จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสินทรัพย์หรือเข้าเป็นคู่สัญญาได้ โดยมีสัดส่วนการลงทุนตามแต่ละชั้นสินทรัพย์
ดังต่อไปนี ้

1. ฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน ไม่จ ากัดสัดส่วน โดยจะฝากเงินกับสถาบันการเงิน แต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละ 30 
ของสินทรัพย์ลงทุนรวมของบริษัท 

2. ตราสารหน้ีในประเทศที่ออก ส่ังจ่าย รับรอง รับรางวัลหรือ ค้ าประกันโดยรัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย 
กระทรวงการคลัง กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ไม่จ ากัดสัดส่วน 

 3. ตราสารหนี้ในประเทศที่ออกในประเทศที่ออก ส่ังจ่าย รับรอง รับรางวัลหรือค้ าประกันโดยสถาบันการเงิน ตรา
สารหนี้ที่ออกโดยบริษัทจ ากัด หรือองค์การหรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีกระทรวงการคลังค้ าประกันที่ได้รับการจัดอันดับความ
เส่ียงไม่ต่ ากว่าชั้นลงทุนได้ (Investment Grade) โดยบริษัทจัดอันดับที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งหมดได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของ
สินทรัพย์ลงทุนของบริษัท แต่ละรายไม่เกินร้อยละ 10 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทต่อผู้ออกตราสารหนี้แต่ละราย 

4. ตราสารทุน รวมทั้งหมดได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท แต่ละรายไม่เกินร้อยละ 5 ของ
สินทรัพย์ลงทุนของบริษัทต่อผู้ออกตราสารทุนแต่ละราย 

5. หน่วยลงทุน แต่ละรายไม่เกินร้อยละ 5 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทต่อกองทุน 
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6. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ใบทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งหมดได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท แต่ละรายไม่เกินร้อยละ 10 ของสินทรัพย์
ลงทุนของบริษัท 

สัดส่วนอื่นใดนอกเหนือจากนี้ให้ถือตาม “ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556” เป็นส าคัญ 

 
         หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

2563 2562 

ราคาบัญช ี
ราคา

ประเมิน ราคาบัญช ี
ราคา

ประเมิน 

สินทรัพย์ลงทุน (Total Investment Assets) 
3,492 3,463 2,852 3,079 

สินทรัพย์สภาพคล่อง (Total Liquid Assets) 
3,361 3,336 2,841 2,838 

หน้ีสินรวม (Total Liabilities) 
4,308 4,163 3,664 3,526 

หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย (Total Insurance 
Liabilities) 

3,023 2,883 2,488 2,390 

 
หมายเหตุ  

- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อ
วัตถุประสงค์หลักในการกากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย 

 
4.  ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของ

บริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย 
และการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย 

  
กระบวนการในการคาดการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และความเสี่ยงที่มอียู่ (Risk exposure) จากการ

รับประกันภัยอย่างมีนัยส าคัญ 
 บริษัทมีกระบวนการในการคาดการณ์ความเสียหายจากการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss 
Ratio) ในภาพรวมและแต่ละประเภทของการประกันภัยของบริษัท ณ ปีถัดไปและน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลของปีที่ผ่าน
มา โดยข้อมูลดังกล่าวถูกค านวณจากตัวเลขสถิติของบริษทัในอดีตและแนวโน้มของตลาด ซึ่งอ้างอิงมาจากรายงานของนกั
คณิตศาสตร์ประกันภัย หากพบว่าค่าประมาณการณ์ของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นมีค่าเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน บริษัทจะ
ด าเนินการหาสาเหตุที่แท้จริงของการเพิ่มขึ้นของค่าดังกล่าว พร้อมทั้งค านวณเงินกองทุนส ารองและจัดท าแผนการบริหาร
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จัดการความเส่ียงเพื่อแก้ไขปัญหาของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการจัดให้มีการประกันภัยต่อ เพื่อไม่ให้มีการ
กระจุกตัวของภัยโดยเฉพาะภัยธรรมชาติ และน าเข้ารายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

เกณฑ์และนโยบายในการตัดสินใจในการรับความเสี่ยงจากการรับประกันภัยไว้เอง การเอาประกันภัย
ต่อ หรือโอนความเสี่ยงภัยโดยวิธีอื่น 
 บริษัทมีการก าหนดเกณฑ์การพิจารณารับหรือโอนความเส่ียงแตกต่างกันไปตามเงื่อนไข ข้อก าหนด และ

นโยบายของแต่ละสายงาน ซึ่งได้มีการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ประกันภัยในการจัดท าข้อมูล  โดยพิจารณาความ

เส่ียงที่อาจเกิดขึ้นว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ระดับความเส่ียงสูงสุดที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) หรือ 

ขีดจ ากัดในการรับความเส่ียงไว้เอง (Retention Limits) ตามเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดหรือไม่ รวมถึงพิจารณาผลกระทบทีอ่าจ

เกิดขึ้นจากการรับหรือโอนความเส่ียงภัยดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก าหนดในเรื่องของการบริหารเงินกองทุนที่ต้อง

เหมาะสมต่อลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก าหนด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินงานและการบริหารความเส่ียงขององค์กร ทั้งนี้ 

นโยบายของแต่ละสายงานจ าเป็นต้องมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

 
 ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และการกระจุกตัวของการรับ
ประกันภัย(Insurance Concentration risk)  
 จากการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณารับหรือโอนความเส่ียงภัยและการก าหนดขีดจ ากัดความเส่ียงภัยด้าน

ประกันภัยต่อ ส่งผลให้บริษัทสามารถคาดคะเนจ านวนเงินกองทุนส าหรับความเส่ียงจากส ารองค่าสินไหมทดแทน ความ

เส่ียงจากส ารองเบี้ยประกันภัย  ความเส่ียงด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อ และความเส่ียงด้านการกระจุกตัวจากการ

ประกันภัยต่อ ซึ่งความเส่ียงดังกล่าวมีผลกระทบต่อจ านวนเงินกองทุนท่ีต้องด ารงตามกฎหมายทั้งหมด และมีการก าหนด

เกณฑ์ของอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจประกันภัยต่อเบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ อีกทั้ง 

บริษัทยังได้มีการทดสอบสภาวะวิกฤตหรือ Stress Test เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง บริษัทสามารถควบคุม

อัตราส่วนความพอเพียงของเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามเกณฑ์ที่ส านักงาน คปภ. และบริษัทก าหนดไว้

เช่นเดียวกัน 

 นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการกระจายความเส่ียงไม่ให้กระจุกตัวหรือสะสมอยู่ที่ผู้รับประกันภัยต่อหรือกลุ่ม
ผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่งมากเกินไป ตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษัท โดยการบริหารและควบคุมการ
กระจุกตัวและการสะสมของภัยทั้งจากการรับประกันภัยโดยตรงและการรับประกันภัยต่อ บริษัทใช้วิธีการบริ หารและ
ควบคุมโดยการก าหนดวงเงินความรับผิดสูงสุดของผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่งตามประเภทของสัญญาประกันภัย
ต่อ ซึ่งจัดท าขึ้นตามประเภทของการรับประกันภัย ตามประเภทของอุตสาหกรรม เขตภูมิศาสตร์ และประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทรัพย์สินความเส่ียงภัยทุกชนิด การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันวิศวกรรม การประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น 
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เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ ที่บริษัทใช้บริการ 
 
 บริษัทฯ จะจดัท ากรอบการบริหารประกันภัยต่อ และวิเคราะห์ประสิทธิผลของการท าประกันภัยต่อในปีที่ผ่าน ๆ 

มาวา่เหมาะสม สอดคล้องกับการด าเนินธุรกจิ และระดับความเส่ียงของบรษิัทฯ  และพิจารณาควบคู่กับเกณฑ์การ

คัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ ดังนี ้

1. ก าหนด Credit Rating ส าหรับบรษิัทประกันภัยต่อตา่งประเทศ ตอ้งไม่ต่ ากวา่ A- (S&P หรือเทียบเท่า) 

ควบคูก่ับการวิเคราะห์งบการเงิน ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ของบริษัทน้ัน 

2. ก าหนดอัตราส่วนความเพยีงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) มากกว่า 140%, Net Profit 

Margin มากกวา่ 0% และ Asset Ratio มากกวา่ 100% ร่วมกับปจัจัยเชงิคุณภาพท่ีส าคัญอื่นๆ ส าหรับ

บริษัทผู้รับประกันภัยต่อภายในประเทศ  

3. ก าหนดขดีจ ากัดการกระจุกตวัส าหรับภาวะความเส่ียงภัยต่อคู่สัญญาประกันภัยต่อ 

4. มีระบบรายงานทางการเงิน เพื่อพิจารณาระยะการช าระหนี้ของผู้รับประกันภัยต่อแต่ละราย ซึ่งช่วยในการ

บริหารสภาพคล่อง และติดตามค่าสินไหมค้างรับ 

 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ จ านวน 

ส ารองประกันภัยส่วนทีเ่รียกคืนจากการประกันภัยต่อที่ (reinsurance recoveries on technical 
reserves) 

715 

เงินคา้งรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ (due from reinsurers) 
206 

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ (deposits on reinsurance treaties) 
4 

 
 
5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย    
 
 บริษัทฯ แสดงวธิีการ และสมมตฐิานในการประเมินหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2563 ที ่

https://www.thaisri.com/wp-content/uploads/2021/05/FORM_2020YTH-1.pdf   ในหน้า 57 ข้อ 14 ของ

งบการเงินดงักล่าว 
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          หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

2563 2562 
ราคา
บัญชี 

ราคา
ประเมิน 

ราคา
บัญชี 

ราคา
ประเมิน 

หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย     

      - ส ารองเบี้ยประกันภัยทีย่ังไม่ถือเป็นรายได้ (Premium 
        Liabilities) 

2,088 1,840 1,767 1,568 

      - ส ารองค่าสินไหมทดแทน (Claim Liabilities) 
934 1,043 721 822 

 
หมายเหต ุ

- ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมนิตามมาตรฐานการบัญชี มวีัตถปุระสงค์หลัก
เพื่อให้นักลงทุนผู้วิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เป็น
ที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลค่าดังกลา่วจะต้องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี
อนุญาตแล้ว 

- ราคาประเมิน หมายถงึ มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัยว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพย์สินและหน้ีสินของบริษัทประกนัวินาศภัย 
เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการก ากบัความมั่นคงทางการเงินของบรษิัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจวา่บริษัทมี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะต้อง
ประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ สมมติฐานท่ีใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จรงิหรือในกรณี
ที่บริษัทมีข้อมูลไม่เพยีงพออาจอา้งองิจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะของพอรต์การรับประกันภัยของบริษัทน้ัน นอกจากนี้ มูลค่าส ารองประกันภัยดงักลา่วจะต้อง
รวมถงึค่าเผ่ือความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ่งให้เป็นไปตามที่สานกังาน คปภ. 
ก าหนด 

ข้อสังเกต ในบางชว่งเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหวา่ง 
ราคาบัญชีและราคาประเมินของ อย่างมีนยัส าคัญ อันเนื่องมากจากวตัถุประสงค์และวิธกีารท่ีแตกต่างกันในการประเมิน
ตามทีก่ล่าวไวข้้างต้น ท้ังนี้ผู้ที่จะน าข้อมูลไปใชค้วรศกึษาและท าความเขา้ใจถงึวตัถุประสงคแ์นวทางการประเมินราคา
หน้ีสินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองให้ถีถ่้วนก่อนตัดสินใจ 
 
6.  การลงทุนของบริษัท  
 
 นโยบาย วัตถุประสงค์  
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 บริษัทฯ มุ่งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดภายใต้ความเส่ียงที่เหมาะสมของบริษัทประกันวินาศภัย โดย

ค านึงถึงความสมดุลระหว่างผลตอบแทนจากการลงทุนและสภาพคล่อง ภายใต้กรอบการลงทุนภายและหลักเกณฑ์ที่

ถูกต้องของส านักงาน คปภ. 
 กระบวนการการลงทุน 
 บริษัทฯ มีแผนกลงทุนและบริหารสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการลงทุน เป็นผู้ด าเนินธุรกรรม

การลงทุนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะอนุมัตินโยบายและแผนงานการลงทุนประจ าปีที่ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมกรรลงทุนแล้ว โดยจะพิจารณาประเภทการลงทุนที่บริษัทฯ สามารถกระท าได้ตามระเบียบข้อบังคับของ

ส านักงาน คปภ. และคาดการณ์ผลตอบแทนของสินทรัพย์ลงทุนรวมทั้งความเส่ียงของสินทรัพย์ลงทุนนั้น ๆ จากนั้นแผนก

ลงทุนฯ จะด าเนินธุรกรรม และ/หรือ การลงทุน ตามนโยบายและแผนงานการลงทุนที่ได้รับอนุมัติภายใต้อ านาจอนุมัติที่

ได้รับมอบหมาย และแนวทางป้องกันความเส่ียง และต้องรายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการลงทุนรับทราบอย่างน้อย

ไตรมาส ละ 1 ครั้ง    และรายงานผลการบริหารความเส่ียงดา้นการลงทุนให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงรับทราบอยา่ง

น้อยไตรมาสละ 1 ครั้งเช่นกัน 
 สมมติฐาน วิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ลงทุน 

 บริษัทฯ ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนด้วยวิธีต่อไปนี้ ดังนี้ 

1. ตราสารหนี้  

1.1. ตราสารหนี้จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีสภาพคล่องสูง (high liquidity) ให้ใช้ราคา ณ ส้ินวันประเมิน

ที่เผยแพร่โดยหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

- ตราสารหนี้จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ราคาที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (clean 

price) ที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รับรอง 

- ตราสารหนี้จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ให้ใช้ราคาเสนอซื้อล่าสุด (current bid price) ที่เผยแพร่

โดยตลาดตราสารหนี้ 

1.2. หากไม่สามารถหาราคาอ้างอิงตามข้อ (1 .1) ได้ ให้ใช้วิธีการประเมินมูลค่าอื่น ตาม “ประกาศ

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินและ

หน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554”  
2. ตราสารทุน 

2.1. ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งมีการซื้อขาย ณ วันประเมินราคา ให้

ใช้ราคาเสนอซื้อ (bid price) ณ ส้ินวันประเมิน ท่ีเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย 

2.2. ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีการซื้อขาย ณ วันประเมินราคา 

ให้ใช้ราคาเสนอซื้อล่าสุด แต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการย้อนหลัง  

2.3. ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีการซื้อขายภายในสิบห้าวันท าการ

ย้อนหลัง ให้ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมอย่างใดอย่างหน่ึงตาม ”ประกาศคณะกรรมการก ากบั
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และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินและหน้ีสินของบริษัทประกัน

วินาศภัย พ.ศ. 2554”  

2.4. หากไม่สามารถหาราคาอ้างอิง ตามข้อ 2.1-2.3 ได้ ให้ใช้ค่าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดซึ่งได้มีการ

พิสูจน์แล้วว่าเป็นเทคนิคที่ให้ราคาที่เชื่อถือได้โดยมีการซื้อขายกันจริงในตลาดและส านักงาน คปภ. 

ยอมรับ 

3. หนว่ยลงทุน  
3.1. หน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้ราคาเสนอซื้อ (bid price) ณ ส้ินวนั

ประเมิน ท่ีเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

3.2. หน่วยลงทุนที่ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์  ให้ประเมินราคาโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อ

หน่วย (NAV) ของกองทุนรวม ณ ส้ินวันประเมินราคา กรณีไม่มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย ณ ส้ินวัน

ประเมินราคา ให้ใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยล่าสุดก่อนวันประเมินราคา  
4. สินทรัพย์ลงทนุอืน่ๆ   

4.1. ทรัพย์สินอื่นใดนอกเหนือจากข้อ 1 ถึง 3 ที่ไม่ได้กล่าวถึง ประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าวตามวิธีการรับรู้

และวัดมูลค่าตามที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือใช้เทคนิคอื่นใดที่มีการใช้อย่าง

แพร่หลาย และมีการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเทคนิคที่ให้ราคาที่เชื่อถือได้โดยมีการซื้อขายกันจริงทั่วไป  

หน่วย : ล้านบาท 

รายการสินทรัพย์ลงทนุ 

มูลค่า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2563 ปี 2562 
ราคา
บัญชี ราคาประเมิน 

ราคา
บัญชี ราคาประเมิน 

เงินฝากสถาบันการเงิน และบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน 
227 227 281 281 

ตราสารหนี้ (พันธบัตร, หุ้นกู้, ตั๋วสัญญาใชเ้งิน. ตัว๋แลกเงิน. 
หุ้นกู้แปลงสภาพและสลากออมทรัพย์) 

2,135 2,111 1,866 1,864 

ตราสารทุน ไม่รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
130 125 12 242 

หน่วยลงทุน 
1,000 1,000 693 693 

เงินใหกู้้ยืม. เงินใหเ้ชา่ซื้อรถและให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิง่ 
0 0 0 0 

ใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน 
0 0 0 0 

ตราสารอนุพันธ ์
0 0 0 0 

เงินลงทุนอื่น 
0 0 0 0 

รวมสินทรัพย์ลงทุน 
3,492 3,463 2,852 3,079 
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หมายเหต ุ
- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหน้ีสิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
- ราคาประเมิน หมายถงึ สินทรัพย์และหนี้สินท่ีประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสรมิการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อ
วัตถุประสงค์หลักในการก ากับความมั่นคงทางการเงินของบรษิัทประกันภัยและเพื่อใหม้ั่นใจ ว่าบริษัทมี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย 

 
7. ผลการด าเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง  

ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าเบี้ยประกันภัยรับรวม จ านวน 4,341 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ านวน 3,378 ล้าน
บาท เท่ากับ 962 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 28.49%  มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ จ านวน 2,831 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2562 จ านวน 1,757 ล้านบาท เท่ากับ 1,075 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 61.18%  มีรายได้จากการลงทุนและรายได้
อื่น จ านวน 153 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ านวน 146 ล้านบาท เท่ากับ 8 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 5.15%  และมี
ก าไรสุทธิ จ านวน 31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ านวน 7 ล้านบาท เท่ากับ 23 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 311.36% 

เมื่อพิจารณาในภาพรวมจะเห็นวา่ บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2563 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจาก

การพัฒนาช่องทางการออกกรมธรรม์ใหม่โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการพัฒนาประกอบกับบริษัทฯ มีตัวแทน/นายหน้า ที่

เพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ และ อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ผ่านมา 

  
หน่วย:ล้านบาท 

 รายการ 2563 2562 
เบี้ยประกันภัยรับรวม 4,341 3,378 

เบี้ยประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้สุทธ ิ 2,831 1,757 

รายได้จากการลงทุน และรายไดอ้ืน่ 153 146 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 31 7 

   
อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ (รอ้ยละ)   

อัตราส่วน 2563 2562 
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss ratio) 65% 61% 

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจประกันภัย (Expenses ratio) 38% 47% 

อัตราส่วนรวม (Combined ratio) 103% 108% 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง (Liquidity ratio) 346% 402% 

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on equity) 3% 1% 
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8.  ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท  
 

 นโยบาย วัตถุประสงค์ 

 บริษัทฯ ด ารงเงินกองทุนไว้ในเกณฑ์สูงกว่าที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เอาประกันใน

เรื่องของความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งถือเป็นส่ิงที่ผู้เอาประกันภัยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรก  

โดยเฉพาะในส่วนของอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio (CAR)) ถือเป็นดัชนีชี้วัดที่มี

ประสิทธิผลและสามารถสะท้อนให้เห็นความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 

 
 กระบวนการบริหารจัดการเงินกองทุน 
 

 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะด ารงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio (CAR)) ไว้สูง

กว่าที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด จึงต้องมีการบริหารเงินกองทุนที่บริษัทฯ มีอยู่ กับ เงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ ให้อยู่ในสัดส่วน

ที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ มีเงินกองทุนอยู่ในเกณฑ์สูงเนื่องจากมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินอยู่ค่อนข้างมาก และบริษัทฯ ท า

การบริหารจัดการความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนตามระดับความเส่ียง (Risk-Based Capital) อย่างเคร่งครัดเพื่อให้

เงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ส่งผลให้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy 

Ratio (CAR)) ให้อยู่ในสัดส่วนที่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 

 นอกจากนี้จากการที่บริษัทฯ ได้ท าการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ตามสถานการณ์ที่ส านักงาน คปภ. 

ก าหนด โดยก าหนดสถานการณ์เชิงลบที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงต่อ CAR อย่างมีนัยส าคัญแล้วพบว่า  บริษัทฯ ยังคงมี

อัตราส่วนดังกล่าวสูงกว่าที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด และบริษัทฯ ยังได้ก าหนดแนวทางในการรักษาฐานะทางการเงินและ

เสริมสร้างสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการเผชิญภาวะวิกฤตดังเช่นเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่และบริษัทรับประกันภัยต่อถูก

ปรับลดความน่าเชื่อถือไว้แล้วเช่นกัน 
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หน่วย:ล้านบาท 

รายการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 2562 

สินทรัพย์รวม 
5,829 5,576 

หน้ีสินรวม 
4,163 3,560 

     - หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย 
3,656 3,115 

     - หน้ีสินอื่น 
507 445 

ส่วนของเจ้าของ 
1,666 2,015 

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปน็ส่วนของเจ้าของต่อเงินกองทุนที่
ต้องด ารงตามกฎหมาย (ร้อยละ) 

                       205.32                263.89  

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อเงินกองทุน(ร้อยละ) 
                       205.32                263.89  

อัตราส่วนความเพยีงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ) 
                       306.31                360.26  

เงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ไดท้ั้งหมด 
1,664 2,013 

เงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมาย 
543 559 

  
หมายเหตุ 

- ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการก าหนดประเภทและ
ชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกัน วินาศ
ภัย ก าหนดให้นายทะเบียนอาจก าหนดมาตรการท่ีจ าเป็นในการก ากับดูแลบริษัทท่ีมีอัตราส่วนความเพียงพอ
ของเงินกองทุนต่ ากว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ใช้ในการก ากับ ( supervisory CAR ) ที่
ก าหนดไว้ในประกาศฯ ได้ 

- รายการข้างต้นค านวณโดยใช้มูลค่าตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้ สิ นของบริษัทประกันวินาศภัย และประกาศ

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการก าหนดประเภทและชนิดของ

เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย 
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9.  งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ว 
 

บริษัทฯ แสดงงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมา (ปีพ.ศ.2563) ที่ผู้สอบ

บัญชีตรวจสอบ และแสดงความเห็นแล้วไว้ที่  

https://www.thaisri.com/wp-content/uploads/2021/05/FORM_2020YTH-1.pdf 
 

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


