ส่ วนที่ 2 รายละเอียดการเปิ ดเผยข้ อ มูล
1. ประวัติของบริ ษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายในการประกอบธุรกิจตามที่
กํ าหนดไว้ รวมถึงแสดงข้ อมูลเกี่ ยวกับ ลักษณะการประกอบธุรกิ จ รายละเอียดลักษณะผลิตภัณ ฑ์ แ ละบริ การที่สําคัญ
ช่องทางการติดต่อกับบริ ษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยกร้ อง พิจารณา และชดใช้ เงินหรื อค่าสินไหมทดแทนตาม
สัญญาประกันภัย
1.1. ประวัติบริษัท
ประวัติของบริษัท สามารถดูได้ จาก web site บริ ษัทฯ ตาม link นี ้
url : https://www.mittare.com/web2016/?page_id=1469
1.2. นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษัทตัง้ เป้าหมายให้ มีอัตราการเติบโตของเบีย้ ประกันภัย ร้ อยละ 12.34 คิดเป็ นเบีย้ ประกันภัยประมาณ 3,992
ล้ านบาท มีผลกําไรจากการดําเนินงานมีอตั ราส่วนค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้ จ่ายในการดําเนินธุรกิจประกันภัยต่อ
เบี ้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ (Combined ratio) ตํ่ากว่าร้ อยละ 100 และมีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้อง
ดํารงตามกฎหมาย โดยวิธี ตามหลักการดํ ารงเงินกองทุน ตามระดับ ความเสี่ ยง (Risk Based Capital) ไม่ ตํ่ากว่า
ร้ อยละ 300
โดยบริษัทได้ กําหนดแผนงานที่จะดําเนินการในแต่ละด้ าน ได้ แก่
(1) ด้ านพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะดําเนินการพัฒนาและออกแบบความคุ้มครองที่หลากหลาย เฉพาะเจาะจง สามารถ
สนองต่อความต้ องการของลูกค้ าได้ พัฒนากระบวนการและเครื่ องมือเพื่อรวบรวมข้ อมูลลูกค้ าให้ สามารถนําไป
วิเคราะห์หากลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
(2) ด้ านปฏิบตั ิการ จะดําเนินการพัฒนากระบวนการรับประกันภัยและกระบวนการสินไหมให้ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น
มุ่งเน้ น ในการควบคุม ค่าสิ น ไหมที่ เหมาะสมอย่า งเคร่ งครั ด ปรับ ปรุ งและพัฒ นาขัน้ ตอนการปฏิ บัติ งานใหม่
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆจากภายในและภายนอกบริ ษัท ให้ มีการบริ หารงานและปฏิบัติงานอย่าง
โปร่งใส จัดทําและปรับปรุงคู่มือการปฏิบตั ิงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อใช้ เป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานและ
ปรับปรุงให้ เป็ นปั จจุบนั เสมอ
(3) ด้ านการตลาด จะมุ่งเน้ นตลาดลูกค้ ารายย่อย รักษาฐานลูกค้ าเดิมที่ มีคุณ ภาพ เพิ่ มจํ านวนตัวแทนฯ ที่ มี
คุณภาพ เพิ่มการขาย cross selling ให้ กบั ผู้เอาประกันภัย เพิ่มการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ
พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรมตัวแทนให้ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น บริ การให้ คําปรึกษาและแนะนําช่วยเหลือด้ านการ
ขายให้ กบั ตัวแทนฯ
(4) ด้ านทรัพยากรบุคคล พัฒนาเพิ่มเติมความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถให้ กบั บุคลากร โดยกําหนดแผนจัดอบรม
ภายในอย่างสมํ่าเสมอ รวมทังสรรหาบุ
้
คลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ ตรงตามตําแหน่งงาน
(5) ด้ านเทคโนโลยี จะพัฒ นาระบบแอปพลิเคชั่นของบริ ษัทฯ ให้ มีรองรับการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ ้น
(6) ด้ านการลงทุน คัดเลือกสินทรัพย์ที่จะลงทุน ทังด้
้ านสภาพคล่อง อัตราผลตอบแทน และการกระจายความเสี่ยง
(7) ด้ านการรับประกันภัยต่อ คัดเลือกพันธมิตรในการรับประกันภัยต่อทัง้ outward และ inward ที่มีคณ
ุ ภาพ ให้ มี
การกระจายความเสี่ยงที่รับเอาไว้ เองและให้ เน้ นรับภัยที่มีความเสี่ยงน้ อยไว้ เองในสัดส่วนที่สูงกว่าภัยที่มีความ
เสี่ยงสูง
1.3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
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1.4. รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่สําคัญของบริษัท และสัดส่วนร้ อยละของเบี ้ยประกันภัย แยกตามประเภทของ
การรับประกันภัย
บริษัทประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยมุ่งเน้ นในผลิตภัณฑ์และบริการในด้ านการประกันภัยรถยนต์ โดยเฉพาะการ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเป็ นสําคัญ ดังแสดงจํานวนเบี ้ยประกันภัยรับโดยตรงและสัดส่วนเบี ้ยประกันภัยต่อไปนี ้

รายการ

การประกัน
อัค คีภ ัย

การ
ประกัน ภัย
ทางทะเล
และขนส่ ง

การประกัน ภัย รถยนต์

37.36

0.47

267.28

0.97

0.01

6.95

โดยข้ อ บังคับ
ของกฎหมาย

โดยความ
สมัค รใจ

การประกัน ภัย เบ็ด เตล็ด
รวม

อุบ ัต ิเ หตุ
ส่ วนบุค คล

สุข ภาพ

3,446.19

32.65

0.15

61.00

3,845.10

89.63

0.85

0.00

1.59

100.00

อื่น ๆ

ปี 2563
เบี ้ยประกันภัยรับโดยตรง
(ล้ านบาท)
สัดส่วนของเบี ้ยประกันภัย
(ร้ อยละ)

1.5. ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยกร้ อง พิจารณา และชดใช้ เงินหรื อค่าสินไหมทดแทนตาม
สัญญาประกันภัย
1.5.1. ชันตอน
้
ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.5.1.1. ผู้เสียหายติดต่อ ขอรับค่าเสียหาย หรื อค่าสินไหมทดแทน ณ ที่ทําการของบริษัท พร้ อมเอกสารหลักฐานที่
แสดงถึงความเสียหายที่เกี่ยวข้ อง เช่น ใบเสร็จค่าซ่อมทรัพย์สิน ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
ใบมรณะบัตร บัตรประจําตัวประชาชนของผู้เสียหาย เป็ นต้ น
1.5.1.2. พิจารณาจํานวนค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และตกลงจํานวนเงินความเสียหายกับ
ผู้เสียหาย
1.5.1.3. หากหลักฐานเอกสารครบถ้ วน
- สําหรับจํานวนเงินไม่เกิน 30,000 บาท สามารถรับเงินค่าสินไหมได้ ทนั ที ณ ที่ทําการของบริ ษัท
- สําหรับจํานวนเงินเกิน 30,000 บาท ขึ ้นไป จ่ายภายใน 15 วัน หรื อแล้ วแต่จะตกลงกัน
- สําหรับความเสียหายเบื ้องต้ น ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ่ายค่าสินไหมภายใน 7 วัน
1.5.1.4. ช่องทางการรับเงินค่าสินไหม
- โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย
- รับเป็ นเช็ค
- จํานวนเงินไม่เกิน 30,000 บาท สามารถรับเป็ นเงินสดได้ ทนั ที ณ ที่ทําการของบริษัท
1.5.2. วิธีการติดต่อบริ ษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง กรณีมีข้อพิพาทหรื อเรื่ องร้ องเรี ยน
1.5.2.1. สอบถามข้ อมูลทัว่ ไป ที่ Mittare contact center โทร 02-640-7777 หรื อ โทร 1741
1.5.2.2. รับแจ้ งอุบตั ิเหตุ ตลอด 24 ชัว่ โมง ที่ Mittare contact center โทร 02-640-7777 หรื อ โทร 1741
1.5.2.3. รับเรื่ องร้ องเรี ยนบริ การต่างๆ ติดต่อ ที่ โทร 02-640-7777 หรื อ โทร 1741 ต่อ แผนกลูกค้ าสัมพันธ์
1.5.2.4. กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน ติดต่อศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยนค่าสินไหมทดแทน
โทร. 02-640-7777 ต่อ 7804 (คุณเสถียร ศรี จนั ทร์ )
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2. กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการดําเนินการตามกรอบ
และกระบวนการดังกล่าว
2.1. กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
บริ ษัท มิตรแท้ ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจประกันวินาศภัยโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะ
แสดงให้ เห็นถึงการมีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้ างความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ มู ี
ส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย อันจะช่วยเพิ่มมูลค่าและส่งเสริ มการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการและผู้บริ หารของ
บริ ษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบในการกํากับดูแล ดําเนินการและทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่กําหนดขึ ้นเพื่อให้ มีการ
ปฏิบตั ิและบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กําหนดไว้
กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้ วยเนื ้อหาสําคัญ 9 หมวด รายละเอียดของกรอบการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริ ษัท สามารถดูได้ จาก web site บริษัทฯ ตาม link นี ้
url : https://www.mittare.com/web2016/?page_id=6630
สําหรับนโยบายการควบคุมภายในและแนวทางการการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท ได้ กําหนดไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1. จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในของบริษัท ที่มีองค์ประกอบอย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
1.1 ระบบการรับเงินและการจ่ายเงิน มีการควบคุมเพียงพอที่จะให้ มนั่ ใจได้ วา่ การปฏิบตั ิงานด้ านการรับเงิน
โดยมีระบบการจัดเก็บเอกสารและบันทึกข้ อมูลที่พร้ อมให้
และการจ่ายเงินมีความถูกต้ องครบถ้ วน
สามารถตรวจสอบได้ มีการรักษาความปลอดภัยของเอกสารและข้ อมูลเพียงพอ และมีการตรวจสอบ
ความถูกต้ องของจํานวนเงินและการยืนยันการกระทบยอดอย่างสมํ่าเสมอ
1.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการบันทึกบัญชี รายงานทางการเงิน และรายงานอื่นที่นําส่งสํานักงาน
กํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย (คปภ.) มีความถูกต้ องแม่นยํา เพียงพอ และเป็ น
ปั จจุบนั
1.3 การเชื่อมโยงกันระหว่างการควบคุมภายในกับระบบการบริหารความเสี่ยงเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมความเสี่ยงที่สําคัญ และสอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการกําหนด
นโยบายและการตัดสินใจทางธุรกิจที่สําคัญ
1.4 มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน
1.5 มีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และปฏิบตั ิงานของแต่ละหน่วยงาน
ออกจากกันอย่างชัดเจน
้ ่อสารและอบรมให้ พนักงาน
1.6 มีการจัดทําคูม่ ือการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมทังสื
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานที่มีอํานาจในการทําธุรกรรมหรื อมีความรับผิดชอบในระดับสูงหรื อเกี่ยวข้ อง
กับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง รับทราบและเข้ าใจในนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมภายในของบริษัท
1.7 มีการกําหนดอํานาจดําเนินการ วงเงินที่มีอํานาจ และระบบการควบคุมที่เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมมีการ
ควบคุมในระดับต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้ องเป็ นไปในแนวทางเดียวกันทังในระดั
้
บธุรกรรม
ระดับระบบงาน ระดับบริ ษัท
1.8 มีการติดตาม ประเมินผล และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ
้ าหนดอํานาจหน้ าที่ความ
2. มีการจัดทําคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สําหรับกระบวนการทํางานของบริษัท พร้ อมทังกํ
รับผิดชอบ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงาน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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3. มีการดําเนินการปรับปรุงแก้ ไข หากมีการตรวจพบข้ อบกพร่องหรื อมีข้อสังเกตที่ผ้ สู อบบัญชี ผู้ตรวจสอบ
ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อสํานักงานกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย (คปภ.)
ระบุไว้ ในรายงานการตรวจสอบ
4. กําหนดให้ มีระบบการตรวจสอบ และติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้ านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายอย่างเคร่งครัด
5. มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงานต่างๆ เป็ นระยะๆ อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้ และรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท
โดยรวมต่อคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าปี ละหนึง่ ครัง้
โดยกําหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบแสดง
และให้ จดั เก็บรายงานผลการประเมินดังกล่าวไว้ ที่บริษัทเพื่อให้
ความเห็นประกอบการรายงานทุกครัง้
สํานักงานกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย (คปภ.) สามารถตรวจสอบได้ ตลอดเวลา
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบการทุจริต หรื อการกระทําใดซึง่ ส่งผลกระทบร้ ายแรงต่อฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัท
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการแก้ ไขภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
หากคณะกรรมการบริษัทหรื อผู้บริหารไม่ดําเนินการให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
กําหนด
ให้ กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่ รายงานการกระทําดังกล่าวต่อสํานักงานกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัย (คปภ.)
2.2. โครงสร้ างองค์กรของบริษัท
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2.3. โครงสร้ างการจัดการของบริษัท
2.3.1. รายชื่อและตําแหน่งคณะกรรมการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
รายชื่อ คณะกรรมการ
ตําแหน่ ง
1. นางสาวอมรทิพย์ จันทร์ ศรี ชวาลา
ประธานกรรมการ
2. นายสุขเทพ จันทร์ ศรี ชวาลา
กรรมการ
3. นายรังสรรค์ จูงวัฒนา
กรรมการ
4. นายสุนทร บุญสาย
กรรมการอิสระ
5. นายประชา ภูมิสิริกลุ
กรรมการอิสระ
6. นายสุวฒ
ั น์ พฤกษ์ เสถียร
กรรมการอิสระ
กรรมการ
7. นางอพอลโล จันทร์ ศรี ชวาลา
2.3.2. หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ มีอํานาจหน้ าที่ในการกํากับดูแล การกําหนดนโยบาย การดูแลให้ มีกระบวนการบริ หารจัดการที่
เหมาะสม มีระบบการติดตามตรวจสอบให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายที่กําหนด ดังนี ้
 กํ า หนดทิ ศ ทางและเป้ า หมายเชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ นภาพรวมของบริ ษั ท ฯ รวมทัง้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ น โยบายและ
ทิศทางการดําเนินงาน การกํากับดูแลให้ มีการดําเนินการเป็ นไปตามนโยบายที่อนุมตั ิไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
 พิจารณาอนุมตั ินโยบาย กระบวนการและการควบคุมทางด้ านการบริ หารความเสี่ยงโดยรวมของบริ ษัทฯ โดย
ครอบคลุม กิ จ กรรมหลัก ของบริ ษั ท ฯ ได้ แ ก่ การออกแบบและพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ การกํ า หนดอัต ราเบี ย้
ประกัน ภัย การพิ จ ารณารั บ ประกัน ภัย การจัด การค่ า สิ น ไหมทดแทน การประกัน ภัย ต่ อ การลงทุน และ
การประกอบธุรกิจอื่น และเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) ว่าด้ วยเรื่ อง การกําหนดมาตรฐานขันตํ
้ ่าในการบริ หารจัดการความเสี่ยงของบริ ษัทประกันวินาศภัย
รวมทัง้ มี ก ารพิ จารณาทบทวนอย่ า งสมํ่ า เสมอเพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า บริ ษั ท ฯมี น โยบายบริ ห ารความเสี่ ย งและ
้ กร
ระบบการจัดการที่มีประสิทธิผลครอบคลุมทังองค์
 พิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายการลงทุนและการประกอบธุรกิ จอื่น ติดตาม ควบคุมดูแลให้ การลงทุนและ
การประกอบธุ รกิ จ อื่ น ของบริ ษั ท ฯ มี ค วามเหมาะสม สอดคล้ อ งกับ สถานการณ์ ลัก ษณะของธุ รกิ จและ
ภาระผูกพันที่มีอยู่ โดยคํานึงถึงความมั่นคง สถานะทางการเงิน การดําเนินงานของบริ ษัทรวมถึงหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง
 กํ า กับ ดู แ ล ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ตลอดเวลา เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า กรรมการที่ เป็ น ผู้บ ริ ห ารและ
ฝ่ ายจัดการได้ ดําเนิน กิ จการตามนโยบายที่ กํา หนดไว้ รวมถึงกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อ ง อาทิ กฎหมายว่าด้ ว ย
การประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้ วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้ างสูง
 ดําเนินการให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
 พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยดูแลระบบการบริ หารงานให้ เป็ นไป
ตามนโยบายที่กําหนดไว้ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงองค์ ป ระกอบและการเปลี่ยนแปลงที่ มีนัยสําคัญ ต่อ
การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตัง้
 จัดให้ มีบทบัญ ญั ติเกี่ ยวกับ จรรยาบรรณของบริ ษั ท ฯ เพื่อให้ กรรมการ ผู้บ ริ หาร และพนักงานของบริ ษั ท ฯ
ยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิภายในบริษัทฯ
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 ส่งเสริ มการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรม โดยแสดงเจตนารมณ์ เข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบัติ

(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต
2.3.3. รายชื่อและตําแหน่งผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
รายชื่อ ผู้บ ริห าร
ตําแหน่ ง
1. นายสุขเทพ จันทร์ ศรี ชวาลา
กรรมการผู้จดั การ
2. นายรังสรรค์ จูงวัฒนา
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส
3. นางสลักจิต มาลฮอตรา
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส
4. นางชัชฎา พรศิริโกศล
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส
5. นางพรพรรณ เพชรศรี
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายบัญชี
6. นางสุภาภรณ์ แขนสูงเนิน
2.3.4. หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
กําหนดให้ ผ้ ูบริ หารมีหน้ าที่ความรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจประจําวันให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดําเนิน
ธุรกิจ กรอบการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยง
2.4. คณะกรรมการชุดย่อย
2.4.1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2.4.1.1. รายชื่อและตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
รายชื่อ คณะกรรมการตรวจสอบ
ตําแหน่ ง
1. นายสุนทร บุญสาย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวฒ
ั น์ พฤกษ์ เสถียร
กรรมการตรวจสอบ
3. นายประชา ภูมิสิริกลุ
กรรมการตรวจสอบ
4. นายรังสรรค์ จูงวัฒนา
กรรมการตรวจสอบ
2.4.1.2. ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ดําเนินการในเรื่ อง
ดังต่อไปนี ้
(1) รายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
(1.1) สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี การรายงานทางการเงิน ที่ มีความสมบูรณ์ ถูกต้ อ ง เชื่ อ ถื อได้ และมี การ
เปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญโดยครบถ้ วน และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
(1.2) สอบทานร่ วมกับผู้สอบบัญ ชีถึงประเด็นสําคัญ อันอาจกระทบต่อความเชื่อถือได้ ของรายงาน
ทางการเงิน เช่น
(1.2.1) ความยุ่งยากหรื อข้ อขัดแย้ งที่มีสาระสําคัญที่ผ้ สู อบบัญชีประสบในระหว่างปฏิบตั ิงาน
(1.2.2) ประเด็นข้ อเท็จจริงและความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างผู้สอบบัญชีกบั ฝ่ ายจัดการ
(1.2.3) ระดับประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
(1.2.4) ข้ อบกพร่องหรื อความสูญเสียที่ปรากฏขึ ้นในงวดบัญชีนี ้ และที่อาจจะเกิดขึ ้นในงวดบัญชี
ต่อไป
(1.2.5) ร่างงบการเงินรายไตรมาส รายหกเดือน และประจําปี รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ดังกล่าว
(1.2.6) รายงานของผู้สอบบัญชี
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(1.3) สอบทานกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เพื่อ
พิ จ ารณาการเปิ ด เผยข้ อ มูล ของบริ ษั ท และการบัน ทึกบัญ ชี ให้ มี ค วามถูกต้ อ งครบถ้ ว น และ
โปร่งใส
(1.4) สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน
ของบริ ษั ท อย่ างมี ส าระสํ า คัญ หรื อ มี ข้ อ ขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่อ การ
ดําเนินงานของบริษัท
(1.5) สอบทานข้ อมูลที่นําส่งหน่วยงานกํากับดูแลให้ มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลในรายงานทางการเงิน
(2) การควบคุมภายใน
(2.1) สอบทานให้ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลตามมาตรฐานของ COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยให้ ผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งมี
การประเมินระบบควบคุมภายในทัง้ ระบบอย่างน้ อยปี ละครั ง้ นอกเหนือจากการประเมินการ
ควบคุมภายในด้ านการเงินร่วมกับผู้สอบบัญชี
(2.2) สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระบบ
สารสนเทศของบริษัท รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและแผนรองรับในกรณีฉกุ เฉิน
(3) ผู้สอบบัญชี
(3.1) ประกันความเป็ นอิสระแก่ผ้ สู อบบัญชี
(3.2) สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญ ชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่ อป้องกันความ
ซํ า้ ซ้ อ นของการปฏิ บัติ ง านที่ อ าจจะมี ค วามคาบเกี่ ย วกัน ในงานตรวจสอบทางการเงิน โดย
คํานึงถึงประสิทธิภาพในการใช้ ทรัพยากรในกระบวนการตรวจสอบ
(3.3) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงความ
น่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริ มาณงานตรวจสอบของสํานักงานสอบบัญชีนนั ้
รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้ รับมอบหมายให้ ทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
(4) ผู้ตรวจสอบภายใน
(4.1) ประกันความเป็ นอิสระแก่ผ้ ตู รวจสอบภายใน
(4.2) บังคับบัญชาสายตรงกับฝ่ ายตรวจสอบภายใน เว้ นแต่งานด้ านการจัดการของฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในให้ ขึ ้นตรงต่อกรรมการผู้จดั การ
(4.3) กํ ากับดูแลฝ่ ายตรวจสอบภายในให้ มีจริ ยธรรมและบรรษั ทภิ บาล พร้ อมทัง้ ให้ มีมาตรฐานการ
ตรวจสอบอันเป็ นที่ ยอมรับ รวมถึงสอบทานและทบทวนจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายในก่อน
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
(4.4) สอบทานและทบทวนกฎบัตรของฝ่ ายตรวจสอบภายในอย่างสมํ่าเสมอ
(4.5) พิจารณา ทบทวน และอนุมตั ิแผนยุทธศาสตร์ ของการตรวจสอบภายในโครงสร้ างองค์กร อัตรา
พนั ก งาน แผนการตรวจสอบภายในประจํ า ปี (Audit Plan) ตลอดจนงบประมาณที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อมุ่งไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ และ
จัดลําดับความสําคัญโดยคํานึงถึงระดับความเสี่ยง
(4.6) สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในและประชุมเป็ นการเฉพาะกับผู้บริ หารฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน เพื่อสอบทานถึงการแทรกแซงจากฝ่ ายบริหารและฝ่ ายจัดการอันอาจจะกระทบถึงความ
เป็ นอิสระและใจที่เป็ นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน
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(4.7) สอบทานกับผู้บริ หารฝ่ ายตรวจสอบภายในถึงสมรรถนะในการใช้ ทรัพยากรของบริ ษัทให้ เป็ นไป
ตามนโยบายหรื อคูม่ ือปฏิบตั ิงาน
(4.8) สอบทานและพิจารณาร่ วมกับฝ่ ายจัดการเมื่อตรวจพบข้ อบกพร่ องที่สําคัญและการสนองตอบ
จากฝ่ ายจัดการ
(4.9) ให้ ความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ในการอนุ มั ติ แ ต่ ง ตัง้ โยกย้ า ย ถอดถอน กํ า หนด
ค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบของผู้บริ หารฝ่ ายตรวจสอบภายใน พิจารณาและ
ให้ ความเห็นชอบเกี่ยวกับการแต่งตัง้ โยกย้ าย ถอดถอน การพิจารณาความดีความชอบและ
ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
(4.10) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารฝ่ ายตรวจสอบภายใน
(4.11) จั ด ให้ มี ก ารสอบทานประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผู้ ประเมิ น อิ ส ระ
(Independent Quality Assessment Review) อย่างน้ อยในทุก 5 ปี
(5) การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบปฏิบตั ิงาน
(5.1) สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ข้ อกําหนดจากทางราชการและหน่วยงานกํากับ
ดูแล เพื่อป้องกันความเสียหายทังที
้ ่เป็ นเบี ้ยปรับ การตักเตือน ตลอดจนชื่อเสียงของบริ ษัทและ
ผู้บริหารบริษัท
(5.2) การกํากับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย(Compliance)
(5.2.1) ทบทวนนโยบายและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารความเสี่ยงด้ า นการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้ มั่นใจว่างานกํากับการปฏิบัติตามกฎหมายมีความ
เหมาะสม
(5.2.2) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ของสํานักกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) และมีความเป็ น
อิสระ
(5.2.3) พิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบต่ อ รายงานการกํ า กั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ประจําปี (Annual Compliance Report)
(5.3) สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี กระบวนการในการต่อ ต้ านการคอร์ รัป ชัน ที่ สอดคล้ องกับ แนวทางของ
หน่วยงานกํากับดูแลอย่างมีประสิทธิผล ตัง้ แต่กระบวนการส่งเสริ มและสร้ างความตระหนักรู้
(Awareness) การประเมินความเสี่ยง การสร้ างระบบการป้องกัน การตรวจสอบ รวมถึงการสอบ
ทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้
ตรวจสอบและประเมินผลแล้ ว
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(6) การบริหารความเสี่ยง
(6.1) สอบทานถึงระดับความเสี่ยงที่สําคัญและสอบทานถึงวิธีการประเมินความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบ
ภายในกับ ของผู้ส อบบัญ ชี ว่า มี วิธี ก ารที่ เพี ย งพอ เหมาะสม และเป็ น ไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ อง
(6.2) สอบทานว่าคณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่สําคัญและที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความเสี่ ย งด้ า นกลยุท ธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต (Credit Risk)
ความเสี่ยงด้ านตลาด(Market Risk)ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง(Liquidity Risk) ความเสี่ยง
ด้ านประกันภัย(Insurance Risk) และความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ(Operational Risk)
(7) การประเมินการทํางาน
จัดให้ มีการประเมินตนเอง และคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
(8) การสอบทานกฎบัตร
สอบทานและทบทวนกฎบัต รคณะกรรมการตรวจสอบอย่ า งสมํ่ า เสมอเพื่ อ ให้ เหมาะสมและ
สอดคล้ องกับสถานการณ์ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ
(9) ความรับผิดชอบอื่นๆ
(9.1) มี อํ า นาจในการตรวจสอบหรื อ สอบสวนผู้ ที่ เกี่ ย วข้ องภายใต้ ขอบเขตอํ า นาจหน้ าที่ ข อง
คณะกรรมการตรวจสอบ และมี อํ านาจในการว่าจ้ า งหรื อ นํ า เอาผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะด้ านมา
ช่วยงานตรวจสอบหรื อสอบสวนได้
(9.2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษั ทมอบหมาย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2.4.2. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
2.4.2.1. รายชื่อและตําแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
รายชื่อ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยง
ตําแหน่ ง
1. นายรังสรรค์ จูงวัฒนา
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาววาลี เกียรติสขุ อุดม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางโชติรส เอี่ยมเฉย
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาววรรณจันทร์ โพธิคามบํารุง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสุภาภรณ์ แขนสูงเนิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายพงษ์ กรณ์ ลิมปิ สตุ
7. นางสาวอมรรัตน์ ศรี กลั ยาณบุตร
กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ
2.4.2.2. ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีห น้ าที่ตามที่ได้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่อให้ การ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงสามารถสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริ ษัทให้ ดําเนิน
ไปโดยถูกต้ อ ง โปร่ งใส และสามารถรักษาผลประโยชน์ ข องผู้ถือ หุ้น และผู้มีส่วนได้ เสี ย ของบริ ษั ท ให้
ดําเนินการในเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1) กํ า หนดนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ โดย
ครอบคลุมความเสี่ยงที่สําคัญ ของบริ ษั ท ที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน ชื่อ เสียง หรื อ
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การดํารงอยู่ของบริ ษัทเป็ นอย่างน้ อย ได้ แก่ ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้ านการประกันภัย
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ ความเสี่ยงด้ านตลาด ความเสี่ยงด้ านเครดิต
(2) ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริ หารความเสี่ยงรวมถึงประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท
(3) ติดตามสถานะความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้ าในการบริ หารความเสี่ยง และให้ ข้อเสนอแนะในสิ่งที่
ต้ องดําเนิน การปรับ ปรุ งแก้ ไข เพื่อ ให้ สอดคล้ องกับกรอบการบริ ห ารความเสี่ยงและนโยบายการ
บริ หารความเสี่ยงและกลยุทธ์ ที่กําหนดตามความเหมาะสม และรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัท
ทราบอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้
(4) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2.4.3. คณะกรรมการลงทุน
2.4.3.1. รายชื่อและตําแหน่งของคณะกรรมการลงทุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
รายชื่อ คณะกรรมการลงทุน
ตําแหน่ ง
1. นายสุขเทพ จันทร์ ศรี ชวาลา
ประธานคณะกรรมการลงทุน
2. นายรังสรรค์ จูงวัฒนา
กรรมการ
4. นางชัชฎา พรศิริโกศล
กรรมการ และเลขานุการ
2.4.3.2. ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการลงทุน
กําหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน ดังต่อไปนี ้
(1) จัดทํากรอบนโยบายการลงทุน เพื่อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
(2) พิ จารณาอนุมัติแผนการลงทุน ของบริ ษั ท ที่สอดคล้ อ งกับ กรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการ
บริ หารความเสี่ยงรวม
(3) กํากับดูแลการลงทุนของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริ หารความ
เสี่ยงรวม ระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลงทุน และข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(4) กํ า กับ ดูแ ลในเรื่ อ งธรรมาภิ บ าล ความโปร่ งใส และการป้ อ งกัน ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ที่
เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนของบริษัท
(5) กํากับดูแล ระบบงาน บุคลากร และข้ อมูลที่ใช้ ประกอบการลงทุนของบริ ษัท ให้ มีความเพียงพอต่อ
การดําเนินงาน
(6) บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
(7) รายงานผลการลงทุนให้ คณะกรรมการบริษัทราบอย่างสมํ่าเสมอ
2.5. การสรรหาและการแต่งตังกรรมการ
้
กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
กรรมการ กรรมการอิสระ ได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น
2.6. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ อยู่ในอํานาจอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึง่ อาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ น
หลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้ เป็ นคราวๆไป หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ และการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต้ องไม่ขดั กับกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายว่าด้ วยการ
ประกันวินาศภัย
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3. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์และหนี ้สิน (Asset
Liability Management : ALM)
3.1. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)
บริ ษัทฯมี การบริ หารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management) กําหนดกระบวนการวางแผนจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยงของบริ ษัทแบบองค์รวม เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนที่มีตอ่ การดําเนินธุรกิจให้ อยู่ในระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ โดยคํานึงถึงขนาด ลักษณะและความซับซ้ อนในการดําเนินงานของบริ ษัท และการบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมาย
ของบริ ษั ท ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว และได้ ถือ ปฏิ บัติ ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับ และส่งเสริ ม การประกอบธุรกิ จ
ประกันภัย เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกําหนดมาตรฐานขันตํ
้ ่าในการบริ หารจัดการความเสี่ยงของบริ ษัทประกัน
วินาศภัย พ.ศ.2560
บริ ษั ท ใช้ แนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งของCOSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) ซึง่ เป็ นมาตรฐานสากล เป็ นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้ วย 8 ขันตอนดั
้
งนี ้
(1) สภาพแวดล้ อมภายในองค์กร (Internal Environment)
(2) การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
(3) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
(4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
(5) มาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response)
(6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
(7) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
(8) การติดตามประเมินผล (Monitoring)
บริ ษัทฯจะกําหนดแผนจัดการความเสี่ยง นําเสนอแผนบริหารความเสี่ยงที่จะดําเนินการต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา และขอ
อนุมตั ิการจัดการกับความเสี่ยงนันจากคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยง โดยในการคัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสมที่สดุ จะคํานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) กับต้ นทุนที่เกิดขึ ้นเปรี ยบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้ รับ รวมถึง
ข้ อกฎหมายและข้ อกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ดังนี ้
(1) การหลีกเลี่ยง (Avoid)
(2) การร่วมจัดการ (Share)
(3) การลด (Reduce)
(4) การยอมรับ (Accept)
3.2. การบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน (Asset Liability Management : ALM)
ในการลงทุนแต่ละประเภทของบริ ษัทฯ บริษัทฯใช้ ความระมัดระวัง และถือปฏิบตั ิตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กรอบ
นโยบายการลงทุนและแผนการลงทุน โดยมีการกระจายการลงทุนไม่ให้ กระจุกตัว เพื่อกระจายความเสี่ยงพิจารณาสภาวะ
แนวโน้ มเศรษฐกิจ การเมือง อัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ ความผันผวนของราคา ผลตอบแทนจากการลงทุน
สภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการทํากําไรของกิจการที่บริ ษัทจะลงทุน ปริ มาณการซื ้อขาย โดยการบริ หารความเสี่ยง
อย่างเพียงพอ ติดตามสถานการณ์ หากมีความผันผวนของราคา นอกจากนันบริ
้ ษัทฯจะคํานึงถึงระยะเวลาในการลงทุนไม่เกิน
1 ปี เป็ นส่วนใหญ่เพื่อให้ เพียงพอกับหนี ้สินตามสัญญาประกันภัย
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รายการ

ปี 2563

หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2562

ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
2,609.91
2,615.47
2,219.57
2,649.22
สินทรัพย์ลงทุน (Total Investment Assets)
สินทรัพย์สภาพคล่อง (Total Liquid Assets)
2,423.14
2,428.71
2,169.86
2,177.54
หนี ้สินรวม
3,228.63
2,964.47
2,820.98
2,580.34
หนี ้สินตามสัญญาประกันภัย
2,610.71
2,352.97
2,445.40
2,212.71
หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี ้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี ้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่า
ด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี ้สินของบริ ษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมัน่ คงทางการเงินของ
บริ ษัทประกันภัย และเพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้ อย่างครบถ้ วนแก่ผ้ เู อา
ประกันภัย

4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้ และมีนยั สําคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริ ษัท การ
บริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และการกระจุกตัวจากการ
รับประกันภัย
บริ ษัทฯได้ จดั ประเภทความเสี่ยงด้ านการประกันภัยออกเป็ น 3 ด้ าน และมีวิธีการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้ าน ดังต่อไปนี ้
4.1 ความเสี่ยงในการพิจารณารับประกันภัยที่เกี่ยวกับการคัดเลือกและการกําหนดราคา
บริ ษัทฯได้ กําหนดหลักเกณฑ์ การคัดเลือกภัยและนโยบายการจัดสรรประกันภัยต่อเพื่อให้ พนักงานสามารถปฏิบัติได้
สอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัท และได้ กําหนดให้ มีการกระจายอํานาจในการพิจารณารับประกันภัยให้ แก่พนักงานในแต่ละ
ระดับงานตามจํานวนทุนประกันภัยของแต่ละกรมธรรม์ โดยวิเคราะห์จากข้ อมูลย้ อนหลังหลายปี เพื่อกําหนดอัตราเบี ้ยประกันภัย
ภายใต้ อตั ราที่กฎหมายกําหนดอย่างเหมาะสม
4.2 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว
บริ ษัทฯมีความเสี่ยงด้ านการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย ซึง่ โดยส่วนใหญ่เป็ นการรับประกันภัยรถยนต์ อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทฯได้ มีการกระจายความเสี่ยงจากการรับประกันภัยรถยนต์ไปยังลูกค้ ารายย่อยต่างๆที่กระจายตัวอยู่ทวั่ ประเทศ
4.3 ความเสี่ยงด้ านการจัดการสินไหมทดแทนและการประมาณการสํารองค่าสินไหมทดแทน
บริ ษัทฯมีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดการสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้ างจ่ายเพื่อให้ เป็ นไปตาม
นโยบายและภายใต้ ข้อกํ าหนดของกฎหมาย โดยได้ มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานและมีการอบรมให้ ความรู้ แก่พ นักงานที่
เกี่ยวข้ องอย่างสมํ่าเสมอ รวมทังได้
้ มีการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้ มนั่ ใจว่านโยบายและ
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานได้ มีการนําไปปฏิบตั ิตามที่กําหนดไว้ การควบคุมดังกล่าวรวมถึงกําหนดให้ มีการแบ่งแยกหน้ าที่ในแต่ละ
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงานและสิทธิ์การเข้ าถึงข้ อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อให้ สามารถตรวจสอบได้ ฝ่ ายคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยของ
บริ ษัทจะทําการสอบทานประมาณการสํารองค่าสินไหมทดแทนทุกสิ ้นเดือนและจัดทําประมาณการสํารองค่าสินไหมทดแทนที่ดี
ที่สดุ ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นทุกไตรมาสด้ วยวิธีการคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่เป็ นสากล นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯยังได้ กําหนดให้ มีการสอบ
ทานประมาณการสํารองค่าสินไหมทดแทนที่ดีที่สุด ณ วัน ที่ 30 มิถุน ายน และ 31 ธันวาคม โดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกัน ภัย
ภายนอกเพื่อให้ ความเชื่อมัน่ เพิ่มขึ ้น
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จํานวน
61.67
3.22
0.00

รายการ
สํารองประกันภัยส่วนที่เรี ยกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ
เงินค้ างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้ จากการประกันภัยต่อ

5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี ้สินจากสัญญาประกันภัย
5.1 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้ างจ่าย
สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้ างจ่ายประกอบด้ วย ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ ้นและได้ รับแจ้ งเหตุแล้ ว
และค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ ้นแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ รับแจ้ งเหตุ รวมถึงค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ในการจัดการสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทน
ค้ างจ่ายบันทึกตามจํานวนที่จะจ่ายจริ ง ส่วนสํารองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้ รับการแจ้ งคําเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากผู้เอา
ประกันภัยตามจํานวนที่ผ้ ูเอาประกันภัยแจ้ ง และโดยการประมาณการของผู้เชี่ยวชาญฝ่ ายสินไหม มูลค่าประมาณการสินไหม
ทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้ อง
สํารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ ้นแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ รับแจ้ งเหตุ คํานวณด้ วยวิธีคณิตศาสตร์ ประกันภัย chain ladder โดย
คํานวณจากประมาณการที่ดีที่สดุ ของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัยในอนาคต สําหรับความสูญเสียที่
เกิดขึ ้นแล้ วก่อน หรื อ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงานทัง้ จากรายการความสูญเสียที่บริ ษัทได้ รับรายงานแล้ วและยังไม่ได้ รับ
รายงานสุทธิด้วยค่าสินไหมทดแทนที่ได้ รับรู้ไปแล้ วในบัญชี
5.2 สํารองเบี ้ยประกันภัย
สํารองเบี ้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ แสดงถึง สัดส่วนเบี ้ยประกันภัยรับของกรมธรรม์ที่สมั พันธ์กบั ระยะเวลาของ
ความเสี่ยงภัยที่ยงั ไม่สิ ้นสุด ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน จนถึงวันที่ที่กรมธรรม์ประกันภัยหมดอายุโดยคํานวณตามวิธีการ
ดังนี ้
วิธ ีก ารคํานวณเงิน สํารอง
ประเภทการประกัน
- การประกันอัคคีภยั ตัวเรื อ รถยนต์ และเบ็ดเตล็ด
- วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึง่ ส่วนยี่สิบสี่)
- การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (เฉพาะเที่ยว)
- เต็มจํานวนเบี ้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบ
เก้ าสิบวันย้ อนหลัง
- เต็มจํานวนเบี ้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบ
- การประกันภัยอุบตั ิเหตุการเดินทาง
สามสิบวันย้ อนหลัง
สํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ ้นสุด เป็ นจํานวนเงินที่บริ ษัทจัดสํารองไว้ เพื่อชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึน้ ใน
อนาคตสําหรับการประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับอยู่ ซึง่ คํานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ ประกันภัย บริ ษัทใช้ การประมาณการที่ดี
ที่สดุ ของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่นบั จากวันประเมิน โดยอ้ างอิงจากข้ อมูลในอดีต
บริ ษัทจะเปรี ยบเทียบสํารองความเสี่ยงภัยที่ยงั ไม่สิ ้นสุดกับเงินสํารองเบี ้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ ในกรณีที่
สํารองความเสี่ยงภัยที่ยงั ไม่สิ ้นสุดสูงกว่าเงินสํารองเบี ้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ ผลต่างจะถูกรับรู้เป็ นสํารองความเสี่ยงภัย
ที่ยงั ไม่สิ ้นสุดในงบการเงิน
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รายการ

ปี 2563
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2562
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

หนี ้สินจากสัญญาประกันภัย
- สํารองเบี ้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ (Premium liabilities)
1,988.59
1,676.72
1,865.76
1,582.65
- สํารองค่าสินไหมทดแทน (Claim liabilities)
622.12
676.25
579.64
630.07
หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี ้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้ นกั ลงทุนผู้
วิเคราะห์ทางการเงินเข้ าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของหนี ้สินจากสัญญาประกันภัยที่เป็ นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศ
ไทย ซึง่ มูลค่าดังกล่าวผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ ว
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี ้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี ้สินของบริ ษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมัน่ คงทางการ
เงินของบริ ษัทประกันภัยและเพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้ อย่างครบถ้ วนแก่ผ้ ู
เอาประกันภัยซึง่ ประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้ รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่
ได้ รับการยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ ในการประเมินจะต้ องสอดคล้ องกับประสบการณ์จริ งหรื อในกรณีที่บริ ษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้ างอิง
จากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้ เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ ตการรับประกันภัยของบริ ษัทนั ้น นอกจากนี ้มูลค่า
สํารองประกันภัยดังกล่าวจะต้ องรวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึง่ ให้ เป็ นไปตามที่สํานักงาน
คปภ. กําหนด

6. การลงทุนของบริษัท
บริ ษัทฯได้ กําหนดกรอบนโยบายการลงทุนไว้ เพื่อใช้ ในการบริ หารเงินลงทุนของบริ ษัท และมีแผนการลงทุนประจําปี
ซึ่งได้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการลงทุนเป็ นผู้กํากับดูแลการลงทุนของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกรอบ
นโยบายการลงทุน นโยบายการบริ หารความเสี่ยงรวม ระเบียบวิธีป ฏิบัติเกี่ ยวกับการลงทุน และข้ อกํ าหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง ฝ่ ายการเงินและลงทุนเป็ นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการลงทุนให้ เป็ นตามนโยบายและแผนลงทุนที่กําหนดไว้ ตาม
ประเภทสินทรัพย์ สัดส่วนการลงทุน และเงื่อนไขการลงทุน และเป็ นไปตามอํานาจอนุมัติการลงทุนที่ได้ รับจากคณะกรรมการ
บริ ษัท
บริ ษัทฯมีเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ที่จะลงทุน โดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ เช่น อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง การรักษา
สภาพคล่องทางการเงินให้ อยู่ระดับที่เหมาะสม การกระจายความเสี่ยงไม่ให้ มีการกระจุกตัว ความสามารถในการชําระหนี ้ และ
มีแผนบริ หารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหากเกิดความผันผวนขึ ้น
การประเมินราคาสินทรัพย์ลงทุน เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่า
ด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี ้สินของบริ ษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมัน่ คงทางการเงิน
ของบริษัทประกันภัย และเพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้ อย่างครบถ้ วน
แก่ผ้ เู อาประกันภัย
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หน่วย : ล้ านบาท

รายการสิน ทรัพ ย์ ล งทุน ของบริษัท
มูล ค่ า ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
ประเภทสิน ทรัพ ย์ ล งทุน

ปี 2563
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
1,963.39
1,963.39
404.52
409.93

ปี 2562
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
1,651.50
1,651.50
409.08
416.77

เงินฝากสถาบันการเงินและบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี ้ (พันธบัตร,หุ้นกู้,ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน,ตัว๋ แลกเงิน,
หุ้นกู้แปลงสภาพ และสลากออมทรัพย์)
ตราสารทุน ไม่รวมเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริษัทร่วม
201.70
201.85
115.39
537.35
หน่วยลงทุน
6.13
6.13
6.90
6.90
เงินให้ ก้ ยู ืม, เงินให้ เช่าซื ้อรถ, และให้ เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง
34.13
34.13
36.69
36.69
ใบสําคัญแสดงสิทธิการซื ้อหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน
0.04
0.04
0.01
0.01
ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนอื่น
รวมสินทรัพย์ลงทุน
2,609.91
2,615.47
2,219.57
2,649.22
หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี ้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี ้สินที่ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่า
ด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี ้สินของบริ ษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมัน่ คงทางการเงินของ
บริ ษัทประกันภัยและเพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้ อย่างครบถ้ วนแก่ผ้ เู อา
ประกันภัย

7. ผลการดําเนินงานของบริ ษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
ในปี 2563 บริษัทฯมีเบี ้ยประกันภัยรับโดยตรงทังสิ
้ ้น 3,845.10 ล้ านบาท เป็ นเบี ้ยประกันภัยรถยนต์จํานวน 3,713.47 ล้ าน
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 96.58 ของเบี ้ยประกันภัยรับโดยตรงทังหมด
้
และเบี ้ยประกันภัยประเภทอื่นเป็ นเงิน 131.63 ล้ านบาท คิดเป็ น
้
โดยแสดงรายละเอียดเบี ้ยประกันภัยรับโดยตรงแยกตามประเภทการรับ
ร้ อยละ 3.42 ของเบี ้ยประกันภัยรับโดยตรงทังหมด
ประกันภัยในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เบี ้ยประกันภัยรับโดยตรงแยกตามประเภทการรับประกันภัย
การ
การประกัน ภัย รถยนต์
การประกัน ประกัน ภัย
รายการ
โดยข้ อ บังคับ
โดยความ
อัค คีภ ัย
ทางทะเล
ของกฎหมาย
สมัค รใจ
และขนส่ ง

การประกัน ภัย เบ็ด เตล็ด
อุบ ัต ิเ หตุ
ส่ วนบุค คล

สุข ภาพ

อื่น ๆ

รวม

ปี 2563
เบี ้ยประกันภัยรับโดยตรง
(ล้ านบาท)
สัดส่วนของเบี ้ยประกันภัย
(ร้ อยละ)

37.36

0.47

267.28

3,446.19

32.65

0.15

61.00

3,845.10

0.97

0.01

6.95

89.63

0.85

0.00

1.59

100.00
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การแบ่งส่วนตลาดประกันวินาศภัยของบริษัทฯในปี 2563 พบว่า บริษัทฯได้ จําหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นจํานวน
778,458 กรมธรรม์ ลดลงร้ อยละ 2.33 เมื่อเทียบกับปี 2562 แต่ในขณะเดียวกันมีจํานวนเงินเอาประกันภัยรวมทังสิ
้ ้น 579.25
พันล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 70.87 เมื่อเทียบกับปี 2562 และมีเบี ้ยประกันภัยรับโดยตรงเป็ นเงิน 3,845.10 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 7.78 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยแสดงจํานวนกรมธรรม์ จํานวนเงินเอาประกันภัย และเบี ้ยประกันภัยรับโดยตรง แยกตาม
ประเภทการรับประกันภัยดังตาราง ที่ 2
บริษัทฯมีสว่ นแบ่งทางการตลาดของธุรกิจประกันวินาศภัยที่ร้อยละ 1.51 เพิ่มขึ ้นจากปี 2562 ที่มีสว่ นแบ่งทางการตลาดที่
ร้ อยละ 1.45 สําหรับส่วนแบ่งทางการตลาดการประกันภัยรถยนต์โดยความสมัครใจของบริ ษัทฯในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 2.70
เพิ่มขึ ้นจากปี 2562 ซึง่ มีสว่ นแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 2.47
ในขณะที่สว่ นแบ่งทางการตลาดการประกันภัยรถยนต์โดย
ข้ อบังคับของกฎหมายในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 1.43 ลดลงจากปี 2562 ซึง่ มีสว่ นแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 1.49
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนกรมธรรม์ เงินเอาประกันภัย และเบี ้ยประกันภัยรับโดยตรง ปี 2563 ร้ อยละเพิ่ม(ลด) จากปี 2562 และส่วนแบ่งตลาด
การ
การประกัน ภัย รถยนต์
การประกัน ภัย เบ็ด เตล็ด
การประกัน ประกัน ภัย
ประเภทการรับ ประกัน ภัย
โดยข้ อ บังคับ
โดยความ
อุบ ัต ิเ หตุ
อัค คีภ ัย
ทางทะเล
สุข ภาพ
อื่น ๆ
ของกฎหมาย
สมัค รใจ
ส่ วนบุค คล
และขนส่ ง

รวม

จํานวนกรมธรรม์
ปี 2563 (ฉบับ)
ปี 2562 (ฉบับ)
เพิ่ม(ลด) จากปี 2562
ร้ อยละ
จํานวนเงิน เอาประกัน ภัย
ปี 2563 (พันล้ านบาท)
ปี 2562 (พันล้ านบาท)
เพิ่ม(ลด) จากปี 2562
ร้ อยละ

9,796
9,242
5.99

342
304
12.50

348,081
372,389
(6.53)

388,025
379,255
2.31

18,881
23,589
(19.96)

22.66
20.93
8.24

0.16
0.27
(42.61)

-

96.12
90.59
6.10

393.04
1,824.77
(78.46)

37.36
36.00
3.79

0.47
0.53
(11.77)

267.28
279.58
(4.40)

3,446.19
3,135.03
9.93

0.37
0.35

0.01
0.01

1.43
1.49

2.70
2.47

197 13,136
4 12,260
4,825
7.15

778,458
797,043
(2.33)

0
0
0

67.27
51.71
30.09

579.25
1,988.28
(70.87)

32.65
0.15
56.26
0.05
(41.96) 223.66

61.00
60.14
1.43

3,845.10
3,567.58
7.78

0.12
0.15

1.51
1.45

เบีย้ ประกัน ภัย รับ โดยตรง
ปี 2563 (ล้ านบาท)
ปี 2562 (ล้ านบาท)
เพิ่ม(ลด) จากปี 2562
ร้ อยละ
ส่ วนแบ่ งตลาดร้ อ ยละ
ปี 2563
ปี 2562

0.11
0.17

0.00
0.00

ในปี 2563 บริ ษัทฯมีเบี ้ยประกันภัยรับรวมทังสิ
้ ้น 3,847 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2562 เท่ากับ 274 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ น
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.68 และบริ ษัทฯมีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 3,701 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2562 เท่ากับ 315 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 9.29 ในขณะเดียวกันบริษัทฯมีคา่ ใช้ จ่ายรวม 3,569 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2562 เท่ากับ 185 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ น
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.47 บริษัทฯมีผลกําไรก่อนภาษีเงินได้ จํานวน 132 ล้ านบาท และมีผลกําไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ 106 ล้ านบาท
้ ้นฐานเท่ากับ 6.96 บาท
คิดเป็ นกําไรต่อหุ้นขันพื
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นอกจากนี ้ อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ณ เดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีตามหลักการดํารงเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ยง (Risk Based Capital) อยู่ที่ร้อยละ 333.94 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ขนตํ
ั ้ ่าที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนดไว้ ที่ร้อยละ 120 และอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้ จ่ายในดําเนินธุรกิจประกันภัยต่อเบี ้ย
ประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ (Combined ratio) อยู่ที่ร้อยละ 96.59 ลดลงจากปี 2562 ที่มีคา่ อยู่ที่ร้อยละ 102.22

เบี ้ยประกันภัยรวม
เบี ้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ สทุ ธิ
รายได้ จากการลงทุน และรายได้ อื่น
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

2563
3,846.86
3,627.21
73.41
105.75

หน่วย : ล้ านบาท
2562
3,572.65
3,284.18
101.77
1.77

อัต ราส่ วนทางการเงิน ที่ส าํ คัญ (ร้ อ ยละ)
อัต ราส่ วน
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio)
อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายในการดําเนินธุรกิจประกันภัย (Expense Ratio)
อัตราส่วนรวม (Combined Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on equity)

2563
56.51%
40.08%
96.59%
359.14%
14.82%

2562
59.25%
42.33%
101.58%
345.61%
0.29%

รายการ
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8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
บริ ษัทฯ บริ หารจัดการเงินกองทุนที่ต้องดํารงไว้ ตามที่กฎหมายกําหนด โดยไม่ได้ กําหนด Economic capital เนื่องจากเห็น
ว่า Standard Risk Charge และค่ า เผื่ อ ความผัน ผวน (PAD) มี ค วามเหมาะสมและสะท้ อ นสถานะความเสี่ ย งหลัก จากการ
ดําเนินงานของบริ ษัทในปั จจุบนั แล้ ว และได้ กําหนดอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนภายในองค์กร (Internal CAR)ไว้
เพื่อเป็ นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึง่ สูงกว่าอัตราที่ คปภ.กําหนด
การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี ้สิน เป็ นไป ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่า
ด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี ้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
หน่วย : ล้ านบาท
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2563
2562
3,508.47
3,327.50

รายการ

สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
- หนี ้สินจากสัญญาประกันภัย
2,352.97
2,212.72
- หนี ้สินอื่น
611.49
367.62
ส่วนของเจ้ าของ
544.01
747.16
อัตราส่วนเงินกองทุนขั ้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ าของต่อเงินกองทุนที่ต้องดํารงตาม
333.94%
410.10%
กฎหมาย (ร้ อยละ)
อัตราส่วนเงินกองทุนขั ้นที่ 1 ต่อเงินกองทุนที่ต้องดํารงตามกฎหมาย (ร้ อยละ)
333.94%
410.10%
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้ อยละ)
333.94%
410.10%
เงินกองทุนที่สามารถนํามาใช้ ได้ ทงหมด
ั้
501.38
703.89
เงินกองทุนที่ต้องดํารงตามกฎหมาย
150.14
171.64
หมายเหตุ : - ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิ จประกันภัยว่าด้ วยการกํ าหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทัง้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริ ษัทประกันวินาศภัย กําหนดให้ นาย
ทะเบี ย นอาจกํ าหนดมาตรการที่ จํ าเป็ น ในการกํ ากับ ดูแ ลบริ ษั ท ที่ มี อัตราส่ วนความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ตํ่ ากว่ า
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ใช้ ในการกํากับ (supervisory CAR) ที่กําหนดไว้ ในประกาศฯ ได้
- รายการข้ างต้ นคํานวณโดยใช้ มลู ค่าตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการ
ประเมินราคาทรัพย์สินและหนี ้สินของบริ ษัทประกันวินาศภัย และประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการกําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทังหลั
้ กเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริ ษัทประกันวินาศภัย

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับรอบปี ปฏิทินที่ลว่ งมาที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ ว
สามารถดูงบการเงินฯ ได้ จาก web site บริษัทฯ ตาม link นี ้ url : https://www.mittare.com/web2016/wpcontent/uploads/2013/04/Annualstatement2563.pdf
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