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สวนท่ี 2 รายละเอียดการเปดเผยขอมูล 

1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการประกอบธุรกิจ

ตามท่ีกําหนดไว รวมถึงแสดงขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑและบริการท่ี

สําคัญ ชองทางการติดตอกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาท่ีใชในการเรียกรอง พิจารณา และชดใชเงินหรือคาสินไหม

ทดแทนตามสัญญาประกันภัย    

1.1 ประวัติบริษัท          

 บริษัท หลวงหลีประกันภัย จํากัด ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2476 โดยบุคคลใน

ตระกูลหว่ังหลี มีวัตถุประสงคเพ่ือรับประกันวินาศภัย โดยในยุคแรกของการกอตั้งไดรับประกันเฉพาะดานอัคคีภัยและภัยทาง

ทะเล ตอมาวันท่ี 15 สิงหาคม 2528 ไดจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด จากน้ันบริษัทไดรับอนุมัติให

เขาซื้อขายหลักทรัพยเปนวันแรกในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยเมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2533 ดวยทุนจดทะเบียน 40 ลาน

บาท และในป 2535 บริษัทไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 80 ลานบาท ตอมาเมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2536 บริษัทไดแปรสภาพเปน

บริษัทมหาชนจํากัด โดยเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)  

 บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทท่ีดําเนินกิจการโดยคนไทย ท่ีมีความมั่นคงทางดานการเงิน มี

ความเช่ียวชาญและประสบการณในดานการรับประกันวินาศภัยมากวา 88 ป ดําเนินธุรกิจการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท 

ไดแก การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนสง การประกันภัยรถยนต และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 350 ลานบาท และทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแลว 350 ลานบาท โดยมีสํานักงาน

ใหญอยูท่ี 100/47-55, 90/3-6 อาคารสาธรนคร ช้ัน 25-27 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500   

มีสาขาครอบคลุมท่ัวประเทศ ท้ังในเขตปริมณฑลและภูมิภาค 24 แหง 

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 

 ฝายบรหิารไดทบทวนแผนกลยุทธและนโยบายเปนประจําทุกป โดยในป 2564 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา

อนุมัติแผนกลยุทธและทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทสําหรับป 2565 ท่ีเนนรักษาสัดสวนการเติบโตในธุรกิจประกันภัย 

สรางพันธมิตรทางการคาและสงเสริมการตลาดเชิงรุกผานชองทางออนไลน เพ่ือขยายชองทางการทําธุรกิจ พัฒนาผลติภณัฑ

ใหมใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและโครงการภาครัฐ ตอยอดการพัฒนารูปแบบการใหบริการแบบดิจิทัล รวมท้ังมีการ

ปรับกระบวนการทํางานและพัฒนาระบบการทํางานใหเปนรูปแบบอัตโนมัติอยางตอเน่ือง เพ่ือใหทันสมัยและรองรับการ

ขยายตัวของบริษัท  

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

1. การรับประกันภัย 

ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ไดแก การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเล

และขนสง การประกันภัยรถยนต และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยแบงเปน 

- การรับประกันภัยโดยตรง ซึ่งบริษัทจะรับประกันภัยผานตัวแทน นายหนา นายหนานิติบุคคล และสาขาตาง ๆ 

ของบริษัท สัดสวนการรับประกันภัยโดยตรง เกินกวารอยละ 90 ของเบ้ียประกันภัยรับรวมท้ังสิ้น 

- การรับประกันภัยตอและเอาประกันภัยตอระหวางบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืน ๆ เพ่ือเปนการกระจาย      

ความเสี่ยงในการรับประกันภัย 
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2.  การลงทุน 

บริษัทมีการบริหารจัดการเงินเพ่ือใหสามารถจัดสรรสํารองประกันภยัใหเพียงพอตอภาระผกูพันท่ีมีตอเจาหน้ีตาม

สัญญาประกันภัย โดยการนําเงินไปลงทุน ซึ่งประเภทและมูลคาเงินลงทุนเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย โดยบริษัทไดกระจาย       

การลงทุนในหลักทรัพยหลากหลายประเภท เชน การฝากเงินกับสถาบันการเงิน การซื้อตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หุนกู        

การลงทุนในหุน และหนวยลงทุน 

1.4  รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ บริการท่ีสําคัญของบริษัท และสัดสวนรอยละของเบ้ียประกันภัย แยกตาม

ประเภทของการรับประกันภัย  

บริษัทไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยครบทุกประเภท ลักษณะของผลิตภัณฑ คือ กรมธรรม

ประเภทตาง ๆ ท่ีใหความคุมครองตอความเสียหายหรือความสูญเสียกับทรัพยสิน หรืออุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนกับชีวิตจากเหตุ   

วินาศภัย กรมธรรมสวนใหญมีระยะเวลาคุมครอง 1 ปโดยแบงตามประเภทการรับประกันภัยดังน้ี 

1. การประกันภัยรถยนต   

ใหบริการรับประกันภัยความเสียหายจากการใชรถยนต เชน อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการชนหรือคว่ํา หรือรถ     

สูญหาย การบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตของผูขับข่ี ผูโดยสาร และบุคคลภายนอก ความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก 

การประกันตัวผูขับข่ี และการตอสูคดีทางแพง การประกันภัยรถยนต โดยแบงออกเปน 

- การประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ท่ีกําหนดใหเจาของรถซึ่งใชรถหรือ

มีรถไวเพ่ือใช ตองจัดใหมีการประกันความเสียหายสําหรับผูประสบภัยจากรถ 

- การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ แบงออกเปน 3 หมวดความคุมครอง ไดแก  ความคุมครองความเสียหาย

ตอรถยนต ความคุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก และหมวดภัยเพ่ิม เชน การประกันตัวผูขับข่ี และอุบัติเหตุสวนบุคคล 

- การรับประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ แบบคุมครองเฉพาะภัยท่ีคุมครองความเสียหายตอรถยนตเฉพาะจาก

การชนกับยานพาหนะทางบก  

- การรับประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ คุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก  

2. การประกันอัคคีภัย    

ใหบริการรับประกันภัยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกทรัพยสินตาง ๆ เชน สิ่งปลูกสราง เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตง 

เครื่องจักร และสต็อกสินคาท่ีอยูภายในอาคาร ท่ีมีสาเหตุจากไฟไหม ฟาผารวมถึงภัยอ่ืน ๆ ท่ีผูเอาประกันสามารถเลือกซื้อ

เพ่ิมเติม เชน ภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยน้ําทวม ภัยแผนดินไหว เปนตน นอกจากน้ี ยังรับประกันการสูญเสียรายไดจากธุรกิจ

หยุดชะงัก อันเน่ืองมาจากอัคคีภัยและภัยอ่ืน ๆ ท่ีไดเลือกซื้อเพ่ิมเติม ไดแก 

-  การประกันอัคคีภัยสําหรับท่ีอยูอาศัย คุมครองทรัพยสินท่ีเอาประกันภัยท่ีไดรับความเสียหายจาก ไฟไหม 

ฟาผา ภัยระเบิด และภัยธรรมชาติ 

- การประกันอัคคีภัยท่ีอยูอาศัยแบบประหยัดสําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) คุมครองทรัพยสินท่ี             

เอาประกันภัยท่ีไดรับความเสียหายจากไฟไหม ฟาผา และระเบิด  

-  การประกันภัยทรัพยสินคุมครองภัยกอการราย คุมครองทรัพยสินท่ีเอาประกันภัยท่ีไดรับความเสียหายทาง

กายภาพเน่ืองจากภัยกอการราย รวมท้ังการถูกปาระเบิดหรือถูกวางระเบิดโดยบุคคลภายนอก 
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- การประกันภัยทรัพยสิน คุมครองภัยจากเหตุการณความไมสงบ คุมครองทรัพยสินท่ีเอาประกันภัยไดรับ   

ความเสียหายทางกายภาพเน่ืองจากการนัดหยุดงาน (strike) หรือการจลาจล (riot) หรือการกระทําอันมีเจตนาราย 

(malicious act) เพ่ือผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม หรือการกอความวุนวายทางการเมือง (civil commotion) หรือ

การกอวินาศกรรม (sabotage) หรือการกอการราย (terrorism) 

3. การประกันภัยทางทะเลและขนสง     

ใหบริการรับประกันภัยความเสียหายท่ีเกิดจากอุบัติเหตุระหวางการขนสงสินคา ท้ังทางรถยนต รถไฟ               

เรือเดินสมุทร หรือเครื่องบิน ท้ังในและตางประเทศ แบงเปน 2 ประเภท คือ การประกันภัยสินคาและการประกันภัยตัวเรือ ท้ังน้ี 

การประกันภัยทางทะเลและขนสงท่ีเปนงานหลักของบริษัท ไดแก การประกันภัยสินคา 

4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด   

ใหบริการรับประกันภัยประเภทตาง ๆ นอกเหนือจากความคุมครองของการประกันภัยท่ีกลาวมาขางตน ไดแก 

- การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ใหความคุมครองการบาดเจ็บ เสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพของ  

ผูเอาประกันอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ 

- กรมธรรมประกันภัย 200 สําหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) คุมครองการบาดเจ็บ เสียชีวิตการสูญเสียอวัยวะ 

หรือทุพพลภาพ อันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ รวมถึงคาปลงศพ กรณีท่ีเสียชีวิตจากการเจ็บปวย 

- การประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ใหความคุมครองการบาดเจ็บจากปจจัยภายนอกรางกายของ             

ผูเอาประกันภัย อันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง ซึ่งเปนผลใหผูเอาประกันภัยเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ รวมถึง

คารักษาพยาบาลอันเน่ืองมาจากการบาดเจ็บน้ันดวย 

- การประกันภัยการเดินทางไปตางประเทศ คุมครองระหวางการเดินทางและขณะท่ีอยูในตางประเทศ โดยให

ความคุมครองคารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บและการเจ็บปวย การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

เน่ืองจากอุบัติเหตุ คาใชจายในการเคลื่อนยายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน คาใชจายในการสงศพกลับประเทศ คาใชจายท่ี

เพ่ิมข้ึนจากการลาชาของการเดินทาง การสูญหายหรือเสียหายของกระเปาเดินทาง และ/หรือทรัพยสินสวนตัวภายในกระเปา

เดินทาง การลาชาของกระเปาเดนิทาง และความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก 

- การประกันสุขภาพสวนบุคคลและสุขภาพหมู คุมครองคาใชจายในการรักษาพยาบาล เชน คาหอง คาอาหาร คา

ยารักษาโรค คาผาตัด และคาแพทย เปนตน 

- การประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล เปนกรมธรรมท่ีรวมความคุมครองของการประกันภัยสุขภาพ 

และการประกันภัยอุบัติเหตุเขาดวยกัน รวมถึงการชดเชยรายไดระหวางรักษาตัวในโรงพยาบาล เพ่ือรักษาโรคมะเร็ง หรือ

โรคหัวใจ 

- การประกันภัยชดเชยรายได คุมครองการเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยใน โดยการจายคาชดเชยรายวัน ตามจํานวน

วันท่ีเขาพักรักษาตัวใหกับผูเอาประกันภัย การชดเชยรายไดขณะพักฟนท่ีบานภายหลังออกจากโรงพยาบาล รวมถึงการประกัน

อุบัติเหตุ และคาปลงศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย  

- การประกันภัยโรคมะเร็ง คุมครองกรณีท่ีผูเอาประกันภัยพบวาเปนโรคมะเร็งครั้งแรก ซึ่งจะจายคาทดแทนให

เปนจํานวนเงิน รวมถึงเงินชวยเหลือรายเดือนและคารักษาพยาบาลผูปวยนอก หลังจากมีการผาตัดโรคมะเร็ง 
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- การประกันภัยผูเลนกอลฟ คุมครองอุบัติเหตุของผูเอาประกันภัยระหวางการฝกซอมหรือเลนกอลฟ รวมถึง

อุปกรณกอลฟ และรางวัลพิเศษจากการตีโฮล-อิน-วัน และคุมครองบุคคลภายนอกท่ีไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหายจากการ

เลนหรือฝกซอมของผูเอาประกันภัย 

- การประกันภัยโจรกรรม ใหความคุมครองทรัพยสินภายในสถานท่ีเอาประกันภัย ซึ่งสูญหายจากการลักทรัพย 

การปลนทรัพย และชิงทรัพย 

- การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด ใหความคุมครองความเสียหายหรือสูญเสียทรัพยสินท่ีเอาประกันภัย         

อันเน่ืองมาจากภัยทุกประเภทท่ีมิไดระบุยกเวนในกรมธรรม 

- การประกันความเสี่ยงภัยจากวิศวกรรมตามสัญญา ใหความคุมครองทรัพยสินตามโครงการกอสรางเครื่องจักรท่ี

นํามาติดตั้ง ความรับผิดจากการดําเนินงานกอสรางหรือการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินงาน รวมถึง

ความรับผิดตอบุคคลภายนอกจากการดําเนินงานกอสรางหรือติดตั้งน้ัน ๆ 

- การประกันภัยเครื่องจักร คุมครองทรัพยสินท่ีเปนเครื่องจักร อาทิ เครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องจักรเฉพาะทาง  

ตาง ๆ  ท่ีเสียหายจากอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนอยางไมคาดคิด อาทิ ความบกพรองจากการออกแบบ ขาดความชํานาญ ไฟฟาลัดวงจร 

การระเบิดในทางฟสิกส หรือการถูกกลั่นแกลง 

- การประกันภัยหมอกําเนิดไอน้ํา คุมครองความเสียหายของการระเบิดและยุบแฟบของหมอไอน้ําและถังอัด   

ความดันท่ีเกิดจากความบกพรองหรือการใชงานตาง ๆ และอันตรายท่ีเกิดแกชีวิตและทรัพยสินของบุคคลอ่ืน 

- การประกันความรับผิดตอบุคคลภายนอก ใหความคุมครองความรับผิดตามกฎหมายท่ีผูเอาประกันภัยมีตอ

บุคคลภายนอก สําหรับการบาดเจ็บตอรางกาย หรือการสูญเสียชีวิต หรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอทรัพยสิน 

- การประกันเงิน คุมครองความเสียหายของเงินภายในสถานท่ีเอาประกันภัย ภายในตูหรือหองนิรภัย และ

ภายนอกสถานท่ีเอาประกันภัย ขณะขนสงตามเสนทางท่ีระบุไว 

- การประกันความซื่อสัตยของลูกจาง คุมครองจํานวนเงินท่ีนายจางสูญเสียไป เน่ืองมาจากการฉอโกง ยักยอก 

หรือทุจริตของลูกจางในหนาท่ีตามท่ีระบุไว 

- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย อันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี  3 ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง คุมครองความรับผิดตามกฎหมายท่ีผูเอาประกันมีตอบุคคลภายนอก อันเกิดจากอัคคีภัย 

หรือการระเบิดจากการประกอบกิจการน้ํามันเช้ือเพลิง หรือการจัดเก็บน้ํามันเช้ือเพลิงในสถานท่ีประกอบการ 

- การประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย คุมครอง

ผูประกอบการ สําหรับความรับผิดตามกฏหมายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาไมปลอดภัย อันอาจจะเกิดจากความบกพรองของสินคา   

- ประกันภัยรานทอง คุมครองทรัพยสินทองคํา กรณีปลนทรัพย ชิงทรัพย ว่ิงราวทรัพย และยังคุมครองอาคาร  

ตูนิรภัย กระจก เฟอรนิเจอร จากการปลนทรัพยและชิงทรัพยในสถานท่ีเอาประกันภัย 

- ประกันสุขภาพสําหรับคนตางดาวผูขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ัวคราว Non-Immigrant Visa รหัส 

O-A (1 ป) และ รหัส O-X (5 ป) คุมครองประกันสุขภาพผูปวยนอก และ ผูปวยใน สําหรับคนตางดาวผูขอรับการตรวจลงตรา

ประเภทคนอยูช่ัวคราว ตลอดระยะเวลาท่ีพํานักในราชอาณาจักร  

- การประกันภัย Covid-19 เปนการประกันภัยท่ีคุมครองภาวะโคมา ท่ีเกิดจากโควิด  คารักษาพยาบาล  และการ

ชดเชยรายไดจากการรักษาตัวในโรงพยาบาล  (ปจจุบันไดยุติการขายแลว) 

- การประกันภัยการแพวัคซีน Covid-19 เปนการประกันภัยคารักษาพยาบาลผูปวยใน ท่ีเกิดจากภาวะการแพ

วัคซีน Covid-19  

- การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 
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นอกจากน้ี บริษัทยังมีการรับประกันภัยตอตามประเภทภัยท่ีระบุไวขางตน ปจจุบันบริษัทรับประกันภัยตอจาก

บริษัทประกันในประเทศ ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีเพียงเล็กนอย 

 

5. การประกันภัยตอ 

การทําประกันภัยตอเปนการกระจายความเสี่ยงในการรับประกันภัยของบริษัทใหอยูในสัดสวนท่ีกําหนดไวตาม

พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ในกรณีท่ีบริษัทรับประกันภัยทรัพยสินท่ีมีทุนประกันภัยสูง บริษัทจะพิจารณาทําประกันภัย

ตอกับบริษัทรับประกันภัยตอ เพ่ือลดความเสี่ยงในการรับประกันภัยของบริษัทลง การประกันภัยตอแบงเปน 2 ลักษณะ ดังน้ี 

- การประกันภัยตอแบบเฉพาะราย เปนการทําประกันภัยตอแบบรายตอราย โดยบริษัทผูเอาประกันภัยตอจะตอง

แจงรายละเอียดของภัยแตละภัยท่ีตองการทําประกันภัยตอ ใหบริษัทผูรับประกันภัยตอพิจารณาและอนุมัติเปนคราว ๆ ไป 

- การประกันภัยตอตามสัญญา เปนการทําประกันภัยตอท่ีบริษัทผูเอาประกันภัยตอและบริษัทผูรับประกันภัยตอ

ไดมีการตกลงไวลวงหนา โดยท้ังสองฝายจะตกลงในรายละเอียดของภัยท่ีบริษัทรับประกันภัยตอจะสามารถรับประกันภัยตอได

ภายในระยะเวลาท่ีระบุไวในสัญญา ดังน้ันจึงไมจําเปนตองมีการพิจารณาแตละภัยอีก หากลักษณะของภัยน้ัน ๆ  เปนไปตามท่ี

ระบุไวในสัญญา 

การพิจารณากําหนดสัดสวนการรับประกันภัยไวเองและรับประกันภัยตอ บริษัทจะพิจารณาจากเงินกองทุนของ

บริษัท ลักษณะภัย และระดับความเสี่ยงภัยของทรัพยสินท่ีเอาประกันภัย โดยกําหนดการคัดเลือกบริษัทประกันภัยตอไวใน    

กลยุทธการประกันภัยตอของบริษัท ท้ังน้ี บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับประกันภัยตอในประเทศและตางประเทศท่ีมี

สถานะทางการเงินท่ีมั่นคงเปนเกณฑ โดยพิจารณาการจัดอันดับความนาเช่ือถือสําหรับบริษัทรับประกันภัยตอโดย S&P หรือ 

AM Best 

หนวย : ลานบาท 

 
รายการ การ

ประกัน

อัคคีภัย 

การประกันภัย

ทางทะเลและ

ขนสง 

การประกันภัยรถยนต  การประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวม 

ตัว
เรื

อ 

สิน
คา

 

ภา
คบ

ังคั
บ 

ภา
คส

มัค
รใ

จ 

คว
าม

เสี่
ยง

ภัย
ทรั

พ
ยสิ

น 

คว
าม

รับ
ผิด

ตอ

บุค
คล

ภา
ยน

อก
 

วิศ
วก

รร
ม 

อุบ
ัติเ

หต
ุสว

นบ
ุคค

ล 

สุข
ภา

พ
 

อื่น
ๆ 

จํานวนเบี้ย

ประกันภัยรับ

โดยตรง 

  319.95    0.16  91.47  66.57   1,870.42   308.77  21.16  87.58   239.90   114.14   212.26    3,332.37  

สัดสวนของ

เบี้ยประกันภัย 

(รอยละ) 

9.60   0.00    2.74    2.00        56.13       9.27    0.63    2.63       7.20       3.43       6.37       100.00  
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1.5  ชองทางการติดตอบริษัท วิธีการและระยะเวลาท่ีใชในการเรียกรอง พิจารณา และชดใชเงินหรือคาสินไหม

ทดแทนตามสัญญาประกันภัย    

1.5.1   ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย           

-  สินไหมรถยนต 

 https://www.navakij.co.th/th/nki-services/motor-claims 

- สินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ 

 https://www.navakij.co.th/th/nki-services/accident-and-health-claims 

- สินไหมอัคคีภัยและทรัพยสิน 

 https://www.navakij.co.th/th/nki-services/fire-and-property-claims 

1.5.2   วิธีการติดตอบริษัท และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ กรณีมีขอพิพาทหรือเร่ืองรองเรียน 

 แนะนํา / ติดตาม / รองเรียนการใหบริการ 

- งาย:   ชองทางการติดตอสะดวก เขาถึงไดงาย ทุกท่ี ทุกเวลา 

- ปลอดภัย:  รักษาความปลอดภัยของขอมลูสวนตัวของผูรองเรียน 

- ไวใจ:   ผูรองเรยีนมีความเช่ือมั่นในระบบการจัดการไดอยางรวดเร็ว  

- เปนธรรม:   ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สรางความมั่นใจตอองคกรและภาคธุรกิจประกันภัย 

ชองทางติดตอ 

• Social Network  

-  Website: https://www.navakij.co.th/contactcenter 

-  Facebook: www.facebook.com/navakijinsurance 

-  Email: customerservice@navakij.co.th 

-  Line ID: @nkiclaim & @nkiservice 

• สํานักงานบริการลูกคา 

100/47-55, 90/3-6 อาคารสาธรนคร ช้ัน 26 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

10500 

• Navakij Call Center 1748  

2.   กรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการดําเนินการตาม

กรอบและกระบวนการดังกลาว 

2.1  กรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณท่ีจะบริหารธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เปนหลักสําคัญในการ

กําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริษัท ใหเปนไปอยางโปรงใสและเปนธรรม เพ่ือประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย 

ทุกกลุม และสังคมโดยรวม ซึ่งจะสงผลใหเพ่ิมขีดความสามารถของบริษัทในการประกอบธุรกิจ สรางมูลคาเพ่ิม และสงเสริม

การเติบโตของกิจการอยางมั่นคงและยั่งยืน  

https://www.navakij.co.th/th/nki-services/motor-claims
https://www.navakij.co.th/th/nki-services/accident-and-health-claims
https://www.navakij.co.th/th/nki-services/fire-and-property-claims
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บริษัทมุงมั่นท่ีจะพัฒนาเพ่ือยกระดับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทไปสูแนวปฏิบัติอันเปนเลิศ ดวยเง่ือนไขของ

ความถูกตองโปรงใส การมีจริยธรรมท่ีดี สรางความมั่นใจใหกับผูมีสวนไดเสียและผูเก่ียวของทุกกลุม รวมถึงการมีความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม คณะกรรมการจึงไดพัฒนาหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเทียบเคียงกับหลักการกํากับ

ดูแลกิจการ OECD (The Organization for Economic Co-Operation and Development) และไดกําหนดนโยบายการ

กํากับดูแลกิจการของบริษัทซึ่งแบงเปน 5 หมวด ไดแก 1) สิทธิของผูถือหุน 2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 3) 

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และ 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมท้ัง

กําหนดใหทบทวนเปนประจําทุกปอยางตอเน่ือง เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไขหรือเพ่ิมเติมใหมีความเหมาะสมกับสภาวการณ

และสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยูเสมอ  

หมวดสิทธิของผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหนาท่ีในการดูแลผลประโยชนและเคารพสิทธิพ้ืนฐานของผูถือหุนทุกรายตาม

กฎหมายอยางเทาเทียมกันในฐานะเปนเจาของบริษัท ไดแก สิทธิในการไดรับใบหุนและสิทธิในการโอนหุน สิทธิในการไดรับ

สารสนเทศท่ีเพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบท่ีเหมาะสมตอการตัดสินใจ สิทธิในการไดรับสวนแบงกําไรในรูปเงินปนผล สิทธิใน

การเขารวมประชุมผูถือหุนเพ่ือออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม เพ่ือตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือปจจัยพ้ืนฐานท่ี

สําคัญของบริษัท เชน การเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมท้ังการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ การขายหรือโอนกิจการ

ของบริษัทใหแกบุคคลอ่ืน การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน การจัดสรรเงินปนผล การเพ่ิมทุนหรือลดทุน และการอนุมัติ

รายการพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีมิใชรายการท่ีเกิดข้ึนตามปกติ เปนตน บริษัทกํากับดูแลกิจการโดยมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และ

มั่นใจวาการดําเนินงานของบริษัทจะเปนไปในทิศทางท่ีกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน  

หมวดการปฏิบัตติอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการคุมครองสิทธิของผูถือหุนทุกรายใหไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมและเปน

ธรรม โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติดวยการเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการดูแลกิจการและการดําเนินงานของบริษัท  

หมวดบทบาทของผูมสีวนไดเสยี 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการเคารพสิทธิและใหความเปนธรรมแกผูมีสวนไดเสีย โดย

สงเสริมความรวมมือระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียในการสรางเสริมผลการดําเนินงานของบริษัทและยึดถือประโยชนรวมกัน

บนพ้ืนฐานของความเปนธรรม รวมท้ังดูแลผูมีสวนไดสวนเสียตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ นอกจากน้ี บริษัทยังได

กําหนดคูมือจริยธรรมธุรกิจสําหรับกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติท่ีดีและยึดถือในการปฏิบัติงานอยาง

เครงครัด รวมท้ังไดกําหนดบทลงโทษกรณีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามไวในคูมือพนักงาน 

หมวดการเปดเผยขอมลูและความโปรงใส 

บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสารสนเทศและขาวสารตาง ๆ ท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีมิใช

ขอมูลทางการเงิน เน่ืองจากเปนขอมูลท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจของนักลงทุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมีนโยบายใน

การเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส ถูกตอง ครบถวน เช่ือถือได ทันตอเวลาและเหตุการณ ตามกฎเกณฑของ ตลท. ก.ล.ต. คปภ. 

และหนวยงานกํากับดูแลอ่ืนท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 

บริษัทมีการสื่อสารขอมูลผานชองทางหลากหลายไปยงัผูถือหุน นักลงทุน และผูสนใจท่ัวไป เพ่ือใหสามารถเขาถึง

ขอมูลไดอยางสะดวก เชน แบบรายงาน 56-1 One Report รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส เว็บไซตของบริษัท การ

พบปะและการสัมภาษณ การแถลงขาวตอสื่อมวลชนสําหรับเหตุการณสําคัญตาง ๆ รวมท้ังผลิตภัณฑใหม ๆ ของบริษัทเพ่ือให

สาธารณชนไดรับทราบขอมูลอยางท่ัวถึง 
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หมวดความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผูถือหุน มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและทิศทางการ

ดาํเนินงานของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลการบริหารงานของฝายบริหาร ท้ังน้ี เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและเกิดประโยชน

สูงสุดตอบริษัทและผูถือหุน และเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทมีความรับผดิชอบตอการปฏิบัติ

หนาท่ีของตนเอง เพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหแกผูถือหุน นักลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และเพ่ิมมูลคาใหแกองคกร 

2.  กระบวนการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน (Internal Control) ซึ่งเปนปจจัยสําคัญท่ี

จะชวยใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ัง

ปองกันหรือลดความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และลดความเสียหายท่ีจะเกิดตามมา โดยมุงเนนในเรื่อง

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความสอดคลองกับระบบการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ

ระเบียบขอบังคับของหนวยงานกํากับ 

คณะกรรมการจึงไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบในการสอบทานระบบควบคุมภายใน โดย

พิจารณาจากรายงานของสํานักตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี เพ่ือควบคุมใหระบบการควบคุมภายในของบริษัทมี

ประสิทธิภาพ ความเหมาะสม ความเพียงพอ และครอบคลุมกระบวนการทํางานท้ังหมดของบริษัท ท้ังในดานการบริหาร การ

ดําเนินงาน การบัญชีและการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ ตามกรอบการควบคุมภายใน

ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)  

2.2  โครงสรางองคกรของบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2564) 
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2.3 โครงสรางการจัดการของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการ 13 คน ดังน้ี 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายสุจินต หว่ังหล ี ประธานกรรมการ 

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

2. นายปติพงศ พิศาลบุตร กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร 

3. ศาสตราจารยพิเศษหริัญ รดีศร ี กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายเกียรต ิศรจีอมขวัญ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 

5. นายนิพล ตั้งจีรวงษ กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

กรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 

6. นางวนิดา ชาญศิขริน กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

7. นายพรพงษ พรประภา กรรมการอิสระ 

กรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 

8. นายชาน ซู ล ี กรรมการอิสระ 

9. นายทํานุ หว่ังหล ี กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

10. นายวุฒิชัย หว่ังหลี กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

11. นางสาวจิตตินันท หว่ังหล ี กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

12. ดร.ศรณัฐ หว่ังหล ี กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

13. นางสาวจารุวรรณ จับจํารญู  กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. กํากับดูแลกิจการใหมีการบริหารจัดการเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของท่ีประชุมผูถือหุน ภายใต

เง่ือนไขและขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของ ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท 

2. พิจารณาใหความเห็นชอบวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ ทิศทางและเปาหมายการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังนโยบายสําคัญ

ของบริษัท พรอมท้ังกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. พิจารณาใหความเห็นชอบกรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบทบัญญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทาง

ธุรกิจ รวมท้ังมีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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4. พิจารณาใหความเห็นชอบโครงสรางองคกร ซึ่งแบงแยกหนาท่ีในการกํากับดูแลและการบริหารจัดการ เพ่ือใหการ

กํากับดแูลการบริหารจัดการเปนไปอยางเหมาะสม 

5. กํากับดูแลใหบริษัทมีกระบวนการและกลไกในการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ ระบบการบริหารความเสี่ยง 

ระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมถึงใหมีหนวยงานหรือบุคลากรท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี 

ทําหนาท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขางตน เพ่ือใหมั่นใจวามีประสิทธิภาพเพียงพอ และมีความโปรงใส 

6. กํากับดูแลใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได  

7. แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยใหมีความเหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการทําหนาท่ีของคณะกรรมการ

บริษัท รวมถึงพิจารณาการเปลี่ยนแปลงองคประกอบและการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ   

ชุดยอย 

8. กํากับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รายงานทางการเงิน และขอมูลสําคัญตาง ๆ ของ

บริษัทอยางถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา ตอสาธารณะและหนวยงานกํากับ ตามกฎหมาย มาตรฐาน หรือขอพึงปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

9. กํากับดูแลใหมีการสรรหากรรมการ และจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงงานของผูบริหารระดับสูงอยางมี

ประสิทธิผล 

10. แตงตั้งหรือมอบหมายบุคคลอ่ืนใดใหดําเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมและภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ

เห็นสมควร 

11. กํากับดูแลใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยเปนประจําทุกป 

12. พิจารณาอนุมตัิทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการดําเนินการใด ๆ ตามท่ีกฎหมาย และหนวยงานกํากับดูแลกําหนด 

เชน คปภ. ก.ล.ต. ฯลฯ เพ่ือปองกันการทํารายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

13. พิจารณาอนุมัติการทํารายการไดมาและการจําหนายไปของสินทรัพย และการดําเนินการใด ๆ ตามท่ีกฎหมาย 

และหนวยงานกํากับดูแลกําหนด เชน คปภ. ก.ล.ต. ฯลฯ เพ่ือปองกันการทํารายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

14. พิจารณาอนุมัติในเรื่องท่ีมีสาระสําคัญท่ีเสนอโดยฝายบริหาร เชน แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการขนาดใหญท่ีมี

มูลคาเกินอํานาจของฝายบริหาร 

15. อนุมัติหลักเกณฑการจายโบนัสพิเศษประจําปใหแกพนักงาน 

16. แตงตั้งเลขานุการบริษัทเพ่ือดูแลใหคณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ   

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ผูบริหาร มีจํานวน 6 คน ดังน้ี 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายปติพงศ  พิศาลบุตร ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูอํานวยการ 

2 นางสาวอนุกูล  ฐิติกุลรัตน รองกรรมการผูอํานวยการ - การเงิน 

3 นางนลินา โพธารามิก รองกรรมการผูอํานวยการ - รับประกัน/บริหารความเสี่ยง 

4 นายอนรรฆ  หว่ังหล ี รองกรรมการผูอํานวยการ - บริหารสินทรัพย/ระบบขอมูล/ พัฒนาองคกร/

ธุรการ 

5 นายอนิญช   หว่ังหลี รองกรรมการผูอํานวยการ - สินไหมทดแทน 

6 ดร.ศรณัฐ หว่ังหล ี รองกรรมการผูอํานวยการ - บริหารชองทางการขาย/ปฏิบัติงานการตลาด/

สนับสนุนการตลาด/พัฒนาธุรกิจ/บริหารภาพลักษณและสื่อสารองคกร 
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บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

1. กํากับดูแลและใหคําปรึกษาแกกรรมการผูอํานวยการและฝายบริหาร ใหบริหารจัดการองคกรไปสูความสําเร็จตาม

วิสัยทัศนและเปาหมายรวมตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว  โดยใหคนในองคกรมีสวนรวมในการบริหารงานในแตละระดับ

ใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีรับผิดชอบ 

2. สงเสริมและ/หรือกํากับใหเกิดการประสานความรวมมอืของบุคลากรในองคกรอยางมีทิศทางและเปาหมายรวมกัน 

3. ประสานความเขาใจในบทบาทและหนาท่ีของฝายบริหารจัดการกับคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน 

4. ใหคําแนะนํา ทบทวนโครงการ กํากับแนวทางบริหาร และกลยุทธทางธุรกิจรวมถึงการดําเนินการธุรกิจปรกติของ

บริษัทแกฝายบริหารจัดการ กอนท่ีจะเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 

5. ดูแลสนับสนุนใหมีความเพียงพอของแผนกลยุทธงบประมาณประจําป และแผนงานการบริหารจัดการ ใหเปนไป

ตามแนวนโยบายท่ีไดรับจากคณะกรรมการบริษัท 

6. ดูแลใหมีการพัฒนา เสริมสรางวัฒนธรรม และบรรยากาศในการทํางานท่ีดี โดยคํานึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษยของผูรวมงาน รวมถึงปฏิบัติตอพนักงานอยางมีคุณธรรมและเทาเทียมกัน 

7. พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูอํานวยการ โดยรายงานตอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ

คณะกรรมการชุดยอยท่ีไดรับมอบหมาย 

8. พิจารณาและประเมินผลงานของผูบริหารในระดับรองลงมารวมกับกรรมการผูอํานวยการ เพ่ือใหเกิดความเปน

ธรรม 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการผูอํานวยการ  

1. จัดทํานโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการดําเนินธุรกิจ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปของบริษัท 

เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายและแนวทางท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

2. รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนและรายไตรมาสของบริษัทเทียบกับแผนงานและงบประมาณให

คณะกรรมการบริษัททราบพรอมขอเสนอแนะ 

3. อนุมัติคาใชจายไดไมเกิน 1 ลานบาท กรณีท่ีเกิน1 ลานบาทแตไมเกิน 10 ลานบาท ตองรายงานใหประธาน

เจาหนาท่ีบริหารทราบ 

4. เรื่องอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

2.4  คณะกรรมการชดุยอย  

2.4.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพ่ือสอบทานรายงานทางการเงินและการควบคุม

ภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 3 คน โดยทุกคนตองมีคุณสมบัติเปนกรรมการ

อิสระ นอกจากน้ัน กรรมการอยางนอย 1 คน ตองมีความรูความเขาใจดานบัญชีหรือการเงินและมีประสบการณเพียงพอท่ีจะ

สอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และอยูในตําแหนงไดไมเกิน 3 วาระ เวนแต

คณะกรรมการมีความเห็นเปนอยางอ่ืน  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน โดยกรรมการลําดับ

ท่ี 1 และ 3 เปนบุคคลท่ีมีความรูดานบัญชีและการเงิน และมีประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ท้ังน้ี 

กรรมการท้ัง 3 คน ดังรายช่ือตามตารางดานลาง จะครบวาระการดํารงตําแหนงในเดือนพฤศจิกายน 2567 
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ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 ศาสตราจารยพิเศษหริัญ  รดศีร ี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2 นายเกียรต ิ  ศรีจอมขวัญ กรรมการตรวจสอบ 

3 นางวนิดา  ชาญศิขริน กรรมการตรวจสอบ 

นายพิสิษฐ โพธิเสถียร ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ทําหนาท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินท่ีมีความสมบูรณ เช่ือถือได มีการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญโดย

ครบถวนและเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบ

ในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน การพิจารณาความดีความชอบและคาตอบแทนของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน รวมถึงกําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน      

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย กฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเลิกจางบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีและ

เสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอย

ปละ 1 ครั้ง     

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย

และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังน้ีเพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด

ตอบริษัท 

6. สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทอยางนอยปละ 4 ครั้ง 

8. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี 

8.1 ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

8.2 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

8.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

8.4 ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

8.5 ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

8.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ

ทาน 

8.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตร 

8.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

10. ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา

ดังตอไปน้ี ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานตอคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

10.1 รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

10.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน 

10.3 การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย กฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมกีารปรบัปรุงแกไขภายในเวลาตามวรรคหน่ึง 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหน่ึงตอ ก.ล.ต. หรือ ตลท. และ

คณะกรรมการตรวจสอบจะตองรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

โดยไมชักชา 

11. ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีพบพฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของบริษัทไดกระทําความผิดตามท่ีกฎหมายระบุและไดแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณดังกลาว ให

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบและเพ่ือดําเนินการตรวจสอบตอไปโดยไมชักชา ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

ผลการตรวจสอบเบ้ืองตนใหแกสํานักงานและผูสอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูสอบบัญชี 

พฤติการณอันควรสงสัยท่ีตองแจงดังกลาว และวิธีการเพ่ือใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณน้ัน ใหเปนไปตามท่ี

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดใหจัดประชุมอยางนอย 6 ครั้งตอป 

2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพ่ือกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ

บริษัทใหเปนไปอยางมีระบบและตอเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกรอบการบริหารความเสี่ยงแบบองครวม รวมถึง

กลยุทธการดําเนินธุรกิจและแผนธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวยกรรมการและผูบริหารของ

บริษัทหรือผูทรงคุณวุฒิดานบริหารจัดการความเสี่ยงไมนอยกวา 5 คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวยกรรมการบริษัทและผูบริหาร 5 

คน ดังรายช่ือตามตารางดานลาง ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหนงในเดือนกุมภาพันธ 2565 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายนิพล  ตั้งจีรวงษ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2 นายปติพงศ  พิศาลบุตร กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3 นางสาวอนุกูล  ฐิติกุลรัตน กรรมการบริหารความเสีย่ง 

4 นางนลินา  โพธารามิก กรรมการบริหารความเสีย่ง 

5 นายอนรรฆ  หว่ังหลี กรรมการบริหารความเสีย่ง 
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หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

1. กําหนดกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได และระดับความเสี่ยงสูงสุดท่ี

องคกรจะยอมรับ และนําเสนอกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยงใหแกคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ โดยครอบคลุม  

ความเสี่ยงสําคัญอยางนอยตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนด 

2. กํากับดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริษัท ท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยง รวมถึงการพัฒนาและการปฏิบัติตาม

กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร เพ่ือทําใหมั่นใจวาบริษัทดําเนินกิจการภายใตนโยบายการบริหาร   

ความเสี่ยง 

3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพ่ือประเมินและติดตามความเสี่ยงท่ีสําคัญ และดําเนินการ

เพ่ือใหมั่นใจไดวา องคกรมีการจัดการความเสี่ยงอยางเพียงพอและเหมาะสม 

4. นําเสนอและติดตามสถานะความเสี่ยง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท ติดตาม

ความคืบหนาในการบริหารความเสี่ยง ใหขอเสนอแนะในสิ่งท่ีตองดําเนินการปรับปรุงแกไข เพ่ือใหสอดคลองกับกรอบการ

บริหารความเสี่ยงและนโยบายความเสี่ยงท่ีกําหนด และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

5.  จัดเตรียมแผนบรรเทาความเสี่ยง เพ่ือรับมือกับความเสี่ยงกรณีฉุกเฉิน 

6. ใหคําแนะนํากับฝายตาง ๆ ท่ีเปนหนวยงานบริหารความเสี่ยง และพิจารณาแกไขขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับ

การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งกําหนดจัดประชุมอยางนอย 4 ครั้งตอป 

2.4.3 คณะกรรมการลงทุน  

คณะกรรมการลงทุนจัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทําหนาท่ีดูแลและกําหนดแผนการลงทุนของบริษัท 

ใหเปนไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายบริหารความเสี่ยง ระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลงทุนท่ีคณะกรรมการกําหนด 

คณะกรรมการลงทุนประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 3 คน ไดแก 1) ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูอํานวยการ 

2) ผูอํานวยการฝายบริหารสินทรัพย และ 3) ผูท่ีไดรับแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท กรรมการลงทุนท่ีดํารงตําแหนงโดย

ตําแหนงของผูบริหาร มีวาระการดํารงตําแหนงไปจนกวาสถานภาพของผูบริหารจะสิ้นสุดลง สําหรับกรรมการลงทุนท่ีไดรับ

การแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการลงทุนประกอบดวยกรรมการ 3 คน ดังน้ี 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายปติพงศ  พิศาลบุตร ประธานคณะกรรมการลงทุน 

2 นายนิพล  ตั้งจีรวงษ กรรมการลงทุน 

3 นายอนรรฆ  หว่ังหล ี กรรมการลงทุน 

นายสุจินต หว่ังหลี ดํารงตําแหนงท่ีปรึกษาคณะกรรมการลงทุน 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน 

1. จัดทํากรอบนโยบายการลงทุนเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
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2. พิจารณาแผนการลงทุนใหสอดคลองกับกรอบนโยบายการลงทุนท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และ

นโยบายบริหารความเสีย่งโดยรวม และอยูภายใตขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

3. พิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงดานการลงทุน 

4. พิจารณาจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลงทุนของบริษัท 

5. กํากับดูแลการลงทุนของบริษัทใหเปนไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระเบียบวิธีปฎิบัติ

เก่ียวกับการลงทุนและนโยบายบริหารความเสี่ยงท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

6. สอบทานและปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนใหเหมาะสมกับสถานการณท่ี

เปลี่ยนแปลงและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

7. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพย 

8. พิจารณาอนุมัติการใหกูยืมท่ัวไป 

9. พิจารณาอนุมัติการขายทรัพยสินท่ีเปนอสังหาริมทรัพย 

การประชุมคณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการลงทุนกําหนดจัดประชุมอยางนอย 4 ครั้งตอป 

2.4.4 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล  

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหา และธรรมภบิาลจัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพ่ือสนับสนุนการ

ทํางานของคณะกรรมการบริษัทดานการกําหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง รวมท้ังดานการกํากับ

ดูแลกิจการ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาลประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 คน โดยประธาน

และกรรมการอยางนอย 2 ใน 3 คนเปนกรรมการอิสระ สําหรับกรรมการอีก 1 คน เปนกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร มีวาระการ

ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาล ประกอบดวย

กรรมการ 3 คน โดยประธานกรรมการและกรรมการลําดับท่ี 2 มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ ดังรายช่ือตามตารางดานลาง 

ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหนงในเดือนกุมภาพันธ 2565 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายเกียรต ิ  ศรีจอมขวัญ ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 

2 นายพรพงษ  พรประภา กรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 

3 นายนิพล  ตั้งจีรวงษ กรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 

หนาท่ีและความรับผิดชอบดานการกําหนดคาตอบแทน 

1. เสนอโครงสรางและวิธีการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยและ 

ผูบริหารระดับสูง เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแลวแตกรณี 

2. พิจารณากําหนดคาตอบแทนประจําปใหแกคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย เสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติในท่ีประชุมผูถือหุน 
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3. พิจารณากําหนดคาตอบแทนประจําปใหแกผูบริหารระดับสูง เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ 

4. พิจารณาทบทวนอํานาจและหนาท่ีเก่ียวกับการกําหนดคาตอบแทนเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการในการ

ปรับปรุงใหเหมาะสม สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบหรือคําสั่งของหนวยงานราชการ เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ฯลฯ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบดานการสรรหา 

1. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูง เพ่ือ

เสนอใหคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนุมัติ 

2. คดัเลอืกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย 

และผูบริหารระดับสูง เมื่อครบวาระหรือมีตําแหนงวางลง เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา

แตงตั้งแลวแตกรณี 

3. ดูแลโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทใหเหมาะสมกับองคกรและหนาท่ีความ

รับผิดชอบท่ีมีตอผูถือหุน 

4. พิจารณาทบทวนอํานาจและหนาท่ีเก่ียวกับการสรรหาเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการในการปรับปรุงให

เหมาะสม สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ หรือคําสั่งของหนวยงานราชการ เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ฯลฯ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบดานธรรมาภิบาล 

1. พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ เก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจใหมี

ความเหมาะสมและเพียงพอ โดยนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจของ

คณะกรรมการบริษัทและทุกคนในองคกรเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

3. พิจารณาแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือทําหนาท่ีสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการและจรยิธรรมทางธุรกิจไดตาม

ความเหมาะสม 

การประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหา และธรรมาภบิาล 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาลกําหนดจัดประชุมอยางนอย 2 ครั้งตอป 

2.4.5 คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารจัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพ่ือกลั่นกรองและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัท ในการกําหนดนโยบาย กฎเกณฑ และแนวทางการบริหารในดานตาง ๆ ของบริษัท คณะกรรมการ

บริหารประกอบดวยสมาชิกไมนอยกวา 3 คน ซึ่งเปนผูบริหารหรือกรรมการท่ีเปนผูบริหาร โดยไดรับการแตงตั้งจาก

คณะกรรมการบริษัท วาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดตามสถานภาพการดํารงตําแหนงผูบริหาร  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารประกอบดวยผูบริหาร 6 คน ดังน้ี 
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ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายปติพงศ  พิศาลบุตร ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2 นางสาวอนุกูล  ฐิติกุลรัตน กรรมการบริหาร 

3 นางนลินา โพธารามิก กรรมการบริหาร 

4 นายอนรรฆ  หว่ังหล ี กรรมการบริหาร 

5 นายอนิญช  หว่ังหลี กรรมการบริหาร 

6. ดร.ศรณัฐ  หว่ังหล ี กรรมการบริหาร 

นายสุจินต หว่ังหลี ดํารงตําแหนงท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝายจัดการของบริษัทและบริษัทยอยใหดําเนินไปตาม

นโยบายและแผนงานหลักท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. รับผิดชอบในการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ ทิศทาง และเปาหมายการดําเนินธุรกิจ งบประมาณ 

แนวทาง และแผนงานหลักในการดําเนินธุรกิจ โครงสรางการบริหาร รวมท้ังนโยบายสําคัญของบริษัทและบริษัทยอย เสนอตอ

คณะกรรมการบริษัท 

3. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ใหบริษัทและบริษัทยอยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ตลอดจนขอกําหนด

หรือประกาศท่ีออกตามกฎหมายดังกลาว อาทิ ขอกําหนดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

4. รับผิดชอบในการดูแลใหบริษัทและบริษัทยอยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป ใหมีการ

จัดทํางบการเงินท่ีแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยท่ีเปนจริงอยางรอบคอบและ

สมเหตุสมผล 

5. รับผิดชอบในการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย และ

กําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือบริหารความเสี่ยง เสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

6. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

อํานาจในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร 

1. มีอํานาจในการจัดการตามนโยบาย งบประมาณ และแผนงาน ของบริษัทและบริษัทยอย 

2. มีอํานาจในการกระจายอํานาจในการบริหารใหแกผูรับผิดชอบงานบริหารของบริษัทและบริษัทยอยใน

ระดับถัดลงไป 

3. มีอํานาจในการจัดการและดําเนินการตาง ๆ ในเรื่องการรับประกันภัย การจัดการสินไหมทดแทนการ

ลงทุนและการจัดการธุรกิจโดยปกต ิ

4. มีอํานาจในการจัดซื้อ จัดจาง จําหนายจายโอน และอนุมัตคิาใชจาย ภายในวงเงิน 50 ลานบาท 

5. มีอํานาจอนุมัติคาใชจายท่ีเกินงบประมาณได ภายในวงเงินไมเกินรอยละ 20 ของจํานวนเงินงบประมาณ 

6. การท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหาร หรือการท่ีคณะกรรมการบริหารมอบ

อํานาจใหกรรมการผูอํานวยการและหรือเจาหนาท่ีอ่ืนตามความเหมาะสม ใหดําเนินการแทนบริษัทหรือบริษัทยอย การมอบ
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อํานาจในแตละลําดับไมรวมถึงอํานาจในการอนุมัติรายการท่ีผูรับมอบอํานาจหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจ

มีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรหิารกําหนดจัดประชุมอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง 

2.5 การสรรหาและการแตงต้ังกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหาร  

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล เปนผูทําหนาท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เขา

ดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารตั้งแตระดับกรรมการผูอํานวยการข้ึนไป ทดแทนกรรมการท่ีครบวาระ ลาออก หรือ

ทดแทนตําแหนงท่ีวางลงดวยเหตุอ่ืน และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผูถือหุนตามลําดับ แลวแตกรณี 

2.5.1  การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ  

การแตงตั้งกรรมการ จะตองไดรับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปนรายบุคคล และ

กรรมการท่ีมีสวนไดเสียจะตองงดออกเสียงและออกจากหองประชุมในวาระน้ี 

คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเปนกรรมการ   

1. มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

2. มีความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมี

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

3. สามารถใชดุลยพินิจอยางตรงไปตรงมาและเปนอิสระจากฝายจัดการและกลุมท่ีมีผลประโยชนอ่ืนใด 

4. สามารถอุทิศเวลาใหบริษัทท่ีตนเปนกรรมการไดอยางเพียงพอ และเอาใจใสในการปฏิบัติหนาท่ีตามความ

รับผดิชอบของตน 

5. บริษัทกําหนดคํานิยามของกรรมการอิสระเทากับเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

2.5.2 การสรรหาผูบริหารระดับสูง 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล จะเปนผูคัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสม เขาดํารงตําแหนงผูบริหารตั้งแตระดับกรรมการผูอํานวยการข้ึนไป และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

2.6  นโยบายการจายคาตอบแทน (Remuneration policy)   

2.6.1 คาตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดคาตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติ

หนาท่ีของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนท่ีมีขนาดและลักษณะของธุรกิจท่ีใกลเคียงกัน รวมท้ังนําเงินปนผลท่ีจาย

ใหกับผูถือหุนเปนองคประกอบในการพิจารณาดวย โดยคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลเปน              
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ผูพิจารณากําหนดนโยบายคาตอบแทนสําหรับกรรมการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทและหรือท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา

อนุมัติตามลําดับ 

2.6.2  คาตอบแทนผูบริหาร 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลจะเปนผูพิจารณาทบทวนคาตอบแทนของ

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูอํานวยการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคาตอบแทนดังกลาว มี

การกําหนดอยางเหมาะสมตามโครงสรางคาตอบแทนของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและสอดคลองกับ

ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูอํานวยการจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนด

คาตอบแทนและการปรับคาจางประจําปของผูบริหารระดับผูอํานวยการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการ

ดําเนินงานของบริษัท 

บริษัทไดจัดใหมีคาตอบแทนอ่ืนของผูบริหาร ไดแกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทไดสมทบในอัตราสวน   

รอยละ 5 ของเงินเดือน 

3. การบริหารความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน 

(Asset Liability Management : ALM)  

3.1  การบริหารความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management : ERM)  

การบริหารความเสี่ยงขององคกร 

คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงเปนอยางมาก จึงไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ และสอดคลองกับประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวปฏิบัติ โครงสราง คุณสมบัติ และขอพึงปฏิบัติท่ีดีของกรรมการ

บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย รวมถึงประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการกําหนดมาตรฐาน  

ข้ันตํ่าในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีรายช่ือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหนังสือรับรองประวัติ

กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  

นอกจากน้ี บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของ ผูถือหุน ผูท่ีมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของทางธุรกิจ และลูกคา เพ่ือให

บรรลุถึงเจตนารมณของบริษัทดานบรรษัทภิบาล จึงไดจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือกําหนดกรอบการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมท้ังกําหนดโครงสราง บทบาท 

หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และองคประกอบของคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง ซึ่งจะชวยใหบริษัทมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน สามารถบรรลุวัตถุประสงค และรักษาหรือสรางคุณคาจากการ

บริหารงานในภาพรวม อันเปนการเพ่ิมมูลคาและสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท และมีการแตงตั้งหวัหนาหนวยงาน

บริหารความเสี่ยงอยางชัดเจน เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ความเสี่ยงของ บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) เกิดข้ึน เน่ืองจากลักษณะของการดําเนินธุรกิจท่ีเปนการรับ

โอนความเสี่ยงมาจากผูเอาประกันภัย หรือมีความเสี่ยงเกิดข้ึนจากความผันผวนของภาวะตลาดและเศรษฐกิจของประเทศ 

หรือความเสี่ยงเกิดจากคูคา ลูกคา หรือตัวแทนของบริษัทไมชําระหน้ีตามภาระผูกพัน หรือความเสี่ยงเกิดจากบริษัทมีการ

กระจุกตัวในการทําธุรกรรมทางการคาหรือการลงทุนมากเกินไป นอกจากน้ัน ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนอาจเน่ืองมาจากการ

ปฏิบัติงานตาง ๆ ผิดพลาด ไมเพียงพอ หรือไมเหมาะสม ซึ่งมีผลสืบเน่ืองมาจากการควบคุมภายในของบริษัทท่ีมีประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผลไมดีพอ ทําใหไมสามารถปองกันขอผิดพลาดในการปฏิบัติการได หรือความเสี่ยงอาจเกิดจากการท่ีผูตรวจสอบ

ไมสามารถตรวจพบขอผิดพลาดของการปฏิบัติงานได เพราะการเลือกสุมตัวอยางในการตรวจอาจไมสมบูรณ 

ดังน้ัน บริษัทจึงมีการระบุความเสี่ยง เพ่ือชวยใหบริษัททราบวาความเสี่ยงเกิดข้ึนท่ีระบบงานหรือหนวยงานใด มีการ

ประเมินความเสี่ยง เพ่ือหาวิธีในการบริหารความเสี่ยง ท้ังน้ี เพ่ือใหบริษัทดําเนินงานไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตามวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีไดตั้งเปาหมายไว 

บริษัทไดจําแนกประเภทความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยงท่ีสงผลตอการดําเนินธุรกิจเปนดานตาง ๆ ดังน้ี 

ความเสี่ยงดานกลยุทธ 

1. ความเสี่ยงจากการแขงขันในธุรกิจประกันภัย 

การแขงขันของธุรกิจประกันวินาศภัยในปจจุบันมีความรุนแรงข้ึน โดยเห็นไดจากอัตราการกระจุกตัวของบริษัท

ขนาดใหญและขนาดกลางมีเพ่ิมสูงข้ึน นอกจากน้ันการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีสงผลตอการเปดเสรีทางการคาของ

ธุรกิจประกันภัย ทําใหการดําเนินธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมีการแขงขันท่ีรุนแรงมากข้ึน จากการท่ีบริษัทประกันภัย

ตางประเทศหรือบริษัทประกันภัยในประเทศซึ่งมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และมีผลิตภัณฑใหม ๆ 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการของลูกคา ทําใหบริษัทเหลาน้ีมีสวนแบงตลาดเพ่ิมสูงข้ึน และดวยศักยภาพทางการเงินท่ี

แข็งแกรง ทําใหบริษัทเหลาน้ันมีความสามารถในการรับประกันภัยไดสูงข้ึน ตลอดจนมีอํานาจในการแขงขันท้ังดานราคา      

กลยุทธ และคุณภาพในการใหบริการ สงผลใหบริษัทประกันภัยตองปรับตัวและอยูในภาวะแขงขันอยางรุนแรง ดังน้ันบริษัทได

ตระหนักเปนอยางดีถึงความเสี่ยงดานกลยุทธ เน่ืองจากความเสี่ยงดังกลาวสงผลกระทบตอความเสี่ยงในดานความมั่นคงในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท 

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย  

1. เนนรักษากลุมลูกคาเดิมของบริษัท และเนนการทําธุรกิจประกันภัยรถยนตท่ีมีแนวโนมการเจริญเติบโตสูง 

โดยมีอัตราสวนแบงการตลาดในเบ้ียประกันภัยรวมของบริษัทในอัตราสวนท่ีสูงกวาการรับประกันวินาศภัย

อ่ืนท่ีมิใชการประกันภัยรถยนต 

2. ขยายฐานการตลาดไปยังกลุมลูกคารายยอย และมีผลิตภัณฑ Micro-insurance เพ่ือรองรับความตองการ

ของลูกคา 

3. ปรับกลยุทธทางการแขงขันโดยการหาชองทางการตลาดใหมท่ีมีศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑประเภทใหม 

ใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ สังคมและความตองการของลูกคา ใหสามารถตอบรับกับสภาพตลาดท่ี

เปลี่ยนแปลง บริษัทจะพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ เพ่ือรองรับสถานการณดังกลาว 

2. ความเสี่ยงจากการคัดเลือกกลุมลูกคาเปาหมายท่ีเหมาะสมกับกลยุทธของบริษัทและเทคโนโลยีท่ีรองรับ

ผลิตภัณฑใหมใหเหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกคาเฉพาะกลุม 

การคัดเลือกกลุมลูกคาเปาหมายมีสวนสําคัญอยางมากสําหรับการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน วาจะประสบผลสําเร็จ

มากนอยเพียงใด บริษัทจะไดกําไรหรือขาดทุนจากการทําธุรกิจ ดังน้ัน การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ี

บริษัทใหความใสใจ เพ่ือบริหารจัดการตนทุน รวมถึงกลุมลูกคาเปาหมายใหเหมาะสมกับกลยุทธของบริษัทท่ีกําหนด เพ่ือสราง

ฐานลูกคาท่ีดีใหจํานวนมากข้ึนในอนาคต และสรางความสามารถในการแขงขันในธุรกิจอยางยั่งยืน นอกจากน้ีเทคโนโลยีมีสวน

สําคัญท่ีจะสามารถถูกนํามาชวยคิด วิเคราะห วางแผน และตัดสินใจได โดยการประมวลผลจากฐานขอมูลขนาดใหญ และ

สามารถดัดแปลงการประมวลผล ประยุกต ใหเปนไปตามสถานการณตาง ๆ ตามเปาหมายของบริษัทได 
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 บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย  

1. กําหนดเปาหมายของผลิตภัณฑใหม เปาหมายของเบ้ียประกันภัย และเปาหมายอัตราสวนคาสินไหมทดแทน   

2. มุงเนนเจาะตลาดในผลิตภัณฑใหมท่ีสามารถสรางผลกําไรและมีแนวโนมการเติบโตดี 

3. มีการหาชองทางการตลาดใหม วิเคราะหโอกาสและความตองการ (Demand) ของลูกคาในผลิตภัณฑใหมใน

ตลาด 

4. มีการติดตามอัตราการเติบโตของเบ้ียประกันภัย และอัตราสวนคาสินไหมทดแทนใหเปนไปตามเปาหมายตามท่ี

บริษัทตั้งไว และประเมินผล 

 ความเสี่ยงดานการประกันภัย 

1. ความเสี่ยงจากจํานวนและความถี่ของความเสียหายท่ีเพ่ิมสูงขึ้น เปนผลกระทบจากปจจัยภายนอก ท้ังจาก

สภาพทางภูมิศาสตร ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ อุบัติภัย ภัยกอการราย หรือโจรกรรม ท่ีอาจนํามาซึ่งความเสียหายรุนแรง ตอชีวิต 

รางกาย และทรัพยสินท่ีบริษัทรับประกันภัยไว 

2. ความเสี่ยงทางจริยธรรมหรือศีลธรรม ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกระทําอันไมสุจริตของผูเอาประกันภัย ท่ีมุงหวัง

ผลประโยชนจากการทําประกันภัย สงผลใหบริษัทตองเสี่ยงตอการจายคาสินไหมทดแทนจํานวนสูงเกินความเปนจริง 

 บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย  

1. วิเคราะหอัตราคาเสียหาย และอัตราคาเสียหายรวมกับคาใชจาย โดยกํากับและควบคุมใหอยูในอัตราท่ีบริษัทได

กําหนด 

2. พิจารณาคัดเลือกกลุมลูกคา ลักษณะกิจการ และความเสี่ยงของภัยท่ีจะรับประกันภัยใหเปนไปตามท่ีกําหนด ซึ่ง

จะมีความสอดคลองกับระดบัของอัตราความเสียหายท่ียอมรบัได และมีการวิเคราะหและพิจารณาถึงสัดสวนของ

ความเสี่ยงภัยท่ีควรเก็บไวเอง และสัดสวนท่ีจะประกันภัยตอใหเหมาะสม เพ่ือการเพ่ิมศักยภาพในการทํากําไร

และรองรับความเสี่ยงท่ีบริษัทพิจารณาแลววาไมควรเก็บความเสี่ยงภัยเหลาน้ันไวเอง  

3. กระจายความเสี่ยงภัยโดยการทําประกันภัยตอแบบสัญญาลวงหนาและแบบเฉพาะรายไวกับบริษัทประกันภัยท่ี

มั่นคงท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังการซื้อประกันภัยตอแบบความเสียหายสวนเกิน ซึ่งจะชวยควบคุม

ความเสี่ยงภัยท่ีบริษัทรับไวเอง เพ่ือปองกันไมใหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทเกิดความผัน

ผวนและไดรับผลกระทบอยางรุนแรงกรณีเกิดมหันตภัย  

ความเสี่ยงดานตลาด 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของสินทรัพยลงทุน จากความผันผวนดานอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราระหวางประเทศ อัตราดอกเบ้ีย ราคาตราสารทุน ราคาสินคาโภคภัณฑ และราคาหลักทรัพย จากการเปลี่ยนแปลงของ

ปจจัยภายนอกตาง ๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย การกระจายการลงทุนในหลักทรัพยหลายประเภทและกระจายการลงทุนหลาย

ประเภทธุรกิจ เพ่ือลดความผันผวนของมูลคาเงินลงทุนโดยรวมของบริษัท โดยมีการติดตามและวิเคราะหความผันผวนของ

ราคาตราสารท่ีลงทุน เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณ และมีนโยบายหลีกเลี่ยงการลงทุนใน

ประเภทหลักทรัพยเก็งกําไร ท่ีมีความเสี่ยงของความผันผวนของราคาสูง โดยใหน้ําหนักการลงทุนในสินทรัพยท่ีมีคุณภาพ และ

มีผลตอบแทนท่ีแนนอน ท้ังน้ี บริษัทมีคณะกรรมการลงทุนท่ีจะพิจารณาและกําหนดนโยบายการลงทุน ซึ่งเพ่ิมเติมจาก
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ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพ่ือลดผลกระทบของความ

เสี่ยงท่ีบริษัทจะสูญเสียเงินลงทุน และมีการพิจารณาทบทวนสัดสวนการลงทุนอยางสมํ่าเสมอ  

ความเสี่ยงดานเครดิต 

 ความเสี่ยงท่ีเกิดจากคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระท่ีตกลงไวกับบริษัท และมีโอกาสท่ีจะถูกปรับลดอันดับ   

ความนาเช่ือถือ 

1. ความเสี่ยงจากการลงทุน  

 บริษัทมีสินทรัพยอยูในรูปเงินลงทุนในหลักทรัพยเกินกวารอยละ 50 ของสินทรัพยท้ังหมดของบริษัท ดังน้ัน        

ความเสี่ยงอาจเกิดข้ึนจากผูออกตราสารท่ีบริษัทลงทุนไว ไมสามารถชําระหน้ีไดตามกําหนด 

 บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย พิจารณาลงทุนกับผูออกตราสารท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือหรือ 

Credit Rating ท่ีไมตํ่ากวา A- ของผูออกตราสารท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือโดยสถาบันภายนอกท่ีมีมาตรฐาน เชน 

TRIS และ FITCH และกําหนดนโยบายท่ีจะลงทุนเฉพาะตราสารท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือระดับ Investment Grade ท่ีบริษัท

กําหนดเทาน้ัน พรอมกับมีการติดตามขาวสารการปรับอันดับความนาเช่ือถือของตราสารท่ีบริษัทลงทุน เพ่ือพิจารณาแนวโนม

ธุรกิจของบริษัทท่ีออกตราสาร และกําหนดใหมีการติดตามทบทวนวงเงินลงทุนรวมในแตละรายท่ีเหมาะสม ภายใตนโยบาย

การลงทุนของบริษัท อยางสมํ่าเสมอ 

2. ความเสี่ยงจากบริษัทรับประกันภัยตอ  

หากบริษัทรับประกันภัยตอไมสามารถชําระคาสนิไหมทดแทนใหบริษัทไดตามเวลากําหนด และ/หรือตามจํานวน

ท่ีระบุไวในสัญญาประกันภัยตอ จะสงผลตอความเสี่ยงดานสภาพคลองแกบริษัท  

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย พิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันภัยตอท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือท่ีไมตํ่ากวา 

A- ท้ังน้ี ภายหลังจากการทําสัญญาประกันภัยตอ จะมีการติดตามการปรับอันดับความนาเช่ือถือของบริษัทประกันภัยตอ

ตางประเทศเปนประจําทุกเดือน และบริษัทประกันภัยตอในประเทศเปนประจําทุกไตรมาส 

 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

ความเสี่ยงอันเกิดจากการท่ีบริษัทไมสามารถชําระหน้ีสินและภาระผูกพันเมื่อถึงกําหนด เน่ืองจากไมสามารถเปลี่ยน

สินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินกองทุนไดแตดวยตนทุนท่ีสูงเกินกวาท่ีจะ

ยอมรับได โดยอาจมีสาเหตุจากการมีเงินลงทุนและสินทรัพยท่ีไมสามารถทําการซื้อขายในจํานวน ราคา และเวลาท่ีตองการ 

รวมถึงการเกิดภัยพิบัติในวงกวาง เชน วิกฤตอุทกภัยป 2554 ท่ีบริษัทตองสํารองจายเงินคาสินไหมทดแทนใหผูเอาประกันภัย 

กอนท่ีจะเรียกเก็บจากบริษัทประกันภัยตอได ซึ่งกระทบตอความเสี่ยงดานสภาพคลองแลว ยังกอใหเกิดผลกระทบตอความ

เสี่ยงดานอ่ืนของบริษัทตามมา เชน ช่ือเสียง ภาพลักษณ ความเช่ือมั่นของลูกคา คูคา ประชาชน และอุตสาหกรรม  

 บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย  

1. พิจารณาลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีสภาพคลอง เชน ตราสารหน้ีภาครัฐหรือตราสารหน้ีภาคเอกชน ท่ีมีความเสี่ยง

ดานเครดิตตํ่า การลงทุนแบบกระจายการลงทุนและกําหนดสัดสวนและระยะเวลาการลงทุนใหสอดคลองและเหมาะสมกับ

ระยะเวลาการชําระหน้ีสินและภาระผูกพันของบริษัท การบริหารลูกหน้ี เจาหน้ี การบริหารจัดการระยะเวลาคงเหลือ และการ
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เปลี่ยนแปลงมูลคาสินทรัพย โดยคํานึงถึงโครงสรางอายุคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสิน ใหอยูในระดับของปริมาณและ

ระยะเวลาท่ีสอดคลองกับสถานการณท้ังภายในและภายนอกบริษัท  

2. ดํารงเงินกองทุนท่ีมาจากสวนของผูถือหุน ใหครอบคลุมภาระหน้ีสิน และใหมีสัดสวนท่ีเพียงพอตอความเสี่ยงทาง

ธุรกิจและจากการดําเนินงาน รวมท้ังจัดใหมีแหลงสํารองสภาพคลองจากสถาบันการเงินไวเปนแผนสํารองกรณีเกิดภาวะ

ฉุกเฉิน  

3. กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบและลําดับช้ันการรายงานของผูท่ีเก่ียวของกับการบริหารสภาพคลองอยางชัดเจน 

และกําหนดใหมีระบบการรายงานขอมูลท่ีสามารถเตอืนภัยใหผูบริหารทราบ หากมีกิจกรรมใดท่ีฝาฝนนโยบาย หรือตัวช้ีคาใดมี

ระดับเขาใกลขีดจํากัด ซึ่งไดกําหนดไวโดยกระชับ ชัดเจน รวดเร็ว ทันกาล และถูกตองแมนยํา  

  

 ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 

1. ความเสี่ยงดานบุคลากร เน่ืองจากจํานวนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานธุรกิจประกันภัยมีจํานวน

คอนขางจํากัด บริษัทจึงบริหารความเสี่ยงโดยสนับสนุนใหมีการจัดอบรมในองคกรและใหทุนพนักงานไปอบรมและศึกษาตอใน

ระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน เพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถใหทํางานกับบริษัทในระยะยาว 

2. ความเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบัติงาน เกิดจากความไมเพียงพอ หรือไมเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 

ท่ีอาจมีการแบงแยกหนาท่ีการทํางานไมเหมาะสม รวมถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากกระบวนการท่ีไมสามารถตรวจสอบผูละเมิด

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก

การกอการราย และการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง ทําใหผูบริหารบริษัทมีความเสี่ยงท่ีจะถูกโทษปรับ และ

บริษัทมีความเสี่ยงท่ีช่ือเสียงจะเสียหาย ซึ่งบริษัทบริหารความเสี่ยงโดย  

1) สนับสนุนและสรางคานิยมตอการทํางานท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลอยางตอเน่ือง  

2) กําหนดคูมือ วิธีปฏิบัติงาน อํานาจดําเนินการ และความรับผิดชอบอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร และมี

การปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ  

3) เสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมตอการบริหารความเสี่ยงในองคกรและตอการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตย มี

จริยธรรม คํานึงถึงความถูกตอง ความรอบคอบ 

4) ใหความสําคัญของการปฏิบัติงานในการตรวจสอบผูท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก

การกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูงอยางสมํ่าเสมอ 

3. ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองจากขอมูลการดําเนินงาน ขอมูลสถิติตาง ๆ และขอมูลสําคัญท่ี

เก่ียวของกับลูกคาของบริษัท อาจมีการสูญหาย หรือรั่วไหลไปสูบุคคลภายนอกหรือคูแขงขัน รวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร 

(Cyber Risk) ท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งสงผลกระทบทางลบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงจากการหยุดดําเนินการอัน

เน่ืองมาจากการเกิดพิบัติภัยกับศูนยคอมพิวเตอรหลักของบริษัท ทําใหไมสามารถใชระบบคอมพิวเตอรในการดําเนินธุรกิจได 

หรือขอมูลสูญหายบางสวนหรือท้ังหมด 

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย การสรางระบบปองกันความปลอดภัยของขอมูล จัดใหมีระบบสํารองขอมูล 

และมาตรการรองรับความเสี่ยงของศูนยคอมพิวเตอรหลัก เพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉินอันอาจจะเกิดข้ึน บริษัทไดกําหนดแนวทาง
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ปฎิบัติกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉินท่ีอาจกระทบตอการดําเนินงาน โดยไดจัดทําแผนสํารองเพ่ือการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง ซึ่ง

ทุกหนวยงานตองทบทวนและทดสอบแผนดังกลาวเปนประจําทุกป  

นอกจากน้ี บริษัทมีขอกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติอยางชัดเจน ในเรื่องนโยบายการรักษาความปลอดภัยของขอมูล

และระบบขอมูล เพ่ือปองกันการสูญหาย หรือรั่วไหลของขอมูล โดยครอบคลุมดานตาง ๆ ไดแก  

1) ซอฟทแวร ระบบความปลอดภัย และการรักษาขอมูล โดยไดจัดใหมีระบบตรวจสอบระบบการปองกันไวรัส

คอมพิวเตอร ไฟรวอลล และการติดตั้งแพทชของผูผลิตโปรแกรมเพ่ือปดจุดออนหรือชองโหวในระบบ และ

จัดใหมีระบบสํารองขอมูลเปนประจํา  

2) ฮารดแวรและระบบเครือขาย ซึ่งไดจัดใหมีการใชบริการศูนยคอมพิวเตอรสํารองของบริษัทเพ่ือเปนศูนย

สํารองกรณีเกิดภัยพิบัติ  

3) กายภาพของศูนยคอมพิวเตอร โดยไดจัดใหมีระบบสํารองไฟไวใชในกรณีฉุกเฉินระยะสั้น รวมท้ังระบบ

สํารองไฟจากเครื่องผลิตไฟฟา ในกรณีท่ีไฟฟาจากสถานีจายไฟดับเปนระยะเวลานาน มีระบบปองกันไฟไหม

และอุปกรณดับเพลิงท่ีไมสงผลกระทบกับระบบอิเล็กทรอนิกส  

4) ระบบบริหารบุคคล เชน การกําหนดสิทธ์ิผูใชงาน การจํากัดขนาดของเมลท่ีสามารถสงออกนอกบริษัท และ

รายงานการสงเมลออกนอกบริษัท เปนตน  

5) การตรวจสอบระบบสารสนเทศ ซึ่งจัดใหมีการตรวจสอบระบบสารสนเทศโดยผูตรวจสอบจากภายนอก           

เปนครั้งคราว เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการและข้ันตอนการทํางานใหไดมาตรฐานตามหลักสากลอยาง

ตอเน่ือง 

4. ความเสี่ยงดานปจจัยภายนอก เกิดข้ึนจากเหตุปจจัยภายนอกและสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน และ/หรือ 

ฐานะทางการเงินของบริษัท เชน ความเสี่ยงจากบุคคลภายนอก ความเสี่ยงจากการแขงขันในตลาด ความเสี่ยงทางการเมือง 

ความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากอุบัติภัยตาง ๆ ท่ีไมคาดคิด เชน ไฟไหม น้ําทวม แผนดินไหว 

 บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย พิจารณาคัดเลือกลักษณะกลุมลูกคา รวมท้ังลักษณะธุรกิจ และลักษณะภัยท่ี

ดีเขามาสูบริษัท และเพ่ิมความระมัดระวังในภัยท่ีบริษัทมสีถิติของการเกิดความเสียหายจากการขาดจริยธรรมและศีลธรรมของ

ผูเอาประกันภัย (Moral Hazard) กอนท่ีบริษัทจะตัดสินใจรับประกันภัย หากมีกรณีบงช้ีวามีความเสี่ยงภัยคอนขางสูง บริษัท

อาจปฏิเสธการรับประกันภัย รวมถึงบริษัทไดมีการตรวจสอบประวัติของผูเอาประกันภัย ตามหลักการบริหารความเสี่ยง อัน

เปนการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง 

5. ความเสี่ยงดานการฉอฉล เกิดจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําโดยทุจริตหลอกลวง เพ่ือใหไดรับ

ประโยชนท่ีมิชอบดวยกฎหมาย ไมวาผูไดรับประโยชนจากการฉอฉลจะเปนบุคคลท่ีกระทําการฉอฉลเอง หรือบุคคลอ่ืนท่ี

เก่ียวของก็ตาม ซึ่งในท่ีน้ีหมายรวมถึงการฉอฉลภายใน (Internal Fraud) และการฉอฉลภายนอก (External Fraud) ท้ังน้ีได

ถูกกําหนดเปนสวนหน่ึงของความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย  

1. บริษัทมีการระบุเหตุการณและแหลงท่ีมาของความเสี่ยงดานการฉอฉลภายในและการฉอฉลภายนอกท่ี

ครอบคลุมถึงการดําเนินงานท่ีอาจสงผลกระทบตอรายได เงินกองทุน ช่ือเสียง หรือการดํารงอยูของบริษัท 
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2. บริษัทมีการกําหนดวิธีการและประเมินความเสี่ยงดานการฉอฉล โดยประเมินจากโอกาสและความรุนแรง

ของผลกระทบจากการฉอฉล เพ่ือแสดงใหเห็นถึงระดับความเสีย่ง และจัดลําดับความเสี่ยงตามความสําคญั อันจะชวยใหบริษัท

สามารถจัดการความเสี่ยงดานการฉอฉลไดอยางเหมาะสม 

3. บริษัทมีการจัดการความเสี่ยงดานการฉอฉล เพ่ือควบคุมความเสี่ยง ใหอยูในระดับท่ียอมรับได โดยดําเนิน

มาตรการอยางนอย ดังตอไปน้ี 

1)  จัดทํามาตรฐานคุณสมบัติและความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน โดยตอง

ประเมินคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากรเปนประจําอยางนอยปละหน่ึงครั้ง ใหสอดคลองกับ

ตําแหนงและหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละบุคคล 

2)  จัดทําหลักเกณฑและวิธีการในการรับลูกคาและจัดกลุมลูกคา โดยการจัดกลุมลูกคา ตองแสดงใหเห็นถึง

ลักษณะของลูกคาท่ีมีความผิดปกติได รวมถึงมาตรการในการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับ

ลูกคา (Customer Due Diligence: CDD) ตามประเภทการรับประกันภัย และมาตรการดําเนินการ

กรณีตรวจพบความผิดปกต ิ

3)  จัดทําหลักเกณฑและวิธีการในการบริหารจัดการการชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทน ตามสัญญา

ประกันภัยท่ีชัดเจน เพ่ือลดความเสี่ยงดานการฉอฉลในการเรียกรองการชดใชเงินหรือ คาสินไหมทดแทน

ตามสัญญาประกันภัย  

4)  จัดทําหลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของตัวแทนประกันวินาศภัย

และนายหนาประกันวินาศภัย พรอมท้ังตรวจสอบประวัติ ประเมินคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมถึง

การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณอยางพอเพียง โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาท่ีของตัวแทนประกันวินาศภัย

และนายหนาประกันวินาศภัยตามกฎหมายและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนการยับยั้งและปองกันการ

ฉอฉลโดยตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัย 

5)  ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานหรือแนวโนมการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังพฤติกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความ

เสี่ยงของตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัย เพ่ือตรวจหาการฉอฉลโดยตัวแทน

ประกันวินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัย 

6)  ในกรณีท่ีบริษัทมีการใชบริการจากบุคคลภายนอก บริษัทไดมีการจัดทํานโยบายการใชบริการจาก

บุคคลภายนอกและกําหนดแนวทางการคัดเลือกผูใหบริการอยางเหมาะสมกอนท่ีจะทําสัญญาใหม หรือ

ทบทวนสัญญาเกา รวมท้ังติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงจากการฉอฉลจากการ

ใชบริการจากผูใหบริการ 

4. บริษัทมีการจัดทําหลักเกณฑและวิธีการในการแจงเบาะแสการฉอฉล โดยกําหนดแนวทางการคุมครองผู

รองเรียนหรือผูแจงเบาะแส เพ่ือสนับสนุนใหผูมีสวนไดสวนเสียท้ังจากภายในและภายนอกองคกรแจงเบาะแสในกรณีท่ีอาจเกิด

การฉอฉล ท้ังน้ี บริษัทจะตองกําหนดใหมีชองทางการแจงเบาะแสท่ีชัดเจน และจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียนหรือผู

แจงเบาะแสไวเปนความลับของบริษัท 

5. เมื่อสงสัยหรือตรวจพบวามีการฉอฉล บริษัทมีการกําหนดผูมีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการสืบสวนสอบสวนท่ี

เปนอิสระจากกิจกรรมท่ีตองสงสัยวามีการฉอฉล เพ่ือดําเนินการคนหาขอเท็จจริง จัดการและเยียวยาความเสียหายจากการ   

ฉอฉล โดยตองรายงานผลการสืบสวนสอบสวน รวมท้ังผลการจัดการและเยียวยาความเสียหายตอคณะกรรมการตรวจสอบ

อยางนอยไตรมาสละหน่ึงครั้ง หากในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับรายงาน และพบการฉอฉลหรือการกระทําใดซึ่งสง

ผลกระทบรายแรงตอฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน หรือช่ือเสียงของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ
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คณะกรรมการบริษัท เพ่ือดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมโดยไมชักชา ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

หากคณะกรรมการบรษัิท หรือผูบริหารไมดาํเนินการใหมีการปรับปรงุแกไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบกําหนด 

ใหกรรมการตรวจสอบรายงานการกระทําดังกลาวตอสํานักงาน คปภ. 

6. บริษัทมีการจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับการฉอฉลภายในและการฉอฉลภายนอก เพ่ือประโยชนในการติดตาม

การ ฉอฉลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการฉอฉลของบริษัท 

7. บริษัทมีการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการฉอฉล ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีสํานักงาน คปภ.กําหนด อยางนอยปละหน่ึงครั้ง เพ่ือประกอบการพิจารณาทบทวนนโยบาย

การบริหารความเสี่ยงดานการฉอฉล 

8. บริษัทมีการจัดทําสรุปรายงานการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงดานการฉอฉลท่ีผานการกลั่นกรอง

จากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งตามประกาศการบรหิารจัดการความเสีย่ง และเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณา

อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

6. ความเสี่ยงเกิดจากการทุจริตคอรรัปชัน เกิดจากการกระทําเพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวย

กฎหมายใหแกตนเองและผูอ่ืน เชน การยักยอกทรัพย การฉอโกง การทุจริตในการรายงาน การบิดเบือนขอมูล การนําขอมูล

ความลับของบริษัทไปเปดเผยหรือแสวงหาประโยชน เปนตน รวมถึงการติดสินบน ไมวาจะอยูในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให 

สัญญา มอบให ใหคํามั่น เรียกรอง หรือ รับ ซึ่งเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเหมาะสม กับเจาหนาท่ีของรัฐ 

หนวยงานของรัฐ หรือผูมีหนาท่ี ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม เพ่ือใหบุคคลดังกลาวกระทําหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี 

อันเปนการใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งธุรกิจ หรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเหมาะสมทางธุรกิจ เวนแตเปนกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน หรือจารีตทางการคาใหกระทําได 

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย มีมาตรการ นโยบาย ขอกําหนดและแนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตและ 

คอรรัปชัน โดยสื่อสารใหแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูมีสวนไดเสียไดรับทราบ เพ่ือปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรเรื่อง

ความซื่อสัตย ตระหนักถึงความสําคัญของมาตรการน้ีและมีความเขาใจแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนด รวมท้ังจะสื่อสารไปยัง

บุคคลภายนอก เชน ลูกคา คูคา ผูมีสวนไดเสีย และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของกับบริษัทหรืออาจสงผลกระทบกับบรษัิท เพ่ือให

รับทราบแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท และสนับสนุนใหคูคาของบริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจแบบโปรงใสและไม  

ของเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันเชนเดียวกับบริษัท 

7. ความเสี่ยงดานการดําเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการลูกคาอยางเปนธรรม เกิดจากการดําเนินงานหรือ

กิจกรรมของการใหบริการลูกคาของบริษัท ทําใหลูกคาไมไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม 

 บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย มีนโยบายการปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรมท่ีกําหนดเรื่องของการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท การทํางานของพนักงาน ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย รวมท้ังธนาคาร ซึ่งสอดคลองตาม

ประกาศ คปภ. วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรมประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภยั และ

การปฏิบัติหนาท่ีของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหนาประกันวินาศภัย และธนาคาร 
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8. ความเสี่ยงดานขอมูลสวนบุคคล เกิดจากการนําขอมูลสวนบุคคลไปเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยโดยไมไดรับ

ความยินยอมจากเจาของขอมูล เพ่ือประโยชนสวนตน หรือในทางการคา หรือเพ่ือประโยชนในการนําขอมูลสวนบุคคลไปใชใน

การกระทําความผิดตาง ๆ 

 บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย มีแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวของ

กับธุรกิจประกันวินาศภัย และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองสวนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ความเสี่ยงดานชื่อเสียง 

ความเสี่ยงอันเกิดจากการเสื่อมถอยของช่ือเสียงและภาพลักษณองคกร สงผลตอความเช่ือมั่นและความมั่นคงของ

บริษัท รวมท้ังเก่ียวของกับการรับรู (Perception) ของสาธารณชน และความคาดหวังจากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอบริษัท 

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย คํานึงถึงเปาหมายเชิงกลยุทธและช่ือเสียงของบริษัท โดยไดรับการสนับสนุนและ

การมีสวนรวมจากคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงเปนสําคัญ เพ่ือใหไดรับขอมูลจากหลายแงมุมและหลากหลาย

ประสบการณ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการประเมินความเสี่ยงดานช่ือเสียงของบริษัทท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 

ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีอุปกรณคอมพิวเตอร ฐานขอมูล ระบบคอมพิวเตอร  โปรแกรมตาง ๆ ระบบสารสนเทศ

ของบริษัท กอใหเกิดความเสียหายหรือการกระทําหรือการดําเนินการใด ๆ โดยมิชอบ โดยใชคอมพิวเตอรหรือระบบ

คอมพิวเตอร หรือโปรแกรมไมพึงประสงค โดยมุงหมายใหเกิดการประทุษรายตอระบบคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร หรือ

ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ และเปนภยันตรายท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายหรือสงผลกระทบตอการทํางานของคอมพิวเตอร ระบบ

คอมพิวเตอร หรือขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน การโจรกรรมขอมูล การลักลอบเขามาแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล หรือเปนความ

เสี่ยงของการท่ีขอมูลดังกลาวอาจเกิดมีการสูญหายหรือรั่วไหลไปสูบุคคลภายนอกหรือคูแขงขัน ซึ่งจะสงผลกระทบทางลบตอ

การดําเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากน้ีความเสี่ยงดานภัยคุกคามทางไซเบอร (Cyber Risk / Cybersecurity) เปนความเสี่ยง

หน่ึงท่ีบริษัทใหความสําคัญ และรวมอยูในความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองจากสงผลกระทบตอการสรางความ

นาเช่ือถือของขอมูลใหกับบริษัท (Trust Building) ความเสี่ยงทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน้ี รวมไปถึงการท่ีบริษัทมี

ความเสี่ยงจากการธุรกิจหยุดชะงักอันเน่ืองมาจากการเกิดพิบัติภัยกับศูนยคอมพิวเตอรหลักของบริษัท ทําใหไมสามารถใช

ระบบคอมพิวเตอรในการดําเนินธุรกิจได หรือมีขอมูลสูญหายบางสวนหรือท้ังหมดดวย ซึ่งทําใหเกิดความเสยีหาย ขาดความ

นาเช่ือถือและสรางความเสื่อมเสียแกบริษัท 

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย มีการจัดการความเสี่ยงโดยมีกําหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management Policy) และนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(IT Security Policy) ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากลและประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกัน

วินาศภัย พ.ศ.2563 เพ่ือเปนแนวปฏิบัติ และบริษัทมีมาตรการรองรับความเสี่ยงโดยการสรางระบบปองกันความปลอดภัยของ

ขอมูลตามกรอบการตรวจสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทางการกํากับดูแลความเสี่ยง (IT Audit – Risk Based 

Supervision) เพ่ือปฏิบัติสําหรับรักษาความปลอดภัยและควบคุมความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

Technology Risk Management) และ ความเสี่ยงดานภัยคุกคามทางไซเบอร (Cybersecurity) โดยจัดใหมีระบบสํารอง



 

แบบ ปผว. 1 ป 2564   29 

 

ขอมูล และมาตรการรองรับความเสี่ยงของศูนยคอมพิวเตอรหลัก เพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉินอันอาจจะเกิดข้ึน บริษัทไดกําหนด

แนวทางปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉินท่ีอาจกระทบตอการดําเนินงานโดยไดจัดทําแผนการทําธุรกิจตอเน่ือง (Business 

Continuity Plan) รวมถึงไดทําการทดสอบแผนดังกลาวอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป และรายงานผลการดําเนินงานของการ

ทดสอบการซอมมือ เพ่ือรองรับแผนการทําธุรกิจตอเน่ืองใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดทราบและพิจารณาปรับปรุง 

เพ่ือเตรียมความพรอมตอ เหตุการณฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ความเสี่ยงดานมหันตภัย 

ความเสี่ยงท่ีทําใหเกิดความเสียหายเกิดข้ึนโดยฉับพลันและรายแรง ซึ่งทําใหเกิดการสูญเสียเปนจํานวนมาก เชน 

ความเสียหายจากแผนดินไหว อุทกภัย เปนตน ตามท่ีปจจุบันมีภัยพิบัติทางธรรมชาติขนาดใหญเกิดข้ึน ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญ

อยางหน่ึงท่ีอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย ไดวิเคราะหและพิจารณาจัดทําสัญญาประกันภัยตอลวงหนา ผานผูรับประกันภัย

ตอท่ีมีฐานะการเงินมั่นคง ซึ่งเปนวิธีปฏิบัติในการโอนและกระจายความเสี่ยงภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย อันจะชวยจํากัด

จํานวนความเสียหายใหอยูในขอบเขตท่ีบรษัิทสามารถชดใชคาสินไหมทดแทนไดโดยไมสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินของ

บริษัท 

ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นใหม 

หมายถึง ความสูญเสียจากความเสี่ยงท่ียังไมปรากฏข้ึนในปจจุบัน แตอาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคต เน่ืองจาก 

สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เปนความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนอยางชา ๆ มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงตํ่า แตเมื่อเกิดข้ึนแลวจะ

สงผลกระทบอยางรุนแรง  

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย ติดตามและพิจารณาจากการศึกษาและหลักฐานตาง ๆ เพ่ือนํามาเปนแนวทางใน

การระบุและบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหครอบคลุมกับตนทุนความเสียหาย หรือคัดเลือกภัยของ

ลูกคาใหรัดกุมมากข้ึน รวมถึงมีการปรับปรุงการพิจารณาภาวะวิกฤติใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนไป 

ความเสี่ยงภายในกลุมบริษัท 

หมายถึง ภาระผกูพัน ความรับผิด และความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนตอสมาชิกของกลุมบริษัทท่ีอยูในเครือเดียวกัน ท่ีสงผล

ตอความมั่นคงทางการเงินของบริษัท ซึ่งในปจจุบันบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทรวมทุนในธุรกิจประกันภัยตางประเทศ  

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย กําหนดและควบคุมใหเปนไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงดานการลงทุนและ

การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน และขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือไมใหเกิดความเสียหาย หรือเปนอุปสรรคตอการ

ดําเนินการตามปกติของบริษัท 

ความเสี่ยงดานการจัดการสินทรัพยและหนี้สิน  

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย ราคาตราสารทุน และราคาอสังหาริมทรัพย ท่ีสงผลให

จํานวนสินทรัพยไมเพียงพอตอจาํนวนหน้ีสินและภาระผูกพันท่ีสําคัญของบริษัท โดยเฉพาะเงินสํารองคาสินไหมทดแทน เงิน

สํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได และเบ้ียประกันภัยรับลวงหนา และระยะเวลาของสินทรัพยยาวนานกวาระยะเวลา

หน้ีสิน ซึ่งจะสงผลตอสภาพคลองเงินกองทุนและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
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บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย มีการจัดการสินทรัพยและหน้ีสิน โดยกําหนดใหมีนโยบายบริหารความเสี่ยงการ

ลงทุน ซึ่งสอดคลองกับกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน และระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลงทุนของบริษัท ซึ่งผานการ

พิจารณาของท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุน เพ่ือใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและนํามาปฏิบัติ โดยมี

รายละเอียดการกําหนดและควบคุมสัดสวนสินทรัพยและหน้ีสิน การกําหนดสัดสวนลงทุนในหลักทรัพย สัดสวนเงินสด และ

สินทรัพยสภาพคลองตามแผนการลงทุนและแผนการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน 

ความเสี่ยงดานการกระจุกตัว 

 ความเสี่ยงท่ีมูลคาสินทรัพยกระจุกตัวในแตละประเภท การลงทุนในตราสารทุนท่ีกระจุกตัว รวมถึงการกระจุกตัวใน

สวนของผูรับประกันภัยตอท้ังในประเทศและนอกประเทศ 

1. ความเสี่ยงจากการลงทุน  

เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน เพ่ือใหไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนตามท่ีไดตั้งเปาหมายไว 

ดังน้ัน ถาบริษัทลงทุนแบบกระจุกตัวเฉพาะในตราสารทุนหน่ึง ๆ ท่ีใหผลตอบแทนท่ีดี อาจสงผลใหบริษัทเกิดเสียความเสียหาย

อยางมาก เมื่อมูลคาของตราสารทุนน้ัน ๆ ลดลง หรือบริษัทขาดทุนจากการลงทุนในตราสารทุนดังกลาว  

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย กระจายการลงทุนในการบริหารสินทรัพย และจํากัดสัดสวนท่ีจะลงทุน      

แยกตามประเภทความเสีย่งของหลักทรัพย  ซึ่งบริษัทใหความสําคัญกับความเสี่ยงดานการกระจุกตวั เพราะจะสงผลกระทบใน

ภาพรวมของบริษัท และทําใหบริษัทมีความเสี่ยงดานอ่ืน ๆ เชน ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานการประกันภัยตอ 

รวมถึงความเพียงพอของการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัท 

2. ความเสี่ยงจากบริษัทรับประกันภัยตอ การโอนความเสี่ยงไปใหบริษัทรับประกันภัยตอเพียงบริษัทเดียวหรือ

เพียงกลุมเดียว ตั้งแตรอยละ 50 ของจํานวนเงินเอาประกันภัยตอท้ังหมด อาจสงผลใหไมไดรับชําระคาสินไหมทดแทนเปน

จํานวนมาก ในกรณีท่ีบริษัทรับประกันภัยตอลมละลาย หรือไมสามารถชําระหน้ีใหกับบริษัทได 

 บริษัทมีนโยบายในการกําหนดและคัดเลือกบริษัทรับประกันภัยตอท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยกําหนดให

จํานวนเงินเอาประกันภัยตอของบริษัทประกันภัยตอบริษัทหน่ึง ๆ มีสัดสวนไมเกินรอยละ 45 ของจํานวนเงินเอาประกันภัยตอ

ท้ังหมดของบริษัท 

ความเสี่ยงดานกฎหมาย กฎระเบียบ และการกํากับการปฏิบัติงาน 

หมายถึง การท่ีบริษัทไมปฏิบัติตาม ละเมิด หรือละเลย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท 

หรือประกาศของหนวยงานท่ีกํากับดูแลไดระบุไว  

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย  

1. สงเสริมใหพนักงานตระหนักวาการปฏิบัติตามกฎเกณฑเปนภาระความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนทุกระดับ  

2. สื่อสารและทําความเขาใจกฎเกณฑท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานใหพนักงานทุกสวนรับทราบ  

3. จัดเก็บและติดตามขอมูลเก่ียวกับกฎ ขอบังคับ ใหทันเหตุการณและสะดวกตอการใชงาน 

4. พัฒนาคูมือการทํางานของแตละหนวยงานและระบุเรื่องสําคัญท่ีพนักงานไมสามารถละเลยหรือละเมิดกฎท่ี

บริษัทไดระบุไว ท้ังน้ีเพ่ือปองกันการละเมิดกฎหมายท่ีสําคัญ เชน กฎหมาย ปปง. 
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3.2  การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM) 

 บริษัทมีการบริหารจัดการสินทรัพยและหน้ีสิน โดยพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ ใหมีความสอดคลองสัมพันธ

กันระหวางระยะเวลาและจํานวนสินทรัพยลงทุน กับระยะเวลาและจํานวนหน้ีสินตามภาระผูกพันของบริษัท ไดแก เงินสํารอง

คาสินไหมทดแทน เบ้ียประกันภัยท่ียังไมตกเปนรายได และเบ้ียประกันภัยรับลวงหนา 

บริษัท มีวิธีบริหารจัดการโดย 

- จัดทําประมาณการกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจาย เพ่ือสามารถประมาณการจํานวนเงินและระยะเวลาได

คอนขางแนนอน ทําใหเกิดความสมดุลกันระหวางรายรับ และรายจาย 

- เนนลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีสภาพคลองสูง ซึ่งสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดทันทีเมื่อตองการ 

- จัดสรรเงินลงทุนบางสวน เพ่ือสํารองเปนคาใชจายในการดําเนินงานของบริษัท เชน เงินฝากธนาคาร ตั๋วเงินคลัง 

พันธบัตรระยะสั้นของธนาคารแหงประเทศไทย เปนตน 

 หนวย: ลานบาท 

รายการ ป 2564 ป 2563 

 ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 

สินทรัพยลงทุน 

(Total Investment Assets) 

3,742.57 3,742.88 3,539.91 3,540.19 

สินทรัพยสภาพคลอง 

(Total Liquid Assets) 

3,983.91 3,984.22 3,354.11 3,354.39 

หน้ีสินรวม 4,030.63 3,768.51 3,983.38 3,678.30 

หน้ีสินตามสญัญาประกันภยั 2,838.29 2,578.11 2,639.42 2,336.28 

 

หมายเหตุ: -  ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพยและหน้ีสิน ท่ีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยและหน้ีสินท่ีประเมินตาม ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสิน และหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย เพ่ือ

วัตถุประสงคหลักในการกํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทมี

ความสามารถในการจายผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยไดอยางครบถวนแกผูเอาประกันภัย 

 

4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยท่ีสามารถคาดการณได และมีนัยสําคัญอันอาจจะมีผลกระทบตอฐานะทางการเงิน

ของบริษัท การบริหารจัดการประภันภัยตอ ความชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และ

การกระจุกตัวจากการรับประกันภัย      

 จากขอมูลดานความเสี่ยงภัยจากการรับประกันในหัวขอ 3.1 ท่ีไดแสดงในเรื่องการบริหารความเสี่ยงองคกร หน่ึงในการ

บริหารความเสี่ยงทางดานการรับประกันภัยน้ัน คือการทําประกันภัยตอเพ่ือชวยในการบริหารความเสี่ยงภัยของบริษัท โดย

กระจายความเสี่ยง ลดความเสี่ยง และความผันผวนทางการเงิน อันเน่ืองมาจากภาระผูกพันท่ีบริษัทมีภายใตสัญญาประกันภัย

กับผูเอาประกันภัย หรือสัญญาประกันภัยตอชวง รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพของบริษัทดานความสามารถในการ         รับ

ประกันภัย และเพ่ือใหบริษัทสามารถรับมือกับเหตุการณภัยพิบัติตาง ๆ ได เชน อุทกภัย ธรณีพิบัติ วาตภัย เปนตน 
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 ปจจัยสําคญัในการพิจารณาแผนการประกันภัยตอ 

 - ปริมาณและความซับซอนของกรมธรรมประกันภัย รวมถึงปริมาณการสะสมของภัย 

 - โอกาสในการเกิดความเสียหาย ลกัษณะความเสียหายท้ังจํานวนความถ่ีในการเกิดเหตุ และความรุนแรงในการเกิดเหตุ

ของแตละประเภทกรมธรรม รวมถึงสถิติดานการประกันภัย 

 - สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง เชน สภาพภูมิอากาศของโลกท่ีรอนข้ึน มีผลทําใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ิมข้ึนจากใน

อดีต พฤติกรรมของผูบริโภคในการเรียกรองคาสินไหม  

 - เปาหมายของบริษัทในการเติบโตทางธุรกิจ 

 - นโยบายการบริหารความเสี่ยงภัยโดยรวมของบริษัท  

 จากปจจัยสาํคัญขางตน เพ่ือใหการบริหารการประกันภยัตอบรรลุวัตถุประสงค บริษัทจะตอง 

- วิเคราะหและทบทวนสภาพความเสี่ยงภัยดานการรับประกันภัยของบริษัทจากผลิตภัณฑประกันภัยท่ีบริษัท             

รับประกันภัยไว  

- ระบุและประเมินความเสี่ยงภัยท่ีเก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัยท่ีบริษัทรับประกันภัยไว 

- กําหนดระดับความเสี่ยงภัยดานการประกันภัยสูงสุดท่ีจะยอมรับได (Risk Tolerance for Insurance) ระดับความเสี่ยง

ภยัดานการประกันภัยท่ียอมรับไดของบริษัท (Risk Appetite for Insurance) ขีดจํากัดในการรับเสี่ยงภัยไวเองเมื่อเกิดความ

เสียหายของแตละประเภท (Net Retention Limit)  จํานวนเงินเอาประกันภัยรับเสี่ยงภัยไวเองของแตละประเภทการ

ประกันภัย (Retention Sum Insured/Limit) โดยพิจารณาจากนโยบายการบริหารความเสี่ยงภัยโดยรวม ตนทุนทางการเงิน 

เปาหมายเงินกองทุน  และกระบวนการดําเนินธุรกิจในภาพรวมของบริษัท และสภาพการแขงขันทางการตลาด  

- กําหนดและอนุมัติแผนการประกันภัยตอซึ่งสามารถรองรับระดับความเสี่ยงภัยท่ียอมรับได (Risk Appetite for 

Insurance) ระดับความเสี่ยงภัยสูงสุดท่ีจะยอมรับไดของบริษัท (Risk Tolerance for Insurance) โดยไดรับคําแนะนําจาก

บริษัทนายหนาประกันภัยตอท่ีเปนมืออาชีพตามคุณสมบัติท่ีกําหนดไว 

- คัดเลือกบริษัทประกันภัยตอท่ีมีฐานะทางการเงินมั่นคงตามนโยบายบริหารความเสี่ยงท่ีบริษัทกําหนดไว 

- ทบทวนแผนการประกันภัยตอเปนประจําทุกป  

 ดังน้ัน วัตถุประสงคของการจัดสรรประกันภัยตอเพ่ือใหบริษัทมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคง จากนโยบายบริหารความเสี่ยง

โดยรวม ระดับความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะยอมรับไดของบริษัท (ภาพรวม) คือไมเกิน 350 ลานบาท ดังน้ันระดับความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะ

ยอมรับไดจากความเสี่ยงดานการรับประกันภัยของบริษัท คือมีผลกระทบตอเงินกองทุนไมเกิน 300 ลานบาท หรือคิดเปน

สัดสวนรอยละ 15.48 ของเงินกองทุน 1,938,127,463. (ตัวเลขจากงบการเงินระหวางกาล ณ 30 กันยายน 2564)  

- การกําหนดประเภทของสัญญาประกันภัยตอ ข้ึนอยูกับภาวะความเสี่ยงภัย (Risk Profile) ของแตละประเภท   

 ในกรณีท่ีมีความผันผวนของความเสียหายมาก สญัญาประกันภัยตอแบบสัดสวน (Proportional Treaty) จะเปน

เครื่องมือท่ีดีในการจดัการความเสีย่งภัยของบริษัท และจะไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนเรียกคืนไดรวดเร็ว  

- การประกันภัยตอแบบ Quota Share Treaty เหมาะกับกลุมงานประเภทท่ีไมไดมีการกระจายตัวของ 

Portfolio มากหรือเพ่ิงจะเริ่มตนเขามารับประกันภัยดานน้ี อาจจะไมมีความเชียวชาญในการพิจารณารับประกันภัยมากนัก  

เชน การประกันภัยรถยนตมูลคาสูง (High Sum Insured Motor Quota Share Treaty)  การประกันภัย Domestic Trade 

Credit Quota Share Treaty เพ่ือชวยลดความเสี่ยงท่ีบริษัทจะตองรับไวเอง  

- การการประกันภัยตอ Surplus Treaty จะเหมาะสมสําหรับงานท่ีบริษัทมีประสบการณสําหรับประกันภัย

ประเภทน้ัน ๆ แลว เชน การประกันภัยอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเล การประกันภัยวิศวกรรม การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
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เชน การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก การประกันภัยอุบัติเหตุกลุม การรับประกันภัยในงานดังกลาวจะมีทุน

ประกันภัยท่ีสูง และมีโอกาสในการเกิดเหตุท่ีมีจํานวนเงินสูงได บริษัทจึงไดใชสัญญาประกันภัยตอแบบ Surplus เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการรับประกันภัย  

เกณฑการพิจารณาจํานวนเงินของสัญญาประกันภัยตอ ข้ึนอยูกับ Company Sum Insured Portfolio เบ้ีย

ประกันภัย สินไหมและผลประกอบการของสัญญาประกันภัยตอ รวมถึง Risk Profile ท่ีไดจัดสัดสรรในสัญญาประกันภัยตอ

น้ัน ๆ บริษัทจะทําขอเสนอของสัญญาประกันภัยตอเมื่อทางบริษัทรับประกันภัยตอท่ีเปนผูนํา จะพิจารณาและกําหนดเง่ือนไข

ท่ีจะใชในสัญญาประกันภัยตอ  

 กรณีท่ีภาวะความเสี่ยงภัยของงานประเภทน้ันไมมีความผันผวนสูงมากนัก บริษัทควรท่ีจะรับเสี่ยงภัยไวเอง      

การประกันภัยตอแบบความเสียหายสวนเกิน จะเหมาะสมสําหรับการกระจายความเสี่ยงของการสะสมภัย ดังน้ัน            

การประกันภัยรถยนต บริษัทไดใชสัญญาประกันภัยตอแบบสวนเกิน (Excess of Loss Treaty) เปนสัญญาประกันภัยตอหลัก 

บริษัทจะตองมีการจายสํารองคาสินไหมทดแทนกอนจึงดําเนินการเรียกคืนคาสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยตอแบบ

ความเสียหายสวนเกิน ดังน้ัน ระยะเวลาในการเรียกคืนคาสินไหมทดแทนจะนานกวาสัญญาประกันภัยตอแบบสัดสวน 

ในกรณีท่ีมีการรับประกันภัยรถยนตท่ีมีทุนประกันภัยสูง บริษัทไดกระจายความเสี่ยงภัย โดยการจัดการใชสัญญา

ประกันภัยตอแบบ Quota Share และ/หรือ Facultative Reinsurance 

 การประกันภัยตอเฉพาะราย บริษัทจะพิจารณาใชเพ่ือกระจายความเสี่ยงท่ีนอกเหนือจากสัญญาประกันภัยตอท่ีได

จัดสรรการเอาประกันภัยแลว หรืออยูนอกเหนือจากเง่ือนไขการรับประกันภัยของสัญญาฉบับน้ัน หรือเกินกวาความเสี่ยงสะสม

ของบริษัทท่ียอมรับได  

 สัญญาประกันภัยตอแบบความเสียหายสวนเกิน (Excess of Loss Reinsurance) จะตองคุมครองความเสี่ยงภัยท่ี

บริษัทรับประกันไวเอง เพ่ือไมใหเกิน Risk Appetite หรือ Risk Tolerance ของบริษัท โดยพิจารณาจากการกําหนด 

Deductible or Excess Point ใหอยูในชวงระดับท่ีบริษัทสามารถยอมรับความเสี่ยงได ท้ังท่ีเปนความเสี่ยงภัยไวเองสูงสุดตอ

ภัย (Per Risk) หรือ ตอมหันตภัย (Catastrophe) โดยเฉพาะกรณีท่ีมีความเสี่ยงภัยสะสม เชน นิติอาคารชุดอยูอาศัย หรือ

สํานักงาน ศูนยการคา หรือภัยบล็อก หรือภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม แผนดินไหว เปนตน โดยมีรายงานผลการรับประกันภัย

ของการสะสมภัยสําหรับภัยบล็อกเปนประจําทุกเดือน สําหรับภัยอาคารสูงและภัยธรรมชาติเปนรายไตรมาส เพ่ือตรวจสอบ

จํานวนเงินของการรับประกันภัยใหสอดคลองกับแผนการประกันภัยท่ีไดเอาประกันภัยไวภายใต Excess of Loss Program 

ท้ัง Risk Excess of Loss และ Catastrophe Excess of Loss 

เน่ืองจากการสัญญาประกันภัยตอ Surplus มีขอยกเวนจากบริษัทรับประกันภัยตอไมรับประกันภัยธรรมชาติ 3 ภัย 

คือ แผนดินไหว น้ําทวม และพายุ ในสัญญา Fire 1st Surplus และ Engineering 1st Surplus บริษัทจึงมีความจําเปนตองรับ

ประกันภัยเสี่ยงภัยไวเอง และจัดสรรการประกันภัยตอแบบ Excess of Loss ตั้งแตป 2555 เปนตนมา บริษัทไดพิจารณาการ

บริหารจัดการสําหรับมหันตภัยทางธรรมชาติน้ี โดยแยกสัญญาประกันภัยตอออกมาจาก Excess of Loss ของ Retention 

สําหรับประเภทอ่ืน ๆ เพ่ือใหมีการบริหารจัดการการสะสมภัย และตนทุนการประกันภัยตออยางเหมาะสม เน่ืองจากจํานวน

เงินเอาประกันภัยและขีดจํากัดท่ีบริษัทรับเสี่ยงภัยไวเองสําหรับมหันตภัยมีจํานวนเงินสูงกวาภัยประเภทอ่ืน ๆ การกําหนด

จํานวนเงินท่ีบริษัทควรจะตองซื้อ Natural Catastrophe Excess  of  Loss ของแตละป  จะพิจารณาจากเหตุการณการ

เกิดมหันตภัย และบริษัทไดกําหนดเงินกองทุนข้ันตํ่าสําหรับการเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติไวตามกรอบนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงองครวม (Threshold  CAR  for any natural catastrophe event)  
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4.1  การคัดเลือกบริษัทรับประกันภัยตอ 

  บริษัทใชหลักเกณฑในการคัดเลือกบริษัทประกันภยัตอ โดยพิจารณาจาก 

  1) อันดับความนาเช่ือถือสําหรับบริษัทประกันภัยตอตางประเทศ และใชเกณฑข้ันตํ่าของสัดสวนอัตราสวน

เงินกองทุนตอเงินกองทุนท่ีตองดํารงตามกฎหมาย (Capital Adequacy Ratio) ตามท่ีคปภ.กําหนดไว สําหรับบริษัท

ประกันภัยตอในประเทศและบริษัทประกันภัยตอตางประเทศ จะมีการจัดสง Electronic Mail สรุปอันดับความนาเช่ือถือของ

บริษัทประกันภัยตอท่ีรับประกันภัยตอในภูมิภาคเอเชียใหเปนประจําและทุกครั้งท่ีมีขาว การแจงอันดับความนาเช่ือถือจาก 

Standard & Poor และ AM Best ทําใหบริษัทสามารถติดตามอันดับความนาเช่ือถือของบริษัทประกันภัยตอตางประเทศได

เปนประจํา สมํ่าเสมอและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

2) เงินกองทุนของบริษัทรับประกันภัยตอ   

2.1) บริษัทรับประกันภัยตอตางประเทศจะตองมีเงินกองทุนไมนอยกวา 100 ลานเหรียญ US  

 กรณีท่ีบริษัทรับประกันภัยตอตางประเทศ มีเงินกองทุนนอยกวาเกณฑท่ีกําหนดขางตน บริษัทกําหนด

สัดสวนการเอาประกันภัยตอสูงสุดไมเกินรอยละ 10 ของแตละกรมธรรม หรือกรณีบริษัทเปน Coinsurer กําหนดสัดสวนการ

เอาประกันภัยตอสูงสุดไมเกิน 10% of 100% และรวมกันแลวไมเกิน 100 ลานบาทตอภัย   

2.2) บริษัทรับประกันภัยตอในประเทศ จะตองมีเงินกองทุนไมนอยกวา 300 ลานบาท   

 กรณี ท่ีบริษัทรับประกันภัยตอในประเทศมีเงินกองทุนนอยกวาเกณฑขางตน กําหนดสัดสวนการ          

เอาประกันภัยตอดังน้ี 

   - บริษัทประกันภัยตอในประเทศ ท่ีไมไดเปนบริษัทในเครือของบริษัทประกันภัยตางประเทศ สัดสวนการ      

เอาประกันภัยตอสูงสุดไมเกิน 10% ของแตละกรมธรรม รวมกันแลวไมเกิน 60 ลานบาทตอภัย   

   - บริษัทประกันภัยตอในประเทศ มีเงินกองทุนนอยกวาเกณฑท่ีกําหนดขางตน แตเปนบริษัทในเครือของบริษัท

ประกันภัยตางประเทศ สัดสวนการเอาประกันภัยตอสูงสุดไมเกิน 30% ของแตละกรมธรรม รวมกันแลวไมเกิน 200 ลานบาท

ตอภัย  

กรณี ท่ีสัดสวนการรับประกันภัยตอขางตนเกินจากเกณฑท่ีกําหนดไว จะตองไดรับการอนุมัติจากประธาน

กรรมการบริหาร และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร  รวมถึงสํานักบริหารความเสี่ยงพิจารณาความเสี่ยง

ภาพรวมของบริษัทประกอบดวย 

1) หนวยงานกํากับดูแลผูรับประกันภัยตอในตางประเทศ บริษัทจะใหความสําคัญอันดับตน ๆ ถาบริษัทประกันภัย

ตอตางประเทศน้ันมีหนวยงานกํากับท่ีกํากับดูแลผูรับประกันภัยตอท่ีเปนมาตรฐานสากล  

  2) ปจจัยพิจารณาดานการชําระเงินของบริษัทประกันภัยตอ บริษัทพิจารณาใหความสําคัญสําหรับบริษัทรับ

ประกันภัยตอท่ีมีการจัดการรับ-จายเงิน ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ สําหรับกรณีคาสินไหมเมื่อบริษัทเรียกรอง

ขอเรียกเก็บทันที (Cash Call) ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีบริษัทประกันภัยตอยืนยันคาสินไหมดังกลาว (สําหรับกรณีท่ีบริษัท

ประกันภัยตอไมไดตองการขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับการพิจารณาการจายคาสินไหม)  

  3) ความเช่ียวชาญในการรับประกันภัยตอของแตละประเภท จะตองมีผูบริหารและเจาหนาท่ีพิจารณารับประกันภัย

ตอท่ีมีประสบการณไมนอยกวา 10 ป ในการดูแลสัญญาประกันภัยตอ  

  4) กรณีท่ีมีการรับประกันภัยตอสําหรับมหัตภัยสวนเกิน (Catastrophe Excess of Loss Reinsurance) บริษัท

รับประกันภัยตอท่ีเปน Leader น้ัน จะตองมี CAT Model ในการพิจารณาการรับประกันภัยตอ เพ่ือใหบริษัทมั่นใจไดวา

บริษัทประกันภัยตอน้ัน ๆ ไดมีการจัดการควบคุมเรื่องมหันตภัย 
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4.2 การกระจุกตัวของภาวะความเสีย่งตอคูสัญญาประกันภัยตอรายใดรายหนึ่งหรือกลุมบริษัทประกันภัยตอ 

  บริษัทกําหนดใหสัดสวนเบ้ียประกันภัยและสัดสวนความเสี่ยงภัยของบริษัทประกันภัยตอรายใดรายหน่ึงมีคาไมเกิน

รอยละ 50 ของเบ้ียประกันภัยตอท้ังหมดของบริษัท ในกรณีท่ีมีการกระจุกตัวเฉพาะกรมธรรมหรือเฉพาะภัย บริษัทจะ

พิจารณาอันดับความนาเช่ือของบริษัทประกันภัยตอน้ัน และขนาดของเงินกองทุนจะตองมีเพียงพอตอการจายเรียกคืนคา

สินไหมทดแทน รวมถึงการกําหนดจํานวนเงินเรียกคาสินไหมทดแทนไดทันทีสําหรับสัญญาประกันภัยตอ และมีการระบุ

จํานวนวันท่ีในการชําระคืนคาสินไหมทดแทนเมื่อบริษัทดําเนินการเรียกคืน รวมถึงมีการกําหนดเง่ือนไขในการปรึกษาสินไหม

ทดแทนทุกครั้งท่ีเกิดความเสียหาย เพ่ือลดปญหาการทําผิดเง่ือนไขของสัญญาประกันภัยตอ 

  บริษัทจะมีรายงานสรุปการประกันภัยของแตละประเภทโดยจําแนกเปนแตละบริษัทประกันภัยตอ เพ่ือพิจารณา

ทบทวนการกระจุกตัวของแตละประเภทประกันภัย เมื่อสัดสวนถึงเกณฑท่ีรอยละ 45 (Warning Level) บริษัทจะพิจารณา

ทบทวนการกระจายความเสี่ยงภัยของกรมธรรมในอนาคตใหกับบริษัทประกันภัยตอรายอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  

 

ตารางแสดงสินทรัพยจากการประกันภัยตอ (REINSURANCE ASSET) 

       หนวย : ลานบาท 

รายการ จํานวน 

1. สํารองประกันภัยสวนท่ีเรียกคนืจากบริษัทประกันภัยตอ 722.57 

2. เงินคางรับจากการประกันภัยตอ 504.09 

3. เงินวางไวจากการประกันภัยตอ    0.17 

 

หมายเหต ุ มูลคาตามงบการเงินท่ีรับรองโดยผูสอบบัญชี (งบการเงินตามาตรฐานบัญชี) 

5. มูลคา วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย    

วิธีการและขอสมมติท่ีใชสําหรับการประเมินหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยท้ังกอนและหลังการประกันภัยตอ ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 มีดังน้ี 

(ก)  ประมาณการสํารองคาสินไหมทดแทน 

1. การรับประกันภัยโดยตรง การรับประกันภัยตอเฉพาะรายและการเอาประกันภัยตอ 

บริษัทไดใชวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย 3 วิธีดังน้ี 

1.1. วิธีบันไดลูกโซ (Chain Ladder) สําหรับขอมูลคาสินไหมทดแทนจายและคาสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน 

1.2. วิธีเบอรนฮุตเตอรเฟอรกูสัน (Bornhuetter -Ferguson method หรือ “BF”) สําหรับขอมูลสินไหม

ทดแทนจายและคาสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน 

1.3. วิธีคาคาดหวังอัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Expected Loss Ratio หรือ“ELR”) 

ในการประเมินคาของบริษัทสวนใหญแลวจะใชวิธี Chain Ladder พิจารณาสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน เพ่ือ

ประมาณการหน้ีสินคาสินไหมทดแทนท่ีดีท่ีสุด สําหรับวิธี BF และ ELR จะนํามาปรับใชตามความเหมาะสม โดยการคัดเลือก

ปจจัยการพัฒนาคาสินไหมทดแทน (Loss Development Factors หรือ “LDF”) จะคํานึงถึงรูปแบบของการจายคาสินไหม

ทดแทนและคาสินไหมท่ีเกิดข้ึนในอดีต โดยท่ัวไปปจจัยการพัฒนาคาสินไหมทดแทนท่ีเลือกใชน้ันจะข้ึนอยูกับปจจัยการพัฒนา

คาสินไหมทดแทนโดยเฉลี่ยตาง ๆ สําหรับการพัฒนาคาสินไหมในแตละป โดยวิธีการน้ีบริษัทจะไมทําการพิจารณาถึงคาเฉลี่ย

ตาง ๆ ท่ีไมเหมาะสม เชน คาเฉลี่ยน้ันไมไดสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินงานของบริษัท คาเฉลี่ยน้ันไมเหมาะสม 
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อันเน่ืองมาจากการบิดเบือนโดยคาสินไหมทดแทนท่ีมีขนาดใหญ และคาเฉลี่ยน้ันแตกตางจากแนวโนมของอัตราสวนในอดีต 

เปนตน 

ท้ังน้ี ไดมีการพิจารณาถึงปจจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในการคัดเลือกปจจัยพัฒนาคาสินไหมทดแทนเพ่ือให

การดํารงเงินสํารองคาสินไหมทดแทนสะทอนหน้ีสินท่ีเหมาะสมของบริษัท ณ วันท่ีทําการประเมิน 

2. การรับประกันภัยตอตามสัญญา 

บริษัทไดใชวิธีการพ้ืนฐานในการประเมินเงินสํารองคาสินไหมทดแทนสําหรับธุรกิจการรับประกันภัยตอตาม

สัญญา มีขอสมมติวาสัดสวนของเงินสํารองคาสินไหมทดแทนสําหรับงานรับประกันภัยตอตามสัญญามีลักษณะคลายกับงาน

รับประกันภัยโดยตรงและงานรับประกันภัยตอเฉพาะราย ดังน้ัน จึงเลือกรอยละของคาสินไหมทดแทนคางจายมาทําการ

พิจารณาเพ่ือทําการประมาณการสํารองคาสินไหมทดแทนของงานรับประกันภัยตอตามสัญญา 

(ข)  การประมาณการคาใชจายท่ีไมสามารถจัดสรรได (ULAE) 

การกําหนดคาประมาณการคาใชจายท่ีไมสามารถจัดสรรได บริษัทอาศัยคาใชจายมาทําการวิเคราะหเพ่ือประมาณ

การคาใชจายของฝายสินไหม ซึ่งการประมาณการคาใชจายท่ีไมสามารถจัดสรรไดน้ีจะทําการพิจารณาอัตราสวนของคาใชจาย

ท่ีไมสามารถจัดสรรไดตอคาเฉลี่ยของคาความเสียหายท่ีจายและคาความเสียหายท่ีไดรับรายงานแลวซึ่งอยูบนขอสมมติท่ีวา

คาใชจายท่ีไมสามารถจัดสรรไดจะเกิดข้ึนจํานวนครึ่งหน่ึงเมื่อมีการรายงานความเสียหาย และเกิดข้ึนอีกครึ่งหน่ึงเมื่อมีการจาย

คาความเสียหายน้ัน 

 อัตราสวนคาใชจายท่ีไมสามารถจัดสรรได ไดถูกแยกพิจารณาระหวางงานรับประกันภัยรถยนต (Motor) และงาน

รับประกันภัยท่ีไมใชรถยนต (Non-Motor) และจะถูกนําไปประยุกตใชกับคาประมาณการท่ีดีท่ีสุดของหน้ีสินคาสินไหม

ทดแทนรวม (ไมรวมคาสินไหมทดแทนจากเหตุการณน้ําทวมในป พ.ศ. 2554) เพ่ือประมาณการสํารองคาใชจายท่ีไมสามารถ

จัดสรรได สําหรับหน้ีสินคาสินไหมทดแทน 

 การประมาณการคาใชจายท่ีไมสามารถจัดสรรได (ULAE) จะคํานวณจากอัตราสวนคาใชจายท่ีไมสามารถจัดสรร

ไดมาคูณกับครึ่งหน่ึงของคาสํารองสินไหมและคาสินไหมคางจาย รวมกับอัตราสวนคาใชจายท่ีไมสามารถจัดสรรไดคูณกับคา

สินไหมท่ีเกิดข้ึนแลวแตยังไมไดรับรายงาน 

(ค)  สํารองสําหรับความเสี่ยงภัยท่ียังไมสิ้นสุด (Unexpired Risk Reserve หรือ “URR”) 

การประมาณเงินสํารองสําหรับความเสี่ยงภัยท่ียังไมสิ้นสุดไดนําอัตราสวนคาสินไหมทดแทนของปอุบัติเหตุลาสุด 

นําไปคูณเงินสํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได กอนหักคาบําเหน็จสําหรับใชประมาณคาความเสี่ยงภัยท่ียังไมสิ้นสุด 

(ง)  การประมาณการคาใชจายท่ีเกี่ยวของ 

1. คาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน 

สําหรับหน้ีสินเบ้ียประกันภัย บริษัทกําหนดใหอัตราสวนคาใชจายในสวนน้ีเปนคาเดียวกับรอยละของคาใชจายท่ี

ไมสามารถจัดสรรไดและไดประยุกตใชกับคาประมาณการท่ีดีท่ีสุดของภาระผูกพันตามกรมธรรมในอนาคตกอนการประกันภัย

ตอ (Best Estimate of Gross Future Liability) เพ่ือประมาณคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนสําหรับหน้ีสินเบ้ีย

ประกันภัย 

2. คาใชจายในการบริหารจัดการกรมธรรม 

 การประมาณคาใชจายในการบริหารจัดการกรมธรรมสําหรับการสํารองหน้ีสินเบ้ียประกันภัย คํานวณจาก

อัตราสวนคาใชจายในการบริหารจัดการกรมธรรม (รอยละของคาใชจายในการบริหารจัดการกรมธรรมตอเบ้ียประกันภัยท่ีถือ
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เปนรายไดรวม) กับเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายไดรวม (Gross UPR) เพ่ือนํามาคํานวณเงินสํารองคาใชจายในการบริหาร

จัดการกรมธรรมสําหรับหน้ีสินเบ้ียประกันภัย 

3. คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการประกันภัยตอ 

 ในการประมาณคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการประกันภัยตอ บริษัทไดใชขอมูลเบ้ียประกันภัยจากการประกันภัยตอ

ความเสียหายสวนเกิน (Excess-of-loss reinsurance หรือ “XOL”) ของบริษัท และเบ้ียประกันภัยรับสุทธิประมาณการ

สําหรับป 2564 เพ่ือนํามาใชในการคํานวณหาคาอัตราสวนคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการประกันภัยตอ 

 ตนทุนของการประกันภัยตอในอนาคตถูกประมาณมาจากการคูณอัตราสวนคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการ

ประกันภัยตอกับเบ้ียประกันภยัท่ียังไมถือเปนรายไดสุทธิ 

(จ)  ขอสมมติดานเศรษฐกิจ 

 บริษัทไมนํารายไดจากการลงทุนในอนาคตมาพิจารณาหรือแมแตอัตราเงินเฟอท่ีปรับสําหรับคาสินไหมทดแทนจาย

ในอนาคต อยางไรก็ตาม อัตราเงินเฟอไดปรับแลวโดยปริยายจากพัฒนาการคาสินไหมทดแทนในอดีต 

(ฉ) ขอสมมติอ่ืนๆ 

 บริษัทไดตั้งขอสมมติวารูปแบบในการพัฒนาการเรียกคาสินไหมทดแทนน้ันมีความสมํ่าเสมอและคงท่ีเปนเวลาหลาย

ป นอกจากน้ี บริษัทยังตั้งขอสมมติวารูปแบบของเงินเฟอในอดีตจะยังคงดําเนินตอไปในปขางหนา สําหรับการเรียกคาสินไหม

ทดแทนในปอุบัติเหตุ พ.ศ. 2547 และกอนหนาน้ันถือวาการเรียกคาสินไหมทดแทนน้ัน ไดถึงระดับคาสินไหมทดแทนสมบูรณ

แลว ดังน้ัน จึงไมไดคาดวาจะมีสํารองคาสินไหมทดแทนเพ่ิมเติมจากการเรียกคาสินไหมทดแทนเหลาน้ัน 

 หนวย: ลานบาท 

รายการ 
ป 2564 ป 2563 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 

หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย 2,838.29 2,578.11 2,639.42 2,336.28 

- สํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได 

(Premium liabilities) 

1,818.33 1,538.80 1,778.71 1,500.17 

- สํารองคาสินไหมทดแทน (Claim liabilities) 1019.96 1,039.31 860.72 836.12 

 

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลคาหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย ท่ีประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงคหลัก

เพ่ือใหนักลงทุนผูวิเคราะหทางการเงินเขาใจถึงมูลคาทางเศรษฐศาสตรของหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยท่ีเปนท่ี

ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลคาดังกลาวจะตองผานการรับรองจากผูสอบบัญชีอนุญาต

แลว  

- ราคาประเมิน หมายถึง มูลคาหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย ท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย 

เพ่ือวัตถุประสงคหลักในการกํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทมี

ความสามารถในการจายผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยไดอยางครบถวนแกผูเอาประกันภัยซึ่งจะตอง

ประเมินโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร

ประกันภัยท่ีไดรับการยอมรับ สมมติฐานท่ีใชในการประเมินจะตองสอดคลองกับประสบการณจริงหรือในกรณี
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ท่ีบริษัทมีขอมูลไมเพียงพออาจอางอิงจากประสบการณของอุตสาหกรรมและปรับให เหมาะสมกับ

ลักษณะเฉพาะของพอรตการรับประกันภัยของบริษัทน้ัน นอกจากน้ี มูลคาสํารองประกันภัยดังกลาวจะตอง

รวมถึงคาเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse Deviation: PAD) ซึ่งใหเปนไปตามท่ีสํานักงาน คปภ. 

กําหนด  

ขอสังเกต   ในบางชวงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลคาหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกตางระหวาง

ราคาบัญชีและราคาประเมินของ อยางมีนัยสําคญั อันเน่ืองมากจากวัตถุประสงคและวิธีการท่ีแตกตางกันใน

การประเมินตามท่ีกลาวไวขางตน ท้ังน้ี ผูท่ีจะนําขอมูลไปใชควรศึกษาและทําความเขาใจถึงวัตถุประสงคแนว

ทางการประเมินราคาหน้ีสินจากสญัญาประกันภัยท้ังสองใหถ่ีถวนกอนตัดสินใจ  

6.  การลงทุนของบริษัท  

นโยบายการลงทุน 

บริษัทมีการกําหนดกรอบนโยบายการลงทุนและนโยบายการประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท   

โดยมีคณะกรรมการลงทุนกํากับดูแล แผนการลงทุนของบริษัท ท่ีเนนความปลอดภัยของเงินลงทุนเปนสําคัญ  โดยพิจารณาถึง

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงท่ีบริษัทยอมรับได นอกจากน้ี บริษัทยังกําหนดขอบเขตประเภทสินทรัพยท่ีจะ

ลงทุน โดยคํานึงถึงอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนและอัตราสวนสภาพคลองทางการเงินสําหรับการดําเนินธุรกิจ   

และนโยบายการประกันตอของบริษัท เพ่ือใหการวางแผนการบริหารทรัพยสินและหน้ีสินมีความเหมาะสมและเพียงพอตอการ

ดําเนินธุรกิจ รวมถึงการขยายงานในอนาคตตามแผนงานท่ีบริษัทไดตั้งเปาหมายไว อีกท้ังมีการทบทวน นโยบาย และกลยุทธ

การลงทุนใหสอดคลองกับสถานการณตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา ปจจุบันบริษัทยังไมมีนโยบายลงทุนในตราสาร

อนุพันธ (Derivative) และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Currency) 

นอกจากน้ีบริษัทไดมีการลงทุนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการประกอบธุรกิจอ่ืนกับบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกัน

ชีวิตในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ในลักษณะบริษัทรวม ไดแก TKI General Insurance 

Co., Ltd. และ TKI Life Insurance Co., Ltd. 

 ท้ังน้ี การลงทุนของบริษัทไดพิจารณาตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 และประกาศเรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจ

อ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

ประเภทการลงทุน 

 1. ลงทุนในตราสารทุน เปนการลงทุนซื้อหุนของบริษัทตาง ๆ ท้ังท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและไมไดจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย วัตถุประสงคของการลงทุนคือคาดหวังผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลและกําไรสวนเกินทุน โดยบริษัท

พิจารณาการลงทุนจากปจจัยพ้ืนฐาน ศักยภาพในการเติบโตระยะยาว มีฐานะการเงินท่ีมั่นคงภายใตความผันผวนของภาวะ

เศรษฐกิจ    

 2. ลงทุนในตราสารหนี ้จําแนกตามประเภทผูออกตราสาร ไดแก 

  2.1  การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ท้ังท่ีมีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน และไมมีกระทรวงการคลัง

คํ้าประกัน วัตถุประสงคของการลงทุน คือใหมีรายไดจากการลงทุนเปนประจํา สมํ่าเสมอ โดยพิจารณาการลงทุนจากอัตรา

ดอกเบ้ีย อายุการถือครอง จํานวนท่ีตองสํารองไวสําหรับใชเปนหลักทรัพยในการประกันตัวผูขับข่ีตามเง่ือนไขความคุมครองใน
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กรมธรรมประกันภัยรถยนต และวางเปนเงินสํารองท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.)    

 2.2 การลงทุนในหุนกูภาคเอกชน พิจารณาการลงทุนจากขอมูลตาง ๆ ของหุนกูรวมถึงผูออกหุนกูน้ัน ๆ เชน หมวด

ธุรกิจ ฐานะการเงินของผูออกหุนกู ประเภทหุนกู อัตราดอกเบ้ีย (Coupon) อายุหุนกู อันดับความนาเช่ือถือของหุนกู หรือผู

ออกหุนกู โดยใหมีอันดับความนาเช่ือถือไมตํ่ากวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได (Investment grade) ซึ่งสวนใหญบริษัทจะถือ 

ตราสารหน้ีจนครบกําหนดไถถอน เพ่ือลดความเสี่ยงดานราคาตราสารหน้ีท่ีเปลี่ยนแปลงไป แตหากมีปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ

มูลคาตราสารหน้ี บริษัทอาจพิจารณาขายกอนกําหนดได 

วิธิการประเมินมูลคาสินทรัพยลงทุน 

บริษัทใชวิธีประเมินมูลคาสินทรัพยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง

การประเมินราคาทรัพยสินและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 โดยสรุป 

- ตราสารหน้ี    : ใชราคาท่ีไมรวมดอกเบ้ียคางรับ (clean price)   ท่ีเผยแพรโดยสมาคมตลาดตรา

สารหน้ีไทย (ThaiBMA) 

- ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนใน : ใชราคาเสนอซื้อสุดทาย (last bid price)  ณ สิ้นวันประเมินท่ีเผยแพรโดย 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ   

- ตราสารทุนประเภทหนวยลงทุน    : กรณีหนวยลงทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดฯ ใชราคา last bid price หนวยลงทุนท่ี

ไมจดทะเบียนในตลาดฯใชราคา Net Asset Value  

- ตราสารทุนท่ีลงทุนในบริษัทรวม    :  ใชเทคนิคการประเมินมูลคาตามประกาศฯ ขอ 7. ประเมินราคาโดยใชวิธีคิดลด

กระแสเงินสด 

- ตราสารทุนอ่ืนๆ     :  ใชเทคนิคการประเมินมูลคาตามประกาศฯ ขอ 7.  ใชวิธีการเทียบเคียงอัตราสวน 

(เงินลงทุนท่ัวไป) ตราสารทุนท่ีมีชนิด ประเภท และลักษณะสําคัญเปนอยาง

เดียวกัน จะไดอัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชี (P/BV), บจ. Asian Re และ 

บจ. กลางคุมครองฯ ใชวิธี คิดลดกระแสเงินสดโดยผูประเมินกลาง ยกเวนหุน

สามัญของ  บจ.สถาบันประกันภัยไทย ประเมินราคาโดยใชมูลคาทางบัญชี (BV) 

- สลากออมทรพัย   :  ใชราคาตรา (face value) 

- เงินใหกูยืม : จํานวนเงินตนคางชําระ 

- เงินสด, เงินฝาก : ใชราคาตามจํานวนเงินสดท่ีมีอยู และตามจํานวนเงินท่ีฝากไว 

  หนวย: ลานบาท 

ประเภทสินทรัพยลงทุน 

มูลคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2564 ป 2563 

ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี 

เงินฝากสถานบันการเงิน และบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน 932.40 932.70 951.48 951.48 

ตราสารหน้ี (พันธบัตร, หุนกู, ตั๋วสัญญาใชเงิน, ตั๋วแลกเงิน, 

หุนกูแปลงสภาพและสลากออมทรัพย) 

1,445.61 1,445.62 1,378.32 1,378.32 

ตราสารทุน (ไมรวมเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม) 1,028.41 1,028.41 860.79 860.79 
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ประเภทสินทรัพยลงทุน 

มูลคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ป 2564 ป 2563 

ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี 

หนวยลงทุน 300.59 300.59 315.33 315.33 

เงินใหกูยืม, เงินใหเชาซื้อรถ และใหเชาทรัพยสินแบบลีซซิ่ง 0.39 0.39 0.64 0.64 

ใบสําคัญแสดงลิขสิทธิการซื้อหุน, หุนกู, หนวยลงทุน 1.84 1.84 - - 

ตราสารอนุพันธุ - - - - 

เงินลงทุนอ่ืน 33.34 33.34 33.34 33.34 

รวมสินทรัพยลงทุน 3,742.57 3,742.88 3,539.91 3,539.91 

หมายเหตุ  - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพยและหน้ีสิน ท่ีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยและหน้ีสินท่ีประเมินตาม ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสิน และหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย เพ่ือ

วัตถุประสงคหลักในการกํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพ่ือใหมั่นใจวาบริษัท             

มีความสามารถในการจายผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยไดอยางครบถวนแกผูเอาประกันภัย 

 

7.  ผลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะหและอัตราสวนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ   

 ภาพรวมผลการดําเนินงานป 2564 เทียบกับป 2563 ตามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

รายการ 2564 2563 เพ่ิม (ลด) เพ่ิม (ลด) 

(รอยละ) 

เบ้ียประกันภัยรับ    3,372.95     3,326.05         46.90          1.41  

เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ    2,552.56     2,557.41  (4.85)  (0.19)  

เบ้ียประกันท่ีถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันภัยตอ    2,522.93     2,437.21         85.72          3.52  

รายไดคาจางและคาบําเหน็จ      233.79       193.85         39.94         20.60  

รวมรายไดจากการรับประกันภัย    2,756.72     2,631.06       125.66          4.78  

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ          

สินไหมทดแทน 

   1,602.00     1,440.97       161.03         11.18  

คาจางและบําเหน็จ      525.79       530.73  (4.94)  (0.93)  

คาใชจายในการรับประกันภยัอ่ืน      229.17       242.24  (13.07)  (5.40)  

รวมคาใชจายในการรับประกันภัย    2,356.96     2,213.94       143.02          6.46  



 

แบบ ปผว. 1 ป 2564   41 

 

รายการ 2564 2563 เพ่ิม (ลด) เพ่ิม (ลด) 

(รอยละ) 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย      399.76       417.12  (17.36)  (4.16) 

คาใชจายในการดําเนินงาน      353.29       338.19         15.10          4.46  

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม         1.38  (0.97)          2.35  (242.27)  

รวมรายไดจากการลงทุน        87.43         11.64         75.79       651.12  

ตนทุนทางการเงิน         2.31          3.04  (0.73)  (24.02)  

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน         4.06          6.11  (2.05)  (33.61)  

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได      132.57         86.60         45.97         53.09  

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได        23.22         15.27          7.95         52.06  

กําไรสําหรับป      109.35         71.33         38.02         53.31  

อัตราการรับเสี่ยงภัยไวเอง        75.68         76.89    

อัตราคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ      

สินไหมทดแทน 

       63.50         59.12  
  

อัตราคาใชจายเพ่ือการไดมาของธุรกิจ        20.66         23.76    

ภาพรวมผลการดําเนินงานป 2564 เปรียบเทียบกับป 2563 ตามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  

บริษัทมีกําไรสําหรับป 109.35 ลานบาท เปรียบเทียบกับปกอนท่ีมีผลกําไรสําหรับป 71.33 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 38.02 

ลานบาท หรือรอยละ 53.31  มีเบ้ียประกันภัยรับ 3,372.95 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 46.90 ลานบาท หรือรอยละ 1.41 

รายไดจากการรับประกันภัยรวม  2,756.72 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 125.66 ลานบาท คาใชจายในการรับประกันภัยรวม 

2,356.96 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 143.02 ลานบาท  มีกําไรจากการรับประกันภัยกอนคาใชจายดําเนินงาน 399.76 ลานบาท ลดลง

จากปกอน 17.36 ลานบาท ลดลงรอยละ 4.16   

คาใชจายดําเนินงาน 353.29 ลานบาทเพ่ิมข้ึนจากปกอน 15.10 ลานบาท  มีรายไดจากเงินลงทุน 87.43 ลานบาท

เพ่ิมข้ึน 75.79 ลานบาท    

อัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของรอยละ 5.04 เปรียบเทียบกับปกอนมีอัตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของ   

รอยละ 3.43 มีกําไรตอหุน 3.12 บาท เปรียบเทียบกับปกอนท่ีมีกําไรตอหุน 2.04 บาท  

ปจจัยสําคญัตอผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2564 มีดังตอไปน้ี 
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1. ผลการดําเนินงานจากการรับประกันภัย 

หนวย: ลานบาท 

รายการ 2564 2563 เพ่ิม (ลด) เพ่ิม (ลด) 

(รอยละ) 

เบ้ียประกันภัยรับ 3,372.95 3,326.05 46.90 1.41 

เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ 2,552.56 2,557.41      (4.85) (0.19) 

เบ้ียประกันท่ีถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันภัยตอ 2,522.93 2,437.21 85.72 3.52 

รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 233.79 193.85 39.94 20.60 

รวมรายไดจากการรับประกันภัย 2,756.72 2,631.06 125.66 4.78 

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ          

สินไหมทดแทน 

1,602.00 1,440.97 161.03 11.18 

คาจางและบําเหน็จ 525.79 530.73 (4.94) (0.93) 

คาใชจายในการรับประกันภยัอ่ืน 229.17 242.24 (13.07) (5.40) 

รวมคาใชจายในการรับประกันภัย 2,356.96 2,213.94 143.02 6.46 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภยั 399.76 417.12 (17.36) (4.16) 

อัตราการรับเสี่ยงภัยไวเอง 75.68 76.89   

อัตราคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ       

สินไหมทดแทน 

63.50 59.12 
  

อัตราคาใชจายเพ่ือการไดมาของธุรกิจ 20.66 23.76   

ในป 2564 บริษัทมีกําไรจากการรับประกันภัยจํานวน 399.76 ลานบาท ลดลงจากปกอน 17.36 ลานบาท ลดลง  

รอยละ 4.16 มาจากรายไดจากการรับประกันภัยรวมเพ่ิมข้ึน 125.66 ลานบาท ในขณะท่ีคาใชจายในการรับประกันภัยรวม

เพ่ิมข้ึน 143.02 ลานบาทโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

        1.1  รายไดจากการรับประกันภัย 

ในป 2564 มีเบ้ียประกันภัยรับ 3,372.95 ลานบาท เปรียบเทียบกับปกอนท่ีมีเบ้ียประกันภัยรับ 3,326.05    

ลานบาท เพ่ิมข้ึน 46.90 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.41 มาจากการเพ่ิมข้ึนของเบ้ียประกันภัยรับประเภทภัยทางทะเลและ

ขนสงและภัยเบ็ดเตล็ด มีเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ 2,552.56 ลานบาท ลดลงจากปกอน 4.85 ลานบาท เน่ืองจากมีเบ้ีย
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ประกันภัยตอออกในป 2564 จํานวน 820.39 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 51.75 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.73 มีผลทําให

อัตราการรับเสี่ยงภัยไวเองอยูท่ีรอยละ 75.68 ซึ่งตํ่ากวาปกอนท่ีมีอัตราการรับเสี่ยงภัยไวเองอยูท่ีรอยละ 76.89  

บริษัทมีรายไดจากการรับประกันภัยรวมจํานวน 2,756.72 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 125.66 ลานบาท 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.78 ประกอบดวย 

(1) เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันภัยตอ 2,522.93 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 85.72 

ลานบาท  

(2) รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 233.79 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 39.94 ลานบาท  เพ่ิมข้ึนรอยละ 20.60   

        1.2   คาใชจายในการรับประกันภัย  

                 ในป 2564 มีคาใชจายในการรับประกันภัยรวม 2,356.96 ลานบาท เปรียบเทียบกับปกอน เพ่ิมข้ึน 143.02 ลาน

บาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.46 ประะกอบดวย 

(1) คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทน 1,602.00 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 161.03 ลาน

บาทหรือรอยละ 11.18  มีอัตราคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนท่ีรอยละ 63.50 สูงกวาปกอน 

ซึ่งอยูท่ีรอยละ 59.12  

(2) คาจางและคาบําเหน็จ 525.79 ลานบาท ลดลงจากปกอน 4.94 ลานบาท 

(3) คาใชจายในการรับประกันอ่ืนมีจํานวน 229.17 ลานบาทลดลงจากปกอน 13.07 ลานบาท ลดลงรอยละ 

5.40 คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืนลดลงจากการท่ีบริษัทมีการปรับลดกิจกรรมทางการตลาดดวยสถานการณการแพร

ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019    

1.3   กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัยกอนคาใชจายในการดําเนินงานแยกรายประเภทภัย ดังนี้ 

การประกันอัคคีภัย หนวย: ลานบาท 

รายการ 2564 2563 เพ่ิม (ลด) เพ่ิม (ลด) 

(รอยละ) 

เบ้ียประกันภัยรับ      640.29       656.92  (16.63) (2.53) 

เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ      330.54       362.94  (32.40) (8.93) 

เบ้ียประกันท่ีถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันภัยตอ      333.09       329.26          3.83           1.16  

รายไดคาจางและคาบําเหน็จ      112.88         82.46        30.42         36.89  

รวมรายไดจากการรับประกันภัย      445.97       411.72        34.25          8.32  

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ          

สินไหมทดแทน 

94.02  69.97  24.05  34.37  

คาจางและบําเหน็จ      144.20       149.25  (5.05) (3.38) 
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รายการ 2564 2563 เพ่ิม (ลด) เพ่ิม (ลด) 

(รอยละ) 

คาใชจายในการรับประกันภยัอ่ืน        48.46         54.48  (6.02) (11.05) 

รวมคาใชจายในการรับประกันภัย      286.68       273.70        12.98           4.74  

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย      159.29       138.02        21.27         15.41  

อัตราการรับเสี่ยงภัยไวเอง        51.62         55.25  
  

อัตราคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ    

สินไหมทดแทน 

       28.23         21.25  

  
อัตราคาใชจายเพ่ือการไดมาของธุรกิจ        23.95         36.83  

  

ในป 2564 มีกําไรจากการรับประกันภัยอัคคีภัย 159.29 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 21.27 ลานบาท อัตราการเพ่ิมข้ึน

รอยละ 15.41 โดยมีเบ้ียประกันภัยรับ 640.29 ลานบาท ลดลงจากปกอน 16.63 ลานบาท เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ 330.54 

ลานบาท ลดลงจากปกอน 32.40 ลานบาท มีอัตราการรับเสี่ยงภัยไวเองอยูท่ีรอยละ 51.62 ซึ่งตํ่ากวาป 2563 ท่ีอัตรารอยละ 

55.25 

รายไดจากการรับประกันภัยรวมมีจํานวน 445.97 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 34.25 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 

8.32 ประกอบดวย 

(1) เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันภัยตอจํานวน 333.09 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 3.83 

ลานบาท 

(2) รายไดคาจางและคาบําเหน็จจํานวน 112.88 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 30.42 ลานบาท เปนผลจากการ

ไดรับคืนคาสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัยท่ีจายไปในป 2558 และ 2563 และการปรับลดรายไดคาจาง

และคาบําเหน็จสําหรับป 2564 

คาใชจายในการรับประกันภัยรวม 286.68 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 12.98 ลานบาทประกอบดวย 

(1) คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน 94.02 ลานบาทเพ่ิมข้ึน 24.05 ลานบาท 

เปนผลจากในป 2564 มีคาสินไหมทดแทนจากอัคคีภัยรายใหญ 

(2) คาจางและคาบําเหน็จ 144.20 ลานบาท ลดลงจากปกอน 5.05 ลานบาท 

(3) คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน 48.46 ลานบาท ลดลงจากปกอน 6.02 ลานบาท 

การรับประกันภัยทางทะเลและขนสง หนวย: ลานบาท 

รายการ 2564 2563 เพ่ิม (ลด) เพ่ิม (ลด) 

(รอยละ) 

เบ้ียประกันภัยรับ        98.42         83.63         14.79         17.69  

เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ        40.44  40.22           0.22           0.55  
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รายการ 2564 2563 เพ่ิม (ลด) เพ่ิม (ลด) 

(รอยละ) 

เบ้ียประกันท่ีถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันภัยตอ 39.95  41.15  (1.20)  (2.92) 

รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 16.59  14.20  2.39         16.83  

รวมรายไดจากการรับประกันภัย 56.54  55.35  1.19  2.15  

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ          

สินไหมทดแทน 

10.15  4.91  5.24  106.72  

คาจางและบําเหน็จ 10.58  12.16  (1.58)  (12.99) 

คาใชจายในการรับประกันภยัอ่ืน          3.88  3.69           0.19           5.15  

รวมคาใชจายในการรับประกันภัย        24.61  20.76           3.85         18.55  

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย        31.93  34.59  (2.66) (7.69) 

อัตราการรับเสี่ยงภัยไวเอง        41.09         48.09      

อัตราคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ   

สินไหมทดแทน 

       25.41  11.93    
 

อัตราคาใชจายเพ่ือการไดมาของธุรกิจ (5.33)  4.01     

ในป 2564 มีกําไรจากการรับประกันภัยทางทะเลและขนสง 31.93 ลานบาทลดลง 2.66 ลานบาท ลดลงรอยละ 

7.69 โดยมีเบ้ียประกันภัยรับ 98.42 ลานบาทเพ่ิมข้ึนจากปกอน 14.79 ลานบาท เปนเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ 40.44 ลานบาท 

เพ่ิมข้ึนจากปกอน 0.22 ลานบาท มีอัตราการรับเสี่ยงภัยไวเองอยูท่ีรอยละ 41.09 ซึ่งตํ่ากวาป 2563 ท่ีอัตรารอยละ 48.09 

รายไดจากการรับประกันภัยรวม 56.54 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 1.19 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.15 

ประกอบดวย 

(1) เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันภัยตอ 39.95 ลานบาท ลดลงจากปกอน 1.20 ลานบาท 

(2) รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 16.59 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 2.39 ลานบาท ผลจากเบ้ียประกันภัย  

เอาตอเพ่ิมข้ึน  

คาใชจายการรับประกันภัยรวม 24.61 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 3.85  ลานบาทประกอบดวย 

(1) คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน 10.15 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 5.24 ลานบาท 

อัตราคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทน อยูท่ีรอยละ 25.41 เพ่ิมข้ึนจากปกอน

ซึ่งมีอัตรารอยละ 11.93  

(2) คาจางและคาบําเหน็จ 10.58 ลานบาทลดลงจากปกอน 1.58 ลานบาท ในขณะท่ีมีเบ้ียประกันภัยรับ

เพ่ิมข้ึนจากปกอน 14.79 ลานบาท เปนผลจากการปรับเง่ือนไขและคาตอบแทนการขายในการรับ

ประกันภัยรายใหญ    

(3) คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน 3.88 ลานบาทเพ่ิมข้ึนจากปกอน 0.19 ลานบาท 
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การรับประกันภัยรถยนต หนวย: ลานบาท 

รายการ 2564 2563 เพ่ิม (ลด) เพ่ิม (ลด) 

(รอยละ) 

เบ้ียประกันภัยรับ    1,951.01     2,007.20  (56.19)  (2.80) 

เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ    1,940.02     1,995.42  (55.40) (2.78) 

เบ้ียประกันท่ีถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันภัยตอ    1,946.95     1,915.50         31.45           1.64  

รายไดคาจางและคาบําเหน็จ          2.41           2.73  (0.32) (11.72) 

รวมรายไดจากการรับประกันภัย    1,949.36     1,918.23        31.13           1.62  

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ          

สินไหมทดแทน 

   1,170.50     1,278.65  (108.15) (8.46) 

คาจางและบําเหน็จ       299.80        310.89  (11.09) (3.57) 

คาใชจายในการรับประกันภยัอ่ืน       135.33        138.76  (3.43) (2.47) 

รวมคาใชจายในการรับประกันภัย    1,605.63     1,728.30  (122.67) (7.10) 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย       343.73        189.93        153.80         80.98  

อัตราการรับเสี่ยงภัยไวเอง        99.44        99.41    

อัตราคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ   

สินไหมทดแทน 

       60.12         66.75  
  

อัตราคาใชจายเพ่ือการไดมาของธุรกิจ        22.23         23.33    

ในป 2564 มีกําไรจากการรับประกันภัยรถยนต 343.73 ลานบาทเพ่ิมข้ึน 153.80 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 

80.98 โดยมีเบ้ียประกันภัยรับ 1,951.01 ลานบาท ลดลงจากปกอน 56.19 ลานบาท มีเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ 1,940.02     

ลานบาทลดลงจากปกอน 55.40 ลานบาท มีอัตราการรับเสี่ยงภัยไวเองอยูท่ีรอยละ99.44 เปรียบเทียบปกอนอยูท่ีอัตรารอยละ 

99.41 

รายไดจากการรับประกันภัยรวมมีจํานวน 1,949.36 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 31.13 ลานบาท เพ่ิมข้ึน    

รอยละ 1.62 ประกอบดวย 

(1) เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันภัยตอ 1,946.95 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 31.45 

ลานบาท 

(2) รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 2.41 ลานบาท ลดลงจากปกอน 0.32 ลานบาท      

คาใชจายการรับประกันภัยรวม 1,605.63 ลานบาท ลดลงจากปกอน 122.67 ลานบาท ประกอบดวย 
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(1) คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน 1,170.50 ลานบาท ลดลง 108.15    

ลานบาท การลดลงของอัตราคาสินไหมทดแทนจากผลการลดการใชงานของยานพาหนะในชวงการระบาด

ของไวรัสโคโรนา 2019 

(2) คาจางและคาบําเหน็จ 299.80 ลานบาท ลดลงจากปกอน 11.09 ลานบาท 

(3) คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน 135.33 ลานบาท ลดลงจากปกอน 3.43 ลานบาท ซึ่งมีผลมาจากเบ้ีย

ประกันภัยท่ีลดลงและการปรับลดกิจกรรมทางการตลาด อันสืบเน่ืองจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 

2019 

การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด หนวย: ลานบาท 

รายการ 2564 2563 เพ่ิม (ลด) เพ่ิม (ลด) 

(รอยละ) 

เบ้ียประกันภัยรับ       683.23        578.30        104.93         18.14  

เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ       241.56        158.83         82.73         52.09  

เบ้ียประกันท่ีถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันภัยตอ       202.94        151.30         51.64         34.13  

รายไดคาจางและคาบําเหน็จ       101.91         94.46           7.45           7.89  

รวมรายไดจากการรับประกันภัย       304.85        245.76         59.09         24.04  

คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ   

สินไหมทดแทน 

      327.33         87.44        239.89        274.35  

คาจางและบําเหน็จ        71.21         58.43         12.78         21.87  

คาใชจายในการรับประกันภยัอ่ืน        41.50         45.31  (3.81)  (8.41) 

รวมคาใชจายในการรับประกันภัย       440.05        191.18        248.87        130.18  

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย (135.20)         54.58  (189.78)  (347.71) 

อัตราการรับเสี่ยงภัยไวเอง        35.36         27.46    

อัตราคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการ

สินไหมทดแทน 

      161.29         57.79  
  

อัตราคาใชจายเพ่ือการไดมาของธุรกิจ          5.32           6.13    

ในป 2564 มีผลขาดทุนจากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด 135.20 ลานบาท เปรียบเทียบกับปกอนท่ีมีผลกําไร 

54.58  ลานบาท โดยมีเบ้ียประกันภัยรับ 683.23 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 104.93 ลานบาท มีเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ 
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241.56 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 82.73 ลานบาท เบ้ียประกันภัยรับสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากเบ้ียประกันภัยสุขภาพเพ่ิมข้ึน

จํานวน 65.76 ลานบาท มาจากการรับประกันภัยการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  มีผลทําใหผลการรับประกันภัยสุขภาพในป 

2564 ขาดทุนจํานวน 190.52 ลานบาท ในขณะท่ีปกอนการรับประกันภัยสุขภาพมีผลกําไร 5.81 ลานบาท อัตราการรับเสี่ยง

ภัยไวเองอยูท่ีรอยละ 35.36 สูงกวาป 2563 ท่ีอัตรารอยละ 27.46 

รายไดจากการรับประกันภัยรวมมีจํานวน 304.85 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 59.09 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 

24.04 ประกอบดวย 

(1) เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันภัยตอ 202.94 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 51.64 ลาน

บาท จากเบ้ียประกันภัยการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งปกอนบริษัทไมมีการขายประกันภัยดังกลาว 

(2) รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 101.91 ลานบาทเพ่ิมข้ึนจากปกอน 7.45 ลานบาท      

คาใชจายการรับประกันภัยรวมมีจํานวน 440.05 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 248.87 ลานบาท  เพ่ิมข้ึนรอยละ 

130.18 ประกอบดวย 

(1) คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทน 327.33 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 239.89 ลานบาท 

(2) คาจางและคาบําเหน็จ 71.21 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 12.78 ลานบาท 

(3) คาใชจายในการรับประกันภัยอ่ืน 41.50 ลานบาท ลดลงจากปกอน 3.81 ลานบาท  

 

2. คาใชจายในการดําเนินงาน  

ในป 2564 บริษัทมีคาใชจายในการดําเนินงาน 353.29 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 15.10 ลานบาท หรือรอยละ 

4.46 มาจากการเพ่ิมของ คาจาง คาตอบแทนพนักงานและคาพัฒนาสมองกล และมีคาใชจายท่ีลดลงจากคาหน้ีสูญ หน้ีสงสัย

จะสูญและคาใชจายในการเดินทาง   

3. ผลการดําเนินงานจากการลงทุน  

 ในป 2564 บริษัทมีรายไดจากการลงทุนรวม 87.43 ลานบาท เปรียบเทียบกับปกอนซึ่งมีจํานวน 11.64 ลานบาท 

เพ่ิมข้ึน 75.79 ลานบาท ประกอบดวย 

(1) รายไดจากการลงทุน  68.50 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 6.55 ลานบาท ประกอบดวยรายไดดอกเบ้ียจาก   

ตราสารหน้ี 15.62 ลานบาท และเงินปนผลรับจากตราสารทุน 52.88 ลานบาท  

(2) กําไรจากเงินลงทุน 7.54 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 0.10 ลานบาท  

(3) กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเพ่ือคาจํานวน 11.39 ลานบาท โดยในป 2563 มีผลขาดทุนจาก

การปรับมูลคายุติธรรม จํานวน 57.75 ลานบาท  

ในป 2564 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอยูท่ีรอยละ 2.57 สูงกวาป 2563 คิดเปนอัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนอยูท่ีรอยละ 0.36 มีรายไดอ่ืน 3.66 ลานบาท ลดลงจากปกอน 2.49 ลานบาท หรือรอยละ 40.49 ในป 2564 มีสวนแบง

กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 1.38 ลานบาท ในขณะท่ีในป 2563 มีสวนแบงจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนขาดทุน 0.97 

ลานบาท 
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ฐานะการเงิน ตามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  

1.   สวนประกอบสินทรัพย การเปลี่ยนแปลงและคุณภาพของสินทรัพย  

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย หนวย: ลานบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธันวาคม 2564 รอยละ 

ตอ

สินทรัพย

รวม 

2563 รอยละ 

ตอ

สินทรัพย

รวม 

เพ่ิม (ลด) 

จาก 

ปกอน 

เพ่ิม (ลด) 

จากปกอน 

(รอยละ) 

สินทรัพย           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด    301.85         4.81    263.54         4.34       38.31       14.54  

เบ้ียประกันภัยคางรบัสุทธิ   511.71         8.15    495.42        8.15       16.29         3.29  

รายไดจากการลงทุนคางรับ       7.72         0.12        6.31        0.10         1.41       22.35  

สินทรัพยจากการประกันภัยตอ   722.57       11.51    530.52         8.73     192.05       36.20  

ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยตอ   504.27         8.03    598.82         9.85    (94.55)  (15.79) 

สินทรัพยลงทุน                                

   เงินลงทุนในหลักทรัพย 3,406.99       54.26   3,242.39      53.35     164.60         5.08  

   เงินใหกูยืม        0.39         0.01        0.64         0.01  (0.25)  (39.06)  

เงินลงทุนในบริษัทรวม      23.87         0.38      24.81        0.41  (0.94)  (3.79)  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ   204.85         3.26   212.58        3.50  (7.73)  (3.64)  

สินทรัพยสิทธิการใช     38.48         0.61      57.27        0.94  (18.79)  (32.81)  

สินทรัพยไมมีตัวตน     18.67        0.30     19.01        0.31  (0.34)  (1.79)  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี   215.65        3.43   234.45        3.86  (18.80)  (8.02)  

สินทรัพยอ่ืน                                   

  คาสินไหมคางรับจากคูกรณ ี   102.17         1.63   104.30         1.71  (2.13)  (2.04)  

  เงินวางไวสําหรับโครงการประกันภัย

ขาวนาป 

  103.10         1.64    148.32        2.44  (45.22)  (30.49)  

  อ่ืนๆ  116.62         1.86    139.56         2.30  (22.94)  (16.44)  

รวมสินทรัพย 6,278.91     100.00   6,077.94    100.00     200.97         3.31  
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 ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพยรวม 6,278.91 ลานบาท เปรียบเทียบกับปกอนซึ่งมีสินทรัพยรวม 6,077.94 

ลานบาท เพ่ิมข้ึน 200.97 ลานบาท อัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.31 โดยมีสวนประกอบสินทรัพยและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญเมื่อ

เปรียบเทียบกับปกอน ดังน้ี 

(1)  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 301.85 ลานบาท ประกอบดวยเงินสด 0.26 ลานบาท และเงินฝากธนาคาร

ประเภทไมกําหนดระยะเวลาการจายคืน 301.59 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.81 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึนจากปกอน 38.31 

ลานบาท อัตราการเพ่ิมข้ึนรอยละ 14.54 บริษัทใหความสําคัญการดํารงสภาพคลองท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการจายคาสินไหม

ทดแทน ตลอดจนพัฒนาระบบการทําธุรกรรมรับและการจายผานระบบดิจิทัลเพ่ือลดการใชเงินสดและเช็ค เปนการลดตนทุน

ในการทําธุรกรรม มีความปลอดภัย รวดเร็วมากข้ึน อีกท้ังลดความเสี่ยงการแพรของโรคระบาดจากการสัมผัส 

(2) เบ้ียประกันภัยคางรับสุทธิ 511.71 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.15 ของสินทรัพยรวม เปนเบ้ียประกันภัยคางรับ

จากผูเอาประกันภัย ตัวแทน และนายหนา เพ่ิมข้ึนจากปกอน 16.29 ลานบาท หรือรอยละ 3.29  มีระยะเวลาในการเรียกเก็บ

เงินอยูท่ี 55 วัน     

รายละเอียดเบ้ียประกันภยัคางรับแยกตามระยะเวลาคางชําระดังน้ี  

หนวย: ลานบาท 

ระยะเวลการคางชําระ 2564 รอยละ 2563 รอยละ เพ่ิมขึ้น

(ลดลง) 

เพ่ิมขึ้น 

(ลดลง) 

(รอยละ) 

ยังไมถึงกําหนดรบัชําระ 434.96       84.68  411.36       81.97  23.60         5.74  

คางรับไมเกิน 30 วัน 48.5         9.44  56.63      11.28  (8.13) (14.36)  

คางรับ 31 - 60 วัน 14.65        2.85  17.97        3.58  (3.32) (18.48)  

คางรับ 61 - 90 วัน 6.45        1.26  2.88        0.57  3.57     123.96  

คางรับ 91 วัน - 1 ป 9.04        1.76  8.72        1.74  0.32         3.67  

คางรับเกินกวา 1 ป 0.08        0.02  4.29        0.85  (4.21) (98.14)  

เบ้ียประกันภัยคางรบั 513.68    100.00  501.85    100.00  11.83         2.36  

หัก : คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู (1.97) (0.38)  (6.43) (1.28)  4.46 (69.36)  

เบ้ียประกันภัยคางรบั - สุทธิ 511.71         9.62  495.42       98.72  16.29         3.29  

เบ้ียประกันภัยคางรับ 434.96 ลานบาท เปนเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถึงกําหนดรับชําระ คิดเปนรอยละ 84.68 ของ       

เบ้ียประกันภัยคางรับรวม เพ่ิมข้ึนจากปกอน 23.60 ลานบาท หรอืรอยละ 5.74 คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลดลงจากปกอน 4.46   

ลานบาท จากการตัดจําหนายหน้ีสูญจํานวน 4.54 ลานบาท มีผลตอเบ้ียประกันภัยท่ีคางรับท่ีเกินกวา 1 ป  ลดลงจาก 4.29 
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ลานบาทในป 2563 เปน 0.08 ลานบาทในป 2564 การพิจารณาความเพียงพอคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีการดําเนินการอยาง

สมํ่าเสมอและมีจํานวนท่ีเพียงพอกับความเสี่ยงท่ีจะสูญเสียจากการเก็บเงินไมได  

(3)  รายไดเงินลงทุนคางรับ 7.72 ลานบาทคิดเปนรอยละ 0.12 ของสินทรัพยรวม ประกอบดวยเงินปนผลคางรับ 

4.23 ลานบาท และดอกเบ้ียคางรับ 3.49 ลานบาท  

(4)   สินทรัพยจากการประกันภัยตอ 722.57 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.51 ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึนจากปกอน 

192.05 ลานบาท หรือรอยละ 36.20 มาจากการเพ่ิมข้ึนของสํารองสวนเรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ 94.75 ลานบาท และ

การเพ่ิมของสํารองสวนท่ีเรียกคืนคาสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแตยังไมรับการรายงาน 87.31 ลานบาท มาจากการเพ่ิมข้ึนใน

สวนของประกันภัยเกษตรกรรมโครงการประกันภัยขาวนาป และประกันภัยสุขภาพ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

(5)  ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยตอ จํานวน 504.27 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.03 ของสินทรัพยรวม ลดลงจากป

กอน 94.55 ลานบาท หรือรอยละ 15.79 ประกอบดวยเงินวางไวจากการประกันภัยตอ 0.18 ลานบาท และเงินคางรับจาก

การประกันตอ 504.09 ลานบาท  

เงินคางรับจากการประกันภัยตอเปนการคางรับจากรายไดคานายหนาและคาสินไหมทดแทนท่ีทําการเรียกชําระกับ

บริษัทรับประกันภัยตอรอยละ 99.74 มีระยะเวลาการคางชําระไมเกิน 1 ป และสถานะทางการเงินของลูกหน้ีประกันภัยตออยู

ในระดับท่ีมั่นคงจึงไมมีความจําเปนท่ีตองตั้งสํารองความเสียหายจากการไมไดรับชําระ  

 

รายละเอียดแยกตามระยะเวลาคางชําระดังน้ี  

หนวย: ลานบาท 

ระยะเวลาการคางชําระ 2564 รอยละ 2563 รอยละ เพ่ิมขึ้น

(ลดลง) 

เพ่ิมขึ้น 

(ลดลง) 

(รอยละ) 

ยังไมถึงกําหนดรบัชําระ 379.66       75.32  251.57       42.02  128.09 (135.42)  

คางรับไมเกินระยะเวลา 1 ป 123.11       24.42  269.59      45.03  (146.48)     154.86  

คางรับเปนระยะเวลา 1 - 2 ป 1.10 0.22  77.43       12.93  (76.33)       80.70  

คางรับเกินกวา 2 ป 0.21        0.04  0.08        0.01  0.13 (0.14)  

รวมเงินคางรับจากการประกันภัยตอ 504.09    100.00  598.68    100.00  (94.59)     100.00  

(6)  สินทรัพยลงทุนจํานวนรวม 3,407.38 ลานบาท คิดเปนรอยละ 54.27  ของสินทรัพยรวม ประกอบดวยเงิน

ลงทุนในหลักทรัพย 3.406.99 ลานบาท และเงินใหกูยืม 0.39 ลานบาท ซึ่งเปนเงินใหกูยืมสําหรับโครงการสวัสดิการพนักงาน

ของบริษัทเทาน้ัน    

         เงินลงทุนในหลักทรัพย 3,406.99 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 164.60 ลานบาท ประกอบดวย  

            1. เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา 547.54 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 7.26 ลานบาท 

            2.  เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 2,198.91 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 214.74 ลานบาท 

            3.  เงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีถือจนครบกําหนด 660.54 ลานบาท ลดลง 57.40 ลานบาท 
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(7)   เงินลงทุนในบริ ษัทรวม เป น เงินลงทุนใน TKI General Insurance Company Limited และ TKI Life 

Insurance Company Limited ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2559 

เพ่ือประกอบธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต เปนการรวมลงทุนกับบริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยและ

กลุมธุรกิจทองถ่ิน สัดสวนการรวมลงทุนของบริษัทอยูท่ีรอยละ 32.5 จํานวนเงินเริ่มลงทุนรวม 43.26 ลานบาท ณ 31 

ธันวาคม 2564 มีมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียใน TKI General Insurance Company Limited อยูท่ี 11.98 ลานบาท TKI 

Life Insurance Company Limited 11.89 ลานบาท การลดลงของมูลคาเงินลงทุนมาจากการรับรูผลขาดทุนจากการดําเนิน

ธุรกิจในชวงเวลา ป 2560 - 2563 อยางไรก็ตามในป 2564 บริษัทรวมท้ังสองเริ่มมีผลการดําเนินงานเปนกําไรจํานวน 1.38 

ลานบาท เปรียบเทียบปกอนท่ีขาดทุน 0.97 ลานบาท แตยังมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.33 ลานบาทในป2564 และ 

1.23 ลานบาทในป 2563 ท่ีรับรูและปรากฏในงบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ  

 โดยมีรายละเอียดมูลคาตามบัญชี ราคาทุนตามบัญชีของเงินลงทุน ดังน้ี  

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย หนวย: ลานบาท 

บริษัทรวม ประเภทธุรกิจ สัดสวนเงินลงทุน มูลคาตามบัญช ี
  

2564 2563 2564 2563 
  

(รอยละ) (รอยละ) 
  

TKI General Insurance Company Limited รับประกันวินาศภัย 32.5 32.5     11.98     11.96  

TKI Life Insurance Company Limited รับประกันชีวิต 32.5 32.5     11.89     12.85  

รวม 
 

        23.87     24.81  

(8)  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ- สุทธิ ในป 2564 มูลคาตามบัญชี ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ กอนหักคาเสื่อมราคา

สะสม มีจํานวน 575.15 ลานบาท และมีมูลคาสุทธิหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมท่ีมีอยู 370.30 ลานบาท เปนจํานวนสุทธิ 

204.85 ลานบาท ในระหวางปมีการซื้อเพ่ิมและจําหนายออกเปนผลทําใหมูลคาตามบัญชีลดลง 7.73 ลานบาท ในป 2564 

บริษัทลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณจํานวน 3.83 ลานบาท เพ่ือการพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพใน

การบริการ และมีการรับรูคาเสื่อมราคาและตัดจําหนายสินทรัพย 13.90 ลานบาท   

(9)   สินทรัพยไมมีตัวตนกอนหักคาตัดจําหนายสําหรับปมีจํานวน 99.25 ลานบาท มีมูลคาตัดจําหนายสะสม 80.58 

ลานบาท มูลคาสุทธิหลังหักคาตัดจําหนายสะสมเปนจํานวนสุทธิ 18.67 ลานบาท ในป 2564 มีการซื้อเพ่ิม 9.28 ลานบาท 

โดยเปนการลงทุนดานโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการบริหารและจัดการขอมูลของบริษัท  

(10)  สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี มีจํานวน 215.65 ลานบาท ลดลงจากปกอน 18.80 ลานบาท ภาษีเงินไดรอตัด

บัญชีจะนําไปใชเพ่ือหักลดจํานวนจายชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล โอกาสการใชจะข้ึนอยูกับเง่ือนไขลักษณะรายการท่ีครบตาม

กฎหมายภาษีโดยบริษัทจะตองมีผลกําไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะมีการจายภาษีเงินไดนิติบุคคลในแตละชวงเวลา บริษัทเช่ือมั่น

และพิจารณาโอกาสความเปนไปไดท่ีบริษัทจะมีกําไรจากการดําเนินธุรกิจและสามารถใชสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

(11) สินทรัพยสิทธิการใช มีจํานวน 38.48 ลานบาท ลดลงจากปกอน 18.79 ลานบาทจากการตัดคาเสื่อมราคา   

(12)  คาสินไหมคางรับจากคูกรณีสุทธิ มีจํานวน 102.17 ลานบาทคิดเปนรอยละ 1.63 ของสินทรัพยรวม ลดลง 2.13

ลานบาท เปนมูลคาประมาณการการเรียกคืนคาสินไหมทดแทนจากประกันภัยรถยนต ท่ีเรียกรองคืนจากบริษัทประกันภัยของ

คูกรณีและจากคูกรณีท่ีไมมีประกันภัยรองรับ  
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รายละเอียดคาสินไหมคางรับจากคูกรณตีามปท่ีเกิดการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ดังน้ี 

หนวย: ลานบาท 

ปท่ีเรียกรอง 2564 รอยละ 2563 รอยละ เพ่ิมขึ้น

(ลดลง) 

ป 2564      80.40       26.41          23.20  

ป 2563      57.20       18.79       99.89       32.96  (42.69)  

ป 2562      32.45       10.66       42.69      14.08  (10.24)  

ป 2561      29.39        9.66       33.06      10.91  (3.66)  

ป 2560     26.10        8.57       30.06      9.92  (3.96)  

ป 2559  23.63   7.76  28.17     9.29  (4.54) 

กอนป 2559 เปนตนไป     55.26      18.15      69.23     22.84  (13.97) 

รวม    304.42     100.00      303.09    100.00         1.33  

หัก: คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดติท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน                                        (202.25)  (66.44)  (198.79)  (65.59)  (3.46)  

คาสินไหมคางรับจากคูกรณี - สุทธิ 102.17  33.56  104.30  34.41  (2.13)  

 บริษัทพิจารณาคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนโดยใชประสบการณและหลักคณิตศาสตรในการ

คํานวณสถิติคาเปนไปไดในการไดรับชําระและคํานวณมูลคาปจจุบัน สัดสวนของคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตในป 2564 คิด

เปนรอยละ 66.44 และ 65.59 ในป 2563 การพิจารณาความเพียงพอคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนมีการ

ดําเนินการอยางสมํ่าเสมอและมีจํานวนท่ีเพียงพอกับความเสี่ยงท่ีจะสูญเสียจากการเก็บเงินไมได 

 (13) เงินวางไวสําหรับโครงการประกันภัยขาวนาป มีจํานวน 103.10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.64 ของสินทรัพย

รวม ลดลงจากป 2563 จํานวน 45.22 ลานบาท หรือรอยละ 30.49  มาจากการรับคืนเงินสํารองเพ่ือการจายคาสินไหม

ทดแทนท่ีเหลือจากโครงการขาวนาในป 2562 ซึ่งปดโครงการแลว 
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2. สวนประกอบและการเปลี่ยนแปลงของหนีส้ินและสวนของเจาของ  

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย    หนวย: ลานบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธันวาคม 2564 รอยละตอ

หนี้สินและ 

สวนของ

เจาของ

รวม 

2563 รอยละตอ

หนี้สินและ 

สวนของ

เจาของ

รวม 

เพ่ิม (ลด) 

จาก 

ปกอน 

เพ่ิม (ลด)

จาก 

ปกอน 

(รอยละ) 

หน้ีสิน          

หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย 2,838.29   45.20  2,639.42  43.43  198.87  7.53  

เจาหน้ีบริษัทประกันภัยตอ    839.31      13.37    967.66      15.92  (128.35)  (13.26)  

ภาษีเงินไดคางจาย      7.48       0.12     25.98        0.43  (18.50)  (71.21)  

หน้ีสินตามสญัญาเชา    41.60  0.66  54.27       0.89  (12.67)  (23.35)  

ผลประโยชนพนักงานคางจาย 67.41  1.07  63.58     1.04     3.83       6.02  

หน้ีสินอ่ืน            

  คาจางและคาบําเหน็จคางจาย    94.73       1.51    103.79       1.71  (9.06)  (8.73)  

  คาใชจายคางจาย 84.59   1.35   63.27       1.04   21.32     33.70  

  อ่ืนๆ 57.21       0.91   65.41  1.08  (8.20)  (12.54)  

รวมหน้ีสิน 4,030.62     64.19  3,983.38     65.54     47.24       1.19  

สวนของเจาของ            

   ทุนจดทะเบียน            

      หุนสามัญ 35,000,000 หุน 

มูลคาหุนละ 10 บาท 

        

350.00  

                

5.57  

        

350.00  

                 

5.76  

                

-    

                  

-    

   ทุนท่ีออกและชําระแลว            

      หุนสามัญ 35,000,000 หุน 

มูลคาหุนละ 10 บาท 

        

350.00  

                

5.57  

        

350.00  

                 

5.76  

                

-    

                  

-    

สวนเกินมลูคาหุนสามญั   647.28     10.31  647.28     10.65           -              -    

กําไรสะสม            

   จัดสรรแลว            

     สํารองตามกฎหมาย    35.00       0.56    35.00       0.58           -              -    

     สํารองท่ัวไป    20.00       0.32     20.00       0.33            -              -    
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งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย    หนวย: ลานบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธันวาคม 2564 รอยละตอ

หนี้สินและ 

สวนของ

เจาของ

รวม 

2563 รอยละตอ

หนี้สินและ 

สวนของ

เจาของ

รวม 

เพ่ิม (ลด) 

จาก 

ปกอน 

เพ่ิม (ลด)

จาก 

ปกอน 

(รอยละ) 

   ยังไมจัดสรร 1,112.15     17.71  1,053.03     17.33     59.12       5.61  

องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ    83.86       1.34  (10.75)  (0.18)     94.61  (880.09)  

รวมสวนของเจาของ 2,248.29      35.81  2,094.56     34.46    153.73        7.34  

รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 6,278.91    100.00  6,077.94     100.00    200.97       3.31  

 

2.1  สวนประกอบหนี้สิน 

 หน้ีสินรวมในป 2564 จํานวน 4,030.62 ลานบาท เปรียบเทียบกับปกอน เพ่ิมข้ึน 47.24 ลานบาท หรือรอยละ 1.19 

โดยมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน มีดังน้ี 

(1)  หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย จํานวน 2,838.29 ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.20 ของยอดรวมหน้ีสินและสวนของ

เจาของ เพ่ิมข้ึนจากปกอน 198.87 ลานบาท หรือรอยละ 7.53 ประกอบดวย ประมาณการภาระหน้ีสินจากการรับประกันภัย

ซึ่งประกอบดวยสํารองคาสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและไดรับรายงานแลวและสํารองคาสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแลวแตยังไมได

รับรายงาน 805.02 ลานบาท และ 214.94 ลานบาท รวมถึงสํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายไดสําหรับสัญญา

ประกันภันท่ียังไมสิ้นสุดความคุมครองจํานวน 1,818.33 ลานบาท รายละเอียด ดังน้ี  

 

 หนวย: ลานบาท 

รายการ 2564 รอยละ 2563 รอยละ เพ่ิมขึ้น

(ลดลง) 

เพ่ิมขึ้น

(ลดลง) 

(รอยละ) 

สํารองคาสินไหมทดแทนและ 

คาสินไหมทดแทนคางจาย           

คาสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน      

และไดรับรายงานแลว 

    805.02       28.36     761.83     28.86     43.19      5.67  

คาสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน        

แตยังไมไดรับรายงาน 

   214.94         7.57       98.88      3.75   116.06  117.36  

สํารองเบ้ียประกันภยั           

สํารองเบ้ียประกันภยัท่ียังไมถือเปน

รายได 

 1,818.33       64.07  1,778.71     67.39     39.62      2.23  
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รายการ 2564 รอยละ 2563 รอยละ เพ่ิมขึ้น

(ลดลง) 

เพ่ิมขึ้น

(ลดลง) 

(รอยละ) 

รวม  2,838.29    100.00   2,639.42   100.00   198.87      7.53  

ในป 2564 สํารองคาสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแตยังไมไดรับการรายงานเพ่ิมจากปกอน 116.06 ลานบาท หรือ

รอยละ 117.36 จากการประมาณการคาสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแตยังไมไดรับรายงานของการรับประกันภัยเกษตรกรรม

โครงการขาวนาปและการประกันภัยสุขภาพจากการติดเช้ือโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019  

(2)  เจาหน้ีบริษัทประกันภัยตอ เปนเจาหน้ีจากเงินถือไวจากสัญญาเอาประกันภยัตอ คาเบ้ียประกันภัยเอาประกันภัย

ตอคางจายและคาสินไหมทดแทนจากการเรียกลวงหนาเพ่ือรอจายคืนจากโครงการขาวนาป ซึ่งในป 2564  มีจํานวน 839.31 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.37 ของยอดรวมหน้ีสินและสวนของเจาของ ลดลงจากปกอน 128.35 ลานบาท หรือรอยละ13.26 

มีรายละเอียดดังน้ี  

 หนวย: ลานบาท 

รายการ 2564 รอยละ 2563 รอยละ เพ่ิมขึ้น

(ลดลง) 

เพ่ิมขึ้น

(ลดลง) 

(รอยละ) 

เงินถือไวจากการประกันภัยตอ     254.29       30.30      321.31      33.20  (67.02)  (20.86)  

เงินคางจายเก่ียวกับการประกันภยัตอ    585.02      69.70     646.35      66.80  (61.33)  (9.49)  

รวมเจาหน้ีบริษัทประกันภัยตอ    839.31  100.00    967.66  100.00 (128.35)  (13.26)  

(3)  หน้ีสินตามสัญญาเชา ในป 2564 มีจํานวน 41.60 ลานบาท ลดลงจากปกอน 12.67 ลานบาท หรือรอยละ 

23.35 การลดลงมาจากการชําระหน้ีสินท่ีครบกําหนดตามเง่ือนไขของสัญญา  

 หนวย: ลานบาท 

รายการ 2564 2563 เพ่ิมขึ้น

(ลดลง) 

เพ่ิมขึ้น

(ลดลง) 

(รอยละ) 

หน้ีสินตามสญัญาเชา        44.99         59.97  (14.98)  (24.98)  

หัก: ดอกเบ้ียรอตัดจําหนาย (3.39)  (5.70)         2.31  (40.46)  

รวม 41.60  54.27  (12.67)  (23.35)  

หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (14.05)  (12.90)  (1.15)          8.95  

หน้ีสินตามสญัญาเชา – สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระ 

ภายในหน่ึงป 
      27.55         41.37  (13.82)  (33.43)  
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(4)  ผลประโยชนพนักงานคางจาย  เปนภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานหลังการเกษียณอายุซึ่งเปนผลประโยชนท่ี

บริษัทกําหนดตามกฎหมายแรงงาน  จํานวนพนักงานท่ีมีสิทธ์ิในผลประโยชนน้ีมีจํานวน 515 คนในป 2564 และ 524 คน

สําหรับป 2563 จํานวนภาระผูกพันในป 2564 มี 67.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.07 ของยอดรวมหน้ีสินและสวนของ

เจาของ เพ่ิมข้ึนจากปกอน 3.83 ลานบาท หรือรอยละ 6.02 ในป 2564 มีตนทุนบริการและตนทุนดอกเบ้ีย 10.66 ลานบาท

เปรียบเทียบกับปกอนมีจํานวน 6.60 ลานบาท การเพ่ิมข้ึนมาจากการปรับอัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานลดลง โดย

รายละเอียดมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี  

การเปลีย่นแปลงของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เปนดังน้ี 

หนวย: ลานบาท 

 2564 2563 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตนป            63.58               61.30  

สวนท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุน:     

   ตนทุนบริการในปจจุบัน               9.71                 5.47  

   ตนทุนดอกเบ้ีย              0.95                 1.13  

ตนทุนบริการในอดตี  -   -  

รวมสวนท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุน            10.66                 6.60  

สวนท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:      

  สวนท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงขอสมมตดิานประชากรศาสตร              1.93                 7.11  

  สวนท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงขอสมมติทางการเงิน  (2.45)  (10.20)  

  สวนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ (2.33)                 3.95  

รวมสวนท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (2.84)                 0.86  

ผลประโยชนท่ีจายในระหวางป (3.98)  (5.18)  

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานปลายป            67.41               63.58  

(5)  คาจางและคาบําเหน็จคางจายเปนรายการคางจายตัวแทนและนายหนาจํานวน 94.73 ลานบาท คิดเปนอัตรา

รอยละ 1.51 ของยอดรวมหน้ีสินและสวนของเจาของ ลดลงจากปกอน 9.06 ลานบาท หรือรอยละ 8.73  

(6)  คาใชจายคางจายจํานวน 84.59 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 1.35 ของยอดรวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 

เพ่ิมข้ึนจากปกอน 21.32 ลานบาท หรือรอยละ 33.70 จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากคาใชจายเก่ียวกับพนักงานในสวนของ

คาตอบแทนโบนัสพิเศษเพ่ิมข้ึนจากปกอน 16.21 ลานบาท และคาใชจายในการสงเสริมการขาย 4.38 ลานบาท  
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2.2  สวนประกอบสวนของเจาของ 

(1) ในป 2564 มีสวนของเจาของ 2,248.29 ลานบาทเพ่ิมข้ึนจากปกอน 153.73 ลานบาทหรือรอยละ 7.34 มาจาก

กําไรสะสมท่ียังไมจัดสรรเพ่ิมข้ึนจํานวน 59.12 ลานบาท ประกอบดวย 

 หนวย: ลานบาท 

เงินปนผลจาย  (52.50)  

กําไรสําหรับป 2564             109.35  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืนสําหรับป 2564 (ขาดทุน)                2.27  

 รวม              59.12  

  (2) องคประกอบอ่ืนของสวนเจาของเพ่ิมข้ึน 94.61 ลานบาท ประกอบดวย 

 หนวย: ลานบาท 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ  (1.86)  

สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการวัดมลูคาเงินลงทุนในหลักทรัพย              96.47  

รวม              94.61  

4.3  สภาพคลอง 

ในระหวางป 2564 บริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 115.17 ลานบาท มีเงินสดสุทธิใชไปใน

กิจกรรมลงทุน 9.90 ลานบาท มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 66.90 ลานบาท เปนการใชกระแสเงินสดเพ่ือการ

จายเงินปนผล 52.5 ลานบาท และการชําระหน้ีตามสัญญาเชา 14.40 ลานบาท  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง 1.35 สูงกวาปกอนท่ี 1.30 ท้ังน้ี ดวยตามคํานิยาม

ความหมายของสินทรัพยสภาพคลอง หมายถึงเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดน้ัน บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพยซึ่งสวน

ใหญเปนสินทรัพยท่ีมีสภาพคลองสูง ซึ่งสินทรัพยเหลาน้ีสามารถเปลี่ยนเปนสินทรัพยสภาพคลองหรือเงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสดไดอยางรวดเร็วสามารถรองรับสภาพคลองเพ่ิมอีกระดับหน่ึง 

ในป 2564 รายจายฝายทุนของบริษัท ประกอบดวยการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการขยายงาน  

4.4  แหลงท่ีมาของเงินทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหน้ีสิน 4,030.62 ลานบาท มีสวนของเจาของ 2,248.29 ลานบาท คิดเปน

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของเจาของ 1.79 ซึ่งตํ่ากวาปกอนท่ี 1.90 เงินทุนเพ่ือการดําเนินงานสวนใหญมาจากสวนของเจาของ

และจากการประกอบธุรกิจ หน้ีสินของบริษัทเปนหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย ซึ่งประกอบดวยสํารองคาสินไหมทดแทน       

คาสินไหมทดแทนคางจาย สํารองเบ้ียประกันภัยจํานวน 2,838.29 ลานบาท และเจาหน้ีบริษัทประกันภัยตอ 839.31        

ลานบาท ซึ่งเกิดจากการดําเนินธุรกิจประกันภัยอันเปนธุรกิจหลัก บริษัทมีการบริหารจัดการทุนในการดํารงไวซึ่งความสามารถ

ในการดําเนินงานอยางตอเน่ือง และดํารงเงินกองทุนตามความเสี่ยงใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในป 2564 เงินกองทุนท่ีตองดํารงท้ังหมดตามกฎหมาย 616.00 ลานบาท 

ในขณะท่ีมีเงินกองทุนท่ีสามารถนํามาใชไดท้ังหมด 2,121.86 ลานบาท คิดเปนอัตราความเพียงพอของเงินกองทุนอยูท่ีรอยละ 

344.46 สูงกวาอัตราท่ีกฎหมายกําหนดไวไมตํ่ากวารอยละ 140 
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4.5   ภาระผูกพันดานหนี้สนิและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมียอดคงคางของคดีท่ีถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจํานวนประมาณ 66.10 ลานบาท 

จากการเปนผูรับประกันภัย ซึ่งผลของการพิจารณาคดีดงักลาวยังไมสิ้นสดุ ท้ังน้ี จากทุนทรัพยท่ีฟองรองดังกลาว บริษัทมีภาระ

ผูกพันไมเกินทุนประกันสูงสุดของกรมธรรม คิดเปนจํานวนรวม 34.10 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทรับรูและสํารองเผื่อผล

เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนเปนจํานวนประมาณ 33.60 ลานบาทไวในงบการเงินแลว และบริษัทมีหนังสือคํ้าประกันซึ่งออกโดย

ธนาคารจํานวน 2.60 ลานบาท และหนังสือรับรองท่ีออกในนามบริษัทเปนจํานวน 7.00 ลานบาท ซึ่งเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพัน

ทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัท 

4.6   ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

บริษัทไมไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ีเกิดข้ึนในป 2564 

ไมวาจะเปนในสวนของการดําเนินงาน หรือฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน เน่ืองจากบริษัทไดดําเนินการตามแผนการ

ดาํเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง (Business Continuity Plan: BCP) เพ่ือใหการบริการทุกสวนยังคงดําเนินไปอยางครบถวนและมี

ประสิทธิภาพ โดยแบงกลุมพนักงานใหทํางานท่ีบาน เพ่ือลดความแออัดในสํานักงานและลดการเดินทางของพนักงาน 

จัดเตรียมศูนยสํารองฉุกเฉินและสํานักงานสาขาเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน ในกรณีท่ีจําเปนตองปดท่ีทําการสํานักงานใหญ 

รวมท้ังจัดเตรียมระบบคอมพิวเตอรและระบบการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีบานและท่ีศูนยสํารองฉุกเฉิน ท้ังน้ี 

ในชวงเวลาดังกลาวทุกหนวยงานในบริษัทยังคงใหบริการไดตามปกติ 

ขอมูลเชิงปริมาณ หนวย : ลานบาท  
รายการ 2564 2563 

เบ้ียประกันภัยรับรวม 3,373 3,326 

เบ้ียประกันภัยท่ีถือเปนรายได (สทุธิ) 2,523 2,437 

รายไดจากการลงทุน และรายไดอ่ืน 92 17 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 109 71 

 

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ (รอยละ)  

รายการ 2564 2563 

อัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Loss Ratio) 63.50 59.12 

อัตราสวนคาใชจายในการดําเนินธุรกิจประกันภัย (Expense Ratio) 34.66 37.64 

อัตราสวนรวม (Combined Ratio) 98.16 96.76 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 494.31 461.79 

อัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน (Return on equity) 5.04 3.43 

 

8.  ความเพียงพอของเงินกองทุน  

บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีนโยบายและกระบวนการบริหารจัดการความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท 

เพ่ือใหเกิดความเช่ือมั่นและความมั่นคงของฐานะทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทกําหนดคาระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได คือ 

อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนของบริษัท (Capital Adequacy Ratio: CAR) มีคาไมตํ่ากวารอยละ 260 และระดับความเสี่ยง
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สูงสุดท่ีจะยอมรับไมตํ่ากวารอยละ 200 สําหรับสถานการณปกติ แตในกรณีเกิดเหตุการณวิกฤต บริษัทจะควบคุมอัตราสวน

การดํารงเงินกองทุนของบริษัทใหมีคาไมตํ่ากวารอยละ 120 ตามเกณฑมาตรฐานข้ันตํ่าท่ี คปภ.กําหนด  

ท้ังน้ี คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไดมีประกาศ เรื่อง การกําหนดประเภทและชนิดของ

เงินกองทุน รวมท้ังหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 จึงไดมีการ

เปลี่ยนวิธีการและหลักเกณฑในการคํานวณอัตราสวนการดํารงเงินกองทุน โดยมีรายละเอียดของขอมูลเชิงปรมิาณ ดังน้ี 

 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 
 ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  

2564 2563 

สินทรัพยรวม 6,105.69 5,848.31 

หน้ีสินรวม 3,768.51 3,678.30 

- หน้ีสินจากสญัญาประกันภยั  3,417.43 3,303.94 

   - หน้ีสินอ่ืน  351.08 374.36 

สวนของเจาของ  2,337.19 2,170.01 

อัตราสวนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ท่ีเปนสวนของเจาของตอเงินกองทุนท่ีตองดํารงตาม

กฎหมาย (รอยละ)  

339.17 447.04 

อัตราสวนเงินกองทุนช้ันท่ี 1 ตอเงินกองทุนท่ีตองดํารงตามกฎหมาย (รอยละ) 339.17 447.04 

อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (รอยละ) 339.17 447.04 

เงินกองทุนท่ีสามารถนํามาใชไดท้ังหมด 2,130.92 2,051.26 

เงินกองทุนท่ีตองดํารงตามกฎหมาย 628.28 458.86 

 

หมายเหตุ   -  ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการกําหนดประเภทและชนิด

ของเงินกองทุน รวมท้ังหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย 

กําหนดใหนายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการท่ีจําเปนในการกํากับดูแลบริษัทท่ีมีอัตราสวนความเพียงพอของ

เงินกองทุนตํ่ากวาอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนท่ีใชในการกํากับ (Supervisory CAR) ท่ีกําหนดไวใน

ประกาศฯ ได 

  - รายการขางตนคํานวณโดยใชมูลคาตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวา

ดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย และประกาศคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการกําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมท้ังหลักเกณฑ 

วิธีการและเง่ือนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย 

 

9.  งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับรอบปปฏิทินท่ีลวงมาท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว 

https://www.navakij.co.th/public/core/uploaded/documents/1533ee9eef8562f3a415652b3b779211.pdf 
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