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ส่วนท่ี 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล 

1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ

ตามท่ีกําหนดไว้ รวมถึงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการท่ี

สําคัญ ช่องทางการติดต่อกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหม

ทดแทนตามสัญญาประกันภัย    

1.1 ประวัติบริษัท          

 บริษทั หล่วงหลีประกันภยั จาํกัด ได้รับการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2476 โดยบุคคลใน

ตระกูลหวัง่หลี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับประกนัวินาศภยั โดยในยุคแรกของการก่อตั้งไดรั้บประกนัเฉพาะดา้นอคัคีภยัและภยั

ทางทะเล ต่อมาวนัท่ี 15 สิงหาคม 2528 ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั นวกิจประกนัภยั จาํกดั จากนั้นบริษทัไดรั้บ

อนุมติัให้เข้าซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นวนัแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2533 ด้วยทุนจด

ทะเบียน 40 ลา้นบาท และในปี 2535 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 80 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2536 บริษทั

ไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั โดยเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั นวกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  

 ตลอดระยะเวลากว่าแปดทศวรรษ บริษทัไดพ้ฒันาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเน่ืองและมัน่คง ปัจจุบนับริษทัมีทุน   

จดทะเบียนรวม 340 ลา้นบาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ทั้งจาํนวน 

 บริษทัดาํเนินธุรกิจการรับประกันวินาศภยัทุกประเภท ไดแ้ก่ การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัทางทะเลและ

ขนส่ง การประกนัภยัรถยนต ์และการประกนัภยัเบด็เตลด็  

 

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ 

 บริษทัไดว้างแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2558-2562) ท่ีมุ่งเน้นเร่ืองการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด การลดค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินงาน และการรักษาอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น เพ่ือให้บริษทัเติบโตอยา่งย ัง่ยืนในอนาคต รวมทั้งมีเป้าหมายระยะยาวใน

การเพ่ิมสัดส่วนการรับประกนัภยักลุ่มลูกคา้บุคคลและกลุ่มลูกคา้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีวิสัยทศัน์และพนัธกิจ

ซ่ึงกาํหนดโดยคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้ทุกคนในองคก์รมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาอนุมติัแผนกลยุทธ์และทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทั สําหรับปี 

2562 ซ่ึงทบทวนโดยฝ่ายบริหาร โดยไดต้ั้งเป้าหมายในการเป็นบริษทัประกนัภยัขนาดกลางท่ีดาํเนินงานอย่างชาญฉลาดและ

แสวงหาโอกาสในการทาํธุรกิจ กาํหนดแนวทางการบรรลุเป้าหมายในการเติบโตโดยยงัคงผลกาํไร รวมทั้งเตรียมความพร้อม

เพ่ือรองรับช่องทางการขายใหม่และการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย รวมทั้ง การลดตน้ทุนในระยะยาว 

 

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

1.  การรับประกันภัย 

     ธุรกิจหลกัของบริษทั คือ การรับประกนัวินาศภยัทุกประเภท ไดแ้ก่ การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัทาง

ทะเลและขนส่ง การประกนัภยัรถยนต ์และการประกนัภยัเบด็เตลด็ โดยแบ่งเป็น 

     - การรับประกนัภยัโดยตรง ซ่ึงบริษทัจะรับประกนัภยัผ่านตวัแทน นายหน้า นายหน้านิติบุคคล และสาขา  

ต่าง ๆ ของบริษทั สัดส่วนการรับประกนัภยัโดยตรง เกินกว่าร้อยละ 90 ของเบ้ียประกนัภยัรับรวมทั้งส้ิน 

 - การรับประกนัต่อและเอาประกนัต่อระหว่างบริษทัประกนัวินาศภยัอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงใน

การรับประกนัภยั 
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2. การลงทุน 

บริษทัมีการบริหารจดัการเงินส่วนท่ีเหลือจากการดาํเนินธุรกิจประกนัวินาศภยัอนัเป็นธุรกิจปกติไปลงทุน 

โดยประเภทการลงทุนและมูลค่าเงินลงทุนเป็นไปตามประกาศของ คปภ. เร่ืองการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทั

ประกนัวินาศภยัโดยบริษทัมีการกระจายการลงทุนในหลกัทรัพยห์ลากหลายประเภท เช่น การฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน 

การซ้ือตัว๋เงินคลงัพนัธบตัรรัฐบาล หุ้นกู ้การลงทุนในหุ้น และหน่วยลงทุน 

 

1.4  รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการท่ีสําคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัย แยกตามประเภท

ของการรับประกันภัย  

 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 บริษทัไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยัครบทุกประเภท ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ คือ กรมธรรม์

ประเภทต่าง ๆ ท่ีให้ความคุม้ครองต่อความเสียหายหรือความสูญเสียกบัทรัพยสิ์น หรืออุบติัเหตุท่ีเกิดขึ้นกบัชีวิตจากเหตุ

วินาศภยั กรมธรรมส่์วนใหญ่มีระยะเวลาคุม้ครอง 1 ปีโดยแบ่งตามประเภทการรับประกนัภยัดงัน้ี 

1. การประกันภัยรถยนต์   

    ให้บริการรับประกนัภยัความเสียหายจากการใช้รถยนต์ เช่น อุบติัเหตุท่ีเกิดขึ้นจากการชนหรือควํ่า หรือรถ  

สูญหายทั้งคัน การบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตของผูข้บัขี่ ผูโ้ดยสาร และบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของ

บุคคลภายนอก การประกนัตวัผูข้บัขี่ และการต่อสู้คดีทางแพ่ง การประกนัภยัรถยนต ์แบ่งออกเป็น 

 - การประกนัภยัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ท่ีกาํหนดให้เจา้ของรถซ่ึงใชร้ถ

หรือมีรถไวเ้พ่ือใช ้ตอ้งจดัให้มีการประกนัความเสียหายสาํหรับผูป้ระสบภยัจากรถ 

 - การประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ แบ่งออกเป็น 3 หมวดความคุม้ครอง ไดแ้ก่ ความคุม้ครองความเสียหาย

ต่อรถยนต์ ความคุม้ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และหมวดภยัเพ่ิม เช่น การประกนัตวัผูข้บัขี่ และอุบติัเหตุส่วน

บุคคล 

 - การรับประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ แบบคุม้ครองเฉพาะภยัท่ีคุม้ครองความเสียหายต่อรถยนต์เฉพาะจาก

การชนกบัยานพาหนะทางบก  

 - การรับประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ คุม้ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  

2. การประกันอัคคีภัย    

     ให้บริการรับประกนัภยัความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแก่ทรัพยสิ์นต่างๆ เช่น ส่ิงปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่ง 

เคร่ืองจกัร และสต็อกสินคา้ท่ีอยู่ภายในอาคาร ท่ีมีสาเหตุจากไฟไหม ้ฟ้าผา่ รวมถึงภยัอ่ืน ๆ ท่ีผูเ้อาประกนัสามารถเลือกซ้ือ

เพ่ิมเติม เช่น ภยัระเบิด ภยัลมพายุ ภยันํ้ าท่วม ภยัแผ่นดินไหว เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัรับประกนัการสูญเสียรายไดจ้ากธุรกิจ

หยดุชะงกั อนัเน่ืองมาจากอคัคีภยัและภยัอ่ืน ๆ ท่ีไดเ้ลือกซ้ือเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ 

     - การประกนัอคัคีภยัสําหรับท่ีอยู่อาศยั คุม้ครองทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัท่ีไดรั้บความเสียหายจาก ไฟไหม ้

ฟ้าผา่ ภยัระเบิด และภยัธรรมชาติ 

     - การประกันอคัคีภยัท่ีอยู่อาศยัแบบประหยดัสําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) คุ ้มครองทรัพยสิ์นท่ีเอา

ประกนัภยัท่ีไดรั้บความเสียหายจากไฟไหม ้ฟ้าผา่ และระเบิด  

     - การประกนัภยัทรัพยสิ์นคุม้ครองภยัก่อการร้าย คุม้ครองทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัท่ีไดรั้บความเสียหายทาง

กายภาพเน่ืองจากภยัก่อการร้าย รวมทั้งการถูกปาระเบิดหรือถูกวางระเบิดโดยบุคคลภายนอก 
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 - การประกันภยัทรัพยสิ์นคุม้ครองภยัจากเหตุการณ์ความไม่สงบ คุม้ครองทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยัได้รับ

ความเสียหายทางกายภาพเน่ืองจากการนดัหยดุงาน (strike) หรือการจลาจล (riot) หรือการกระทาํอนัมีเจตนาร้าย (malicious 

act) เพ่ือผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม หรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง (civil commotion) หรือการก่อ

วินาศกรรม (sabotage) หรือการก่อการร้าย (terrorism) 

3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง     

     ให้บริการรับประกนัภยัความเสียหายท่ีเกิดจากอุบติัเหตุระหว่างการขนส่งสินคา้ ทั้งทางรถยนต ์รถไฟ เรือเดิน

สมุทร หรือเคร่ืองบิน ทั้งในและต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การประกนัภยัสินคา้และการประกนัภยั ตวัเรือ ทั้งน้ี 

การประกนัภยัทางทะเลและขนส่งท่ีเป็นงานหลกัของบริษทั ไดแ้ก่ การประกนัภยัสินคา้ 

4.   การประกันภัยเบ็ดเตล็ด   

ให้บริการรับประกนัภยัประเภทต่างๆ นอกเหนือจากความคุม้ครองของการประกนัภยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไดแ้ก่ 

-    การประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ให้ความคุม้ครองการบาดเจ็บ เสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะหรือทุพพลภาพ 

ของผูเ้อาประกนัอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ 

- กรมธรรม์ประกนัภยั 200 สําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) คุม้ครองการบาดเจ็บ เสียชีวิต การสูญเสีย

อวยัวะ หรือทุพพลภาพ อนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ รวมถึงค่าปลงศพ กรณีท่ีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 

- การประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากปัจจัยภายนอกร่างกายของ          

ผูเ้อาประกนัภยั อนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง ซ่ึงเป็นผลให้ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตหรือสูญเสียอวยัวะ 

รวมถึงค่ารักษาพยาบาลอนัเน่ืองมาจากการบาดเจ็บนั้นดว้ย 

- การประกนัภยัการเดินทางไปตา่งประเทศ คุม้ครองระหว่างการเดินทางและขณะท่ีอยูใ่นต่างประเทศ โดยให้

ความคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย การเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง

เน่ืองจากอุบติัเหตุ ค่าใชจ้่ายในการเคล่ือนยา้ยเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ค่าใชจ้่ายในการส่งศพกลบัประเทศ ค่าใชจ้่ายท่ี

เพ่ิมขึ้นจากการล่าชา้ของการเดินทาง การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพยสิ์นส่วนตวัภายในกระเป๋า

เดินทาง การล่าชา้ของกระเป๋าเดินทาง และความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

- การประกนัสุขภาพส่วนบุคคลและสุขภาพหมู่ คุม้ครองค่าใชจ้่ายในการรักษาพยาบาล เช่น ค่าห้องค่าอาหาร 

ค่ายารักษาโรค ค่าผา่ตดั และค่าแพทย ์เป็นตน้ 

- การประกนัภยัสุขภาพและอุบติัเหตุส่วนบุคคล เป็นกรมธรรมท่ี์รวมความคุม้ครองของการประกนัภยัสุขภาพ 

และการประกนัภยัอุบติัเหตุเขา้ดว้ยกนั รวมถึงการชดเชยรายไดร้ะหว่างรักษาตวัในโรงพยาบาล  เพ่ือรักษาโรคมะเร็ง หรือ

โรคหวัใจ 

- การประกันภยัชดเชยรายได้ คุ ้มครองการเข้าพกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยใน โดยการจ่ายค่าชดเชยรายวนั ตาม

จาํนวนวนัท่ีเขา้พกัรักษาตวัให้กบัผูเ้อาประกนัภยั การชดเชยรายไดข้ณะพกัฟ้ืนท่ีบา้นภายหลงัออกจากโรงพยาบาล รวมถึง

การประกนัอุบติัเหตุ และค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย  

- การประกนัภยัโรคมะเร็ง คุม้ครองกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัพบว่าเป็นโรคมะเร็งคร้ังแรก ซ่ึงจะจ่ายค่าทดแทน

ให้เป็นจาํนวนเงิน รวมถึงเงินช่วยเหลือรายเดือนและค่ารักษาพยาบาลผูป่้วยนอก หลงัจากมีการผา่ตดัโรคมะเร็ง 

- การประกนัภยัผูเ้ล่นกอลฟ์ คุม้ครองอุบติัเหตุของผูเ้อาประกนัภยัระหว่างการฝึกซ้อมหรือเล่นกอลฟ์  รวมถึง

อุปกรณ์กอลฟ์ และรางวลัพิเศษจากการตีโฮล-อิน-วนั และคุม้ครองบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บบาดเจ็บหรือทรัพยสิ์นเสียหาย

จากการเล่นหรือฝึกซอ้มของผูเ้อาประกนัภยั 
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- การประกันภัยโจรกรรม ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินภายในสถานท่ีเอาประกันภัย ซ่ึงสูญหายจากการ         

ลกัทรัพย ์การปลน้ทรัพย ์และชิงทรัพย ์

- การประกนัความเส่ียงภยัทุกชนิด ให้ความคุม้ครองความเสียหายหรือสูญเสียทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั อนั

เน่ืองมาจากภยัทุกประเภทท่ีมิไดร้ะบุยกเวน้ในกรมธรรม ์

- การประกันความเส่ียงภัยจากวิศวกรรมตามสัญญา ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินตามโครงการก่อสร้าง

เคร่ืองจกัรท่ีนํามาติดตั้ง ความรับผิดจากการดาํเนินงานก่อสร้างหรือการติดตั้งเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

ดาํเนินงาน รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจากการดาํเนินงานก่อสร้างหรือติดตั้งนั้น ๆ 

- การประกนัภยัเคร่ืองจกัร คุม้ครองทรัพยสิ์นท่ีเป็นเคร่ืองจกัร อาทิ เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า เคร่ืองจกัรเฉพาะทาง

ต่างๆ  ท่ีเสียหายจากอุบติัเหตุท่ีเกิดขึ้นอยา่งไม่คาดคิด อาทิ ความบกพร่องจากการออกแบบ ขาดความชาํนาญ ไฟฟ้าลดัวงจร 

การระเบิดในทางฟิสิกส์ หรือการถูกกลัน่แกลง้ 

- การประกนัภยัหมอ้กาํเนิดไอนํ้ า คุม้ครองความเสียหายของการระเบิดและยบุแฟบของหมอ้ไอนํ้ าและถงัอดั

ความดนัท่ีเกิดจากความบกพร่องหรือการใชง้านต่าง ๆ และอนัตรายท่ีเกิดแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืน 

- การประกนัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ให้ความคุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีต่อ

บุคคลภายนอก สาํหรับการบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือการสูญเสียชีวิต หรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นต่อทรัพยสิ์น 

- การประกนัเงิน คุม้ครองความเสียหายของเงินภายในสถานท่ีเอาประกนัภยั ภายในตูห้รือห้องนิรภยั และ

ภายนอกสถานท่ีเอาประกนัภยั ขณะขนส่งตามเส้นทางท่ีระบุไว ้

- การประกนัความซ่ือสัตยข์องลูกจา้ง คุม้ครองจาํนวนเงินท่ีนายจา้งสูญเสียไป เน่ืองมาจากการฉ้อโกง ยกัยอก 

หรือทุจริตของลูกจา้งในหนา้ท่ีตามท่ีระบุไว ้

- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย อันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 ตาม

พระราชบญัญติัควบคุมนํ้ ามนัเช้ือเพลิง คุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายท่ีผูเ้อาประกนัมีต่อบุคคลภายนอก อนัเกิดจาก

อคัคีภยั หรือการระเบิดจากการประกอบกิจการนํ้ามนัเช้ือเพลิง หรือการจดัเก็บนํ้ามนัเช้ือเพลิงในสถานท่ีประกอบการ 

- การประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย คุ ้มครอง

ผูป้ระกอบการ สาํหรับความรับผิดตามกฏหมายท่ีเกิดขึ้นจากสินคา้ไม่ปลอดภยั อนัอาจจะเกิดจากความบกพร่องของสินคา้   

- การประกนัภยัเบด็เตลด็อ่ืน ๆ 

รายการ 

การ

ประกัน

อัคคีภัย 

การประกันภัย

ทางทะเลและ

ขนส่ง 

การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

รวม 

ตัว
เรื

อ 

สิน
ค้า

 

ภา
คบั

งคั
บ

 

ภา
คส

ม
ัคร

ใจ
 

คว
าม

เสี่
ยง

ภัย

ท
รัพ

ย์สิ
น

 

คว
าม

รับ
ผิด

ต่อ

บุ
คค

ลภ
าย

น
อก

 

วิศ
วก

รร
ม 

อุบั
ติเ

ห
ตุส่

วน
บุ

คค
ล 

สุข
ภา

พ
 

อื่น
ๆ 

จาํนวนเบ้ีย

ประกนัภยัรับ

โดยตรง 

    293.01   0.12     76.62     68.59      1,640.42   276.00     16.85     58.71    236.44   37.61  160.78   2,865.15  

สัดส่วนของ

เบ้ียประกนัภยั 

(ร้อยละ) 

      10.23   0.01      2.67       2.39           57.26       9.63       0.59       2.05       8.25     1.31      5.61      100.00  
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1.5  ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน

ตามสัญญาประกันภัย    

1.5.1   ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย           

-  สินไหมรถยนต ์

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

- สินไหมอุบติัเหตุและสุขภาพ 

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

- สินไหมอคัคภียัและทรัพยสิ์น 

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

 

1.5.2   วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพพิาทหรือเร่ืองร้องเรียน 

    แนะนํา / ติดตาม / ร้องเรียนการให้บริการ 

- ง่าย:    ช่องทางการติดต่อสะดวก เขา้ถึงไดง้่าย ทุกท่ี ทุกเวลา 

- ปลอดภยั:  รักษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนตวัของผูร้้องเรียน 

- ไวใ้จ:    ผูร้้องเรียนมีความเช่ือมัน่ในระบบการจดัการไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

- เป็นธรรม:   ยึดมัน่หลกัธรรมาภิบาล สร้างความมัน่ใจต่อองคก์รและภาคธุรกิจประกนัภยั 

ช่องทางติดต่อ 

• Social Network  

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

- Facebook: www.facebook.com/navakijinsurance 

- Email: customerservice@navakij.co.th 

- Line ID: nkiclaimservice  

• สาํนกังานบริการลูกคา้ 

 บริษทั นวกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) อาคารสาธรธานี ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500 

• Navakij Call Center 1748 กด 5 

 

2.   กรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการดําเนินการตาม

กรอบและกระบวนการดังกล่าว 

2.1  กรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

หมวดสิทธิของผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงหน้าท่ีในการดูแลผลประโยชน์และเคารพสิทธิพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้นทุกราย

ตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกนัในฐานะเป็นเจา้ของบริษทั ไดแ้ก่ สิทธิในการไดรั้บใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น สิทธิใน

การได้รับสารสนเทศท่ีเพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการตดัสินใจ สิทธิในการไดรั้บส่วนแบ่งกาํไรในรูป    

https://www.navakij.co.th/th/nki-services/motor-claims/motor-incident-report
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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เงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม เพ่ือตัดสินใจในการเปล่ียนแปลง

นโยบายหรือปัจจยัพ้ืนฐานท่ีสําคญัของบริษทั เช่น การเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ การขายหรือโอนกิจการของบริษทัให้แก่บุคคลอ่ืน การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืน การจดัสรรเงินปันผล 

การเพ่ิมทุนหรือลดทุน และการอนุมติัรายการพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่รายการท่ีเกิดขึ้นตามปกติ เป็นตน้ บริษทักาํกบัดูแลกิจการ

โดยมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น และมัน่ใจว่าการดาํเนินงานของบริษทัจะเป็นไปในทิศทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ผูถื้อหุ้น  

หมวดการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั  

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกรายให้ไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมและ

เป็นธรรม โดยกาํหนดแนวทางปฏิบติัดว้ยการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการและการดาํเนินงานของ

บริษทั  

หมวดบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสําคญัในการเคารพสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  โดย

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างเสริมผลการดาํเนินงานของบริษทัและยึดถือประโยชน์

ร่วมกนับนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม รวมทั้งดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี 

บริษทัยงัไดก้าํหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน เพ่ือใชเ้ป็นแนวปฏิบติัท่ีดีและยึดถือในการ

ปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด รวมทั้งไดก้าํหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามไวใ้นคู่มือพนกังาน 

หมวดการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

บริษทัให้ความสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศและข่าวสารต่าง ๆ ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่

ขอ้มูลทางการเงิน เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของนกัลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยมีนโยบาย

ในการเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้ทนัต่อเวลาและเหตุการณ์ ตามกฎเกณฑ์ของ ตลท. ก.ล.ต. 

คปภ. และหน่วยงานกาํกบัดูแลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งเคร่งครัด 

บริษทัมีการส่ือสารขอ้มูลผ่านช่องทางหลากหลายไปยงัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูส้นใจทัว่ไป เพ่ือให้สามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวก เช่น แบบ 56-1 รายงานประจาํปี รายงานผลการดาํเนินงานรายไตรมาส  เวบ็ไซตข์องบริษทั การ

พบปะและการสัมภาษณ์ การแถลงข่าวต่อส่ือมวลชนสําหรับเหตุการณ์สําคญัต่าง ๆ รวมทั้งผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ของบริษทั

เพ่ือให้สาธารณชนไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งทัว่ถึง 

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัในฐานะตัวแทนของผูถื้อหุ้น มีบทบาทสําคญัในการกาํหนดนโยบายและทิศทางการ

ดาํเนินงานของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผูถื้อหุ้น และเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทมีความ

รับผิดชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้นนกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และเพ่ิมมูลค่าให้แก่

องคก์ร 

2.  กระบวนการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสําคญัของการควบคุมภายใน (Internal Control) ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ี

จะช่วยให้การดาํเนินธุรกิจของบริษทับรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รวมทั้งป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบติังาน และลดความเสียหายท่ีจะเกิดตามมา โดยมุ่งเน้น
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ในเร่ืองความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความสอดคลอ้งกบัระบบการบริหารความเส่ียง และการปฏิบติัตามกฎหมาย

หรือระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานกาํกบั 

คณะกรรมการจึงไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบในการสอบทานระบบควบคุมภายใน 

โดยพิจารณาจากรายงานของสํานกัตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี เพ่ือควบคุมให้ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมี

ประสิทธิภาพ ความเหมาะสม ความเพียงพอ และครอบคลุมกระบวนการทาํงานทั้งหมดของบริษทั ทั้งในดา้นการบริหาร 

การดาํเนินงาน การบญัชีและการเงิน และการปฏิบติัตามกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ตามกรอบการควบคุม

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

 

2.2  โครงสร้างองค์กรของบริษัท 

 
 

2.3  โครงสร้างการจัดการของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท 

1. นายสุจินต ์ หวัง่หลี ประธานกรรมการและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

2. นายปิติพงศ ์ พิศาลบุตร กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

3. ศาสตราจารยพิ์เศษหิรัญ รดีศรี กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. นายประมนต ์ สุธีวงศ ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 

5. นายนิพล ตั้งจีรวงษ ์ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

6. นายเกียรติ ศรีจอมขวญั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 

7. นายพรพงษ ์ พรประภา กรรมการอิสระ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 



 

แบบ ปผว. 1 ปี 2561   9 

 

8. นายชาน ซู ลี กรรมการอิสระ 

9. นายทาํนุ หวัง่หลี กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

10. นายวุฒิชยั หวัง่หลี กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

11. นางสาวจิตตินนัท ์ หวัง่หลี กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

12. นายเขต หวัง่หลี กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

13. นางสาวจารุวรรณ จบัจาํรูญ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและเลขานุการบริษทั 

บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. กาํกบัดูแลกิจการให้มีการบริหารจัดการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ

บริษทั 

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ทิศทางการดาํเนินธุรกิจ และกาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการ

ให้เป็นไปตามวิสัยทศัน์ หรือทิศทางท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ดาํเนินการให้บริษทัมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินผล

การปฏิบติังานเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

4. พิจารณาอนุมติัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการดาํเนินการใด ๆ ตามท่ีกฎหมายและหน่วยงานกาํกบัดูแล

กาํหนด เช่น สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) สํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) ฯลฯ เพ่ือป้องกนัการทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

5. พิจารณาอนุมติัการทาํรายการไดม้าและการจาํหน่ายไปของสินทรัพย ์และการดาํเนินการใด ๆ ตามท่ีกฎหมาย

และหน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนด เช่น คปภ. ก.ล.ต. ฯลฯ เพ่ือป้องกนัการทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6. พิจารณาอนุมติัในเร่ืองท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการขนาดใหญ่

ท่ีมีมูลค่าเกินอาํนาจของฝ่ายบริหาร 

7. จดัให้มีระบบการดาํเนินงานรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารความเส่ียง และการ

ควบคุมภายใน รวมถึงให้มีหน่วยงานหรือบุคลากรท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี ทาํหน้าท่ีในการตรวจสอบการ

ปฏิบติังานขา้งตน้ เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอและมีความโปร่งใส 

8. ดูแลให้มีการสรรหากรรมการและจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งงานของผู ้บริหารระดับสูงอย่างมี

ประสิทธิผล 

9. จัดตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเพียงพอและเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติหน้าท่ี รวมถึงแต่งตั้ ง 

มอบหมายบุคคลอ่ืนใดให้ดาํเนินกิจการของบริษทัภายใตก้ารควบคุมและภายในเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

10. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นประจาํทุกปี 

11. อนุมติัหลกัเกณฑก์ารจ่ายโบนสัพิเศษประจาํปีให้แก่พนกังาน 

12. แต่งตั้งเลขานุการบริษทั 

 

ผู้บริหาร 

1. นายปิติพงศ ์ พิศาลบุตร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูอ้าํนวยการ 

2. นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน ์ รองกรรมการผูอ้าํนวยการ - การเงิน 
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3. นางนลินา โพธารามิก รองกรรมการผูอ้าํนวยการ - รับประกนั 

4. นายอนรรฆ หวัง่หลี ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ - บริหารสินทรัพย ์

5. นายอนิญช์ หวัง่หลี ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ - สินไหมทดแทน 

6. ดร.ศรัณฐ์ หวัง่หลี ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ - พฒันาธุรกิจ ปฏิบติังานการตลาด 

     บริหารช่องทางการขาย และสนบัสนุนการตลาด 

7. นายเรวตั เมธีวีรังสรรค ์ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ - ระบบขอ้มูล 

บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร 

นายปิติพงศ์ พศิาลบุตร กรรมการผู้อํานวยการ 

1. บริหารกิจการของบริษทัตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํส่ัง และมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 

2. บริหาร จัดการ ควบคุม และดาํเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณท่ี

ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. บริหาร จดัการ ควบคุมให้ทุกฝ่ายดาํเนินการให้มีการจดัทาํและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษทั รวมถึง

แผนงานและงบประมาณ ต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือขออนุมติั และให้รายงานความกา้วหนา้ตามแผนงานและงบประมาณ

ท่ีไดรั้บอนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 

4. บงัคบับญัชา ติดต่อ ส่ังการ ดาํเนินการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคาํส่ัง หนงัสือแจง้หรือ

หนงัสือใดๆ ท่ีใชติ้ดต่อกบัหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืน เพ่ือให้การดาํเนินงานของบริษทัสําเร็จลุล่วงอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

5. บงัคบับญัชาพนกังานและลูกจา้ง รวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เล่ือน ลด ตดัเงินเดือนหรือค่าจา้ง ลงโทษ

ทางวินยั ตลอดจนให้ออกจากตาํแหน่งตามระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือคาํส่ังท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บริษทักาํหนด 

6. วางแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลของรองกรรมการผูอ้าํนวยการ ดาํเนินตามแผนและติดตามผลการพฒันา

บุคลากร 

7. พิจารณาอนุมติัแผนความกา้วหนา้ในสายอาชีพให้กบัพนกังาน ไม่ว่าจะเป็นการเล่ือนตาํแหน่งและการโอนยา้ย

งาน 

8. มีอาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะแทนได ้โดยการมอบอาํนาจ

ช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามหนังสือมอบอาํนาจ และ/หรือ ให้

เป็นไปตามระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือคาํส่ังท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บริษทักาํหนดไว ้

 

นางสาวอนุกูล  ฐิติกุลรัตน์ รองกรรมการผู้อํานวยการ กํากับดูแลฝ่ายการเงนิ 

1. กาํหนดนโยบายของหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลให้สอดคลอ้งกบันโยบายธุรกิจของบริษทั  

2. พิจารณาอนุมติัแผนงานของหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัดูแล 

3. พิจารณาอนุมติัวิธีการและขั้นตอนการปฏิบติังานของหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัดูแล 

4. สอบทานแผนงบประมาณการใช้จ่ายของหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแล และพิจารณาอนุมัติการใช้

งบประมาณภายในอาํนาจท่ีกาํหนด 

5. วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ดําเนินการตามแผนและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร ของระดับ

ผูอ้าํนวยการฝ่าย 
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6. สอบทานแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ พร้อมทั้งติดตามการเล่ือนตาํแหน่งและการโอนยา้ยงานของ

พนกังานตามแผน 

7. บริหารขอ้มูล การรายงานทางการเงิน และการจดัทาํบญัชี การเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป  

8. บริหารเงินสดและเงินทุนหมุนเวียน ตลอดจนจดัหาและจดัสรรเงินทุนของธุรกิจ 

9. จดัการและวางแผนดา้นภาษีอากร  

10. ควบคุมความเส่ียงทางการเงินและการบญัชี ตลอดจนสินทรัพยต์่างๆ ของกิจการไม่ให้เกิดการสูญเสีย  

11. พยากรณ์ทางการเงินและงบประมาณเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัทิศทางของบริษทั เก่ียวกบัยอดขายและรายได ้โดย

ใชง้บประมาณเป็นตวัควบคุมการบริหารในการตรวจสอบผลการปฏิบติังาน  

12.  จดัทาํรายงานและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ  

 

นางนลินา  โพธารามิก รองกรรมการผู้อํานวยการ กํากับดูแลฝ่ายรับประกัน และสํานักบริหารความเส่ียง 

1. กาํหนดนโยบายของหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลให้สอดคลอ้งกบันโยบายธุรกิจของบริษทั 

2. พิจารณาอนุมติัแผนงานของหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัดูแล 

3. พิจารณาอนุมติัวิธีการและขั้นตอนการปฏิบติังานของหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัดูแล 

4. สอบทานแผนงบประมาณการใช้จ่ายของหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแล และพิจารณาอนุมัติการใช้

งบประมาณภายในอาํนาจท่ีกาํหนด 

5. วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  ดําเนินการตามแผนและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร ของระดับ

ผูอ้าํนวยการฝ่าย 

6. สอบทานแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ พร้อมทั้งติดตามการเล่ือนตาํแหน่งและการโอนยา้ยงานของ

พนกังานตามแผน 

 

นายอนรรฆ  หว่ังหลี รองกรรมการผู้อํานวยการ กํากับฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 

1. กาํหนดนโยบายของหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลให้สอดคลอ้งกบันโยบายธุรกิจของบริษทั   

2. พิจารณาอนุมติัแผนงานของหน่วยงาน  ภายใตก้ารกาํกบัดูแล 

3. พิจารณาอนุมติัวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบติังานของหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัดูแล 

4. สอบทานแผนงบประมาณการใช้จ่ายของหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแล และพิจารณาอนุมัติการใช้

งบประมาณภายในอาํนาจท่ีกาํหนด 

5. วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  ดําเนินการตามแผนและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร ของระดับ

ผูอ้าํนวยการฝ่าย 

6. สอบทานแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ พร้อมทั้งติดตามการเล่ือนตาํแหน่งและการโอนยา้ยงานของ

พนกังานตามแผน 

 

นายอนิญช์  หว่ังหลี รองกรรมการผู้อาํนวยการ กํากับดูแลฝ่ายสินไหมทดแทน 

1. กาํหนดนโยบายของหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลให้สอดคลอ้งกบันโยบายธุรกิจของบริษทั   
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2. พิจารณาอนุมติัแผนงานของหน่วยงาน  ภายใตก้ารกาํกบัดูแล 

3. พิจารณาอนุมติัวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบติังานของหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัดูแล 

4. สอบทานแผนงบประมาณการใช้จ่ายของหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแล และพิจารณาอนุมัติการใช้

งบประมาณภายในอาํนาจท่ีกาํหนด 

5. วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  ดําเนินการตามแผนและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร ของระดับ

ผูอ้าํนวยการฝ่าย 

6. สอบทานแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ พร้อมทั้งติดตามการเล่ือนตาํแหน่งและการโอนยา้ยงานของ

พนกังานตามแผน 

 

ดร. ศรัณฐ์  หว่ังหลี รองกรรมการผู้อํานวยการ กํากับดูแลฝ่ายบริหารช่องทางการขาย ฝ่ายปฏิบัติงานการตลาด 

ฝ่ายสนับสนุนการตลาด และฝ่ายพฒันาธุรกิจ  

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

1. กาํหนดนโยบายของหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลให้สอดคลอ้งกบันโยบายธุรกิจของบริษทั   

2. พิจารณาอนุมติัแผนงานของหน่วยงาน  ภายใตก้ารกาํกบัดูแล 

3. พิจารณาอนุมติัวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบติังานของหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัดูแล 

4. สอบทานแผนงบประมาณการใช้จ่ายของหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแล และพิจารณาอนุมัติการใช้

งบประมาณภายในอาํนาจท่ีกาํหนด 

5. วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  ดําเนินการตามแผนและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร ของระดับ

ผูอ้าํนวยการฝ่าย 

6. สอบทานแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ พร้อมทั้งติดตามการเล่ือนตาํแหน่งและการโอนยา้ยงานของ

พนกังานตามแผน 

 

2.4  คณะกรรมการชุดย่อย  

2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งคณะ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และ

อยูใ่นตาํแหน่งไดไ้ม่เกิน 3 วาระ โดยในเดือนพฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่ีครบ

กาํหนดออกตามวาระ ดงัรายช่ือดา้นล่าง กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งตอ่ไปอีก 1 วาระ 

1. ศาสตราจารยพิ์เศษหิรัญ รดีศรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายประมนต ์ สุธีวงศ ์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายเกียรติ ศรีจอมขวญั กรรมการตรวจสอบ 

โดยกรรมการตรวจสอบลาํดบัท่ี 1 เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ดา้นบญัชีและการเงินและมีประสบการณ์ในการ

สอบทานงบการเงินของบริษทั 

ทั้งน้ี นายพิสิษฐ์ โพธิเสถียร ผูอ้าํนวยการสํานกัตรวจสอบภายใน ทาํหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินท่ีมีความสมบูรณ์ เช่ือถือได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสําคญั

โดยครบถว้นและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย ถอดถอน การพิจารณาความดีความชอบและค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน รวมถึงกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน      

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) กฎหมายว่าดว้ยการประกนัวินาศภยั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชี

และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย

อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง     

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้กาํหนดของ ตลท. ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเส่ียงของบริษทัว่าเป็นไปตามกรอบการบริหาร

ความเส่ียงและนโยบายการบริหารความเส่ียง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือประเมินผลการบริหารความเส่ียงของ

บริษัทโดยรวม และให้ข้อเสนอแนะแก่ผูบ้ริหารเพ่ือกํากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

7. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 

8. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

8.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

8.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

8.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ 

ตลท. หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

8.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

8.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

8.6 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ   

แต่ละท่าน 

8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตาม    

กฎบตัร 

8.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู ้ถือหุ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

10. ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาํ

ดังต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ
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ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร 

10.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

10.2 การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ ตลท. กฎหมายว่าดว้ย

การประกนัวินาศภยั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

หากคณะกรรมการของบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตาม

วรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาํตามวรรคหน่ึงต่อ ก.ล.ต. หรือ ตลท. 

และคณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งรายงานต่อ คปภ. โดยไม่ชกัชา้ 

11. ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของบริษัทได้กระทําความผิดตามท่ีกฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัทราบและเพ่ือดาํเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกัชา้ และให้คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองตน้ให้แก่สํานกังานและผูส้อบบญัชีทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบ

บญัชี พฤติการณ์อนัควรสงสัยท่ีตอ้งแจง้ดงักล่าว และวิธีการเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไป

ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 

2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 ประกอบด้วยกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัท มีวาระการดํารงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในเดือน

กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการบริหารความเส่ียง ท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ ดงัรายช่ือดา้นล่าง 

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีก 1 วาระ 

1. นายนิพล ตั้งจีรวงษ ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายปิติพงศ ์ พิศาลบุตร กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นางนลินา โพธารามิก กรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นายอนรรฆ หวัง่หลี กรรมการบริหารความเส่ียง 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

1. กาํหนดนโยบายบริหารความเส่ียง ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละระดบัความเส่ียงสูงสุดท่ียอมรับ 

และนาํเสนอนโยบายบริหารความเส่ียงให้แก่คณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติั 

2. กาํกบัดูแลการพฒันาและการปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร 

3. สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียงเพ่ือติดตามความเส่ียงท่ีสําคญั และดาํเนินการเพ่ือให้มัน่ใจได้

ว่า องคก์รมีการจดัการความเส่ียงอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

4. นําเสนอความเส่ียงในภาพรวมของบริษัท รวมถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเพ่ือการ

จดัการความเส่ียงต่างๆ ท่ีสาํคญัให้กบัคณะกรรมการบริษทั 

5. ให้คาํแนะนาํกบัฝ่ายต่างๆ ท่ีเป็นหน่วยงานบริหารความเส่ียง และพิจารณาแกไ้ขขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั

การพฒันาระบบการบริหารความเส่ียง 
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2.4.3 คณะกรรมการลงทุน  

 ประกอบดว้ยผูบ้ริหารท่ีดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูอ้าํนวยการ ผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายบริหารสินทรัพย ์และผูบ้ริหารอ่ืนซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั วาระการดาํรงตาํแหน่งจะส้ินสุดตามสถานภาพ

ตาํแหน่งของผูบ้ริหาร 

 

1. นายปิติพงศ ์ พิศาลบุตร ประธานคณะกรรมการลงทุน 

2. นายนิพล ตั้งจีรวงษ ์ กรรมการลงทุน 

3. นายอนรรฆ หวัง่หลี กรรมการลงทุน 

โดยนายสุจินต ์หวัง่หลี ดาํรงตาํแหน่งท่ีปรึกษาคณะกรรมการลงทุน 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการลงทุน  

1. จดัทาํกรอบนโยบายการลงทุนเพ่ือขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

2. พิจารณาแผนการลงทุนให้สอดคลอ้งกบักรอบนโยบายการลงทุนท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั 

และนโยบายบริหารความเส่ียงโดยรวม และอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดของ คปภ. และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. พิจารณากาํหนดแนวทางปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงดา้นการลงทุน 

4. พิจารณาจดัทาํระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทุนของบริษทั 

5. กาํกับดูแลการลงทุนของบริษทัให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระเบียบวิธี

ปฎิบติัเก่ียวกบัการลงทุนและนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  

6. สอบทานและปรับเปล่ียนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงและนาํเสนอกรอบนโยบายการลงทนุท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

7. พิจารณาอนุมติัการลงทุนในหลกัทรัพย ์

8. พิจารณาอนุมติัการให้กูยื้มทัว่ไป 

9. พิจารณาอนุมติัการขายทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย ์

 

2.4.4 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล  

 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งคณะ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนฯท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ ดงัรายช่ือดา้นล่าง กลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งต่อไปอีก 1 วาระ 

1. นายประมนต ์ สุธีวงศ ์ ประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 

2. นายเกียรติ ศรีจอมขวญั กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 

3. นายพรพงษ ์ พรประภา กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาล 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบดา้นการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. เสนอโครงสร้างและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และ

ผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแลว้แต่กรณี 

2. พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีให้แก่คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพ่ือขออนุมติัในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
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3. พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีให้แก่ผูบ้ริหารระดับสูง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาอนุมติั 

4. พิจารณาทบทวนอาํนาจและหน้าท่ีเก่ียวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในการ

ปรับปรุงให้เหมาะสม สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบหรือคาํส่ังของหน่วยงานราชการ เช่น คปภ. ตลท. และ ก.ล.ต. ฯลฯ 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบดา้นการสรรหา 

1. กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดบัสูง 

เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

2. คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการชุด

ยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูง เม่ือครบวาระหรือมีตาํแหน่งว่างลง เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณาแต่งตั้งแลว้แต่กรณี 

3. ดูแลโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทัให้เหมาะสมกบัองค์กรและหน้าท่ีความ

รับผิดชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้น 

4. พิจารณาทบทวนอาํนาจและหน้าท่ีเก่ียวกบัการสรรหาเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในการปรับปรุงให้

เหมาะสม สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ หรือคาํส่ังของหน่วยงานราชการ เช่น คปภ. ตลท. และ ก.ล.ต. ฯลฯ 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบดา้นธรรมาภิบาล 

1. พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติั เก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจให้มี

ความเหมาะสมและเพียงพอ โดยนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจของ

คณะกรรมการบริษทัและทุกคนในองคก์รเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

3. พิจารณาแต่งตั้งคณะทาํงานเพ่ือทาํหน้าท่ีสนับสนุนการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจได้

ตามความเหมาะสม 

 

2.4.5 คณะกรรมการบริหาร  

ประกอบดว้ย สมาชิกท่ีเป็นผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั วาระการดาํรงตาํแหน่งจะ

ส้ินสุดตามสถานภาพตาํแหน่งของผูบ้ริหาร  

1. นายปิติพงศ ์ พิศาลบุตร ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. นางสาวอนุกูล ฐิติกุลรัตน ์ กรรมการบริหาร 

3. นางนลินา โพธารามิก กรรมการบริหาร 

โดยนายสุจินต ์หวัง่หลี ดาํรงตาํแหน่งท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล การปฏิบติังานของฝ่ายจดัการของบริษทัและบริษทัย่อยให้ดาํเนินไป

ตามนโยบายและแผนงานหลกัท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. รับผิดชอบในการจัดทาํนโยบาย งบประมาณ แนวทาง และแผนงานหลกัในการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัและบริษทัยอ่ย เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
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3. รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ให้บริษทัและบริษทัย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์พระราชบญัญติัประกันวินาศภยั พระราชบัญญติับริษทัมหาชน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน

ขอ้กาํหนดหรือประกาศท่ีออกตามกฎหมายดงักล่าว อาทิ ขอ้กาํหนด ตลท. ประกาศของ ก.ล.ต. 

4. รับผิดชอบในการดูแลให้บริษทัและบริษทัย่อยปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป ให้มี

การจดัทาํงบการเงินท่ีแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีเป็นจริงอย่างรอบคอบและ

สมเหตุสมผล 

5. รับผิดชอบในการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย 

และกาํหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือบริหารความเส่ียง เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

6. รับผิดชอบในการปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

   

2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร  

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งคณะ จะเป็น        

ผูค้ดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหาร ตั้งแต่ระดับกรรมการ

ผูอ้าํนวยการขึ้นไป และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามลาํดบั 

การแต่งตั้งกรรมการ จะตอ้งได้รับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ

จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และ

กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะตอ้งงดออกเสียงในวาระน้ี 

คุณสมบติัของบุคคลท่ีจะเป็นกรรมการ   

1. มีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั 

2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมใน

การดาํเนินธุรกิจ 

3. สามารถใชดุ้ลยพินิจอยา่งตรงไปตรงมาอยา่งเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและกลุ่มท่ีมีผลประโยชน์อ่ืนใด 

4. สามารถอุทิศเวลาให้บริษทัท่ีตนเป็นกรรมการไดอ้ย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามความ

รับผิดชอบของตน 

คุณสมบติัของบุคคลท่ีจะเป็นกรรมการอิสระ 

บริษทักาํหนดคาํนิยามของกรรมการอิสระเท่ากบัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยให้นบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือเป็น

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา

มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ

ไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ      

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย

เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม      

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยพิจารณาจากรายการท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 20 ลา้นบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 

ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย

กว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ

ผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่ไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงินซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย 

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น

ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ

เงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

 

2.6  นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)   

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลเป็นผูพิ้จารณากาํหนดนโยบายค่าตอบแทนสําหรับ

กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัตามลาํดบั 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติ

หนา้ท่ีของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืนท่ีมีขนาดและลกัษณะของธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั รวมทั้งนาํเงินปันผลท่ีจ่าย

ให้กบัผูถื้อหุ้นเป็นองคป์ระกอบในการพิจารณาดว้ย โดยค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นตวัเงินแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1.1  เบ้ียประชุม  จ่ายให้กรรมการต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม โดยประธานกรรมการไดรั้บจาํนวน 30,000 บาท และ

กรรมการอ่ืนคนละ 20,000 บาท 

1.2  บาํเหน็จ  จ่ายสําหรับกรรมการทั้งคณะ คิดเป็นร้อยละ 5 ของเงินปันผล โดยประธานกรรมการและ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดรั้บในอตัรา 2.0 เท่าของจาํนวนท่ีจ่ายให้กรรมการ  

2.  ค่าตอบแทนอ่ืน 

  บริษทัไม่มีค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ย  

บริษทัจ่ายเบ้ียประชุมให้กรรมการต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ  

- ประธานจาํนวน 30,000 บาท  

- กรรมการคนละ 20,000 บาท 

2. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ

คณะกรรมการลงทุน  

- ประธานจาํนวน 20,000 บาท  

- กรรมการคนละ 10,000 บาท  

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาลจะเป็นผูพิ้จารณาทบทวนค่าตอบแทนของประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูอ้าํนวยการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าว มีการ

กาํหนดอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับ

ภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูอ้าํนวยการจะเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมในการกาํหนดค่าตอบแทน

และการปรับค่าจา้งประจาํปีของผูบ้ริหารระดบัผูอ้าํนวยการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังานและผลการดาํเนินงานของ

บริษทั 

บริษทัไดจ้ดัให้มีค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร ไดแ้ก่กองทุนสํารองเล้ียงชีพ โดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วน   

ร้อยละ 5 ของเงินเดือน  

ค่าตอบแทนพนกังาน 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance) ซ่ึงจะผนัแปรตามผลการ

ปฏิบติังานทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพของงานท่ีทาํได ้ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ คุณภาพ และสร้างความเป็นธรรมในระยะ

ยาว อีกทั้งยงัเป็นการสร้างระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นรูปธรรม สร้างแรงจูงใจให้ผูป้ฏิบติังานใชศ้กัยภาพของตนเอง

ให้มากขึ้น นอกจากนั้น บริษทัยงัคาํนึงถึงความเพียงพอต่อการดาํรงชีพ เหมาะสมกบัภาวะค่าครองชีพและสถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจในปัจจุบนั รวมทั้งมีการจ่ายโบนสัประจาํและโบนสัพิเศษให้แก่พนกังาน โดยการจ่ายโบนสัพิเศษจะพิจารณาจาก

ผลการปฏิบติังานของพนกังานและผลการดาํเนินงานของบริษทั ทั้งน้ี เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการทาํงานให้บรรลุเป้าหมายของ

องคก์ร  

การจ่ายค่าตอบแทนและการปรับเงินเดือนประจาํปี จะเกิดขึ้นหลงัจากมีการประเมินผลการปฏิบติังานอย่างเป็น

ระบบ โดยตั้งตวัช้ีวดัความสําเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) ท่ีส่งเสริมเป้าหมายขององคก์ร เป็นท่ียอมรับร่วมกนั

ระหว่างผูป้ฏิบติังานกบัหัวหน้างาน เพ่ือเป็นการสร้างหลกัฐานเชิงประจกัษ์ วดัได ้ประเมินได ้ประกอบกบัการตั้งความ

คาดหวงัเชิงพฤติกรรมหลกั (Core Competency) ขององคก์ร เพ่ือให้ไดผู้ป้ฏิบติังานท่ีเป็นคนเก่งและคนดีในเวลาเดียวกนั 

บริษทัมีความเป็นธรรมภายใน โดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนท่ีเท่ากนัสาํหรับคนท่ีมีผลการปฏิบติังานเท่ากนั และ

จ่ายค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าสําหรับคนท่ีทาํผลงานไดดี้กว่า มากกว่า หรือยากกว่า โดยทั้งน้ีตอ้งผ่านการวิเคราะห์ค่างาน และ

ประเมินค่างานอยา่งโปร่งใส เปรียบเทียบกนัไดร้ะหว่างงานทุกงานในองคก์ร เพราะงานทุกอยา่งและทุกดา้นมีความสําคญั

กบัองคก์รทั้งส้ิน เพียงแตจ่ะแตกต่างกนัไปดว้ยลกัษณะหนา้ท่ีเท่านั้น 
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บริษทัมีนโยบายการจ่ายสวสัดิการเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของพนกังาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าทนัตกรรม ค่าแว่น

สายตาหรือคอนแทคเลนส์สายตา เคร่ืองแบบพนักงาน เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เงินให้กูยื้มฉุกเฉิน เงินกูยื้มเพ่ือจดัซ้ือ

ยานพาหนะ เงินกูยื้มเพ่ือการเคหะ นอกจากนั้น ยงัมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้พนกังาน เพ่ือสนบัสนุนให้

พนกังานเก็บออมในระยะยาว และมีเงินทุนจาํนวนหน่ึงหากจาํเป็นตอ้งออกจากงาน  

 

3. การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) และการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset 

Liability Management : ALM)  

3.1  การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)  

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างมาก จึงได้มีมติแต่งตั้ ง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติตามหลกัเกณฑ์ และสอดคล้องกับประกาศ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง แนวปฏิบติั โครงสร้าง คุณสมบติั และขอ้พึง

ปฏิบติัท่ีดีของกรรมการบริษทัประกนัชีวิต และบริษทัประกนัวินาศภยั รวมถึงประกาศ เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข

ในการกาํหนดมาตรฐานขั้นตํ่าในการบริหารจดัการความเส่ียง โดยมีรายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และหนงัสือ

รับรองประวติักรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั   

 นอกจากน้ี บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของ ผูถื้อหุ้น ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ และลูกคา้ เพ่ือให้

บรรลุถึงเจตนารมณ์ของบริษทัดา้นบรรษทัภิบาล จึงไดจ้ดัทาํกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจาก

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือกาํหนดกรอบการดาํเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงของบริษัทรวมทั้งกาํหนดโครงสร้าง 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผูท่ี้เก่ียวข้องกับกิจกรรมการบริหารความเส่ียง และองค์ประกอบของคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงจะช่วยให้บริษทั มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน สามารถบรรลุวตัถุประสงค ์และรักษา

หรือสร้างคุณค่าจากการบริหารงานในภาพรวม อนัเป็นการเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างย ัง่ยืนของบริษทั และมี

การแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเส่ียงอย่างชัดเจน เพ่ือให้การบริหารความเส่ียงของบริษทัมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น 

 ความเส่ียงของ บริษทั นวกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) เกิดขึ้น เน่ืองจากลกัษณะของการดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นการ

รับโอนความเส่ียงมาจากผูเ้อาประกันภัย หรือมีความเส่ียงเกิดขึ้นจากความผนัผวนของภาวะตลาด และเศรษฐกิจของ

ประเทศ หรือความเส่ียงเกิดจากคู่คา้ ลูกคา้ หรือตวัแทนของบริษทัไม่ชาํระหน้ีตามภาระผูกพนั หรือความเส่ียงเกิดจาก

บริษัทมีการกระจุกตัวในการทําธุรกรรมทางการค้าหรือการลงทุนมากเกินไป นอกจากนั้ น ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้ นอาจ

เน่ืองมาจากการปฏิบติังานต่าง ๆ ผิดพลาด ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม ซ่ึงมีผลสืบเน่ืองมาจากการควบคุมภายในของ

บริษทัท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลไม่ดีพอ ทาํให้ไม่สามารถป้องกนัขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติัการได ้หรือความเส่ียง

อาจเกิดจากการท่ีผูต้รวจสอบไม่สามารถตรวจพบขอ้ผิดพลาดของการปฏิบติังานได ้เพราะการเลือกสุ่มตวัอยา่งในการตรวจ

อาจไม่สมบูรณ์ 

ดงันั้น บริษทัจึงมีการระบุความเส่ียง เพ่ือช่วยให้บริษทั ทราบว่าความเส่ียงเกิดขึ้นท่ีระบบงาน หรือหน่วยงานใด มี

การประเมินความเส่ียง เพ่ือหาวิธีในการบริหารความเส่ียง ทั้งน้ี เพ่ือให้บริษทั ดาํเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลตามวิสัยทศัน์ และพนัธกิจท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้

 บริษทัไดจ้าํแนกประเภทความเส่ียงและสาเหตุของความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการดาํเนินธุรกิจเป็นดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
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 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

1. ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกิจประกันภัย 

 การแข่งขนัของธุรกิจประกนัวินาศภยัในปัจจุบนัมีความรุนแรงขึ้น โดยเห็นไดจ้ากอตัราการกระจุกตวัของ

บริษทัขนาดใหญ่และขนาดกลางมีเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนั้นการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีส่งผลต่อการเปิดเสรี

ทางการคา้ของธุรกิจประกนัภยัในปี พ.ศ. 2563 ทาํให้การดาํเนินธุรกิจประกนัภยัในประเทศไทยมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมาก

ขึ้น จากการท่ีบริษทัประกนัภยัต่างประเทศ หรือบริษทัประกนัภยัในประเทศซ่ึงมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง มีเทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยั และมีผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ทาํให้บริษทัเหล่าน้ีมีส่วนแบ่งตลาดเพ่ิมสูงขึ้น 

และดว้ยศกัยภาพทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง ทาํให้บริษทัเหล่านั้นมีความสามารถในการรับประกนัภยัไดสู้งขึ้น ตลอดจนมี

อาํนาจในการแข่งขนัทั้งดา้นราคา กลยุทธ์ และคุณภาพในการให้บริการ ส่งผลให้บริษทัประกนัภยัตอ้งปรับตวั และอยู่ใน

ภาวะแข่งขนัอยา่งรุนแรง ดงันั้นบริษทั ไดต้ระหนกัเป็นอยา่งดีถึงความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ เน่ืองจากความเส่ียงดงักล่าวส่งผล

กระทบต่อความเส่ียงในดา้นความมัน่คงในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

 บริษทัมีการบริหารความเส่ียงโดย 

1. เนน้รักษากลุ่มลูกคา้เดิมของบริษทั และเนน้การทาํธุรกิจประกนัภยัรถยนตท่ี์มีแนวโนม้การเจริญเติบโตสูง 

โดยมีอตัราส่วนแบ่งการตลาดในเบ้ียประกนัภยัรวมของบริษทัในอตัราส่วนท่ีสูงกว่าการรับประกนัวินาศภยัอ่ืนท่ีมิใช่การ

ประกนัภยัรถยนต ์

2. ขยายฐานการตลาดไปยงักลุ่มลูกคา้รายย่อย และมีผลิตภณัฑ์ Micro-insurance เพ่ือรองรับความตอ้งการ

ของลูกคา้ 

3. ปรับกลยุทธ์ทางการแข่งขนัโดยการหาช่องทางการตลาดใหม่ท่ีมีศกัยภาพและพฒันาผลิตภณัฑ์ประเภท

ใหม่ ให้สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ สังคมและความตอ้งการของลูกคา้ให้สามารถตอบรับกบัสภาพตลาดท่ีเปล่ียนแปลง 

บริษทัจะพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆเพ่ือรองรับสถานการณ์ดงักล่าว 

2. ความเส่ียงจากผลกระทบต่อช่ือเสียง 

 ความคาดหวงัจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีต่อบริษทัเป็นการเฉพาะ ซ่ึงบริษทั อาจไม่สามารถตอบสนองไดทุ้ก

ประเด็น เช่น ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีจะไดรั้บการชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามท่ีคาดหวงั ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีจะ

ไดรั้บการบริการตามความคาดหวงั ความเส่ียงดงักล่าวอาจส่งผลต่อความเช่ือมัน่ ช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ของบริษทั 

 บริษทัมีการบริหารความเส่ียงโดย คาํนึงถึงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และช่ือเสียงของบริษทัเป็นสําคญั โดยไดรั้บ

การสนับสนุน และการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นสําคญั เพ่ือให้ไดรั้บขอ้มูลจากหลายแง่มุม 

และหลากหลายประสบการณ์ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินความเส่ียงดา้นช่ือเสียงของบริษทัท่ีอาจจะเกิดขึ้นได ้

3. ความเส่ียงจากการคัดเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัท และเทคโนโลยีท่ีรองรับ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เหมาะสมกับความเส่ียงของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม 

 การคัดเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีส่วนสําคัญอย่างมากสําหรับการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบัน ว่าจะประสบ

ผลสาํเร็จมากนอ้ยเพียงใด บริษทัจะไดก้าํไร หรือขาดทุนจากการทาํธุรกิจ ดงันั้น การกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายจึงเป็นส่ิงท่ี

สําคญัท่ีบริษทั ให้ความใส่ใจ เพ่ือบริหารจดัการต้นทุน รวมถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้เหมาะสมกบักลยุทธ์ของบริษทัท่ี

กาํหนด เพ่ือสร้างฐานลูกค้าท่ีดีให้จาํนวนมากขึ้นในอนาคต และสร้างความสามารถในการแข่งขนัในธุรกิจอย่างย ัง่ยืน 

นอกจากน้ีเทคโนโลยีมีส่วนสาํคญัท่ีจะสามารถถูกนาํมาช่วยคิด วิเคราะห์ วางแผน และตดัสินใจได ้โดยการประมวลผลจาก



 

แบบ ปผว. 1 ปี 2561   22 

 

ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ และสามารถดดัแปลงการประมวลผล ประยุกต์ ให้เป็นไปตามสถานการณ์ต่างๆ ตามเป้าหมายของ

บริษทัได ้

 บริษทัมีการบริหารความเส่ียงโดย 

1. กาํหนดเป้าหมายของผลิตภณัฑ์ใหม่ เป้าหมายของเบ้ียประกันภยั และเป้าหมายอตัราส่วนค่าสินไหม

ทดแทน (Loss Ratio) 

2. มุ่งเนน้เจาะตลาดในผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีสามารถสร้างผลกาํไร และมีแนวโนม้การเติบโตดี 

3. มีการหาช่องทางการตลาดใหม่ วิเคราะห์โอกาสและความตอ้งการ (Demand) ของลูกคา้ในผลิตภณัฑ์ใหม่

ในตลาด 

4. มีการติดตามอตัราการเติบโตของเบ้ียประกนัภยั และอตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ให้เป็นไป

ตามเป้าหมายตามท่ีบริษทั ตั้งไว ้และประเมินผล 

 

 ความเส่ียงด้านการประกันภัย 

1.  ความเส่ียงจากจํานวน และความถี่ของความเสียหายท่ีเพิ่มสูงขึ้น เป็นผลกระทบจากปัจจยัภายนอก ทั้งจาก

สภาพทางภูมิศาสตร์ ภยัธรรมชาติ ภยัพิบติั อุบติัภยั ภยัก่อการร้าย หรือโจรกรรม ท่ีอาจนาํมาซ่ึงความเสียหายรุนแรง ต่อชีวิต 

ร่างกาย และทรัพยสิ์นท่ีบริษทั รับประกนัภยัไว ้

2.  ความเส่ียงทางจริยธรรมหรือศีลธรรม ความเส่ียงท่ีเกิดจากการกระทาํอนัไม่สุจริตของผูเ้อาประกันภยั ท่ี

มุ่งหวงัผลประโยชน์จากการทาํประกนัภยั ส่งผลให้บริษทัตอ้งเส่ียงต่อการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจาํนวนสูงเกินความเป็น

จริง 

 บริษทัมีการบริหารความเส่ียงโดย 

1. วิเคราะห์อตัราค่าเสียหาย และอตัราค่าเสียหายรวมกบัค่าใช้จ่าย โดยกาํกบัและควบคุมให้อยู่ในอตัราท่ี

บริษทัไดก้าํหนด  

2.  พิจารณาคดัเลือกกลุ่มลูกค้า ลกัษณะกิจการ และความเส่ียงของภยัท่ีจะรับประกันภยัให้เป็นไปตามท่ี

กาํหนด ซ่ึงจะมีความสอดคลอ้งกบัระดบัของอตัราความเสียหายท่ียอมรับได ้และมีการวิเคราะห์และพิจารณาถึงสัดส่วน

ของความเส่ียงภยัท่ีควรเก็บไวเ้อง และสัดส่วนท่ีจะประกนัภยัต่อให้เหมาะสม เพ่ือการเพ่ิมศกัยภาพในการทาํกาํไร และ

รองรับความเส่ียงท่ีบริษทั พิจารณาแลว้ว่าไม่ควรเก็บความเส่ียงภยัเหล่านั้นไวเ้อง  

3.  กระจายความเส่ียงภัยโดยการทาํประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้าและแบบเฉพาะรายไวก้ับบริษัท

ประกนัภยัท่ีมัน่คงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการซ้ือประกนัภยัต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน ซ่ึงจะช่วยควบคุม

ความเส่ียงภยัท่ีบริษทั รับไวเ้อง เพ่ือป้องกนัไม่ให้ผลการดาํเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษทัเกิดความผนัผวน และ

ไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรงกรณีเกิดมหนัตภยั 

 

 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 ความเส่ียงอนัเกิดจากการมีเงินลงทุน และสินทรัพยท่ี์ไม่สามารถทาํการซ้ือขายในจาํนวน ราคา และเวลาท่ีตอ้งการ

ได ้อาจทาํให้บริษทัประสบกบัสภาพขาดเงินสดท่ีจะนาํมาชาํระหน้ีสิน และภาระผกูพนัให้ไดต้ามจาํนวนหรือตรงตามเวลา 

ผลเสียหายท่ีเกิดขึ้นมีทั้งความเสียหายในรูปตวัเงินและความเสียหายท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นรูปตวัเงิน เช่น ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ ความ

เช่ือมัน่ของลูกคา้ คู่คา้ ประชาชน และอุตสาหกรรม   
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 บริษทัมีการบริหารความเส่ียงโดย  

1. พิจารณาลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีสภาพคล่อง เช่น ตราสารหน้ีภาครัฐหรือตราสารหน้ีภาคเอกชน ท่ีมีความเส่ียง

ดา้นเครดิตตํ่า การลงทุนแบบกระจายการลงทุนและกาํหนดสัดส่วน และระยะเวลาการลงทุนให้สอดคลอ้ง และเหมาะสม

กบัระยะเวลาการชาํระหน้ีสิน และภาระผูกพนัของบริษทั การบริหารลูกหน้ี เจา้หน้ี การบริหารจดัการระยะเวลาคงเหลือ 

และการเปล่ียนแปลงมูลค่าสินทรัพย ์โดยคาํนึงถึงโครงสร้างอายุคงเหลือของสินทรัพย ์และหน้ีสิน ให้อยู่ในระดับของ

ปริมาณ และระยะเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทั้งภายใน และภายนอกบริษทั 

2. ดาํรงเงินกองทุนท่ีมาจากส่วนของผูถื้อหุ้น ให้ครอบคลุมภาระหน้ีสิน และให้มีสัดส่วนท่ีเพียงพอต่อความเส่ียง

ทางธุรกิจ และจากการดาํเนินงาน รวมทั้งจดัให้มีแหล่งสํารองสภาพคล่องจากสถาบนัการเงินไวเ้ป็นแผนสํารองกรณีเกิด

ภาวะฉุกเฉิน  

3. กาํหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ และลาํดับชั้นการรายงานของผูท่ี้เก่ียวข้องกับการบริหารสภาพคล่องอย่าง

ชดัเจน และกาํหนดให้มีระบบการรายงานขอ้มูลท่ีสามารถเตือนภยัใหผู้บ้ริหารทราบ หากมีกิจกรรมใดท่ีฝ่าฝืนนโยบาย หรือ

ตวัช้ีค่าใดมีระดบัเขา้ใกลข้ีดจาํกดั ซ่ึงไดก้าํหนดไวโ้ดยกระชบั ชดัเจน รวดเร็ว ทนักาล และถูกตอ้งแม่นยาํ  

 

 ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ 

1. ความเส่ียงด้านบุคลากร เน่ืองจากจาํนวนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจประกันภยัมีจาํนวน

ค่อนขา้งจาํกดั บริษทัจึงบริหารความเส่ียงโดยสนับสนุนให้มีการจดัอบรมในองคก์ร และให้ทุนพนักงานไปอบรม และ

ศึกษาต่อในระดบัการศึกษาท่ีสูงขึ้น เพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้ทาํงานกบับริษทัในระยะยาว 

2. ความเส่ียงจากกระบวนการปฏิบัติงาน เกิดจากความไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสมของระบบการควบคุม

ภายใน ท่ีอาจมีการแบ่งแยกหน้าท่ีการทาํงานไม่เหมาะสม รวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากกระบวนการท่ีไม่สามารถตรวจสอบ  

ผูล้ะเมิดพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและพระราชบญัญติัป้องกนั และปราบปรามการสนบัสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง ทาํให้ผูบ้ริหารบริษทัมีความเส่ียงท่ีจะถูกโทษ

ปรับ และบริษทัมีความเส่ียงท่ีช่ือเสียง จะเสียหาย ซ่ึงบริษทับริหารความเส่ียงโดย   

1) สนบัสนุนและสร้างค่านิยมต่อการทาํงานท่ีคาํนึงถึงหลกัธรรมาภิบาลอยา่งต่อเน่ือง  

2)  กาํหนดคู่มือวิธีปฏิบติังาน อาํนาจดาํเนินการ และความรับผิดชอบอยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมี

การปรับปรุงอยา่งสมํ่าเสมอ  

3) เสริมสร้างวฒันธรรม และค่านิยมต่อการบริหารความเส่ียงในองคก์ร และต่อการปฏิบติังานอยา่งซ่ือสัตย ์มี

จริยธรรม คาํนึงถึงความถูกตอ้ง ความรอบคอบ 

3. ความเส่ียงด้านเทคโนโลยี เน่ืองจากขอ้มูลสถิติต่าง ๆ และขอ้มูลสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ของบริษทั อาจมี

การสูญหาย หรือร่ัวไหลไปสู่บุคคลภายนอกหรือคู่แข่งขนั ซ่ึงส่งผลกระทบทางลบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึง

ความเส่ียงจากการหยุดดาํเนินการอนัเน่ืองมาจากการเกิดพิบติัภยักบัศูนยค์อมพิวเตอร์หลกัของบริษทั ทาํให้ไม่สามารถใช้

ระบบคอมพิวเตอร์ในการดาํเนินธุรกิจได ้หรือขอ้มูลสูญหายบางส่วนหรือทั้งหมด 

 บริษทัมีการบริหารความเส่ียงโดย การสร้างระบบป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูล จดัให้มีระบบสาํรองขอ้มูล 

และมาตรการรองรับความเส่ียงของศูนยค์อมพิวเตอร์หลกั เพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉินอนัอาจจะเกิดขึ้น บริษทั ได้กาํหนด

แนวทางปฎิบติักรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจกระทบต่อการดาํเนินงาน โดยไดจ้ดัทาํแผนสาํรองเพ่ือการดาํเนินธุรกิจอยา่ง

ต่อเน่ือง ซ่ึงทุกหน่วยงานตอ้งทบทวน และทดสอบแผนดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี  
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 นอกจากน้ี บริษทัมีขอ้กาํหนดระเบียบวิธีปฏิบติัอย่างชดัเจน ในเร่ืองนโยบายการรักษาความปลอดภยัของ

ขอ้มูล และระบบขอ้มูล เพ่ือป้องกนัการสูญหาย หรือร่ัวไหลของขอ้มูล โดยครอบคลุมดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่  

1)  ซอฟท์แวร์ ระบบความปลอดภยั และการรักษาขอ้มูล โดยไดจ้ดัให้มีระบบตรวจสอบระบบการป้องกนั

ไวรัสคอมพิวเตอร์ ไฟร์วอลล ์และการติดตั้งแพทช์ของผูผ้ลิตโปรแกรมเพ่ือปิดจุดอ่อนหรือช่องโหว่ในระบบ และจดัให้มี

ระบบสาํรองขอ้มูลเป็นประจาํ 

 2)  ฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่าย ซ่ึงไดจ้ดัให้มีการใชบ้ริการศูนยค์อมพิวเตอร์สาํรองของบริษทั เพ่ือเป็นศูนย์

สาํรองกรณีเกิดภยัพิบติั 

3)  กายภาพของศูนยค์อมพิวเตอร์ โดยไดจ้ดัให้มีระบบสํารองไฟไวใ้ชใ้นกรณีฉุกเฉินระยะส้ัน รวมทั้งระบบ

สาํรองไฟจากเคร่ืองผลิตไฟฟ้า ในกรณีท่ีไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟดบัเป็นระยะเวลานาน มีระบบป้องกนัไฟไหม ้และอุปกรณ์

ดบัเพลิงท่ีไม่ส่งผลกระทบกบัระบบอิเลก็ทรอนิกส์  

4)  ระบบบริหารบุคคล เช่น การกาํหนดสิทธ์ิผูใ้ช้งาน การจาํกดัขนาดของเมลท่ี์สามารถส่งออกนอกบริษทั 

และรายงานการส่งเมลอ์อกนอกบริษทั เป็นตน้  

5)  การตรวจสอบระบบสารสนเทศ ซ่ึงจดัให้มีการตรวจสอบระบบสารสนเทศโดยผูต้รวจสอบจากภายนอก

เป็นคร้ังคราว เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ และขั้นตอนการทาํงานให้ไดม้าตรฐานตามหลกัสากลอยา่งต่อเน่ือง 

4. ความเส่ียงด้านปัจจัยภายนอก เกิดขึ้นจากเหตุปัจจยัภายนอก และส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน และ/หรือ 

ฐานะทางการเงินของบริษทั เช่น ความเส่ียงจากบุคคลภายนอก ความเส่ียงจากการแข่งขนัในตลาด ความเส่ียงทางการเมือง 

ความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากอุบติัภยัต่างๆ ท่ีไม่คาดคิด เช่น ไฟไหม ้นํ้าท่วม แผน่ดินไหว 

 บริษทัมีการบริหารความเส่ียงโดย พิจารณาคดัเลือกลกัษณะกลุ่มลูกคา้ รวมทั้งลกัษณะธุรกิจ และลกัษณะภยัท่ี

ดีเขา้มาสู่บริษทั และเพ่ิมความระมดัระวงัในภยัท่ีบริษทัมีสถิติของการเกิดความเสียหายจากการขาดจริยธรรม และศีลธรรม

ของผูเ้อาประกนัภยั (Moral Hazard) ก่อนท่ีบริษทัจะตดัสินใจรับประกนัภยั หากมีกรณีบ่งช้ีว่ามีความเส่ียงภยัค่อนขา้งสูง 

บริษทัอาจปฏิเสธการรับประกนัภยั รวมถึงบริษทัไดมี้การตรวจสอบประวติัของผูเ้อาประกนัภยั ตามหลกัการบริหารความ

เส่ียง อนัเป็นการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั และ

ปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง 

5. ความเส่ียงด้านการฉ้อฉล เกิดจากการกระทาํหรือการละเวน้การกระทาํโดยทุจริตหลอกลวง เพ่ือให้ไดรั้บ

ประโยชน์ท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย ไม่ว่าผูไ้ดรั้บประโยชน์จากการฉ้อฉลจะเป็นบุคคลท่ีกระทาํการฉ้อฉลเอง หรือบุคคลอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งก็ตาม ซ่ึงในท่ีน้ีหมายรวมถึงการฉ้อฉลภายใน (Internal Fraud) และการฉ้อฉลภายนอก (External Fraud) ทั้งน้ีได้

ถูกกาํหนดเป็นส่วนหน่ึงของความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 

 บริษทัมีการบริหารความเส่ียงโดย  

1. บริษทัมีการระบุเหตุการณ์ และแหล่งท่ีมาของความเส่ียงดา้นการฉ้อฉลภายใน และการฉ้อฉลภายนอกท่ี

ครอบคลุมถึงการดาํเนินงานท่ีอาจส่งผลกระทบต่อรายได ้เงินกองทุน ช่ือเสียง หรือการดาํรงอยูข่องบริษทั 

2. บริษัทมีการกาํหนดวิธีการ และประเมินความเส่ียงด้านการฉ้อฉล โดยประเมินจากโอกาส และความ

รุนแรงของผลกระทบจากการฉ้อฉล เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระดบัความเส่ียง และจดัลาํดบัความเส่ียงตามความสําคญั อนัจะ

ช่วยให้บริษทัสามารถจดัการความเส่ียงดา้นการฉ้อฉลไดอ้ยา่งเหมาะสม  

3. บริษทัมีการจดัการความเส่ียงดา้นการฉ้อฉล เพ่ือควบคุมความเส่ียง ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้โดยดาํเนิน

มาตรการอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี  
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1) จดัทาํมาตรฐานคุณสมบติั และความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน โดย

ตอ้งประเมินคุณสมบติั และความเหมาะสมของบุคลากรเป็นประจาํอย่างนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ให้สอดคลอ้งกบัตาํแหน่ง และ

หนา้ท่ีความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล  

2) จดัทาํหลกัเกณฑ ์และวิธีการในการรับลูกคา้ และจดักลุ่มลูกคา้ โดยการจดักลุ่มลูกคา้ ตอ้งแสดงให้เห็น

ถึงลกัษณะของลูกคา้ท่ีมีความผิดปกติได ้รวมถึงมาตรการในการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ (Customer 

Due Diligence: CDD) ตามประเภทการรับประกนัภยั และมาตรการดาํเนินการกรณีตรวจพบความผดิปกติ  

3) จดัทาํหลกัเกณฑ์ และวิธีการในการบริหารจดัการการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญา

ประกันภยัท่ีชัดเจน เพ่ือลดความเส่ียงด้านการฉ้อฉลในการเรียกร้องการชดใช้เงินหรือ ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา

ประกนัภยั 

4) จดัทาํหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการพิจารณาคุณสมบติั และความเหมาะสมของตวัแทนประกนัวินาศภยั 

และนายหนา้ประกนัวินาศภยั พร้อมทั้งตรวจสอบประวติั ประเมินคุณสมบติัและความเหมาะสม รวมถึงการปฏิบติัตามหลกั

จรรยาบรรณอย่างพอเพียง โดยคาํนึงถึงการปฏิบติัหน้าท่ีของตวัแทนประกนัวินาศภยัและนายหน้าประกนัวินาศภยัตาม

กฎหมายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นการยบัย ั้งและป้องกนัการฉ้อฉลโดยตวัแทนประกนัวินาศภยั และนายหน้า

ประกนัวินาศภยั  

5)  ติดตามตรวจสอบผลการดาํเนินงานหรือแนวโน้มการดาํเนินธุรกิจ รวมทั้งพฤติกรรมท่ีอาจก่อให้เกิด

ความเส่ียงของตวัแทนประกนัวินาศภยั และนายหน้าประกนัวินาศภยั เพ่ือตรวจหาการฉ้อฉลโดยตวัแทนประกนัวินาศภยั

และนายหนา้ประกนัวินาศภยั 

6)  ในกรณีท่ีบริษทัมีการใชบ้ริการจากบุคคลภายนอก บริษทัไดมี้การจดัทาํนโยบายการใช้บริการจาก

บุคคลภายนอก และกาํหนดแนวทางการคดัเลือกผูใ้ห้บริการอยา่งเหมาะสมก่อนท่ีจะทาํสัญญาใหม่ หรือทบทวนสัญญาเก่า 

รวมทั้งติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และควบคุมความเส่ียงจากการฉ้อฉลจากการใชบ้ริการจากผูใ้ห้บริการ 

4. บริษัทมีการจัดทาํหลักเกณฑ์ และวิธีการในการแจ้งเบาะแสการฉ้อฉล โดยกาํหนดแนวทางการคุ้มครอง           

ผูร้้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแส เพ่ือสนบัสนุนให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งจากภายใน และภายนอกองคก์รแจง้เบาะแสในกรณีท่ี

อาจเกิดการฉ้อฉล ทั้งน้ี บริษทั จะตอ้งกาํหนดให้มีช่องทางการแจง้เบาะแสท่ีชดัเจน และจะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลของ          ผู ้

ร้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสไวเ้ป็นความลบัของบริษทั 

5. เม่ือสงสัยหรือตรวจพบว่ามีการฉ้อฉล บริษทัมีการกาํหนดผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบดาํเนินการสืบสวนสอบสวนท่ี

เป็นอิสระจากกิจกรรมท่ีตอ้งสงสัยว่ามีการฉ้อฉล เพ่ือดาํเนินการคน้หาขอ้เท็จจริง จดัการ และเยียวยาความเสียหายจากการ

ฉ้อฉล โดยตอ้งรายงานผลการสืบสวนสอบสวน รวมทั้งผลการจดัการ และเยียวยาความเสียหายต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

อยา่งนอ้ยไตรมาสละหน่ึงคร้ัง หากในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บรายงาน และพบการฉ้อฉลหรือการกระทาํใดซ่ึง

ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน หรือช่ือเสียงของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือดาํเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมโดยไม่ชักช้า ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบกาํหนด ให้กรรมการตรวจสอบรายงานการกระทาํดงักล่าวต่อสาํนกังาน คปภ.  

6. บริษทัมีการจดัทาํฐานขอ้มูลเก่ียวกบัการฉ้อฉลภายใน และการฉ้อฉลภายนอก เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม

การฉ้อฉล และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นการฉ้อฉลของบริษทั 
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7. บริษทัมีการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียงด้านการฉ้อฉล ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีสํานักงาน คปภ.กาํหนด อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง เพ่ือประกอบการพิจารณาทบทวน

นโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นการฉ้อฉล  

8. บริษทัมีการจดัทาํสรุปรายงานการปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเส่ียงดา้นการฉ้อฉลท่ีผ่านการกลัน่กรอง

จากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงตามประกาศการบริหารจดัการความเส่ียง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือ

พิจารณาอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

 

 ความเส่ียงด้านตลาด 

 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ลงทุน จากความผนัผวนด้านอตัราแลกเปล่ียน 

อตัราดอกเบ้ีย และราคาหลกัทรัพย ์จากการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  

 บริษทัมีการบริหารความเส่ียงโดย การกระจายการลงทุนในหลกัทรัพยห์ลายประเภท และกระจายการลงทุนหลาย

ประเภทธุรกิจ เพ่ือลดความผนัผวนของมูลค่าเงินลงทนุโดยรวมของบริษทั โดยมีการติดตาม และวิเคราะห์ความผนัผวนของ

ราคาตราสารท่ีลงทุน เพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุนให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ และมีนโยบายหลีกเล่ียงการลงทุนใน

ประเภทหลกัทรัพยเ์ก็งกาํไร ท่ีมีความเส่ียงของความผนัผวนของราคาสูง โดยให้นํ้ าหนกัการลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีคุณภาพ 

และมีผลตอบแทนท่ีแน่นอน ทั้งน้ี บริษทั มีคณะกรรมการลงทุนท่ีจะพิจารณา และกาํหนดนโยบายการลงทุน ซ่ึงเพ่ิมเติม

จากขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) เพ่ือลดผลกระทบของ

ความเส่ียงท่ีบริษทัจะสูญเสียเงินลงทุน และมีการพิจารณาทบทวนสัดส่วนการลงทุนอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

 ความเส่ียงด้านการจัดการสินทรัพย์และหนีสิ้น 

 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ราคาตราสารทุน และราคาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีส่งผลให้

จาํนวนสินทรัพยไ์ม่เพียงพอต่อจาํนวนหน้ีสินและภาระผกูพนัท่ีสําคญัของบริษทั โดยเฉพาะเงินสํารองค่าสินไหมทดแทน 

เงินสํารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหน้า และระยะเวลาของสินทรัพยย์าวนานกว่า

ระยะเวลาหน้ีสิน ซ่ึงจะส่งผลต่อสภาพคล่องเงินกองทุน และความมัน่คงทางการเงินของบริษทั 

 บริษทัมีการบริหารความเส่ียงโดย มีการจดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยกาํหนดให้มีนโยบายบริหารความเส่ียง

การลงทุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน และระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทุนของบริษทั ซ่ึง

ผา่นการพิจารณาของท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุน เพ่ือให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมติั และนาํมาปฏิบติั 

โดยมีรายละเอียดการกาํหนด และควบคุมสัดส่วนสินทรัพย ์และหน้ีสิน การกาํหนดสัดส่วนลงทุนในหลกัทรัพย ์สัดส่วน

เงินสด และสินทรัพยส์ภาพคล่องตามแผนการลงทุน และแผนการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน 

 

 ความเส่ียงด้านเครดิต 

 ความเส่ียงท่ีเกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระท่ีตกลงไวก้บับริษทั และมีโอกาสท่ีจะถูกปรับลดอนัดบั

ความน่าเช่ือถือ 

1. ความเส่ียงจากการลงทุน  

 บริษทัมีสินทรัพยอ์ยู่ในรูปเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์กินกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพยท์ั้งหมดของบริษทั ดงันั้น 

ความเส่ียงอาจเกิดขึ้นจากผูอ้อกตราสารท่ีบริษทั ลงทุนไว ้ไม่สามารถชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนด  
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 บริษทัมีการบริหารความเส่ียงโดย พิจารณาลงทุนกบัผูอ้อกตราสารท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือโดย

สถาบันภายนอกท่ีมีมาตรฐาน เช่น TRIS และ FITCH และกําหนดนโยบายท่ีจะลงทุนเฉพาะตราสารท่ีมีอนัดับความ

น่าเช่ือถือระดบั Investment Grade ท่ีบริษทักาํหนดเท่านั้น พร้อมกบัมีการติดตามข่าวสารการปรับอนัดบัความน่าเช่ือถือของ

ตราสารท่ีบริษทั ลงทุน เพ่ือพิจารณาแนวโน้มธุรกิจของบริษทั ท่ีออกตราสาร และกาํหนดให้มีการติดตามทบทวนวงเงิน

ลงทุนรวมในแต่ละรายท่ีเหมาะสม ภายใตน้โยบายการลงทุนของบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 

2. ความเส่ียงจากบริษัทรับประกันภัยต่อ  

หากบริษทัรับประกนัภยัต่อไม่สามารถชาํระค่าสินไหมทดแทนให้บริษทัไดต้ามเวลากาํหนด และ/หรือ ตาม

จาํนวนท่ีระบุไวใ้นสัญญาประกนัภยัต่อ จะส่งผลต่อความเส่ียงดา้นสภาพคล่องแก่บริษทั  

 อย่างไรก็ตาม บริษทัจะพิจารณาคดัเลือกบริษทัประกนัภยัต่อท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไม่ตํ่ากว่า A- ทั้งน้ี 

ภายหลงัจากการทาํสัญญาประกนัภยัต่อ จะมีการติดตามการปรับอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัภยัต่อเป็นประจาํ

ทุกเดือน 

 

 ความเส่ียงด้านการกระจุกตัว 

 ความเส่ียงท่ีมูลค่าสินทรัพยก์ระจุกตวัในแต่ละประเภท การลงทุนในตราสารทุนท่ีกระจุกตวั รวมถึงการกระจุกตวั

ในส่วนของผูรั้บประกนัภยัต่อทั้งในประเทศ และนอกประเทศ  

1. ความเส่ียงจากการลงทุน 

 เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามท่ีได้

ตั้งเป้าหมายไว ้ดงันั้น ถา้บริษทัลงทุนแบบกระจุกตวัเฉพาะในตราสารทุนหน่ึงๆ ท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดี อาจส่งผลให้บริษทั

เกิดเสียความเสียหายอย่างมาก เม่ือมูลค่าของตราสารทุนนั้นๆ ลดลง หรือบริษัทขาดทุนจากการลงทุนในตราสารทุน

ดงักล่าว  

 บริษทัมีการบริหารความเส่ียงโดย กระจายการลงทุนในการบริหารสินทรัพย ์และจาํกดัสัดส่วนท่ีจะลงทุน 

แยกตามประเภทความเส่ียงของหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทั ให้ความสาํคญักบัความเส่ียงดา้นการกระจุกตวั เพราะจะส่งผลกระทบ

ในภาพรวมของบริษทั และทาํให้บริษทัมีความเส่ียงดา้นอ่ืนๆ เช่น ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ความเส่ียงดา้นการประกนัภยั

ต่อ รวมถึงความเพียงพอของการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียงของบริษทั 

2. ความเส่ียงจากบริษัทรับประกันภัยต่อ   

 การโอนความเส่ียงไปให้บริษทัรับประกันภยัต่อเพียงบริษทัเดียว หรือเพียงกลุ่มเดียว เกินร้อยละ 45 ของ

จาํนวนเงินเอาประกนัภยัต่อทั้งหมด อาจส่งผลให้ไม่ไดรั้บชาํระค่าสินไหมทดแทนเป็นจาํนวนมาก ในกรณีท่ีบริษทัรับ

ประกนัภยัต่อลม้ละลาย หรือไม่สามารถชาํระหน้ีให้กบับริษทัได ้ 

 บริษทัมีนโยบายในการกาํหนด และคดัเลือกบริษทัรับประกันภยัต่อทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดย

กาํหนดให้จาํนวนเงินเอาประกนัภยัต่อของบริษทัประกนัภยัต่อบริษทัหน่ึงๆ มีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 45 ของจาํนวนเงินเอา

ประกนัภยัต่อทั้งหมดของบริษทั 

 

ความเส่ียงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และการกํากับการปฏิบัติงาน 

หมายถึง การท่ีบริษทัไม่ปฏิบติัตาม ละเมิด หรือละเลย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของกฎหมาย กฎระเบียบของบริษทั 

หรือประกาศของหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลไดร้ะบุไว ้ซ่ึงบริษทัมีการบริหารความเส่ียงโดย 
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1.  ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักว่าการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์เป็นภาระความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนทุก

ระดบั 

2.  ส่ือสารและทาํความเขา้ใจกฎเกณฑท่ี์มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานให้พนกังานทุกส่วนรับทราบ  

3. จดัเก็บและติดตามขอ้มูลเก่ียวกบักฎ ขอ้บงัคบั ให้ทนัเหตุการณ์และสะดวกต่อการใชง้าน 

4.  พฒันาคู่มือการทาํงานของแต่ละหน่วยงาน และระบุเร่ืองสําคญัท่ีพนกังานไม่สามารถละเลยหรือละเมิดกฎท่ี

บริษทัไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัการละเมิดกฎหมายท่ีสาํคญั เช่น กฎหมาย ปปง. 

  

ความเส่ียงภายในกลุ่มบริษัท 

หมายถึง ภาระผูกพนั ความรับผิด และความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นต่อสมาชิกของกลุ่มบริษทัท่ีอยู่ในเครือเดียวกนั ท่ี

ส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัท ซ่ึงในปัจจุบันบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุนในธุรกิจประกันภัย

ต่างประเทศ 

บริษทัมีการบริหารความเส่ียงโดย กาํหนดและควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเส่ียงดา้นการลงทุน 

และการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน และขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นอุปสรรคต่อ

การดาํเนินการตามปกติของบริษทั 

 

ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ใหม่ 

หมายถึง ความสูญเสียจากความเส่ียงท่ียงัไม่ปรากฏขึ้นในปัจจุบัน แต่อาจจะเกิดขึ้ นได้ในอนาคต เน่ืองจาก 

สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป เป็นความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นอย่างช้าๆ มีโอกาสในการเกิดความเส่ียงตํ่า แต่เม่ือเกิดขึ้นแลว้จะ

ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ความเส่ียงประเภทน้ีมกัจะถูกระบุขึ้นมาจากการคาดการณ์ บนพ้ืนฐานของการศึกษาจากหลกัฐานท่ี

ปรากฏอยู ่    

บริษทัมีการบริหารความเส่ียงโดย พฒันาผลิตภณัฑ์ให้ครอบคลุมกบัตน้ทุนความเสียหาย หรือคดัเลือกภยัของ

ลูกคา้ให้รัดกุมมากขึ้น  

            

3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนีสิ้น (Asset Liability Management: ALM) 

 บริษทัมีการบริหารจดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยพิจารณาลงทุนในหลกัทรัพยต์่าง ๆ ให้มีความสอดคลอ้ง

สัมพนัธ์กนัระหว่าง ระยะเวลาและจาํนวนสินทรัพยล์งทุน กบัระยะเวลา และจาํนวนหน้ีสินตามภาระผูกพนัของบริษทั 

ไดแ้ก่ เงินสาํรองค่าสินไหมทดแทน, เบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ตกเป็นรายได ้และเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 

 บริษทั มีวิธีบริหารจดัการโดย 

-  จดัทาํประมาณการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย  เพ่ือสามารถประมาณการจาํนวนเงินและระยะเวลา

ไดค้่อนขา้งแน่นอน ทาํให้เกิดความสมดุลกนัระหว่างรายรับ และรายจ่าย  

-  เนน้ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูง ซ่ึงสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดท้นัทีเม่ือตอ้งการ 

-  จดัสรรเงินลงทุนบางส่วน เพ่ือสํารองเป็นค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานของบริษทั เช่น  เงินฝากธนาคาร  ตัว๋เงิน

คลงั  พนัธบตัรระยะส้ันของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นตน้ 
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รายการ 

มูลค่า    ( หน่วย :  ล้านบาท ) 

ปี  2561 ปี  2560 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 

สินทรัพยล์งทุน  

(Total Investment Assets) 

              2,928.89                3,102.45               3,059.91                3,270.07  

สินทรัพยส์ภาพคล่อง 

(Total Liquid Assets) 

             2,797.72               2,797.72               2,928.66               2,928.66  

หน้ีสินรวม               3,120.82               2,829.22                2,992.53                2,729.69  

หน้ีสินตามสัญญาประกนัภยั               2,196.32                1,906.43                2,140.09                1,879.12  

หมายเหตุ  - ราคาบญัชี หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ท่ีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีประเมินตาม ประกาศ คปภ. ว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์น 

และหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย เพ่ือวตัถุประสงค์ในการคํานวณอัตราส่วนความเพียงพอของ

เงินกองทุน และการกาํกบัการดาํรงเงินกองทุนของบริษทั 

มาตรการป้องกนัการขาดทุนอย่างสําคญั ท่ีอาจจะเกิดจากการตอ้งขายสินทรัพยล์งทุนในช่วงท่ีสภาวะตลาดไม่

เอ้ืออาํนวย 

บริษัทกําหนดเป้าหมายให้ธุรกิจเติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงในระยะยาว ดังนั้ น  บริษัทจึงให้

ความสําคญัต่อมาตรการป้องกนัการขาดทุนอย่างสําคญั ท่ีอาจจะเกิดจากการตอ้งขายสินทรัพยล์งทุนในช่วงท่ีสภาวะตลาด

ไม่เอ้ืออาํนวย โดย 

1.  ติดตามสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจอย่างใกลชิ้ดตลอดเวลา และเม่ือพบว่าเกิดสถานการณ์เปล่ียนแปลงท่ีมี

ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั ผูรั้บผิดชอบหน่วยงานลงทุนจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการลงทุน เพ่ือการตดัสินใจในการขาย

สินทรัพยล์งทุน เน่ืองจากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ อาจทาํให้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยไ์ม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้

2.  เนน้ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอายไุม่เกิน 5 ปี เพ่ือลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

3.  ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตลาดเงินในประเทศ เน่ืองจากเป็นเงินลงทุนท่ีมีสภาพคล่องสูง และความ

เส่ียงจากการลงทุนตํ่า 

4.  จดัเตรียมวงเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน เพ่ือเป็นแหล่งเงินสาํรองและป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาสภาพคล่องในกรณี

ท่ีบริษทัอาจไม่พิจารณาขายสินทรัพยล์งทุนในสภาวะท่ีตลาดไม่เอ้ืออาํนวย ซ่ึงปัจจุบนับริษทัมีวงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร

พาณิชย ์3 แห่ง เพ่ือลดปัญหาการพ่ึงพาสถาบนัการเงินใดมากจนเกินไป 

 

4. ความเส่ียงจากการรับประกันภัยท่ีสามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท การ

บริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเช่ือมโยงของเงินกองทุนและความเส่ียงจากการรับประกันภัย และการกระจุกตัวจากการ

รับประกันภัย 

จากขอ้มูลดา้นความเส่ียงภยัจากการรับประกนัในหวัขอ้ 3.1 ท่ีไดแ้สดงในเร่ืองการบริหารความเส่ียงองคก์ร หน่ึงในการ

บริหารความเส่ียงทางดา้นการรับประกนัภยั นั้น คือการทาํประกนัภยัต่อเพ่ือช่วยในการบริหารความเส่ียงภยัของบริษทั โดย
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กระจายความเส่ียง ลดความเส่ียง และความผนัผวนทางการเงิน อันเน่ืองมาจากภาระผูกพันท่ีบริษัทมีภายใต้สัญญา

ประกันภยักับผูเ้อาประกันภัย หรือสัญญาประกันภัยต่อช่วง รวมทั้งเพ่ิมศกัยภาพของบริษทัด้านความสามารถในการ         

รับประกนัภยั และเพ่ือให้บริษทัสามารถรับมือกบัเหตุการณ์ภยัพิบติัต่าง ๆ ได ้เช่น อุทกภยั ธรณีพิบติั วาตภยั เป็นตน้ 

 

 ปัจจัยสําคัญในการพจิารณาแผนการประกันภัยต่อ 

- ปริมาณและความซบัซอ้นของกรมธรรมป์ระกนัภยั รวมถึงปริมาณการสะสมของภยั 

- โอกาสในการเกิดความเสียหาย ลกัษณะความเสียหายทั้งจาํนวนความถ่ีในการเกิดเหตุ และความรุนแรงในการเกิด

เหตุของแต่ละประเภทกรมธรรม ์รวมถึงสถิติดา้นการประกนัภยั 

- สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง เช่น สภาพภูมิอากาศของโลกท่ีร้อนขึ้น มีผลทาํให้เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติเพ่ิมขึ้น

จากในอดีต พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเรียกร้องค่าสินไหม  

- เป้าหมายของบริษทัในการเติบโตทางธุรกิจ 

- นโยบายการบริหารความเส่ียงภยัโดยรวมของบริษทั  

 จากปัจจยัสาํคญัขา้งตน้ เพ่ือให้การบริหารการประกนัภยัต่อบรรลุวตัถุประสงค ์บริษทัจะตอ้ง 

 - วิเคราะห์และทบทวนสภาพความเส่ียงภยัดา้นการรับประกนัภยัของบริษทัจากผลิตภณัฑ์ประกนัภยัท่ีบริษทัรับ

ประกนัภยัไว ้ 

 - ระบุและประเมินความเส่ียงภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีบริษทัรับประกนัภยัไว ้

 - กาํหนดระดบัความเส่ียงภยัดา้นการประกนัภยัสูงสุดท่ีจะยอมรับได ้(Risk Tolerance for Insurance) ระดบัความ

เส่ียงภยัดา้นการประกนัภยัท่ียอมรับไดข้องบริษทั (Risk Appetite for Insurance) ขีดจาํกดัในการรับเส่ียงภยัไวเ้องเม่ือเกิด

ความเสียหายของแต่ละประเภท (Net Retention Limit)  จาํนวนเงินเอาประกนัภยัรับเส่ียงภยัไวเ้องของแต่ละประเภทการ

ประกนัภยั (Retention Sum Insured/Limit) โดยพิจารณาจากนโยบายการบริหารความเส่ียงภยัโดยรวม  ตน้ทุนทางการเงิน 

เป้าหมายเงินกองทุน  และกระบวนการดาํเนินธุรกิจในภาพรวมของบริษทั และสภาพการแข่งขนัทางการตลาด  

 - กาํหนดและอนุมัติแผนการประกนัภยัต่อซ่ึงสามารถรองรับระดบัความเส่ียงภยัท่ียอมรับได ้(Risk Appetite for 

Insurance) ระดับความเส่ียงภยัสูงสุดท่ีจะยอมรับได้ของบริษทั (Risk Tolerance for Insurance) โดยได้รับคาํแนะนําจาก

บริษทันายหนา้ประกนัภยัต่อท่ีเป็นมืออาชีพตามคุณสมบติัท่ีกาํหนดไว ้

 - คดัเลือกบริษทัประกนัภยัต่อท่ีมีฐานะทางการเงินมัน่คงตามนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีบริษทักาํหนดไว ้

 - ทบทวนแผนการประกนัภยัต่อเป็นประจาํทุกปี  

 ดงันั้น วตัถุประสงค์ของการจดัสรรประกนัภยัต่อเพ่ือให้บริษทัมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง จากนโยบายบริหารความ

เส่ียงโดยรวม ระดบัความเส่ียงสูงสุดท่ีจะยอมรับไดข้องบริษทั (ภาพรวม) คือ ไม่เกิน 350 ลา้นบาท ดงันั้นระดบัความเส่ียง

สูงสุดท่ีจะยอมรับไดจ้ากความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัของบริษทั คือ มีผลกระทบต่อเงินกองทุนไม่เกิน 300 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.16 ของเงินกองทุน 2,278,873,713.74 (ตัวเลขจากงบการเงินระหว่างกาล ณ 31 ธันวาคม 

2561)  

 

การกําหนดประเภทของสัญญาประกันภัยต่อ ขึน้อยู่กับภาวะความเส่ียงภัย (Risk Profile) ของแต่ละประเภท   

ในกรณีท่ีมีความผนัผวนของความเสียหายมาก สัญญาประกนัภยัต่อแบบสัดส่วน (Proportional Treaty) จะเป็นเคร่ืองมือ

ท่ีดีในการจดัการความเส่ียงภยัของบริษทั และจะไดรั้บการชดใชค้่าสินไหมทดแทนเรียกคืนไดร้วดเร็ว  
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- การประกนัภยัต่อแบบ Quota Share Treaty  เหมาะกบักลุ่มงานประเภทท่ีไม่ไดมี้การกระจายตวัของ Portfolio มาก

หรือเพ่ิงจะเร่ิมตน้เข้ามารับประกนัภยัดา้นนี อาจจะไม่มีความเชียวชาญในการพิจารณารับประกันภยัมากนัก เช่น การ

ประกันภยัรถยนต์มูลค่าสูง High Sum Insured Motor Quota Share Treaty)  การประกนัภยั Domestic Trade Credit Quota 

Share Treaty เพ่ือช่วยลดความเส่ียงท่ีบริษทัจะตอ้งรับไวเ้อง  

- การประกนัภยัต่อ Surplus Treaty  จะเหมาะสมสําหรับงานท่ีบริษทัมีประสบการณ์สําหรับประกนัภยัประเภทนั้น ๆ 

แล้ว เช่น การประกันภัยอัคคีภยั การประกันภัยทางทะเล การประกันภัยวิศวกรรม การประกันภยัเบ็ดเตล็ด เช่น การ

ประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การประกนัภยัอุบติัเหตุกลุ่ม  การรับประกนัภยัในงานดงักล่าว จะมีทุนประกนัภยั

ท่ีสูง  และมีโอกาสในการเกิดเหตุท่ีมีจาํนวนเงินสูงได ้  บริษทัจึงไดใ้ชสั้ญญาประกนัภยัต่อแบบ Surplus เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ

ในการรับประกนัภยั  

เกณฑ์การพิจารณาจํานวนเงินของสัญญาประกันภัยต่อ ขึ้นอยู่กับ Company Sum Insured Portfolio เบ้ียประกันภัย 

สินไหมและผลประกอบการของสัญญาประกนัภยัต่อ รวมถึง Risk Profile ท่ีไดจ้ดัสัดสรรในสัญญาประกนัภยัต่อนั้น ๆ 

บริษทัจะทาํขอ้เสนอของสัญญาประกนัภยัต่อเม่ือทางบริษทัรับประกนัภยัต่อท่ีเป็นผูน้าํ จะพิจารณาและกาํหนดเง่ือนไขท่ีจะ

ใชใ้นสัญญาประกนัภยัต่อ  

กรณีท่ีภาวะความเส่ียงภยัของงานประเภทนั้ นไม่มีความผนัผวนสูงมากนัก บริษัทควรท่ีจะรับเส่ียงภัยไวเ้อง การ

ประกนัภยัต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน จะเหมาะสมสาํหรับการกระจายความเส่ียงของการสะสมภยั ดงันั้น การประกนัภยั

รถยนต์  บริษัทได้ใช้สัญญาประกันภยัต่อแบบส่วนเกิน (Excess of Loss Treaty) เป็นสัญญาประกันภยัต่อหลกั บริษัท

จะตอ้งมีการจ่ายสํารองค่าสินไหมทดแทนก่อนจึงดาํเนินการเรียกคืนค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาประกนัภยัต่อแบบความ

เสียหายส่วนเกิน ดงันั้น ระยะเวลาในการเรียกคืนค่าสินไหมทดแทนจะนานกว่าสัญญาประกนัภยัต่อแบบสัดส่วน 

ในกรณีท่ีมีการรับประกันภยัรถยนต์ท่ีมีทุนประกันภยัสูง  บริษทัไดก้ระจายความเส่ียงภยั โดยการจดัการใช้สัญญา

ประกนัภยัต่อแบบ Quota Share และ/หรือ Facultative Reinsurance 

การประกันภยัต่อเฉพาะราย บริษทัจะพิจารณาใช้เพ่ือกระจายความเส่ียงท่ีนอกเหนือจากสัญญาประกันภยัต่อท่ีได้

จดัสรรการเอาประกนัภยัแลว้ หรืออยู่นอกเหนือจากเง่ือนไขการรับประกนัภยัของสัญญาฉบบันั้น หรือเกินกว่าความเส่ียง

สะสมของบริษทัท่ียอมรับได ้ 

สัญญาประกนัภยัต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance) จะตอ้งคุม้ครองความเส่ียงภยัท่ีบริษทั

รับประกนัไวเ้อง เพ่ือไม่ให้เกิน Risk Appetite หรือ Risk Tolerance ของบริษทั โดยพิจารณาจากการกาํหนด Deductible or 

Excess Point ให้อยูใ่นช่วงระดบัท่ีบริษทัสามารถยอมรับความเส่ียงได ้ทั้งท่ีเป็นความเส่ียงภยัไวเ้องสูงสุดต่อภยั (Per Risk) 

หรือ ต่อมหันตภัย (Catastrophe) โดยเฉพาะกรณีท่ีมีความเส่ียงภัยสะสม เช่น นิติอาคารชุดอยู่อาศยั หรือสํานักงาน 

ศูนยก์ารคา้ หรือภยับล็อก หรือภยัธรรมชาติ เช่น นํ้ าท่วม แผ่นดินไหว เป็นตน้ โดยมีรายงานผลการรับประกนัภยัของการ

สะสมภยัสาํหรับภยับลอ็กเป็นประจาํทุกเดือน สําหรับภยัอาคารสูงและภยัธรรมชาติเป็นรายไตรมาส เพ่ือ ตรวจสอบจาํนวน

เงินของการรับประกนัภยัให้สอดคลอ้งกบัแผนการประกนัภยัท่ีไดเ้อาประกนัภยัไวภ้ายใต ้Excess of Loss Program ทั้ง Risk 

Excess of Loss และ Catastrophe Excess of Loss 

เน่ืองจากการสัญญาประกนัภยัต่อ Surplus มีขอ้ยกเวน้จากบริษทัรับประกนัภยัต่อไม่รับประกนัภยัธรรมชาติ 3 ภยั คือ 

แผ่นดินไหว นํ้ าท่วม และพายุ  ในสัญญา Fire 1st Surplus และ Engineering 1st Surplus  บริษัทจึงมีความจาํเป็นต้องรับ

ประกนัภยัเส่ียงภยัไวเ้อง และจดัสรรการประกนัภยัต่อแบบ Excess of Loss ตั้งแต่ปี 2555 เป็นตน้มา   บริษทัไดพิ้จารณาการ

บริหารจดัการสําหรับมหันตภยัทางธรรมชาติน้ี โดยแยกสัญญาประกนัภยัต่อออกมาจาก Excess of Loss ของ Retention 
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สาํหรับประเภทอ่ืนๆ  เพ่ือให้มีการบริหารจดัการการสะสมภยั และตน้ทุนการประกนัภยัต่ออยา่งเหมาะสม เน่ืองจากจาํนวน

เงินเอาประกนัภยัและขดีจาํกดัท่ีบริษทัรับเส่ียงภยัไวเ้องสาํหรับมหนัตภยัมีจาํนวนเงินสูงกว่าภยัประเภทอ่ืน ๆ   

 

การคัดเลือกบริษัทรับประกันภัยต่อ 

บริษทัใชห้ลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกบริษทัประกนัภยัต่อ โดยพิจารณาจาก 

1. การพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันภัยต่อ โดยใช้การจัดอันดับความน่าเช่ือถือสําหรับบริษัทประกันภัยต่อ

ต่างประเทศ และใช้เกณฑ์ขั้นตํ่าของสัดส่วนอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีต้องดํารงตามกฎหมาย (Capital 

Adequacy Ratio) ตามท่ีคปภ.กาํหนดไว ้สําหรับบริษทัประกนัภยัต่อในประเทศและบริษทัประกนัภยัต่อต่างประเทศ จะมี

การจดัส่ง Electronic Mail สรุปอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัภยัต่อท่ีรับประกนัภยัต่อในภูมิภาคเอเชียให้เป็น

ประจาํและทุกคร้ังท่ีมีข่าว การแจง้อนัดบัความน่าเช่ือถือจาก Standard & Poor และ AM Best ทาํให้บริษทัสามารถติดตาม

อนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัภยัตอ่ต่างประเทศไดเ้ป็นประจาํ สมํ่าเสมอและทนัต่อการเปล่ียนแปลง 

2. เงินกองทุนของบริษทัรับประกนัภยัต่อ   

2.1 บริษทัรับประกนัภยัต่อต่างประเทศ  จะตอ้งมีเงินกองทุนไม่นอ้ยกว่า 100 ลา้นเหรียญ US  

  กรณีท่ีบริษทัรับประกนัภยัต่อต่างประเทศ มีเงินกองทุนนอ้ยกว่าเกณฑท่ี์กาํหนดขา้งตน้ บริษทักาํหนดสัดส่วน

การเอาประกันภัยต่อสูงสุดไม่เกิน 10% ของแต่ละกรมธรรม์ หรือกรณีบริษัทเป็น Coinsurer กําหนดสัดส่วนการ              

เอาประกนัภยัต่อสูงสุดไม่เกิน 10% of 100% และรวมกนัแลว้ไม่เกิน 100 ลา้นบาทต่อภยั   

 2.2 บริษทัรับประกนัภยัต่อในประเทศ จะตอ้งมีเงินกองทุนไม่นอ้ยกว่า 300 ลา้นบาท   

  กรณีท่ีบริษทัรับประกนัภยัต่อในประเทศมีเงินกองทนุนอ้ยกว่าเกณฑข์า้งตน้ กาํหนดสัดส่วนการเอาประกนัภยั

ต่อดงัน้ี 

  -  บริษทัประกนัภยัต่อในประเทศ ท่ีไม่ไดเ้ป็นบริษทัในเครือของบริษทัประกนัภยัต่างประเทศ สัดส่วนการ  

เอาประกนัภยัต่อสูงสุดไม่เกิน 10% ของแต่ละกรมธรรม ์รวมกนัแลว้ไม่เกิน 60 ลา้นบาทต่อภยั   

  -  บริษทัประกนัภยัต่อในประเทศ มีเงินกองทุนน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดขา้งตน้ แต่เป็นบริษทัในเครือของ

บริษทัประกนัภยัต่างประเทศ สัดส่วนการเอาประกนัภยัต่อสูงสุดไม่เกิน 30% ของแต่ละกรมธรรม์ รวมกนัแลว้ไม่เกิน 200 

ลา้นบาทต่อภยั  

  กรณีท่ีสัดส่วนการรับประกนัภยัต่อขา้งตน้เกินจากเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้ จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากประธาน

กรรมการบริหาร และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร  รวมถึงสํานักบริหารความเส่ียงพิจารณาความเส่ียง

ภาพรวมของบริษทัประกอบดว้ย 

3. หน่วยงานกาํกบัดูแลผูรั้บประกนัภยัต่อในต่างประเทศ บริษทัจะให้ความสําคญัอนัดบัตน้ๆ ถา้บริษทัประกนัภยัต่อ

ต่างประเทศนั้นมีหน่วยงานกาํกบัท่ีกาํกบัดูแลผูรั้บประกนัภยัต่อท่ีเป็นมาตรฐานสากล  

4. ปัจจยัพิจารณาดา้นการชาํระเงินของบริษทัประกนัภยัต่อ บริษทัพิจารณาให้ความสาํคญัสาํหรับบริษทัรับประกนัภยั

ต่อท่ีมีการจดัการรับ-จ่ายเงิน ภายใน 30 วนันับจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ สําหรับกรณีค่าสินไหมเม่ือบริษทัเรียกร้องขอ    

เรียกเก็บทนัที (Cash Call) ภายใน 15 วนันับจากวนัท่ีบริษทัประกนัภยัต่อยืนยนัค่าสินไหมดงักล่าว (สําหรับกรณีท่ีบริษทั

ประกนัภยัต่อไม่ไดต้อ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมสาํหรับการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหม)  

5. ความเช่ียวชาญในการรับประกนัภยัต่อของแต่ละประเภท จะตอ้งมีผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีพิจารณารับประกนัภยัต่อ

ท่ีมีประสบการณ์ไม่นอ้ยกว่า 10 ปี ในการดูแลสัญญาประกนัภยัต่อ  
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6. กรณีท่ีมีการรับประกนัภยัต่อสําหรับมหัตภยัส่วนเกิน (Catastrophe Excess of Loss Reinsurance) บริษทัรับประกนั

ภัยต่อท่ีเป็น Leader นั้ น จะต้องมี CAT Model ในการพิจารณาการรับประกันภัยต่อ เพ่ือให้บริษัทมั่นใจได้ว่าบริษัท

ประกนัภยัต่อนั้น ๆ ไดมี้การจดัการควบคุมเร่ืองมหนัตภยั 

 

การกระจุกตัวของภาวะความเส่ียงต่อคู่สัญญาประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มบริษัทประกันภัยต่อ 

บริษทักาํหนดให้สัดส่วนเบ้ียประกนัภยัและสัดส่วนความเส่ียงภยัของบริษทัประกนัภยัต่อรายใดรายหน่ึงมีค่าไม่เกิน 

ร้อยละ 50 ของเบ้ียประกันภยัต่อทั้งหมดของบริษทั ในกรณีท่ีมีการกระจุกตวัเฉพาะกรมธรรม์หรือเฉพาะภยั บริษทัจะ

พิจารณาอนัดบัความน่าเช่ือของบริษทัประกนัภยัต่อนั้น และขนาดของเงินกองทุนจะตอ้งมีเพียงพอต่อการจ่ายเรียกคืนค่า

สินไหมทดแทน รวมถึงการกาํหนดจาํนวนเงินเรียกค่าสินไหมทดแทนไดท้นัทีสําหรับสัญญาประกนัภยัตอ่ และมีการระบุ

จาํนวนวนัท่ีในการชาํระคืนค่าสินไหมทดแทนเม่ือบริษทัดาํเนินการเรียกคืน รวมถึงมีการกาํหนดเง่ือนไขในการปรึกษา

สินไหมทดแทนทุกคร้ังท่ีเกิดความเสียหาย เพ่ือลดปัญหาการทาํผิดเง่ือนไขของสัญญาประกนัภยัต่อ 

บริษทัจะมีรายงานสรุปการประกนัภยัของแต่ละประเภทโดยจาํแนกเป็นแต่ละบริษทัประกนัภยัต่อ เพ่ือพิจารณาทบทวน

การกระจุกตวัของแต่ละประเภทประกนัภยั เม่ือสัดส่วนถึงเกณฑ์ท่ีร้อยละ 45 (Warning Level) บริษทัจะพิจารณาทบทวน

การกระจายความเส่ียงภยัของกรมธรรมใ์นอนาคตให้กบับริษทัประกนัภยัต่อรายอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  

 

ตารางแสดงสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ (Reinsurance Asset) 

                                   หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ จํานวน 

1. สาํรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคนืจากบริษทัประกนัภยัต่อ  451.92 

2. เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 579.1 

3.      เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 0.00 

หมายเหตุ  มูลค่าตามงบการเงินท่ีรับรองโดยผูส้อบบญัชี (งบการเงินตามมาตรฐานบญัชี) 

 

5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมนิหนีสิ้นจากสัญญาประกันภัย    

วิธีการและขอ้สมมติท่ีใชส้าํหรับการประเมินหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัทั้งก่อนและหลงัการประกนัภยัต่อ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

(ก)  ประมาณการสํารองค่าสินไหมทดแทน 

1. การรับประกนัภยัโดยตรง การรับประกนัภยัต่อเฉพาะรายและการเอาประกนัภยัต่อ 

  บริษทัไดใ้ชวิ้ธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั 3 วิธีดงัน้ี 

1.1. วิธีบนัไดลูกโซ่ (Chain Ladder) สาํหรับขอ้มูลค่าสินไหมทดแทนจ่ายและค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้น 

1.2. วิธีเบอร์นฮุตเตอร์เฟอร์กูสัน( Bornhuetter -Ferguson method หรือ “BF”) สาํหรับขอ้มูลสินไหมทดแทน

จ่ายและค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้น 

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

  ในการประเมินค่าของบริษทั ส่วนใหญ่แลว้จะใช้วิธี Chain Ladder พิจารณาสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้น เพ่ือ

ประมาณการหน้ีสินค่าสินไหมทดแทนท่ีดีท่ีสุด สําหรับวิธี BF และ ELR จะนํามาปรับใช้ตามความเหมาะสม โดยการ
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คดัเลือกปัจจยัการพฒันาค่าสินไหมทดแทน (Loss Development Factors หรือ “LDF”) จะคาํนึงถึงรูปแบบของการจ่ายค่า

สินไหมทดแทนและค่าสินไหมท่ีเกิดขึ้นในอดีต โดยทัว่ไปปัจจยัการพฒันาค่าสินไหมทดแทนท่ีเลือกใชน้ั้นจะขึ้นอยู่กบั

ปัจจยัการพฒันาค่าสินไหมทดแทนโดยเฉล่ียต่างๆ สาํหรับการพฒันาค่าสินไหมในแต่ละปี โดยวิธีการน้ีบริษทัจะไม่ทาํการ

พิจารณาถึงค่าเฉล่ียต่างๆท่ีไม่เหมาะสม เช่น ค่าเฉล่ียนั้นไม่ไดส้ะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงในการดาํเนินงานของบริษทั 

ค่าเฉล่ียนั้นไม่เหมาะสมอนัเน่ืองมาจากการบิดเบือนโดยค่าสินไหมทดแทนท่ีมีขนาดใหญ่ และค่าเฉล่ียนั้นแตกต่างจาก

แนวโนม้ของอตัราส่วนในอดีต เป็นตน้ 

  ทั้งน้ีไดมี้การพิจารณาถึงปัจจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในการคดัเลือกปัจจยัพฒันาค่าสินไหมทดแทน

เพ่ือให้การดาํรงเงินสาํรองค่าสินไหมทดแทนสะทอ้นหน้ีสินท่ีเหมาะสมของบริษทั ณ วนัท่ีทาํการประเมิน   

2. การรับประกนัภยัต่อตามสัญญา 

  บริษทัไดใ้ชวิ้ธีการพ้ืนฐานในการประเมินเงินสาํรองค่าสินไหมทดแทนสาํหรับธุรกิจการรับประกนัภยัต่อตาม

สัญญา มีขอ้สมมติว่าสัดส่วนของเงินสํารองค่าสินไหมทดแทนสําหรับงานรับประกนัภยัต่อตามสัญญามีลกัษณะคลา้ยกบั

งานรับประกนัภยัโดยตรงและงานรับประกนัภยัต่อเฉพาะราย ดงันั้นจึงเลือกร้อยละของคา่สินไหมทดแทนคา้งจา่ยมาทาํการ

พิจารณาเพ่ือทาํการประมาณการสาํรองค่าสินไหมทดแทนของงานรับประกนัภยัต่อตามสัญญา 

(ข)  การประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถจัดสรรได้ (ULAE) 

การกาํหนดค่าประมาณการค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้บริษทัอาศยัค่าใชจ้่ายมาทาํการวิเคราะห์เพ่ือประมาณ

การค่าใช้จ่ายของฝ่ายสินไหม ซ่ึงการประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถจัดสรรได้น้ีจะทาํการพิจารณาอตัราส่วนของ

ค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถจดัสรรไดต้่อค่าเฉล่ียของค่าความเสียหายท่ีจ่ายและค่าความเสียหายท่ีไดรั้บรายงานแลว้ซ่ึงอยู่บนขอ้

สมมติท่ีว่าค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถจดัสรรไดจ้ะเกิดขึ้นจาํนวนคร่ึงหน่ึงเม่ือมีการรายงานความเสียหาย และเกิดขึ้นอีกคร่ึงหน่ึง

เม่ือมีการจ่ายค่าความเสียหายนั้น  

อตัราส่วนค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้ไดถู้กแยกพิจารณาระหว่างงานรับประกนัภยัรถยนต ์(Motor) และงาน

รับประกนัภยัท่ีไม่ใช่รถยนต์ (Non-Motor) และจะถูกนาํไปประยุกต์ใชก้บัค่าประมาณการท่ีดีท่ีสุดของหน้ีสินค่าสินไหม

ทดแทนรวม (ไม่รวมค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์นํ้ าท่วมในปี พ.ศ. 2554) เพ่ือประมาณการสํารองค่าใช้จ่ายท่ีไม่

สามารถจดัสรรได ้สาํหรับหน้ีสินค่าสินไหมทดแทน  

การประมาณการค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้(ULAE) จะคาํนวณจากอตัราส่วนค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถจดัสรร

ไดม้าคูณกบัคร่ึงหน่ึงของคา่สาํรองสินไหมและคา่สินไหมคา้งจ่าย รวมกบัอตัราส่วนค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถจดัสรรไดคู้ณกบั

ค่าสินไหมท่ีเกิดขึ้นแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 

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

 การประมาณเงินสํารองสําหรับความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดไดน้ําอตัราส่วนค่าสินไหมทดแทนของปีอุบติัเหตุ

ล่าสุด นาํไปคูณเงินสํารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ก่อนหักค่าบาํเหน็จสําหรับใชป้ระมาณค่าความเส่ียงภยัท่ียงั

ไม่ส้ินสุด 

(ง)  การประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

1.  ค่าใชจ้่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 

 สําหรับหน้ีสินเบ้ียประกันภยั บริษัทกําหนดให้อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีเป็นค่าเดียวกบัร้อยละของ

ค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถจดัสรรไดแ้ละไดป้ระยุกต์ใช้กบัค่าประมาณการท่ีดีท่ีสุดของภาระผูกพนัตามกรมธรรม์ในอนาคต

ก่อนการประกนัภยัต่อ (Best Estimate of Gross Future Liability) เพ่ือประมาณค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน

สาํหรับหน้ีสินเบ้ียประกนัภยั 
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2. ค่าใชจ้่ายในการบริหารจดัการกรมธรรม ์

 การประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการกรมธรรม์สําหรับการสํารองหน้ีสินเบ้ียประกนัภยั คาํนวณจาก

อตัราส่วนค่าใชจ้่ายในการบริหารจดัการกรมธรรม ์(ร้อยละของค่าใชจ้่ายในการบริหารจดัการกรมธรรมต์่อเบ้ียประกนัภยัท่ี

ถือเป็นรายไดร้วม) กบัเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดร้วม (Gross UPR) เพ่ือนาํมาคาํนวณเงินสํารองค่าใชจ้่ายในการ

บริหารจดัการกรมธรรมส์าํหรับหน้ีสินเบ้ียประกนัภยั 

3. ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยัต่อ 

 ในการประมาณค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยัต่อ บริษทัไดใ้ชข้อ้มูลเบ้ียประกนัภยัจากการประกนัภยั

ต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess-of-loss reinsurance หรือ “XOL”) ของบริษทั และเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิประมาณการ

สาํหรับปี 2561 เพ่ือนาํมาใชใ้นการคาํนวณหาค่าอตัราส่วนค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยัต่อ 

 ต้นทุนของการประกันภยัต่อในอนาคตถูกประมาณมาจากการคูณอตัราส่วนค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการ

ประกนัภยัต่อกบัเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 

(จ)  ข้อสมมติด้านเศรษฐกิจ 

 บริษทัไม่นาํรายไดจ้ากการลงทุนในอนาคตมาพิจารณาหรือแมแ้ต่อตัราเงินเฟ้อท่ีปรับสําหรับค่าสินไหมทดแทน

จ่ายในอนาคต อยา่งไรก็ตาม อตัราเงินเฟ้อไดป้รับแลว้โดยปริยายจากพฒันาการค่าสินไหมทดแทนในอดีต 

(ฉ)  ข้อสมมติอ่ืนๆ 

 บริษทัไดต้ั้งขอ้สมมติว่ารูปแบบในการพฒันาการเรียกค่าสินไหมทดแทนนั้นมีความสมํ่าเสมอและคงท่ีเป็นเวลา

หลายปี  นอกจากน้ี บริษทัยงัตั้งขอ้สมมติว่ารูปแบบของเงินเฟ้อในอดีตจะยงัคงดาํเนินต่อไปในปีขา้งหนา้ สาํหรับการเรียก

ค่าสินไหมทดแทนในปีอุบติัเหตุ พ.ศ. 2547 และก่อนหน้านั้นถือว่าการเรียกค่าสินไหมทดแทนนั้น ไดถึ้งระดบัค่าสินไหม

ทดแทนสมบูรณ์แลว้ ดงันั้นจึงไม่ไดค้าดว่าจะมีสาํรองค่าสินไหมทดแทนเพ่ิมเติมจากการเรียกค่าสินไหมทดแทนเหล่านั้น 

 

 

6. การลงทุนของบริษัท  

นโยบายการลงทุน 

บริษทัมีการกาํหนดกรอบนโยบายการลงทุนและนโยบายการประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการ

บริษทั โดยมีคณะกรรมการลงทุนกาํกบัดูแล แผนการลงทุนของบริษทัท่ีเน้นความปลอดภยัของเงินลงทุนเป็นสําคญั โดย

พิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับได ้นอกจากน้ีบริษทัยงักาํหนดขอบเขตประเภท

สินทรัพยท่ี์จะลงทุน โดยคาํนึงถึงอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน และอตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงินสาํหรับการ

ดาํเนินธุรกิจ และนโยบายการประกนัต่อของบริษทั เพ่ือให้การวางแผนการบริหารทรัพยสิ์นและหน้ีสิน มีความเหมาะสม

รายการ ปี 2561 ปี 2560 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 

หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั 2,196.32 1,906.83 2,140.09 1,879.12 

- สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้   

  (Premium liabilities) 
1,551.39 1,315.89 1,430.67 1,203.46 

- สาํรองค่าสินไหมทดแทน 

  (Claim liabilities) 

644.93 590.94 709.42 675.66 
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และเพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงการขยายงานในอนาคตตามแผนงานท่ีบริษทัไดต้ั้งเป้าหมายไว ้อีกทั้งมีการทบทวน

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบนับริษทัยงัไม่มี

นโยบายลงทุนใน ตราสารอนุพนัธ์ (Derivative) และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Currency) 

นอกจากน้ี บริษทัได้มีการลงทุนโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือการประกอบธุรกิจอ่ืนกบับริษทัประกนัวินาศภยัและบริษทั

ประกนัชีวิตในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ในลกัษณะบริษทัร่วมไดแ้ก่ 

TKI  General  Insurance  Co., Ltd. 

TKI  Life  Insurance  Co., Ltd. 

ทั้งน้ี  การลงทุนของบริษทัไดพิ้จารณาตามหลกัเกณฑ์ของ ประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั เร่ืองการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2556  และประกาศเร่ืองการลงทุนประกอบ

ธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัวินาศภยั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 

 

ประเภทการลงทุน 

1.  ลงทุนในตราสารทุน เป็นการลงทุนซ้ือหุ้นของบริษทัต่าง ๆ ทั้งท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และไม่ได้จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์วตัถุประสงคข์องการลงทุน คือ คาดหวงัผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล และกาํไรส่วนเกิน

ทุน โดยบริษทัพิจารณาการลงทุนจากปัจจยัพ้ืนฐาน ศกัยภาพในการเติบโตระยะยาว มีฐานะการเงินท่ีมัน่คง ภายใตค้วาม  

ผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ    

2.  ลงทุนในตราสารหน้ี จาํแนกตามประเภทผูอ้อกตราสาร ไดแ้ก่ 

2.1 การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ทั้ งท่ี มีกระทรวงการคลังคํ้ าประกัน และไม่ มี

กระทรวงการคลงัคํ้าประกนั วตัถุประสงคข์องการลงทุน คือ ให้มีรายไดจ้ากการลงทุนเป็นประจาํ สมํ่าเสมอ โดยพิจารณาการ

ลงทุนจากอตัราดอกเบ้ีย อายุการถือครอง จาํนวนท่ีต้องสํารองไวส้ําหรับใช้เป็นหลกัทรัพยใ์นการประกันตัวผูข้บัขี่ตาม

เง่ือนไขความคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์และวางเป็นเงินสาํรองท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)    

2.2 การลงทุนในหุ้นกูภ้าคเอกชนพิจารณาการลงทุนจากขอ้มูลต่างๆ ของหุ้นกูร้วมถึงผูอ้อกหุ้นกูน้ั้นๆ เช่น หมวด

ธุรกิจ ฐานะการเงินของผูอ้อกหุ้นกู ้ประเภทหุ้นกู ้อตัราดอกเบ้ีย (Coupon) อายหุุ้นกู ้อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู ้หรือ ผู ้

ออกหุ้นกู ้โดยให้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ตํ่ากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment grade) ซ่ึงบริษทักาํหนดไวไ้ม่ตํ่า

กว่า A- ซ่ึงส่วนใหญ่บริษทัจะถือตราสารหน้ีจนครบกาํหนดไถ่ถอน เพ่ือลดความเส่ียงดา้นราคาตราสารหน้ีท่ีเปล่ียนแปลง

ไป แต่หากมีปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าตราสารหน้ี บริษทัอาจพิจารณาขายก่อนกาํหนดได ้

 

วิธิการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ลงทุน 

บริษทั ใชวิ้ธีประเมินมูลค่าสินทรัพยล์งทุน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

เร่ืองการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2554 โดยสรุป 

- ตราสารหน้ี: ใชร้าคาท่ีไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ (clean price) ท่ีเผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (ThaiBMA) 

- ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ: ใช้ราคาเสนอซ้ือสุดทา้ย 

(last bid price) ณ ส้ินวนัประเมิน ท่ีเผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย         

- ตราสารทุนประเภทหน่วยลงทุน: กรณีหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดฯ ใชร้าคา  last bid price, หน่วยลงทุนท่ีไม่

จดทะเบียนในตลาดฯใชร้าคา  Net Asset Value  
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- ตราสารทุนท่ีลงทุนในบริษทัร่วม: ใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าตามประกาศฯ ขอ้ 7. ประเมินราคาโดยใช้มูลค่าทาง

บญัชี  

- ตราสารทุนอ่ืน ๆ: ใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าตามประกาศฯ ขอ้ 7.  ใชวิ้ธีการเทียบเคียงอตัราส่วนตรา (เงินลงทุน

ทัว่ไป) สารทุนท่ีมีชนิด ประเภท และลกัษณะสําคญั เป็นอย่างเดียวกัน จะไดอ้ตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) 

ยกเวน้หุ้นสามญัของ บจ. กลางคุม้ครองฯ, บจ.สถาบนัประกนัภยัไทย, บจ. Asian Re ประเมินราคาโดยใชมู้ลค่าทางบญัชี 

(BV) 

- สลากออมทรัพย:์  ใชร้าคาตรา (face value) 

- เงินให้กูยื้ม: จาํนวนเงินตน้คา้งชาํระ 

- เงินสด,  เงินฝาก: ใชร้าคาตามจาํนวนเงินสดท่ีมีอยู ่และตามจาํนวนเงินท่ีฝากไว ้

 

ประเภทสินทรัพย์ลงทุน 

มลูค่า (หน่วย : ล้านบาท) 

ปี 2561 ปี 2560 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 

เงินฝากสถานบนัการเงิน และบัตรเงินฝากสถาบัน

การเงิน 

            699.44              699.44  645.46 645.46 

ตราสารหน้ี (พนัธบตัร, หุ้นกู,้ ตัว๋สัญญาใชเ้งิน,  

ตัว๋แลกเงิน, หุ้นกูแ้ปลงสภาพและสลากออมทรัพย)์ 

         1,129.96           1,129.96  1,157.59 1,157.59 

ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

และบริษทัร่วม) 

            747.93              932.28  827.46 1,043.87 

หน่วยลงทุน            307.23             307.23  384.37 384.37 

เงินให้กูยื้ม, เงินให้เช่าซ้ือรถ และให้เช่าทรัพยสิ์น 

แบบลีซซ่ิง 

               0.59                 0.59  0.67 0.67 

ใบสาํคญัแสดงลิขสิทธิการซ้ือหุ้น, หุ้นกู,้  

หน่วยลงทุน 

               0.48                 0.48  1.10 1.10 

ตราสารอนุพนัธ์ - - - - 

เงินลงทุนอ่ืน              43.26               32.47  43.26 37.02 

รวมสินทรัพย์ลงทุน         2,928.89          3,102.45  3,058.91 3,270.07 

หมายเหตุ  -  ราคาบญัชี หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ท่ีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 -  ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย เพ่ือ

วตัถุประสงค์หลกัในการกาํกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภยัและเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษทัมี

ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

 

 

 



 

แบบ ปผว. 1 ปี 2561   38 

 

7. ผลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   

ข้อมูลเชิงปริมาณ                              หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2561 

เบ้ียประกนัภยัรับรวม                         2,893  

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้(สุทธิ)                         2,094  

รายไดจ้ากการลงทุน และรายไดอ่ื้น                               99  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ                               87  

  
อัตราส่วนทางการเงนิท่ีสําคัญ (ร้อยละ)  

อัตราส่วน 2561 

อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) 58.20 

อตัราส่วนค่าใชจ้่ายในการดาํเนินธุรกิจประกนัภยั (Expense Ratio) 41.52 

อตัราส่วนรวม (Combined Ratio) 99.72 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 526.29 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return on equity) 4.04 

 

 ภาพรวมผลการดําเนินงานปี 2561 เทียบกับปี 2560 ตามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

ในปี 2561 บริษัทมีกําไรสุทธิ 86.51 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนท่ีมีผลกําไรสุทธิ 110.65 ล้านบาท อัตรา

ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นร้อยละ 4.04 เปรียบเทียบกบัปีก่อนมีอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นร้อยละ 5.12 มีกาํไรสุทธิต่อหุ้น 

2.54 บาท เปรียบเทียบกบัปีก่อนท่ีมีกาํไรสุทธิต่อหุ้น 3.25 บาท   

ในปี 2561 มีเบ้ียประกนัภยัรับรวม 2,892.62 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 256.80 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.74     

รายไดร้วมประกอบดว้ยรายไดจ้ากการรับประกนัภยั รายไดจ้ากการลงทุนและรายไดอ่ื้นมีจาํนวน 2,391.27 ลา้นบาท 

ลดลงจากปีก่อน 34.40 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.42 โดยรายไดจ้ากการรับประกนัภยัมีจาํนวน 2,292.40 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจาก

ปีก่อน 26.26 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.16 รายไดจ้ากการลงทุนและรายไดอ่ื้นรวม 98.87 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 60.66 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 38.02 

ค่าใชจ้่ายรวมประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายการรับประกนัภยัก่อนค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานและค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน

จาํนวน 2,286.59 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 9.55 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.42 ค่าใชจ้่ายการรับประกนัภยั ก่อนค่าใชจ้่ายใน

การดาํเนินงานจาํนวน 1,915.25 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 58.61 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.97 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 

371.34 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 49.06 ลา้นบาท หรือร้อยละ 15.22 

 

ปัจจัยสําคัญท่ีมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 มีดังต่อไปนี ้

1. ผลการดําเนินงานจากการรับประกันภัย 

  ในปี 2561 บริษทัมีผลกาํไรจากการรับประกนัภยัก่อนค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานจาํนวน 377.15 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น

จากปีก่อน 84.87 ลา้นบาท หรือร้อยละ 29.04 มีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 18.01 ในปี 2561 และร้อยละ 14.01 ในปี 2560 แต่

หากพิจารณาผลประกอบการจากการรับประกนัภยัหลงัจากหกัคา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงานจะมีผลกาํไรจากการรับประกนัภยั
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จาํนวน 5.81 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 35.81 ลา้นบาท หรือร้อยละ 119.35 เปรียบเทียบกบัปีก่อนท่ีมีผลขาดทุนจากการรับ

ประกนัภยั 30 ลา้นบาท 

        1.1 รายได้จากการรับประกันภัย 

ในปี 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากการรับประกนัภยัจาํนวน 2,292.40 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จาํนวน 26.26 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.16  จากผลการดาํเนินงานดงัน้ี 

เบ้ียประกันภัยรับ 2,892.62 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปีก่อนท่ีมีเบ้ียประกันภยัรับรวม 2,635.82 ล้านบาท 

เพ่ิมขึ้น 256.80 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.74 มาจากการเพ่ิมขึ้นของเบ้ียประกนัภยัรับตรงในทุกประเภทภยั ในขณะเดียวกนั

บริษทัมีเบ้ียประกนัภยัต่อออกในปี 2561 จาํนวน 700.19 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 74.59 ลา้นบาท หรือร้อยละ 11.92  มี

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 2,192.43 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 182.21 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.06 โดยคิดเป็นอตัราการรับ

ความเส่ียงภยัไวเ้องอยูท่ี่ร้อยละ 75.79 ตํ่ากว่าปีก่อนท่ีมีอตัราการรับเส่ียงภยัไวเ้องอยูท่ี่ร้อยละ 76.27 

ในปี 2561 มีเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดจ้าํนวน 2,094.44 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 8.23 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 0.39 ซ่ึงในปี 2561 เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดข้องการประกนัภยัประเภทภยัทางทะเลและขนส่งและประเภทภยั

เบด็เตล็ดเพ่ิมขึ้น 3.15 และ 9.30 ลา้นบาทตามลาํดบั มีเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดข้องการประกนัภยัประเภทอคัคีภยัและ

ประเภทภยัรถยนตล์ดลง 1.14 และ 3.08 ลา้นบาทตามลาํดบั  

รายไดจ้ากค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 197.96 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 18.03 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.02  ในปี 

2561 อตัรารายไดค้่าจา้งและคา่บาํเหน็จอยู่ท่ีร้อยละ 28.27 ในขณะท่ีปี 2560 มีอตัรารายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จอยูท่ี่ร้อยละ 

28.76  

        1.2 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  

                  ในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวมทั้ งส้ิน 1,915.25 ล้านบาท 

เปรียบเทียบกบัปีก่อน 1,973.86 ลา้นบาท ลดลง 58.61 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.97    

   ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัก่อนค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย 

(1) ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนในปี 2561 มีจาํนวนรวม 1,218.97  

ลา้นบาท ลดลง 131.37 ลา้นบาทจากปี 2560 ซ่ึงมีจาํนวน 1,350.34 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ้่าย

ในการจดัการค่าสินไหมทดแทนต่อเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดท่ี้ร้อยละ 58.20 ตํ่ากว่าปีก่อนซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 64.73 มาจาก

การลดลงของค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ้่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนของประเภทอคัคีภยัและประเภทภยัรถยนต ์     

(2) ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จมีจาํนวน 451.05 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 14.18 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.25 

ค่าจ้างและค่าบาํเหน็จน้ีเป็นค่าใช้จ่ายท่ีแปรผนัตามเบ้ียประกันภยัรับตรงและเบ้ียประกันภัยรับต่อ ซ่ึงในปี 2561 เบ้ีย

ประกนัภยัรับรวมมีจาํนวน 2,892.62 ลา้นบาท เปรียบเทียบปี 2560 ซ่ึงมีเบ้ียประกนัภยัรับรวม 2,635.82 ลา้นบาท  คิดเป็น

อตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.74  

(3) ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัอ่ืนมีจาํนวน 245.23 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 58.58 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

31.38 สาํหรับค่าใชจ้่ายในส่วนน้ีเป็นค่าใชจ้่ายท่ีแปรผนัตามเบ้ียประกนัภยัรับ   

 1.3 กําไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 การประกนัอคัคีภยั 

ในปี 2561 มีกาํไรจากการรับประกนัภยัก่อนค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 158.37 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 43.95 ลา้น

บาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 38.41    
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มีเบ้ียประกนัภยัรับ 581.72  ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 20.60 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.67 มีเบ้ียประกนัภยัรับ

สุทธิ 311.39 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 7.22 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.37 ในปี 2561 มีอตัราการรับเส่ียงภยัไวเ้อง  อยู่ท่ีร้อย

ละ 53.53  ซ่ึงตํ่ากว่าปี 2560 ท่ีอตัราร้อยละ 54.21 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยัมีจาํนวนรวม 385.51 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 5.99 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.58 

โดยมีเบ้ียประกนัภยัท่ีถือรายไดจ้าํนวน 298.42 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 1.14 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.38 มีรายไดค้่าจา้ง

และค่าบาํเหน็จจาํนวน 87.09 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 7.13 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.92 โดยในปี 2561 อตัรารายไดค้่าจา้ง

และค่าบาํเหน็จอยูท่ี่ร้อยละ 32.22 ในขณะท่ีปี 2560 อยูท่ี่ร้อยละ 31.12 

ค่าใชจ้่ายการรับประกนัภยัก่อนค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานมีจาํนวน 227.14 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 37.96 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 14.32 เป็นผลมาจากการลดลงของค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ้่ายในการจดัการ ค่าสินไหมทดแทนท่ี

มีจาํนวน 44.47 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 58.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.93 ซ่ึงในปี 2561 อตัรา ค่าสินไหมทดแทนและ

ค่าใชจ้่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนมีอตัราร้อยละ 14.90 ตํ่ากว่าปี 2560 ท่ีอตัราร้อยละ 34.47 ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จมี

จาํนวน 138.56 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจาํนวน 10.89 ลา้นบาท ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยัอ่ืนมีจาํนวน 44.11 ลา้น

บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 9.93 ลา้นบาท   

 การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง 

ในปี 2561 มีกาํไรจากการรับประกนัภยัก่อนค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 24.51 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 4.36 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 15.10  

มีเบ้ียประกนัภยัรับ 82.39 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 5.75 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.50 มีเบ้ีย

ประกนัภยัรับสุทธิ 42.85 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของอตัราการรับเส่ียงภยัไวเ้องจากอตัราการ

รับเส่ียงภยัไวเ้องท่ีร้อยละ 51.88 ในปี 2560 เป็นอตัราร้อยละ 52.01 ในปี 2561  

รายไดจ้ากการรับประกนัภยัมีจาํนวนรวม 55.04 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 3.45 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.69 

โดยมีเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้41.72 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 3.15 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.17 มีรายไดค้่าจา้งและ

ค่าบาํเหน็จ 13.32 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 0.30 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.30 

ค่าใชจ้่ายการรับประกนัภยัก่อนค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานมีจาํนวน 30.53 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 7.81 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 34.38 เป็นผลจากการเพ่ิมขึ้นของค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ้่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนท่ีมี

จาํนวน 13.96 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 4.12 ลา้นบาท หรือร้อยละ 41.87 ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จมีจาํนวน 11.44 ลา้นบาท 

เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 1.17 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอ่ืนมีจาํนวน 5.13 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.52 ลา้นบาท  

 การประกนัภยัรถยนต ์

ในปี 2561 มีกาํไรจากการรับประกนัภยัก่อนค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 172.88 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 

54.64 ลา้นบาท หรือร้อยละ 46.21   

มีเบ้ียประกนัภยัรับ 1,709.02 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 141.25 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.01 มีเบ้ียประกนัภยั

รับสุทธิ 1,699.56 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 147.47 ลา้นบาท 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยัมีจาํนวน 1,626.62 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 3.54 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.22 ผล

จากเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นปี 2561 มีจาํนวน 1,624.58 ลา้นบาท ลดลง 3.08 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.19 มีรายได้

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 2.04 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 0.46 ลา้นบาท   

ค่าใช้จ่ายการรับประกนัภยัก่อนค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานมีจาํนวน  1,453.74 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 

58.18 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.85 มาจากการลดลงของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหม
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ทดแทนท่ีมีจาํนวน 1,070.11 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 88.10 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.61 ซ่ึงในปี 2561 อตัราค่าสินไหม

ทดแทนและค่าใชจ้่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนมีอตัราร้อยละ 65.87 ตํ่ากว่าปี 2560 ท่ีอตัราร้อยละ 71.16 ค่าจา้งและ

ค่าบาํเหน็จมีจาํนวน 239.80 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 4.84 ลา้นบาท ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยัอ่ืนมีจาํนวน 143.83 

ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 34.76 ลา้นบาท  

 การประกนัภยัเบด็เตลด็อ่ืน 

ในปี 2561 มีกาํไรจากการรับประกนัภยัก่อนค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานจาํนวน 21.39 ลา้นบาท ลดลงจากปี

ก่อน 9.36 ลา้นบาท หรือร้อยละ 30.44  

มีเบ้ียประกนัภยัรับรวม 519.49 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 89.20 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 

20.73 มีเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 138.63 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 24.43 ลา้นบาท  

รายไดจ้ากการรับประกนัภยัมีจาํนวน 225.23 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 20.36 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.94 

จากเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้129.72 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 9.30 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.72 รายไดค้่าจา้งและค่า

บาํเหน็จจาํนวน 95.51 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 11.06 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.10 โดยในปี 2561 อตัรารายไดค้่าจา้งและ

ค่าบาํเหน็จอยูท่ี่ร้อยละ 25.08 ในขณะท่ีปี 2560 อยูท่ี่ร้อยละ 26.72 

ค่าใชจ้่ายการรับประกนัภยัก่อนค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานมีจาํนวน 203.84 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 29.72 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 17.07 เป็นผลจากมีค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน จาํนวน 90.43 

ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 11.39 ลา้นบาท ในปี 2561 อตัราค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ้่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนร้อยละ 

69.71 สูงกว่าปี 2560 ท่ีอตัราร้อยละ 65.64 ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจาํนวน 61.25 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 6.96 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายใน

การรับประกนัภยัอ่ืนจาํนวน 52.16 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 11.37 ลา้นบาท 

 1.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

ในปี 2561 บริษทัมีค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานจาํนวน 371.34 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 49.06 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 15.22   

 

2. ผลการดําเนินงานจากการลงทุนและรายได้อ่ืน 

ในปี 2561 บริษทัมีรายได้จากการลงทุนและกาํไรจากเงินลงทุนรวม 98.87 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนซ่ึงมี

จาํนวน 159.53 ลา้นบาท ลดลง  60.66 ลา้นบาท หรือร้อยละ 38.02 เป็นผลจากในปี 2561 มีรายไดจ้ากดอกเบ้ียและเงินปันผล

รับรวมจาํนวน 84.81 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 15.57 ลา้นบาท หรือร้อยละ 15.51 และการลดลงของกาํไรจากเงินลงทุน 

โดยท่ีกาํไรจากเงินลงทุนในปี 2561 มีจาํนวน 11.43 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 44.49 ลา้นบาท หรือร้อยละ 79.56 อตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ท่ีร้อยละ 3.48 ในปี 2561 และร้อยละ 5.38 ในปี 2560 มีรายไดอ่ื้น 6.22  ลา้นบาท ลดลงจากปี

ก่อน 0.96 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.37 ในปี 2561 มีส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เป็นส่วนแบ่งขาดทุน 3.59 

ลา้นบาท ในขณะท่ีในปี 2560 มีส่วนแบ่งขาดทุน 3.95 ลา้นบาท 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการดําเนินงานในอนาคต 

 1. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

  ภาวะเศรษฐกิจของประเทศและของโลกเป็นปัจจยัสําคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ในช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจ

ตกตํ่ า อํานาจการซ้ือของประชาชนและผู ้เอาประกันภัยก็ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ ผู ้เอาประกันภัยของบริษัทซ่ึง

ประกอบดว้ยลูกคา้บุคคลธรรมดาและลูกคา้นิติบุคคล หรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจลดจาํนวนเงินเอาประกนัภยัหรือลด
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ความคุม้ครอง หรือยกเลิกความคุม้ครอง หรือไม่ต่ออายุกรมธรรม์ประกนัภยั ดงันั้น บริษทัจึงตอ้งวิเคราะห์สาเหตุในการ

แสดงเจตจาํนงของผูเ้อาประกนัภยั ช้ีแจงให้ทราบ และเขา้ใจถึงผลเสียในการไม่ทาํประกนัภยัคุม้ครองทรัพยสิ์น รวมทั้ง

เสนอให้ปรับทุนประกนัภยั หรือเปล่ียนประเภทความคุม้ครอง ตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและความตอ้งการของผูเ้อา

ประกนัภยั รวมทั้งพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ และขยายกลุ่มลูกคา้เพ่ิมขึ้นจากเดิม เพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว 

 2. ภัยธรรมชาติและภัยพบิัติ 

  สภาพทางภูมิศาสตร์ในปัจจุบนัส่งผลให้ภยัธรรมชาติและภยัพิบติัมีความถ่ีในการเกิดและมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ซ่ึง

อาจส่งผลให้ปริมาณความเสียหายทั้งต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์นท่ีบริษทัรับประกนัภยัไวเ้พ่ิมขึ้นดว้ย ดงันั้น บริษทัจึงได้

พิจารณารับประกนัภยัอยา่งรอบคอบ และกาํหนดพ้ืนท่ีและเขตในการรับประกนัภยัเพ่ือกระจายความเส่ียงในการเกิดภยั

ดงักล่าว 

 

ฐานะทางการเงิน 

1. ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนีสิ้น 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีสินทรัพยต์ามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจาํนวนเงิน 5,228 ลา้น

บาท เปรียบเทียบกบัปีก่อนซ่ึงมีสินทรัพยร์วม 5,164.95 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 63.05 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.22 โดยมีรายการ

สินทรัพยท่ี์มีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ดงัน้ี 

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 119.44 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.28 ของสินทรัพยร์วม เพ่ิมขึ้นจากปี 

2560 จาํนวน 8.99 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 8.14   

- เบ้ียประกนัภยัคา้งรับจาํนวน 441.29 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.44 ของสินทรัพยร์วม เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จาํนวน 

40.87 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.21 

- สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อจาํนวน 451.92 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.64 ของสินทรัพยร์วม ลดลงจากปี 2560 

จาํนวน 9.59 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.08 

- ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อจาํนวน 579.12 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11.08 ของสินทรัพยร์วม เพ่ิมขึ้นจากปี 

2560 จาํนวน 221.64 ลา้นบาท หรือร้อยละ 62 

- เงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์าํนวน 2,820.82  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 53.96 ของสินทรัพยร์วม ลดลงจากปี 2560 

จาํนวน 139.92 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.73   

- สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนจาํนวน 0.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.10 ของสินทรัพยร์วม เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จาํนวน 

28.29 ลา้นบาท หรือร้อยละ 97.08 

- เงินวางไวส้ําหรับโครงการประกันภยัขา้วนาปีจาํนวน 21.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของสินทรัพยร์วม 

ลดลงจากปี 2560 จาํนวน 28.62 ลา้นบาท หรือร้อยละ 56.83 

หน้ีสินรวมของบริษทัตามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียมีจาํนวน 3,120.82 ลา้นบาท เปรียบเทียบ

กบัปีก่อนท่ี 2,992.53 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 128.29 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.29 โดยมีรายการหน้ีสินท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญั

เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน มีดงัน้ี 

- หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัจาํนวน 2,196.32 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 42.01 ของยอดรวมหน้ีสินและส่วนของ

เจา้ของ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 56.23 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.63 

- เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อจาํนวน 674.43 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.90 ของยอดรวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 

เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 47.36 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.55 
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- ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จคา้งจ่ายจาํนวน 71.80 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 1.37 ของยอดรวมหน้ีสินและส่วนของ

เจา้ของ ลดลงจากปีก่อน 14.29 ลา้นบาท หรือร้อยละ 16.60  

2. คุณภาพของสินทรัพย์ 

2.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์    

เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ 31 ธันวาคม 2561 มีจาํนวน 

2,820.82  ลา้นบาท โดยรวมแลว้การลงทุนของบริษทัมีมูลค่ายุติธรรมนอ้ยกว่าราคาทุน เม่ือจาํแนกรายละเอียด บริษทัมีเงิน

ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์สําคญั ไดแ้ก่ เงินลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาลและตัว๋เงินคลงัท่ีราคาทุนจาํนวน 360.63  ลา้นบาท เงิน

ลงทุนในหุ้นกูท่ี้ราคาทุนจาํนวน 759.36 ลา้นบาท เงินลงทุนในหุ้นทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ราคาทุนจาํนวน 

764.42 ลา้นบาท เงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีราคาทุนจาํนวน 280 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัไดท้าํการปรับมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยท์ั้งหมด โดยมีส่วนขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยร์วมจาํนวน 19.75 ลา้นบาท และไดรั้บรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหุ้นและหน่วยลงทุนจาํนวน 

55.94 ลา้นบาท นอกจากน้ี มีเงินฝากสถาบนัการเงินและสลากออมทรัพยจ์าํนวน 590 ลา้นบาท และมีเงินลงทุนในหุ้นทุน

นอกตลาดหลกัทรัพยจ์าํนวน 142.10 ลา้นบาท 

2.2 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

ในปี 2561 มูลค่าตามบญัชี ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมมีจาํนวน 607.25 ลา้นบาท 

และมีมูลค่าสุทธิหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีมีอยู่ 348.90 ลา้นบาท เป็นจาํนวนสุทธิ 258.35 ลา้นบาท ในระหว่างปีมีการซ้ือ

เพ่ิมและจําหน่ายออกเป็นผลทาํให้มูลค่าตามบัญชีลดลง 12.09 ล้านบาท ในปี 2561 บริษัทลงทุนในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและอุปกรณ์จาํนวน 7.54 ล้านบาท เพ่ือการพฒันาระบบงานให้มีประสิทธิภาพในการบริการ  และลงทุนซ้ือ

ยานพาหนะมาเพ่ือใช้ในกิจการของบริษทัจาํนวน 8.99 ลา้นบาท สําหรับในปี 2561 มีการรับรู้ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย

สินทรัพยจ์าํนวน 28.62 ลา้นบาท  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในปี 2561 ก่อนหักค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปีมีจาํนวน 126.53 ลา้นบาท มีมูลค่าตดัจาํหน่าย

สะสม 69.11 ลา้นบาท มูลค่าสุทธิหลงัหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมเป็นจาํนวนสุทธิ 57.42 ลา้นบาท ในปี 2561  มีการซ้ือเพ่ิม 

32.83 ลา้นบาท โดยเป็นการลงทุนดา้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหารและจดัการขอ้มูลของบริษทั  

2.3 เบีย้ประกันภัยค้างรับ 

ในปี 2561 มีเบ้ียประกันภัยค้างรับ-สุทธิ 441.29  ล้านบาท เพ่ิมขึ้ นจากปีก่อน 40.86 ล้านบาท เป็นเบ้ีย

ประกนัภยัคา้งรับจากผูเ้อาประกนัภยั ตวัแทนและนายหน้า จาํนวน 446.53 ลา้นบาทโดยเป็นส่วนของเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่

ถึงกาํหนดชาํระและคา้งรับไม่เกิน 30 วนั รวมจาํนวน  419.75 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 94 ซ่ึงส่วนใหญ่ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ

ตามระยะเวลาเครดิต โดยในปี 2561 มีระยะเวลาการจดัเก็บ 53 วนั ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การพฒันาประสิทธิภาพในการเรียกเก็บ

เบ้ียประกนัภยัมาอยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัไดมี้การพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเบ้ียประกนัภยัท่ีมีโอกาสจะเก็บเงินไม่ได ้โดยการ

พิจารณาจากประสบการณ์และเบ้ียคา้งรับจากตวัแทนแต่ละรายอย่างสมเหตุสมผล ในปี 2561 มีการตั้งสํารองค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญจาํนวน 5.24 ลา้นบาท ซ่ึงจาํนวนท่ีตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญน้ีเพียงพอกบัความเส่ียงท่ีจะสูญเสียจากการเก็บเงิน

ไม่ได ้ 
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2.4 สินทรัพย์อ่ืน 

ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับจากคู่กรณีในปี 2561 มีจาํนวน 267.67 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจาํนวน 19.55 ลา้นบาท จาก

ปี 2560 ซ่ึงมีจาํนวน 248.12 ลา้นบาท 

บริษทัมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 150.26 ลา้นบาทในปี 2561  และ 138.82 ลา้นบาทในปี 2560  

สัดส่วนของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญคิดเป็นอตัราร้อยละ 56.14 ในปี 2561 และ 55.95 ในปี 2560 

ในปี 2561 มีเงินวางไวส้ําหรับโครงการประกนัภยัขา้วนาปีจาํนวน 21.73  ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จาํนวน 

28.62 ลา้นบาท  

3. สภาพคล่อง 

ในระหว่างปี 2561 บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 99.69 ลา้นบาท มีเงินสดสุทธิใชไ้ปใน

กิจกรรมลงทุน 34.06 ลา้นบาท มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 56.65 ลา้นบาท เป็นการใชก้ระแสเงินสดเพ่ือการ

จ่ายเงินปันผล 49.50 ลา้นบาท  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.37 ตํ่ากว่าปีก่อนท่ี 1.39 ทั้ งน้ี  ด้วยตามคํานิยาม

ความหมายของสินทรัพยส์ภาพคล่อง หมายถึงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด นั้น บริษทัมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์ง

ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูง ซ่ึงสินทรัพยเ์หล่าน้ีสามารถเปล่ียนเป็นสินทรัพยส์ภาพคล่องหรือเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถรองรับสภาพคล่องอีกระดบัหน่ึง 

ในปี 2561 รายจ่ายฝ่ายทุนของบริษทัประกอบด้วยการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ การซ้ือยานพาหนะ เพ่ือ

รองรับการขยายงานอยา่งต่อเน่ือง 

4. แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหน้ีสิน 3,120.82 ล้านบาท มีส่วนของเจ้าของ 2,107.18 ล้านบาท คิดเป็น

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 1.48 ซ่ึงสูงกว่าปีก่อนท่ี 1.38 เงินทุนเพ่ือการดาํเนินงานส่วนใหญ่มาจากส่วนของผูถื้อ

หุ้นและจากการประกอบธุรกิจ หน้ีสินส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั ซ่ึงประกอบดว้ยสํารองค่า

สินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย และสํารองเบ้ียประกนัภยั ซ่ึงเกิดจากการดาํเนินธุรกิจประกนัภยัอนัเป็น

ธุรกิจหลกั   

5. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ส่วนของผูถื้อหุ้นมีจาํนวน 2,107.18 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 65.25 ลา้นบาท หรือร้อย

ละ 3 การเปล่ียนแปลงมาจากการจดัสรรการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 และมาจากกาํไรจากการดาํเนินงานปี 2561 จาํนวน 

86.51 ลา้นบาท และการลดลงขององคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของจาํนวน 101.79  ลา้นบาท  

6. ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมียอดคงคา้งของคดีท่ีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาํนวนประมาณ 164.20  ลา้นบาท 

จากการเป็นผูรั้บประกนัภยั ซ่ึงผลของการพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ทั้งน้ี จากทุนทรัพยท่ี์ฟ้องร้องดงักล่าว บริษทัมีภาระ

ผูกพนัไม่เกินทุนประกนัสูงสุดของกรมธรรม์ คิดเป็นจาํนวนรวม 14.80 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม บริษทัไดบ้นัทึกสํารองเผื่อผล

เสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นจาํนวนประมาณ 14.60 ลา้นบาทไวแ้ลว้ในงบการเงิน 

 

 

 



 

แบบ ปผว. 1 ปี 2561   45 

 

8.  ความเพยีงพอของเงินกองทุน  

บริษทั นวกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายและกระบวนการบริหารจดัการความเพียงพอของเงินกองทุนบริษทั 

เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่และความมัน่คงของฐานะทางการเงินของบริษทั โดยบริษทักาํหนดค่าระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้คือ 

อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุนของบริษทั (Capital Adequacy Ratio: CAR) มีค่าไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 260 และระดบัความเส่ียง

สูงสุด ท่ีจะยอมรับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 200 สําหรับสถานการณ์ปกติ แต่ในกรณีเกิดเหตุการณ์วิกฤต บริษทัจะควบคุมอตัราส่วน

การดาํรงเงินกองทุนของบริษทัให้มีค่าไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 120 ตามเกณฑม์าตรฐานขั้นตํ่าท่ี คปภ.กาํหนด 

ทั้งน้ี คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ไดมี้ประกาศ เร่ือง การกาํหนดประเภทและชนิดของ

เงินกองทุน รวมทั้งหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการคาํนวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2562 จึงไดมี้

การเปล่ียนวิธีการและหลกัเกณฑใ์นการคาํนวณอตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุน โดยมีรายละเอียดของขอ้มูลเชิงปริมาณ ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 2560 

สินทรัพยร์วม 5,140.34 5,134.78 

หน้ีสินรวม 2,829.22 2,729.69 

- หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั 2,580.86 2,506.20 

- หน้ีสินอ่ืน 248.36 223.49 

ส่วนของเจา้ของ 2,311.12 2,405.10 

อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ) 466.69 414.54 

เงินกองทุนท่ีสามารถนาํมาใชไ้ดท้ั้งหมด 2,278.21 2,367.64 

เงินกองทุนท่ีตอ้งดาํรงตามกฎหมาย 488.16 571.15 

หมายเหตุ  -  ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการกาํหนดประเภทและ

ชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการคาํนวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัวินาศ

ภยั กาํหนดให้นายทะเบียนอาจกาํหนดมาตรการท่ีจาํเป็นในการกาํกบัดูแลบริษทัท่ีมีอตัราส่วนความเพียงพอ

ของเงินกองทุนตํ่ากว่าร้อยละหน่ึงร้อยส่ีสิบได ้

 -  เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวินาศภยั 

 -  รายการขา้งตน้คาํนวณโดยใชร้าคาประเมินตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวินาศภยั 

 

9.  งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับรอบปีปฏิทินท่ีล่วงมาท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว 

https://www.navakij.co.th/th/investor-relations/financial-statements  
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