ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิ ดเผยข้อมูล
1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการประกอบธุรกิจตามที่
กาหนดไว้ รวมถึงแสดงข้อ มูลเกี่ ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะผลิ ตภัณ ฑ์และบริการที่สาคัญ
ช่องทางการติดต่อกับบริษัท วิ ธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตาม
สัญญาประกันภัย
1.1. ประวัติบริษัท
ประวัติของบริษัท สามารถดูได้จาก web site บริษัท ตาม link นี ้
url : https://www.mittare.com/web2016/?page_id=1469
1.2. นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ
บริษัทตัง้ เป้าหมายให้ มีอตั ราการเติบโตของเบีย้ ประกันภัย ร้อยละ 7.21 คิดเป็ นเบีย้ ประกันภัยประมาณ 4,118 ล้าน
บาท มีผลกาไรจากการดาเนินงาน มีอตั ราส่วนค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจประกันภัยต่อเบีย้
ประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ (Combined ratio) ต่ากว่าร้อยละ 100 และมีอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 280
โดยบริษัทได้กาหนดแผนงานที่จะดาเนินการในแต่ละด้าน ได้แก่
(1) ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะดาเนินการพัฒนาและออกแบบความคุม้ ครองที่หลากหลาย เฉพาะเจาะจง สามารถ
สนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ พัฒนากระบวนการและเครื่องมือเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าให้สามารถนาไป
วิเคราะห์หากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
(2) ด้านปฏิบตั ิการ จะดาเนินการพัฒนากระบวนการรับประกันภัยและกระบวนการสินไหมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้
มุ่งเน้นในการควบคุมค่าสินไหมที่เหมาะสมอย่างเคร่งครัด ปรับปรุ ง และพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ ให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆจากภายในและภายนอกบริ ษัท ให้มีการบริหารงานและปฏิบัติงานอย่าง
โปร่งใส จัดทาและปรับปรุงคู่มือการปฏิบตั ิงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อใช้เป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานและ
ปรับปรุงให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ
(3) ด้านการตลาด จะมุ่งเน้นตลาดลูกค้ารายย่อย รักษาฐานลูกค้าเดิม ที่ มีคุณ ภาพ เพิ่ม จานวนตัว แทนฯ ที่ มี
คุณภาพ เพิ่มการขาย cross selling ให้กบั ผูเ้ อาประกันภัย เพิ่มการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ
พัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรมตัวแทนฯให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ บริการให้คาปรึกษาและแนะนาช่วยเหลือด้าน
การขายให้กบั ตัวแทนฯ
(4) ด้านทรัพยากรบุคคล พัฒนาเพิ่มเติมความรู ้ ทักษะ ขีดความสามารถให้กับบุคลากร โดยกาหนดแผนจัดอบรม
ภายในอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ สรรหาบุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถให้ตรงตามตาแหน่งงานที่ว่าง
(5) ด้านเทคโนโลยี จะพัฒ นาระบบแอปพลิเคชั่นของบริษั ท ให้มีรองรับการปฏิบัติ งานได้อย่างมี ประสิท ธิภาพ
เพิ่มขึน้
(6) ด้านการลงทุน คัดเลือกสินทรัพย์ท่จี ะลงทุน ทัง้ ด้านสภาพคล่อง อัตราผลตอบแทน และการกระจายความเสี่ยง
(7) ด้านการรับประกันภัยต่อ คัดเลือกพันธมิตรในการรับประกันภัยต่อทัง้ outward และ inward ที่มีคณ
ุ ภาพ ให้มี
การกระจายความเสี่ยงที่รบั เอาไว้เองและให้เน้นรับภัยที่มีความเสี่ย งน้อยไว้เองในสัดส่วนที่สงู กว่าภัยที่มีความ
เสี่ยงสูง
1.3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
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1.4. รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่สาคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบีย้ ประกันภัย แยกตามประเภทของ
การรับประกันภัย
บริษัทประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยมุ่งเน้นในผลิตภัณฑ์และบริการในด้านการประกันภัยรถยนต์ โดยเฉพาะการ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเป็ นสาคัญ ดังแสดงจานวนเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงและสัดส่วนเบีย้ ประกันภัยต่อไปนี ้

รายการ

การประกัน
อัคคีภัย

การ
ประกันภัย
ทางทะเล
และขนส่ง

การประกันภัยรถยนต์

40.64

1.20

281.21

0.99

0.03

6.88

โดยข้อบังคับ
ของกฎหมาย

โดยความ
สมัครใจ

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

สุขภาพ

3,671.73

25.97

8.66

59.22

4,088.63

89.80

0.64

0.21

1.45

100.00

อื่นๆ

ปี 2564
เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรง
(ล้านบาท)
สัดส่วนของเบีย้ ประกันภัย
(ร้อยละ)

1.5. ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตาม
สัญญาประกันภัย
1.5.1. ชัน้ ตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.5.1.1. ผูเ้ สียหายติดต่อ ขอรับค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ณ ที่ทาการของบริษัท พร้อมเอกสารหลักฐานที่
แสดงถึงความเสียหายที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสร็จค่าซ่อมทรัพย์สิน ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
ใบมรณะบัตร บัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ สียหาย เป็ นต้น
1.5.1.2. พิจารณาจานวนค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และตกลงจานวนเงินความเสียหายกับ
ผูเ้ สียหาย
1.5.1.3. หากหลักฐานเอกสารครบถ้วน
- ความเสียหาย จากกรมธรรม์ทกุ ประเภท (ยกเว้น จาก พรบ.คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ) ทุกวงเงิน
บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนผ่านช่องทางการจ่ายที่ลกู ค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายในระยะเวลา
15 วัน นับแต่วนั ที่ได้ตกลงกันและบริษัทได้รบั หลักฐานเอกสารถูกต้องครบถ้วน
- สาหรับความเสียหาย จาก พรบ.คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ ทุกวงเงิน บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ผ่านช่องทางการจ่ายที่ลกู ค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้ตกลงกันและ
บริษัทได้รบั หลักฐานเอกสารถูกต้องครบถ้วน
1.5.1.4. ช่องทางการรับเงินค่าสินไหม
- โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูเ้ สียหาย
- รับเป็ นเช็ค
- จานวนเงินไม่เกิน 30,000 บาท สามารถรับเป็ นเงินสดได้ ณ ที่ทาการของบริษัท
1.5.2. วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีขอ้ พิพาทหรือเรื่องร้องเรียน
1.5.2.1. สอบถามข้อมูลทั่วไป ที่ Mittare contact center โทร 02-640-7777 หรือ โทร 1741
1.5.2.2. รับแจ้งอุบตั เิ หตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ Mittare contact center โทร 02-640-7777 หรือ โทร 1741
1.5.2.3. รับเรื่องร้องเรียนบริการต่างๆ ติดต่อ ที่ โทร 02-640-7777 หรือ โทร 1741 ต่อ แผนกลูกค้าสัมพันธ์
1.5.2.4. กรณีมีขอ้ พิพาทเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน ติดต่อศูนย์รบั เรื่องร้องเรียนค่าสินไหมทดแทน
โทร. 02-640-7777 ต่อ 7804 (คุณเสถียร ศรีจนั ทร์)
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2. กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการดาเนินการตามกรอบ
และกระบวนการดังกล่าว
2.1. กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
บริษัท มิ ตรแท้ประกันภัย จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจประกันวินาศภัยโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่ผมู้ ี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ าย อันจะช่วยเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการกากับดูแล ดาเนินการและทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีท่ีกาหนดขึน้ เพื่อให้มีการปฏิ บตั ิและ
บรรลุวตั ถุประสงค์ท่กี าหนดไว้
กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบด้วยเนือ้ หาสาคัญ 9 หมวด รายละเอียดของกรอบการกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท สามารถดูได้จาก web site บริษัท ตาม link นี ้
url : https://www.mittare.com/web2016/?page_id=6630
สาหรับนโยบายการควบคุมภายในและแนวทางการการปฏิบตั ิงานของบริษัท ได้กาหนดไว้ดงั ต่อไปนี ้
1. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในของบริษัท ที่มีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้
1.1 ระบบการรับเงินและการจ่ายเงิน มีการควบคุมเพียงพอที่จะให้ม่นั ใจได้วา่ การปฏิบตั ิงานด้านการรับเงิน
และการจ่ายเงินมีความถูกต้องครบถ้วน
โดยมีระบบการจัดเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูลที่พร้อมให้
สามารถตรวจสอบได้ มีการรักษาความปลอดภัยของเอกสารและข้อมูลเพียงพอ และมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของจานวนเงินและการยืนยันการกระทบยอดอย่างสม่าเสมอ
1.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการบันทึกบัญชี รายงานทางการเงิน และรายงานอื่นที่นาส่งสานักงาน
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย (คปภ.) มีความถูกต้องแม่นยา เพียงพอ และเป็ น
ปั จจุบนั
1.3 การเชื่อมโยงกันระหว่างการควบคุมภายในกับระบบการบริหารความเสี่ยงเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมความเสี่ยงที่สาคัญ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการกาหนด
นโยบายและการตัดสินใจทางธุรกิจที่สาคัญ
1.4 มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
1.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการกากับดูแล ตรวจสอบ และปฏิบตั ิงานของแต่ละหน่วยงาน
ออกจากกันอย่างชัดเจน
1.6 มีการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมทัง้ สื่อสารและอบรมให้พนักงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานที่มอี านาจในการทาธุรกรรมหรือมีความรับผิดชอบในระดับสูงหรือเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง รับทราบและเข้าใจในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในของบริษัท
1.7 มีการกาหนดอานาจดาเนินการ วงเงินที่มีอานาจ และระบบการควบคุมที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมมีการ
ควบคุมในระดับต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องเป็ นไปในแนวทางเดียวกันทัง้ ในระดับธุรกรรม
ระดับระบบงาน ระดับบริษัท
1.8 มีการติดตาม ประเมินผล และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ
2. มีการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน สาหรับกระบวนการทางานของบริษัท พร้อมทัง้ กาหนดอานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงาน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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3. มีการดาเนินการปรับปรุงแก้ไข หากมีการตรวจพบข้อบกพร่องหรือมีขอ้ สังเกตที่ผสู้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบ
ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ หรือสานักงานกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย (คปภ.)
ระบุไว้ในรายงานการตรวจสอบ
4. กาหนดให้มีระบบการตรวจสอบ และติดตามให้มกี ารปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเคร่งครัด
5. มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงานต่างๆ เป็ นระยะๆ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ และรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท
โดยรวมต่อคณะกรรมการบริษัทไม่นอ้ ยกว่าปี ละหนึ่งครัง้
โดยกาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบแสดง
ความเห็นประกอบการรายงานทุกครัง้
และให้จดั เก็บรายงานผลการประเมินดังกล่าวไว้ท่บี ริษัทเพื่อให้
สานักงานกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย (คปภ.) สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
ในกรณีท่คี ณะกรรมการตรวจสอบพบการทุจริต หรือการกระทาใดซึง่ ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริษัท
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ ริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
กาหนด
ให้กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งรายงานการกระทาดังกล่าวต่อสานักงานกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัย (คปภ.)
2.2. โครงสร้างองค์กรของบริษัท
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2.3. โครงสร้างการจัดการของบริษัท
2.3.1. รายชื่อและตาแหน่งคณะกรรมการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
รายชื่อคณะกรรมการ
ตาแหน่ง
1. นางสาวอมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา
ประธานกรรมการ
2. นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา
กรรมการ
3. นายรังสรรค์ จูงวัฒนา
กรรมการ
4. นายสุนทร บุญสาย
กรรมการอิสระ
5. นายสุวฒ
ั น์ พฤกษ์เสถียร
กรรมการอิสระ
6. นางอพอลโล จันทร์ศรีชวาลา
กรรมการ
2.3.2. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ครอบคลุมถึงการกาหนดกรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี กล
ยุท ธ์และนโยบายที่สาคัญ ดูแลให้บ ริษั ทมีกลไกในการควบคุม กากับ ที่มีประสิทธิ ผล และติ ดตามดูแลการ
ดาเนินงานของบริษัท อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้
เสี ย ภายใต้ห ลัก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และสร้า งคุ ณ ค่ า ให้บ ริษั ท อย่ า งเหมาะสมในระยะยาว โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) กาหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท ดังต่อไปนี ้
- กาหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท รวมทัง้ พิจารณาอนุมตั ินโยบายและกล
ยุทธ์ในการดาเนินงานของบริษัท โดยกากับดูแลให้บริษัทคานึงถึงการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และ
หลีกเลี่ยงการรับความเสี่ยงที่เกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- กากับดูแลให้บริษัทมีนโยบายการดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดการกระทาเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง หรือเกิดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการไม่คานึงถึงความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัท
- กากับดูแลให้บริษัทมีนโยบายและกระบวนการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร (whistleblowing policy and
procedure) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการสอดส่องดูแลและรายงานการกระทาที่อาจผิดกฎหมาย ขัด
ต่อนโยบาย กระบวนการภายใน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- กากับดูแลให้บริษัทมีการกาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมถึงกรรมการ ผูบ้ ริหาร บุคลากรหลักในหน่วยงานควบคุม และพนักงานในหน่วยงานที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สาคัญ (major risk-taking staff) อย่างเหมาะสม สะท้อนวัตถุประสงค์และความ
เสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน โดยคานึงถึงความมั่นคงในระยะยาวของบริษทั รวมถึงไม่สร้างแรงจูงใจในการ
ทาธุรกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงมากเกินไปจนกระทบต่อความมั่นคงของบริษัทและผลประโยชน์ของผู้
เอาประกันภัย
- กาหนดให้บริษัทมีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบริษัท (Code of Conduct) เพื่อเป็ นแนวทางให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษทั ยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิภายในบริษัท
- กากับดูแล ติดตามการดาเนินงานของบริษัทอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ม่นั ใจว่ากรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารและ
ฝ่ ายจัดการได้ดาเนินกิจการตามนโยบายที่กาหนดไว้ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายว่าด้วย
การประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
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และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้าง
สูง
- ส่งเสริมการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม
โดยแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วม
ต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption)
2) กากับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการและกลไกในการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบที่มีประสิทธิผล ซึ่งต้อง
ประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้
- กาหนดโครงสร้างบริษัทให้มกี ารแบ่งแยกหน้าที่ในการกากับดูแล และการบริหารจัดการ และกาหนด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และบุคลากรหลักในหน่วยงาน
ควบคุมต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อให้มีการกากับดูแลการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
- กากับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในตามที่กฎหมายกาหนด
ให้
เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้บริษัทมี
ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความเสี่ยงที่สาคัญ และควบคุมความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
รวมทัง้ กากับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ
- พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจ เพื่อ
ช่วยสนับสนุนการทาหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและ
การเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญต่อการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย
- กากับดูแลการสอบบัญชีของบริษัท โดยครอบคลุมถึงเรื่องดังต่อไปนี ้
(ก) พิจารณาแต่งตัง้ และถอดถอนบุคคลที่มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
และกาหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม ในการพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีตอ้ งพิจารณาผูส้ อบ
บัญชีท่มี ีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย การประเมินมูลค่าสารองประกันภัย และการ
ดาเนินธุรกิจประกันภัยเป็ นอย่างน้อย และควรเป็ นผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่ได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ข) กาหนดให้ผสู้ อบบัญชีจดั ทารายงาน (management letter) และข้อคิดเห็นจากผูบ้ ริหารระดับสูง
ของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
(ค) จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยไม่มีผบู้ ริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
- กากับดูแลให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ม่นั ใจได้
ว่าคณะกรรมการยังคงสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย ได้
อย่างมีประสิทธิผล ทัง้ นี ้ อาจกาหนดให้การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นไปในรูปแบบของกรรมการ
องค์รวมทัง้ คณะ หรือกรรมการเป็ นรายบุคคลก็ได้
- กากับดูแลให้บริษัทมีการเปิ ดเผยข้อมูลด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีต่อสาธารณะ
- กากับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการจัดทารายงานทางการเงินที่ถกู ต้องและน่าเชื่อถือ และเปิ ดเผยข้อมูล
สาคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา ต่อสาธารณะและหน่วยงานกากับตามกฎหมาย และ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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3) ติดตามกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี ้
- กากับดูแลให้บริษัทปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
- กากับดูแลและติดตามการดาเนินงานของผูบ้ ริหารให้เป็ นไปตามกลยุทธ์และนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- กากับดูแลให้บริษัทมีเงินกองทุนที่ม่นั คงและเพียงพอรองรับการดาเนินธุรกิจทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต
และติดตามฐานะเงินกองทุนอย่างสม่าเสมอ รวมถึงมีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ดแู ลความเพียงพอ
ของเงินกองทุนให้อยูใ่ นระดับที่ม่นั คง
- กากับดูแลให้ผบู้ ริหารรายงานเรื่องที่สาคัญของบริษัท และมีกระบวนการในการรายงานข้อมูล เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะปฏิบตั ิตามอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้
อย่างสมบูรณ์
- กากับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบตั ติ ่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรม โดยมีการกาหนดขัน้ ตอนหรือกระบวนการใน
การเสนอขายและชดใช้คา่ สินไหมทดแทนตามสัญญาอย่างชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้
ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
4) รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในความถูกต้องของงบการเงินของบริษัท รวมถึงสารสนเทศทาง
การเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี โดยงบการเงินดังกล่าวจะต้องถูกจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
รับรองทั่วไป
รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
โดย
คณะกรรมการของบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีกรรมการอิสระเป็ นผูด้ แู ล รับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
5) การสรรหาตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
การคัดเลือกกรรมการผูจ้ ดั การจะต้องดาเนินการอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็ นธรรม โดยปราศจาก
อิทธิพลจากฝ่ ายใดๆ ไม่วา่ ฝ่ ายผูถ้ ือหุน้ หรือฝ่ ายอื่นๆ
6) การปกป้อง รักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้กรรมการทุกคนรวมถึงผูบ้ ริหาร ปกป้องรักษาทรัพย์สินของบริษทั และใช้
ทรัพย์สินดังกล่าวเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท และไม่ให้นาไปใช้เป็ นการส่วนตัว
หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
7) การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และการทาธุรกิจที่เป็ นธรรม
ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั
หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ น
กรรมการของบริษัทเอกชนหรือนิติบคุ คลอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผอู้ ื่น เว้นแต่จะได้แ จ้งให้ท่ปี ระชุมผู้
ถือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ และกรรมการบริษัท รวมถึงผูบ้ ริหารทุกคนจะต้องไม่เอาเปรียบบุคคลอื่น
โดยวิธี
- การปิ ดบังข้อมูล
- การแถลงข้อมูลอันเป็ นเท็จ
- การสมรูร้ ว่ มคิดในทางที่ไม่สจุ ริต
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- การปฏิบตั ิหน้าที่โดยปราศจากความยุติธรรม หรือ
- การเลือกปฏิบตั ิ
8) การเก็บรักษาความลับ
คณะกรรมการบริษัทได้มกี ารกาหนดนโยบายการเก็บรักษาความลับไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท
การ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะทาได้ตอ่ เมื่อได้รบั อนุญาตอย่างเป็ นทางการ หรือเป็ นการเปิ ดเผยตามกฎหมาย
9) การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท
เนื่องจากธุรกิจประกันวินาศภัยเป็ นธุรกิจที่มีความซับซ้อนทัง้ ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์
ช่องทางการจัด
จาหน่าย ต้นทุนการตัง้ สารองประเภทต่างๆ การดารงไว้ซง่ึ เงินกองทุน เป็ นต้น ดังนัน้ บริษัทจึงมีนโยบายใน
การส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทเข้ารับการอบรมความรู ้ ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัย รวมถึงความรูใ้ นด้านต่างๆ ที่จาเป็ น เพื่อนามาใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.3.3. รายชื่อและตาแหน่งผูบ้ ริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
รายชื่อผู้บริหาร
ตาแหน่ง
1. นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา
กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นายรังสรรค์ จูงวัฒนา
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
3. นางสลักจิต มาลฮอตรา
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
4. นางชัชฎา พรศิรโิ กศล
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
5. นางพรพรรณ เพชรศรี
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
6. นางสุภาภรณ์ แขนสูงเนิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายบัญชี
2.3.4. หน้าที่ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร
หน้าที่และความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร มีดงั ต่อไปนี ้
1) นากลยุทธ์และนโยบายในการดาเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยคานึงถึงการสร้างมูลค่าในระยะยาวและการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
2) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยง มีระบบการควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และมีการปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่าง
เป็ นธรรม
3) มีการรายงานข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัท ระดับความเสี่ยงของบริษัท และผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทสามารถกากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) กาหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาหรือสายการรายงานที่เหมาะสม รวมถึงการกาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานภายใต้สายการบังคับบัญชานัน้ อย่างชัดเจน ให้เอือ้ ต่อการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และการกากับ ควบคุม ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ
5) ส่งเสริมให้บริษัทมีวฒ
ั นธรรมการบริหารความเสี่ยง ดูแล และควบคุมความเสี่ยงของบริษัทให้อยูใ่ นระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite) ตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด รวมทัง้ สื่อสารให้พนักงานทุก
คนในบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของนโยบายการบริหารความเสีย่ งของบริษัท
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6) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารเป็ นประจาทุกปี
โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่
คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
7) ต้องไม่ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นพนักงานเต็มเวลาที่องค์กรอื่น เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า
การปฏิบตั ิหน้าที่เต็มเวลาที่องค์กรอื่นนัน้ ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้บริษัท
2.4. คณะกรรมการชุดย่อย
2.4.1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2.4.1.1. รายชื่อและตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ง
1. นายสุนทร บุญสาย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวฒ
ั น์ พฤกษ์เสถียร
กรรมการตรวจสอบ
3. นายรังสรรค์ จูงวัฒนา
กรรมการตรวจสอบ
2.4.1.2. ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดาเนินการในเรื่อง
ดังต่อไปนี ้
(1) รายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
(1.1) สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงิน ที่มี ความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อ ถื อได้ และมี การ
เปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญโดยครบถ้วน และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทั่วไป
(1.2) สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญ ชีถึงประเด็ นสาคัญอันอาจกระทบต่อความเชื่อถื อได้ของรายงาน
ทางการเงิน เช่น
(1.2.1) ความยุ่งยากหรือข้อขัดแย้งที่มีสาระสาคัญที่ผสู้ อบบัญชีประสบในระหว่างปฏิบตั ิงาน
(1.2.2) ประเด็นข้อเท็จจริงและความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั ฝ่ ายจัดการ
(1.2.3) ระดับประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
(1.2.4) ข้อบกพร่องหรือความสูญเสียที่ปรากฏขึน้ ในงวดบัญชีนี ้ และที่อาจจะเกิดขึน้ ในงวดบัญชี
ต่อไป
(1.2.5) ร่างงบการเงินรายไตรมาส รายหกเดือน และประจาปี รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ดังกล่าว
(1.2.6) รายงานของผูส้ อบบัญชี
(1.3) สอบทานกรณีท่เี กิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อ
พิ จารณาการเปิ ด เผยข้อ มูลของบริษั ท และการบัน ทึ กบัญ ชีให้มี ค วามถูก ต้องครบถ้วน และ
โปร่งใส
(1.4) สอบทานหลักฐานหากมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการดาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน
ของบริษั ท อย่ า งมี สาระสาคัญ หรือ มี ข้อขัด แย้งทางผลประโยชน์ท่ี อ าจมี ผลกระทบต่ อการ
ดาเนินงานของบริษัท
(1.5) สอบทานข้อมูลที่นาส่งหน่วยงานกากับดูแลให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลในรายงานทางการเงิน
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(2) การควบคุมภายใน
(2.1) สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลตามมาตรฐานของ COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยให้ ผู้ต รวจสอบภายในต้อ งมี
การประเมินระบบควบคุมภายในทั้งระบบอย่างน้อยปี ละครัง้ นอกเหนือจากการประเมินการ
ควบคุมภายในด้านการเงินร่วมกับผูส้ อบบัญชี
(2.2) สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระบบ
สารสนเทศของบริษัท รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและแผนรองรับในกรณีฉกุ เฉิน
(3) ผูส้ อบบัญชี
(3.1) ประกันความเป็ นอิสระแก่ผสู้ อบบัญชี
(3.2) สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญ ชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่ อป้องกัน ความ
ซ า้ ซ้อ นของการปฏิ บัติ ง านที่ อ าจจะมี ค วามคาบเกี่ ย วกัน ในงานตรวจสอบทางการเงิน โดย
คานึงถึงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรในกระบวนการตรวจสอบ
(3.3) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยคานึงถึงความ
น่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสานักงานสอบบัญชีนั้น
รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รบั มอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
(4) ผูต้ รวจสอบภายใน
(4.1) ประกันความเป็ นอิสระแก่ผตู้ รวจสอบภายใน
(4.2) บังคับบัญชาสายตรงกับฝ่ ายตรวจสอบภายใน เว้นแต่งานด้านการจัดการของฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในให้ขนึ ้ ตรงต่อกรรมการผูจ้ ดั การ
(4.3) ก ากับดูแลฝ่ ายตรวจสอบภายในให้มี จริยธรรมและบรรษั ทภิบาล พร้อมทั้งให้มีมาตรฐานการ
ตรวจสอบอันเป็ นที่ ยอมรับ รวมถึ งสอบทานและทบทวนจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายในก่ อน
นาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
(4.4) สอบทานและทบทวนกฎบัตรของฝ่ ายตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอ
(4.5) พิจารณา ทบทวน และอนุมตั ิแผนยุทธศาสตร์ของการตรวจสอบภายในโครงสร้างองค์กร อัตรา
พนั ก งาน แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ตลอดจนงบประมาณที่ ใช้ใ น
กระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อมุ่งไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ และ
จัดลาดับความสาคัญโดยคานึงถึงระดับความเสี่ยง
(4.6) สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในและประชุมเป็ นการเฉพาะกับผู้บริหารฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน เพื่อสอบทานถึงการแทรกแซงจากฝ่ ายบริหารและฝ่ ายจัดการอันอาจจะกระทบถึงความ
เป็ นอิสระและใจที่เป็ นอิสระของผูต้ รวจสอบภายใน
(4.7) สอบทานกับผูบ้ ริหารฝ่ ายตรวจสอบภายในถึงสมรรถนะในการใช้ทรัพยากรของบริษัทให้เป็ นไป
ตามนโยบายหรือคู่มือปฏิบตั ิงาน
(4.8) สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ ายจัดการเมื่อตรวจพบข้อบกพร่องที่สาคัญและการสนองตอบ
จากฝ่ ายจัดการ
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(4.9) ให้ค วามเห็ น ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ในการอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ง โยกย้า ย ถอดถอน ก าหนด
ค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบของผูบ้ ริหารฝ่ ายตรวจสอบภายใน พิจารณาและ
ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการแต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอน การพิจารณาความดีความชอบและ
ค่าตอบแทนของผูต้ รวจสอบภายใน ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
(4.10) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารฝ่ ายตรวจสอบภายใน
(4.11) จั ด ให้มี ก ารสอบทานประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผู้ป ระเมิ น อิ ส ระ
(Independent Quality Assessment Review) อย่างน้อยในทุก 5 ปี
(5) การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบตั ิงาน
(5.1) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกาหนดจากทางราชการและหน่วยงานกากับ
ดูแล เพื่อป้องกันความเสียหายทัง้ ที่เป็ นเบีย้ ปรับ การตักเตือน ตลอดจนชื่อเสียงของบริษัทและ
ผูบ้ ริหารบริษัท
(5.2) การกากับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย(Compliance)
(5.2.1) ทบทวนนโยบายและประเมิ นประสิทธิ ภาพของการบริหารความเสี่ ย งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้ม่ นั ใจว่างานกากับการปฏิบัติตามกฎหมายมีความ
เหมาะสม
(5.2.2) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ของสานักกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) และมีความเป็ น
อิสระ
(5.2.3) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ รายงานการก ากั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ประจาปี (Annual Compliance Report)
(5.3) สอบทานให้บ ริษั ทมี ก ระบวนการในการต่อ ต้านการคอร์รปั ชัน ที่ สอดคล้องกับ แนวทางของ
หน่วยงานกากับดูแลอย่างมีประสิทธิผล ตั้งแต่กระบวนการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู ้
(Awareness) การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบการป้องกัน การตรวจสอบ รวมถึงการสอบ
ทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้
ตรวจสอบและประเมินผลแล้ว
(6) การบริหารความเสี่ยง
(6.1) สอบทานถึงระดับความเสี่ยงที่สาคัญและสอบทานถึ งวิธีการประเมินความเสี่ยงของผูต้ รวจสอบ
ภายในกับ ของผู้สอบบัญ ชี ว่ า มี วิ ธีก ารที่ เพี ย งพอ เหมาะสม และเป็ น ไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
(6.2) สอบทานว่าคณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่สาคัญและที่
เกี่ ย วข้อ งกับ ความเสี่ ย งด้า นกลยุ ท ธ์(Strategic Risk) ความเสี่ ย งด้า นเครดิ ต (Credit Risk)
ความเสี่ยงด้านตลาด(Market Risk)ความเสี่ยงด้านสภาพคล่ อง(Liquidity Risk) ความเสี่ยง
ด้านประกันภัย(Insurance Risk) และความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการ(Operational Risk)
(7) การประเมินการทางาน
จัดให้มีการประเมิ นตนเอง และคณะกรรมการบริษัทเป็ นผูป้ ระเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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(8) การสอบทานกฎบัตร
สอบทานและทบทวนกฎบัต รคณะกรรมการตรวจสอบอย่ า งสม่ า เสมอเพื่ อ ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ
(9) ความรับผิดชอบอื่นๆ
(9.1) มี อ านาจในการตรวจสอบหรื อ สอบสวนผู้ ท่ี เกี่ ย วข้อ งภายใต้ข อบเขตอ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการตรวจสอบ และมี อานาจในการว่ าจ้างหรือน าเอาผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะด้า นมา
ช่วยงานตรวจสอบหรือสอบสวนได้
(9.2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2.4.2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.4.2.1. รายชื่อและตาแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตาแหน่ง
1. นายรังสรรค์ จูงวัฒนา
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. นางสาววาลี เกียรติสขุ อุดม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางโชติรส เอี่ยมเฉย
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวอมรรัตน์ ศรีกลั ยาณบุตร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสุภาภรณ์ แขนสูงเนิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายพงษ์กรณ์ ลิมปิ สตุ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาววรรณจันทร์ โพธิคามบารุง
กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ
2.4.2.2. ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ท เพื่อให้การ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทให้ดาเนิน
ไปโดยถูกต้อง โปร่งใส และสามารถรักษาผลประโยชน์ของผู้ถื อหุ้น และผู้มี ส่ วนได้เสีย ของบริษั ท ให้
ดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี ้
(1) กาหนดกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิ จารณาอนุมัติ
โดยครอบคลุมความเสี่ยงที่สาคัญ ของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน ชื่อเสียง หรือ
การดารงอยู่ของบริษัทเป็ นอย่างน้อย ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านประกันภัย ความ
เสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการ ความ
เสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์ ความเสี่ยงด้านม
หันตภัย และ ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่
(2) ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยงรวมถึงประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท
(3) ติดตามสถานะความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงติดตามความคืบหน้า
ในการบริห ารความเสี่ ย ง และให้ข้อ เสนอแนะในสิ่ ง ที่ ต ้อ งด าเนิ น การปรับ ปรุ ง แก้ไข เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กาหนด และรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
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(4) กากับดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ย ง ซึ่งรวมถึงการกากับดูแลให้มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่อี าจ
เกิดขึน้ จากการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ดาเนินธุรกิจ
(5) ก ากั บ ดู แ ลให้มี ก ารก าหนดนโยบายที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การก ากั บ ดู แ ล และบริห ารความเสี่ ย งด้า น
เทคโนโลยี สารสนเทศ และความเสี่ ย งจากภัย คุก คามทางไซเบอร์ท่ี เป็ น ลายลัก ษณ์อัก ษร ซึ่ง มี
รายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(5.1) นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk management
policy)
(5.2) นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security policy) ซึ่ง
ต้องมีแผนงานหรือแนวทางในการดาเนินการที่อย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่อง ดังต่อไปนี ้
(5.2.1) แผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT continuity)
(5.2.2) แผนหรือแนวทางในการกากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(6) ทาให้ม่นั ใจว่าบริษัทดาเนินกิจการภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยง
(7) จัดเตรียมแผนบรรเทาความเสี่ยงเพื่อรับมือกับความเสี่ยงกรณีฉกุ เฉิน
(8) ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2.4.3. คณะกรรมการลงทุน
2.4.3.1. รายชื่อและตาแหน่งของคณะกรรมการลงทุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
รายชื่อคณะกรรมการลงทุน
ตาแหน่ง
1. นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา
ประธานคณะกรรมการลงทุน
2. นายรังสรรค์ จูงวัฒนา
กรรมการ
4. นางชัชฎา พรศิรโิ กศล
กรรมการ และเลขานุการ
2.4.3.2. ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน
กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน ดังต่อไปนี ้
(1) จัดทากรอบนโยบายการลงทุน เพื่อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
(2) พิจารณาอนุมัติ แผนการลงทุ น ของบริษัท ที่ สอดคล้องกับ กรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการ
บริหารความเสี่ยงรวม
(3) กากับดูแลการลงทุนของบริษัท ให้เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความ
เสี่ยงรวม ระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลงทุน และข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(4) กากับ ดูแลในเรื่องธรรมาภิ บ าล ความโปร่งใส และการป้ องกั น ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ท่ี
เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนของบริษัท
(5) กากับดูแล ระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนของบริษัท ให้มีความเพียงพอต่อ
การดาเนินงาน
(6) บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
(7) รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทราบอย่างสม่าเสมอ
2.5. การสรรหาและการแต่งตัง้ กรรมการ กรรมการอิสระ และผูบ้ ริหาร
กรรมการ กรรมการอิสระ ได้รบั การแต่งตัง้ จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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2.6. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ อยู่ในอานาจอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรือวางเป็ น
หลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆไป หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ และการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต้องไม่ขดั กับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดและกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันวินาศภัย
3. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ ิน (Asset
Liability Management : ALM)
3.1. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)
บริษัทมี การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management) กาหนดกระบวนการวางแผนจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยงของบริษัทแบบองค์รวม เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนที่มีต่อการดาเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ โดยคานึงถึงขนาด ลักษณะและความซับซ้อนในการดาเนินงานของบริษัท และการบรรลุวตั ถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ของบริษั ท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และได้ถื อปฏิ บัติต ามประกาศคณะกรรมการกากับ และส่งเสริม การประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกาหนดมาตรฐานขัน้ ต่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกัน
วินาศภัย พ.ศ.2560
บริษั ท ใช้แ นวทางการบริห ารความเสี่ ย งของCOSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) ซึ่งเป็ นมาตรฐานสากล เป็ นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 8 ขัน้ ตอนดังนี ้
(1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
(2) การกาหนดวัตถุประสงค์ (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)
บริษัทจะกาหนดแผนจัดการความเสี่ยง นาเสนอแผนบริหารความเสี่ยงที่จะดาเนินการต่อผูบ้ ริหารเพื่อพิจารณา และขอ
อนุมตั ิการจัดการกับความเสี่ยงนัน้ จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในการคัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสมที่สดุ จะคานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) กับต้นทุนที่เกิดขึน้ เปรียบเทียบกับประโยชน์ท่ีจะได้รบั รวมถึง
ข้อกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ดังนี ้
(1) การหลีกเลี่ยง (Avoid)
(2) การร่วมจัดการ (Share)
(3) การลด (Reduce)
(4) การยอมรับ (Accept)
3.2. การบริหารสินทรัพย์และหนีส้ ิน (Asset Liability Management : ALM)
ในการลงทุนแต่ละประเภทของบริษัท บริษัทใช้ความระมัดระวัง และถือปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กรอบ
นโยบายการลงทุนและแผนการลงทุน โดยมีการกระจายการลงทุนไม่ให้กระจุกตัว เพื่อกระจายความเสี่ ยงพิจารณาสภาวะ
แนวโน้มเศรษฐกิจ การเมือง อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ ความผันผวนของราคา ผลตอบแทนจากการลงทุน
สภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการทากาไรของกิจการที่บริษัทจะลงทุ น ปริมาณการซือ้ ขาย โดยการบริหารความเสี่ยง
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อย่างเพียงพอ ติดตามสถานการณ์ หากมีความผันผวนของราคา นอกจากนัน้ บริษัทจะคานึงถึงระยะเวลาในการลงทุนไม่เกิน 1
ปี เป็ นส่วนใหญ่เพื่อให้เพียงพอกับหนีส้ ินตามสัญญาประกันภัย

รายการ

ปี 2564

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2563

ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
3,006.07
3,010.21
2,609.91
2,615.47
สินทรัพย์ลงทุน (Total Investment Assets)
สินทรัพย์สภาพคล่อง (Total Liquid Assets)
2,637.25
2,641.40
2,423.14
2,428.71
หนีส้ ินรวม
3,478.14
3,185.49
3,228.63
2,964.47
หนีส้ ินตามสัญญาประกันภัย
2,779.77
2,492.95
2,610.71
2,352.97
หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนีส้ ิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนีส้ ินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่า
ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีส้ ินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกากับความมั่นคงทางการเงินของ
บริษัทประกันภัย และเพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู้ อา
ประกันภัย

4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนยั สาคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท การ
บริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และการกระจุกตัวจากการ
รับประกันภัย
บริษัทฯได้จดั ประเภทความเสีย่ งด้านการประกันภัยออกเป็ น 3 ด้าน และมีวิธีการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี ้
4.1 ความเสี่ยงในการพิจารณารับประกันภัยที่เกี่ยวกับการคัดเลือกและการกาหนดราคา
บริษัทได้กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกภัยและนโยบายการจัดสรรประกันภัย ต่อเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติได้
สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และได้กาหนดให้มีการกระจายอานาจในการพิจารณารับประกันภัยให้แก่พนักงานในแต่ละ
ระดับงานตามจานวนทุนประกันภัยของแต่ละกรมธรรม์ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลย้อนหลังหลายปี เพื่อกาหนดอัตราเบีย้ ประกันภัย
ภายใต้อตั ราที่กฎหมายกาหนดอย่างเหมาะสม
4.2 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว
บริษัทมีความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็ นการรับประกันภัยรถยนต์ อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้มีการกระจายความเสี่ยงจากการรับประกันภัยรถยนต์ไปยังลูกค้ารายย่อยต่างๆที่กระจายตัวอยู่ท่วั ประเทศ
4.3 ความเสี่ยงด้านการจัดการสินไหมทดแทนและการประมาณการสารองค่าสินไหมทดแทน
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดการสินไหมทดแทนและค่ าสินไหมทดแทนค้างจ่ายเพื่อให้เ ป็ นไปตาม
นโยบายและภายใต้ข้อกาหนดของกฎหมาย โดยได้มีการจัดทาคู่มือการปฏิ บัติงานและมีการอบรมให้ความรู แ้ ก่พนักงานที่
เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ ได้มีการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ม่ นั ใจว่านโยบายและ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานได้มีการนาไปปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ การควบคุมดังกล่าวรวมถึงกาหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในแต่ละ
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงานและสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ ฝ่ ายคณิ ตศาสตร์ประกันภัยของ
บริษัทจะทาการสอบทานประมาณการสารองค่าสินไหมทดแทนทุกสิน้ เดือนและจัดทาประมาณการสารองค่าสินไหมทดแทนที่ดี
ที่สดุ ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ทุกไตรมาสด้วยวิธีการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็ นสากล นอกจากนีบ้ ริษัทยังได้กาหนดให้มีการสอบทาน
ประมาณการสารองค่าสินไหมทดแทนที่ดีท่ีสดุ ณ วันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยภายนอก
เพื่อให้ความเชื่อมั่นเพิ่มขึน้
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หน่วย : ล้านบาท
จานวน
65.23
4.19
0.00

รายการ
สารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ

5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย
5.1 สารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
สารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึน้ และได้รบั แจ้งเหตุแล้ว
และค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึน้ แล้วแต่ยงั ไม่ได้รบั แจ้งเหตุ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่ าง ๆ ในการจัดการสินไหมทดแทน ค่าสิ นไหมทดแทน
ค้างจ่ายบันทึกตามจานวนที่จะจ่ายจริง ส่วนสารองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รบั การแจ้งคาเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้ อา
ประกันภัยตามจานวนที่ผูเ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของผูเ้ ชี่ยวชาญฝ่ ายสินไหม มูลค่าประมาณการสินไหม
ทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ท่เี กี่ยวข้อง
สารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึน้ แล้วแต่ยงั ไม่ได้รบั แจ้งเหตุ คานวณด้วยวิธีคณิตศาสตร์ประกันภัย chain ladder โดย
คานวณจากประมาณการที่ดีท่สี ดุ ของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผเู้ อาประกันภัยในอนาคต สาหรับความสูญเสียที่
เกิดขึน้ แล้วก่อน หรือ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงานทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษั ทได้รบั รายงานแล้วและยังไม่ได้รบั
รายงานสุทธิดว้ ยค่าสินไหมทดแทนที่ได้รบั รูไ้ ปแล้วในบัญชี
5.2 สารองเบีย้ ประกันภัย
สารองเบีย้ ประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ แสดงถึง สัดส่วนเบีย้ ประกันภัยรับของกรมธรรม์ท่ีสมั พันธ์กบั ระยะเวลาของ
ความเสี่ยงภัยที่ยงั ไม่สิน้ สุด ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน จนถึงวันที่ท่ีกรมธรรม์ประกันภัยหมดอายุ โดยคานวณตามวิธีการ
ดังนี ้
ประเภทการประกัน
วิธีการคานวณเงินสารอง
- การประกันอัคคีภยั ตัวเรือ รถยนต์ และเบ็ดเตล็ด
- วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
- การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (เฉพาะเที่ยว)
- เต็มจานวนเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิในรอบ
เก้าสิบวันย้อนหลัง
- การประกันภัยอุบตั เิ หตุการเดินทาง
- เต็มจานวนเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิในรอบ
สามสิบวันย้อนหลัง
สารองความเสี่ยงภัยที่ยงั ไม่สิน้ สุด เป็ นจานวนเงินที่บริษัทจัดสารองไว้เพื่ อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึน้ ใน
อนาคตสาหรับการประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับอยู่ ซึ่งคานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทใช้การประมาณการที่ดี
ที่สดุ ของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่นบั จากวันประเมิน โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
บริษัทจะเปรียบเทียบสารองความเสี่ยงภัยที่ยงั ไม่สิน้ สุดกับเงินสารองเบีย้ ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็ นรายได้ ในกรณีท่ี
สารองความเสี่ยงภัยที่ยงั ไม่สนิ ้ สุดสูงกว่าเงินสารองเบีย้ ประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ ผลต่างจะถูกรับรูเ้ ป็ นสารองความเสี่ยงภัย
ที่ยงั ไม่สนิ ้ สุดในงบการเงิน
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รายการ

ปี 2564
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2563
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

หนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย
- สารองเบีย้ ประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ (Premium liabilities)
2,165.04
1,824.82
1,988.59
1,676.72
- สารองค่าสินไหมทดแทน (Claim liabilities)
614.73
668.14
622.12
676.25
หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้นกั ลงทุนผู้
วิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนีส้ ินจากสัญญาประกันภัยที่เป็ นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศ
ไทย ซึ่งมูลค่าดังกล่าวผ่านการรับรองของผูส้ อบบัญชีอนุญาตแล้ว
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีส้ ินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกากับความมั่นคงทางการ
เงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้
เอาประกันภัยซึ่งประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รบั ใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่
ได้รบั การยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จริงหรือในกรณีที่บริษัทมีขอ้ มูลไม่เพียงพออาจอ้างอิง
จากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกันภัยของบริษัทนัน้ นอกจากนีม้ ลู ค่า
สารองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ่งให้เป็ นไปตามที่สานักงาน
คปภ. กาหนด

6. การลงทุนของบริษัท
บริษัทได้กาหนดกรอบนโยบายการลงทุนไว้ เพื่อใช้ในการบริหารเงินลงทุนของบริษัท และมีแผนการลงทุนประจาปี ซ่งึ
ได้รบั การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการลงทุน เป็ นผูก้ ากับ ดูแลการลงทุนของบริษัท ให้เป็ นไปตามกรอบ
นโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม ระเบี ยบวิธีปฏิบัติเกี่ ยวกับการลงทุน และข้อกาหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ฝ่ ายการเงินและลงทุนเป็ นผูร้ บั ผิด ชอบในการดาเนินการลงทุนให้เป็ นตามนโยบายและแผนลงทุนที่กาหนดไว้ ตาม
ประเภทสินทรัพย์ สัดส่วนการลงทุน และเงื่อนไขการลงทุน และเป็ นไปตามอานาจอนุมัติการลงทุนที่ได้รั บจากคณะกรรมการ
บริษัท
บริษัทฯมีเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ท่จี ะลงทุน โดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ เช่น อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง การรักษา
สภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ระดับที่เหมาะสม การกระจายความเสี่ยงไม่ให้มีการกระจุกตัว ความสามารถในการชาระหนี ้ และ
มีแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหากเกิดความผันผวนขึน้
การประเมินราคาสินทรัพย์ลงทุน เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่า
ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีส้ ินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกากับความมั่นคงทางการเงิน
ของบริษัทประกันภัย และเพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วน
แก่ผเู้ อาประกันภัย
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หน่วย : ล้านบาท

รายการสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ประเภทสินทรัพย์ลงทุน

ปี 2564
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
2,003.03
2,003.03
558.96
562.94

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

เงินฝากสถาบันการเงินและบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี ้ (พันธบัตร,หุน้ กู,้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน,ตั๋วแลกเงิน,
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และสลากออมทรัพย์)
ตราสารทุน ไม่รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
304.73
304.90
201.70
201.85
หน่วยลงทุน
7.51
7.51
6.13
6.13
เงินให้กยู้ ืม, เงินให้เช่าซือ้ รถ, และให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง
131.83
131.83
34.13
34.13
ใบสาคัญแสดงสิทธิการซือ้ หุน้ หุน้ กู้ หน่วยลงทุน
0.002
0.002
0.04
0.04
ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนอื่น
รวมสินทรัพย์ลงทุน
3,006.07
3,010.21
2,609.91
2,615.47
หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนีส้ ิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนีส้ ินที่ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่า
ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีส้ ินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกากับความมั่นคงทางการเงินของ
บริษัทประกันภัยและเพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู้ อา
ประกันภัย

7. ผลการดาเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2564 บริษัทมีเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงทัง้ สิน้ 4,088.63 ล้านบาท เป็ นเบีย้ ประกันภัยรถยนต์จานวน 3,952.94 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 96.68 ของเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงทัง้ หมด และเบีย้ ประกันภัยประเภทอื่นเป็ นเงิน 135.69 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 3.32 ของเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงทัง้ หมด โดยแสดงรายละเอียดเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงแยกตามประเภทการรับ
ประกันภัยในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงแยกตามประเภทการรับประกันภัย
การ
การประกันภัยรถยนต์
การประกัน ประกันภัย
รายการ
โดยข้อบังคับ
โดยความ
อัคคีภัย
ทางทะเล
ของกฎหมาย
สมัครใจ
และขนส่ง

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

สุขภาพ

อื่นๆ

รวม

ปี 2564
เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรง
(ล้านบาท)
สัดส่วนของเบีย้ ประกันภัย
(ร้อยละ)

40.64

1.20

281.21

3,671.73

25.97

8.66

59.22

4,088.63

0.99

0.03

6.88

89.80

0.64

0.21

1.45

100.00
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การแบ่งส่วนตลาดประกันวินาศภัยของบริษัทในปี 2564 พบว่า บริษัทได้จาหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นจานวน 835,703
กรมธรรม์ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.35 เมื่อเทียบกับปี 2563 แต่ในขณะเดียวกันมีจานวนเงินเอาประกันภัยรวมทัง้ สิน้ 488.24 พันล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 15.71 เมื่อเทียบกับปี 2563 และมีเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงเป็ นเงิน 4,088.63 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.33
เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยแสดงจานวนกรมธรรม์ จานวนเงินเอาประกันภัย และเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรง แยกตามประเภทการ
รับประกันภัยดังตารางที่ 2
บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจประกันวินาศภัยที่รอ้ ยละ 1.54 เพิ่มขึน้ สูงกว่าในปี 2563 สาหรับส่วนแบ่งทาง
การตลาดการประกันภัยรถยนต์โดยความสมัครใจของบริษัทในปี 2564 อยู่ท่รี อ้ ยละ 2.81 เพิ่มขึน้ จากปี 2563 ซึง่ มีส่วนแบ่งทาง
การตลาดที่รอ้ ยละ 2.70 ในขณะที่ส่วนแบ่งทางการตลาดการประกันภัยรถยนต์โดยข้อบังคับของกฎหมายในปี 2564 อยู่ท่รี อ้ ย
ละ 1.50 เพิม่ ขึน้ จากปี 2563 ซึง่ มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่รอ้ ยละ 1.43
ตารางที่ 2 แสดงจานวนกรมธรรม์ เงินเอาประกันภัย และเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรง ปี 2564 ร้อยละเพิ่ม(ลด) จากปี 2563 และส่วนแบ่งตลาด
การ
การประกันภัยรถยนต์
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
การประกัน ประกันภัย
ประเภทการรับประกันภัย
โดยข้อบังคับ
โดยความ
อุบัติเหตุ
อัคคีภัย
ทางทะเล
สุขภาพ
อื่นๆ
ของกฎหมาย
สมัครใจ
ส่วนบุคคล
และขนส่ง

จานวนกรมธรรม์
ปี 2564 (ฉบับ)
ปี 2563 (ฉบับ)
เพิ่ม(ลด) จากปี 2563
ร้อยละ
จานวนเงินเอาประกันภัย
ปี 2564 (พันล้านบาท)
ปี 2563 (พันล้านบาท)
เพิ่ม(ลด) จากปี 2563
ร้อยละ
เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรง
ปี 2564 (ล้านบาท)
ปี 2563 (ล้านบาท)
เพิ่ม(ลด) จากปี 2563
ร้อยละ

10,323
9,796
5.38

274
342
(19.88)

366,109
348,081
5.18

395,985
388,025
2.05

15,069
33,765
18,881
197
(20.19) 17,039.59

24.13
22.66
6.49

0.25
0.16
64.05

-

100.73
96.12
4.80

291.88
393.04
(25.74)

40.64
37.36
8.78

1.20
0.47
158.21

281.21
267.28
5.21

3,671.73
3,446.19
6.54

0.39
0.37

0.02
0.01

1.50
1.43

2.81
2.70

รวม

14,178
13,136
7.93

835,703
778,458
7.35

0
0
0

71.24
67.27
5.90

488.24
579.25
(15.71)

25.97
32.65
(20.47)

8.66
0.15
5,689.96

59.22
61.00
(2.93)

4,088.63
3,845.10
6.33

0.05
0.11

0.06
0.00

0.17
0.12

1.54
1.51

ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ
ปี 2564
ปี 2563

ตามงบการเงินปี 2564 บริษัทมีเบีย้ ประกันภัยรับจานวน 4,092 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2563 เท่ากับ 245 ล้านบาทหรือคิด
เป็ นเพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.3 และบริษัทมีรายได้รวมทัง้ สิน้ 3,916 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2563 เท่ากับ 215 ล้านบาทหรือคิดเป็ น
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.81 ในขณะเดียวกันบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 3,628 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2563 เท่ากับ 59 ล้านบาทหรือคิดเป็ น
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.66 บริษัทมีผลกาไรก่อนภาษีเงินได้จานวน 287 ล้านบาท และมีผลกาไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ 229 ล้านบาท
คิดเป็ นกาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานเท่ากับ 15.11 บาท
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นอกจากนี ้ อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ณ เดือน ธันวาคม 2564 อยู่ท่รี อ้ ยละ 503.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขนั้ ต่าที่
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยใช้ในการกากับ (supervisory CAR) ซึ่งกาหนดไว้ท่รี อ้ ย
ละ 120 และอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในดาเนินธุรกิจประกันภัยต่อเบีย้ ประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ (Combined
ratio) อยู่ท่รี อ้ ยละ 94.12 ลดลงจากปี 2563 ที่มีคา่ อยู่ท่รี อ้ ยละ 96.59

เบีย้ ประกันภัยรวม
เบีย้ ประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สทุ ธิ
รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

2564
4,091.84
3,822.70
92.80
229.41

หน่วย : ล้านบาท
2563
3,846.86
3,627.21
73.41
105.75

อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ (ร้อยละ)
อัตราส่วน
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจประกันภัย (Expense Ratio)
อัตราส่วนรวม (Combined Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (Return on equity)

2564
53.90%
40.22%
94.12%
395.34%
23.66%

2563
56.51%
40.08%
96.59%
359.14%
14.82%

รายการ
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8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
บริษัท บริหารจัดการเงินกองทุนที่ตอ้ งดารงไว้ตามที่กฎหมายกาหนด โดยไม่ได้กาหนด Economic capital เนื่องจากเห็นว่า
Standard Risk Charge และค่ า เผื่ อ ความผั น ผวน (PAD) มี ค วามเหมาะสมและสะท้อ นสถานะความเสี่ ย งหลัก จากการ
ดาเนินงานของบริษัทในปั จจุบนั แล้ว และได้กาหนดอัตราส่วนความเพียงพอของเงิ นกองทุนภายในองค์กร (Internal CAR)ไว้
เพื่อเป็ นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งสูงกว่าอัตราที่ คปภ.กาหนด
การประเมินราคาทรัพย์สินและหนีส้ ิน เป็ นไป ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่า
ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีส้ ินของบริษัทประกันวินาศภัย
หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
4,026.75
3,508.47

รายการ

สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
- หนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย
2,779.77
2,352.97
- หนีส้ ินอื่น
405.72
611.49
ส่วนของเจ้าของ
841.26
544.01
อัตราส่วนเงินกองทุนขัน้ ที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของต่อเงินกองทุนที่ตอ้ งดารงตาม
กฎหมาย (ร้อยละ)
503.46
333.94
อัตราส่วนเงินกองทุนขัน้ ที่ 1 ต่อเงินกองทุนที่ตอ้ งดารงตามกฎหมาย (ร้อยละ)
503.46
333.94
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ)
503.46
333.94
เงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้ทงั้ หมด
800.09
501.38
เงินกองทุนที่ตอ้ งดารงตามกฎหมาย
158.92
150.14
หมายเหตุ : - ตามประกาศคณะกรรมการกากับ และส่งเสริมการประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการกาหนดประเภทและชนิ ดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย กาหนดให้นาย
ทะเบี ย นอาจก าหนดมาตรการที่ จาเป็ น ในการก ากับ ดู แ ลบริษั ท ที่ มี อัต ราส่ ว นความเพี ย งพอของเงิน กองทุน ต่ า กว่ า
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ใช้ในการกากับ (supervisory CAR) ที่กาหนดไว้ในประกาศฯ ได้
- รายการข้างต้นคานวณโดยใช้มลู ค่าตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการ
ประเมินราคาทรัพย์สินและหนีส้ ินของบริษัทประกันวินาศภัย และประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกาหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทัง้ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการคานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับรอบปี ปฏิทินที่ล่วงมาที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
สามารถดูงบการเงินฯ ได้จาก web site บริษัท ตาม link นี ้ url : https://www.mittare.com/web2016/wpcontent/uploads/2013/04/TH-FS-25641.pdf
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