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ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล 

1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ
ประกอบธุรกิจตามที่ก าหนดไว้ รวมถึงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญ ช่องทางการติดต่อกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง 
พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 
1.1 ประวัติบริษัท 

    บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 10  ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 โดยกฎหมายฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมนี้ได้มีการประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับกฤษฎีกา 
เล่ม 114 ตอนที่ 72ก. วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 เพ่ือให้ผู้ประสบภัยได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิ
ขอรับค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากในบางพ้ืนที่ไม่มีสาขาของบริษัทประกันภัย  

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่ อวันอังคาร ที่ 24 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 10 บาท ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยบริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัยรถในขณะนั้น รวมทั้งสิ้น 71 
บริษัท ในปัจจุบันบางบริษัทประกันวินาศภัยได้มีการควบรวมกัน หรือหยุดการด าเนินธุรกิจ ปัจจุบันคงเหลือ
ผู้ถือหุ้นจ านวน 59 บริษัท 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ตามที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมาย คือ 

1. ให้บริการเกี่ยวกับการรับค าร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเงินต่างๆ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ และด าเนินกิจการตามที่บริษัทหรือส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะ
ได้มอบหมาย  

2. ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี 

3. ด าเนินกิจการอ่ืนตามที่ก าหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ 
มาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไข

เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดภารกิจแรกให้บริษัท กลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด คือ “ให้บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด จัดให้มีสถานที่
ด าเนินการเพ่ือให้บริการครบทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ส่วนการจัดให้มีสถานที่ด าเนินการเพ่ิมเติมต่อไปให้สอดคล้องกับปริมาณความ
ต้องการของการให้บริการแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมการประกันภัยก าหนดโดย
ค าแนะน าของกรรมการ” ด้วยตระหนักดีถึงภารกิจดังกล่าว คณะผู้บริหารและพนักงานชุดแรกได้ใช้ห้อง
ประชุมของสมาคมประกันวินาศภัย และห้องประชุมของบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ ดาต้าเนท จ ากัด (TID) เป็น
ที่ท าการชั่วคราวในการก าหนดแผนงานและแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับ
มอบหมาย และในวันที่ 12 มิถุนายน 2541 จึงได้ท าพิธีเปิดส านักงานใหญ่อย่างเป็นทางการ ณ ส านักงาน
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เลขที่ 65/42A ชั้น 3 อาคารช านาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นได้ทยอยเปิดสาขาเพ่ิมขึ้นตามแผนงานทุกเดือนจนในที่สุดเมื่อวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2541 บริษัทสามารถเปิดสาขาให้บริการแก่ผู้ประสบภัยได้ครบ 76 จังหวัดทั่วประเทศไทยได้
ส าเร็จตามที่กฎหมายก าหนด และเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
จ ากัด ได้ย้ายที่ท าการส านักงานใหญ่ไปยังสถานที่แห่งใหม่ ณ ที่ท าการเลขที่ 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น
11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด เริ่มให้บริการรับค าร้องขอและจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนใน วันที่ 12 มิถุนายน 2541 ต่อมาปรากฏว่าบริษัทประกันภัยต่างประสบภาวะขาดทุนจากการรับ
ประกันภัยรถจักรยานยนต์ ท าให้มีบริษัทประกันภัยจ านวนหนึ่งไม่พร้อมที่จะรับประกันความเสี่ยงภัยรถ
ประเภทนี้ ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2542 ให้บริษัท
กลางฯ ด าเนินการรับประกันภัยเฉพาะรถจักรยานยนต์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพ่ือเป็นอีก
หนึ่งทางเลือกของประชาชนในการจัดท าประกันภัยประเภทนี้ และนับได้ว่าเป็นภารกิจเพ่ิมเติมจากที่
ด าเนินการเฉพาะการรับค าร้องขอและจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยบริษัทกลางฯ ได้เร่งด าเนินการให้ทุกสาขา
สามารถเปิดรับประกันภัยรถจักรยานยนต์พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2542 เป็นต้นมา 

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
1.2.1 นโยบาย 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องใน
การเพ่ิมศักยภาพทั้งบุคคลากร ระบบงาน รวมถึงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด พนักงานทุกคน ร่วมปฏิบัติงานในหน้าที่ อย่างเต็มก าลังความสามารถเพ่ือ
ก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  เพ่ือแสดงถึงเจตนาความมุ่งมั่นการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องจึงก าหนดนโยบาย
ให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติดังนี้ 

                   นโยบายคุณภาพของบริษัท  
                     มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
 ในบริการด้านการจัดการสินไหมทดแทนและด้านการรับประกันภัยอย่างต่อเนื่อง 

 เพ่ือความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ 
  ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นกลางและเป็นธรรม 
             นโยบายการบริหารและการจัดการ 
                   บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส  Transparency 
                   บริหารจัดการแบบตรวจสอบได้ Accountability 
                   บริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบ Responsibility 
                   บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ Efficiency 
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1.2.2 วัตถุประสงค์ 
1.  ให้บริการเกี่ยวกับการรับค าร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเงิน

ต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ และด าเนินกิจการตามที่บริษัทหรือส านักงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยจะได้มอบหมาย  

2. ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี 

3. ด าเนินกิจการอ่ืนตามที่ก าหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ 

1.2.3 กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
1.2.3.1  วิสัยทัศน์ 
เป็นสัญลักษณ์ของ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  เป็นผู้น าในด้านการบริการและความ
ปลอดภัยทางถนน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับมาตรฐานสากล 
1.2.3.2  พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบการบริการ และการจัดการสินไหมทดแทน เพ่ือผู้ประสบภัยจากรถ ให้ได้รับความ

สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นกลาง และเป็นธรรม พร้อมไปกับพันธมิตรและคู่ค้า ด้วยการ
เสริมสร้างคุณค่าและความเชื่อถือระหว่างกัน 

2. พัฒนาระบบการรับประกันภัยที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรที่เก่ียวข้องด้านรับประกันภัย 

3. พัฒนาสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน เสริมสร้างคุณค่าต่อสังคมและ
อุตสาหกรรมประกันภัย ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัย 

4. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาล อันประกอบด้วยพนักงานที่มีคุณภาพ มี
จริยธรรม มีความภาคภูมิใจในคุณค่าการท างานเพ่ือส่วนรวม ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า 
พันธมิตร ผู้ถือหุ้น และบริษัท 

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด เป็นบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
และเป็นบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยนับแต่ได้จดทะเบียน 

2. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ได้รับเงินสมทบจากทุกบริษัทประกันวินาศภัย ที่เป็นผู้
ถือหุ้นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทเป็นไปตามสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับจากการรับ
ประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา10ทวิ) 

3. บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ ากัด ให้บริการรับค าร้องขอและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือ
เงินต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้โดยด าเนินการแทนบริษัทประกันภัยหรือส านักงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ตามท่ีได้มอบหมาย ให้ท าหน้าที ่

4. บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ ากัด ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย การรับประกันภัย ภาค
บังคับเฉพาะรถจักรยานยนต์ ตามพระราชบัญญัตินี้ การรับประกันภัย ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือส่งเสริมรองรับ อัตราเบี้ยประกันภัย ภาคบังคับ ซึ่งถูกก าหนดโดย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
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และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ผลการรับประกันภัยกลุ่มรถจักรยานยนต์ ท าให้ธุรกิจ
ขาดทุน ตามมาตรา 10 ทวิ บริษัทกลางฯ จึงได้รับเงินสมทบ จากผู้ถือหุ้น ส าหรับการบริหารจัดการ 

5. ด าเนินกิจการอ่ืนตามที่ก าหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและ
ข้อบังคับของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ ากัดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 

6. ท าหน้ าที่ เป็น  ส านั กงานประกันภัยรถผ่ านแดนแห่ งชาติ  ( National Bureau of Insurance) 
สมาชิกในกลุ่มประเทศ ASEAN จ านวน 10 ประเทศ ได้ร่วมลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการ
อ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (The ASEAN Framework 
Agreement on the Facilitation of Goods in Transit : The GIT Agreement) เ มื่ อ วั นที่  1 6 
ธันวาคม 2541 ที่เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เป็นการสนับสนุน
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในกลุ่ม ASEAN และท าให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของประเทศใน
ภูมิภาคนี้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยความตกลง GIT ประกอบไปด้วยสนธิสัญญารวม 9 ฉบับ โดยสนธิสัญญาฉบับ
ที่ 5 เป็นเรื่องที่ว่าด้วยโครงการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับของอาเซียน (Protocol 5 : ASEAN 
Scheme of Compulsory Motor Vehicle Insurance) ประเทศไทยโดยภาครัฐได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนการยืนยันสัตยาบันไปยัง ASEAN Secretariat เพ่ือแสดงว่าประเทศไทยได้แต่งตั้ง บริษัท กลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Thai National Bureau of Insurance 
อย่างเป็นทางการและเพ่ือการด าเนินการตามพิธีสาร 5 ว่าด้วยโครงการประกันภัยรถผ่านแดนอาเซียน 
ในปัจจุบัน มีบริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นสมาชิกโครงการจ านวน 24 บริษัท 

ต่อมาในการประชุม ASEAN Council of Bureau (COB) ครั้งที่ 14 (14th ASEAN Council of 
Bureau Meeting) ที่ประชุมได้มีมติจัดตั้งคณะท างาน (COB Working Group) โดยมีสมาชิกจาก
ส านักงานประกันภัยรถผ่านแดนของประเทศสมาชิก และได้มีมติแต่งตั้งบริษัทกลางฯ ในฐานะสภา
ส านักงานประกันภัยรถผ่านแดนประเทศไทย (Thailand National Bureau) เป็นรองประธานสภา
ส านักงานประกันภัยรถผ่านแดนอาเซียน ซึ่งมีวาระ 3 ปี  เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของโครงการ
ประกันภัยรถผ่านแดนภาคบังคับอาเซียน 
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1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่ส าคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัย 
   แยกตามประเภทของการรับประกันภัย 

        ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจ าปี 2560 
                     หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
การ

ประกัน
อัคคีภัย 

การประกันภัย
ทางทะเล             
และขนส่ง 

การประกันภัย
รถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

รวม 

ตัว
เรือ

 

สิน
ค้า

 

ภา
คบ

ังค
ับ 

ภา
คส

มัค
รใ

จ 

คว
าม

เสี
ยง

ภัย
ทร

ัพย
์สิน

 

คว
าม

รับ
ผิด

ต่อ
บุค

คล
ภา

ยน
อก

 

วิศ
วก

รร
ม 

อุบั
ติเ

หต
สุ่ว

น
บุค

คล
 

สุข
ภา

พ 

อื่น
ๆ 

จ านวนเบี้ย
ประกันภัยรับ

โดยตรง 

    
4,099 

        
4,099 

สัดส่วนของเบี้ย
ประกันภัย 
(ร้อยละ) 

    
100% 

        
100% 

หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากรายงานประจ าปี 

 

1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่า

สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 

1.5.1  ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 
   1. ขั้นตอนเตรียมเอกสารตามกฎหมาย 

        - กรณี บาดเจ็บ : ส าเนาบัตรประชาชน และใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 
- กรณี สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร :ส าเนาบัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ บันทึก 
ประจ าวัน 

      - กรณี เสียชีวิต : ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต ส าเนาบัตรทายาท  
        ใบมรณบัตร และบันทึกประจ าวันต ารวจ 

            - กรณี ค่าชดเชยรายวัน (ยกเว้น ผู้ขับขี่ฝ่ายประมาท) : ส าเนาบัตรประชาชน   ใบรับรองผู้ป่วยใน 
            - กรณี การมอบอ านาจ : ให้มีชุดหนังสือมอบอ านาจ ส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ 
              อ านาจ 

2. การยื่นค าร้องขอ 
            - กรอกแบบยื่นค าร้องขอ บต.3 และ ลงชื่อ 
            - ให้ข้อมูลรายละเอียดตามข้อเท็จจริง ตามแบบเคลมฟอร์มบริษัท 
            - ยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง รับใบนัดรับเงิน จากเจ้าหน้าที่ 

3. การรับเงิน / เช็ค 
            - ยื่นใบนัดรับเงิน พร้อมแสดงบัตรประชาชน 
            - ลงชื่อผู้รับเงินในเอกสารการรับเงิน 
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หมายเหตุ  บริษัท กลางฯ จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าสินไหมทดแทน ภายใน 7 วัน ตามกฎหมาย นับแต่วันที่
รับเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์แล้วหรือศึกษาตาม Info graphic นี้ 

 
 

1.5.2  วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน 
1. Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง 

อุบัติเหตุจากรถติดต่อ บริษัทกลางฯ Call Center 1791 และ บริษัท กลางฯ มีเจ้าหน้าที่ให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ตลอด 24 ชั่วโมงที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ. และร่วมประสานงานกับบริษัทประกันภัย 
โรงพยาบาล สถานีต ารวจ เพ่ือให้ผู้ประสบภัยจากรถได้รับความเหลือ และได้รับความคุ้มครอง
ตาม พ.ร.บ. อย่างรวดเร็ว ด้วยความถูกต้อง เป็นกลาง และเป็นธรรม 

2. ตู้ ปณ.9 ร้องทุกข์ประกันภัย 
ส าหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวก สามารถส่งเรื่องราว มาที่ ตู้ ปณ.9 ปณฝ.ดินแดง 

กรุงเทพฯ 10407 
3. www.rvp.co.th 

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด เพ่ิมเติมที่ได้  
www.rvp.co.th 

http://www.rvp.co.th/
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4. สาขา บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
5. ส านักงานใหญ่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 

 สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด เลขที่ 44/1 
อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ 02-1009191 โทรสาร 02-6430293-4 

 
2.  กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดใน   

การด าเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว 
2.1 กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

 2.1.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส 

และเพ่ิมความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้ก าหนดนโยบายสนับสนุนการก ากับดูแล
กิจการโดยครอบคลุมหลักส าคัญ ดังนี้  

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

 คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วย
ความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท าของตนเอง 

 การด าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  

 การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมที่เหมาะสม 

 การก าหนดจริยธรรมธุรกิจเพ่ือให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ 
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทตระหนักในความส าคัญและเคารพต่อสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทุกราย มีการส่งเสริมสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ สิทธิในการ
ซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินสอบบัญชี สิทธิการได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยมุ่งเน้นให้มี
การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้อง 

2. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
บริษัทมีนโยบายให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพราะเชื่อว่าผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่มจะสนับสนุนและส่งผลให้การด าเนินงานและภาพลักษณ์ของบริษัทโดดเด่น และมีผลการ
ด าเนินงานเป็นที่ประจักษ์ต่อธุรกิจและสังคมภายนอก อย่างไรก็ดีบริษัทตระหนักถึงความส าคัญ หน้าที่
และความรับผิดชอบที่ควรมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งต่างมีความคาดหวังที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้
ถือหุ้น ลูกค้า ประชาชน สถานพยาบาล ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ตลอดจนภาครัฐ 
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3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทาง

การเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินผ่านทางรายงานประจ าปี หรือ www.rvp.co.th โดยมีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน 
ข้อมูลส าคญัที่เปิดเผยโดยสรุป ดังนี้ 

3.1 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 13 ท่านประกอบด้วย 
• กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น  12 ท่าน 
(เป็นตัวแทนของกลุ่มใหญ่ 4 ท่าน กลุ่มกลาง 4 ท่าน และกลุ่มเล็ก 4 ท่าน) 
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    1 ท่าน 

3.2 ความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศทางการเงินของบริษัท 

ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศ
ไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง
และประมาณการที่ดีที่สุด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

3.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้

จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น 
มีหน้าที่ส าคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ส าคัญของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มั่นใจว่าคณะ
ผู้บริหารได้น านโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

4.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 
        คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนผู้ถือหุ้นที่มากด้วยความรู้

และประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน ซึ่งล้วนแต่เอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของบริษัท คณะกรรมการ
บริษัทมีส่วนส าคัญในการพิจารณาวิสัยทัศน์ และเป้าหมายทางธุรกิจที่ส าคัญของบริษัท ตลอดจนก ากับ
ดูแลให้การด าเนินการของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยกรรมการผู้จัดการในฐานะผู้บริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการดูแลการด าเนินธุรกิจและการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท การใช้อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท จะค านึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด 
มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งก ากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการเป็นไปตามแนวทางที่
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย 
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 จริยธรรมธุรกิจ 
บริษัทมีข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและ

พนักงาน เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและ
สังคม โดยผู้เกี่ยวข้องได้ตกลงที่จะถือปฏิบัติและบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานสม่ าเสมอและติดตาม
การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจ า รวมถึงก าหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

โดยเฉพาะในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรณีท่ีมีกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระใดๆ กรรมการ
ท่านนั้นต้องเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ 

4.2 ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส าคัญต่อการสร้างระบบควบคุมภายในทั้งการควบคุม

ทางการเงิน การด าเนินงานและการปฏิบัติงาน โดยมีส านักตรวจสอบท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงิน
ที่ส าคัญของบริษัท ได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้ส านักตรวจสอบมี
ความเป็นอิสระสามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัท จึงก าหนดให้
ส านักตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการประเมินผล
จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.3 การบริหารงานภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 
บริษัทมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในโดยคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

( Internal Quality Audit : IQA) ตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 เ พ่ือควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นไปตามนโยบายคุณภาพและระเบียบปฏิบัติงาน
คุณภาพตามท่ีบริษัทก าหนด เพ่ือรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ที่ได้รับการรับรอง
ระบบจากส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ (NSC) และสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ 

4.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุกวันอังคารที่ 4 ของเดือน

และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณา
ติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า  

4.5 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน เพ่ือศึกษา

กลั่นกรองงานและดูแลกิจกรรมเฉพาะที่จ าเป็นและส าคัญ โดยประธานกรรมการของทั้งสองคณะเป็น
กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร และคณะกรรมการทั้งสองคณะส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและระเบียบ
การลงทุน  
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2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท  
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2.3  โครงสร้างการจัดการของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท 

นายอานนท ์ วังวสุ  ประธานกรรมการ  
นายจีรพันธ์  อัศวะธนกุล รองประธานกรรมการ  
นายอรัญ  ศรีว่องไทย รองประธานกรรมการ 
นายมนัส เกษกมล กรรมการ 
นายดลเดช   สัจจวีระกุล กรรมการ 
นายประหยัด  ฐิตะธรรมกุล กรรมการ 
นายวาสิต  ล่ าซ า กรรมการ  
นายสมพร  สืบถวิลกุล กรรมการ  
นางสาวบังอร  มี้เจริญ กรรมการ  
นายคมสัน  ทองตัน กรรมการ 
นายชาติชาย  ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการ  
นายวัลลภ  จิตต์สนอง กรรมการ  
นายนพดล  สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ  

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. ก าหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท 

1.1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าที่สร้างคุณค่าให้แก่
กิจการโดย ก าหนดทิศทางนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท  ก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย การด าเนินงาน การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน 
และหลีกเลี่ยงการรับความเสี่ยงที่เกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ 

1.2 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

1.3 คณะกรรมการจัดให้บริษัทมีนโยบายการดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือป้องกันการท า
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน โดยไม่ค านึงถึงความเสี่ยงที่ส าคัญของบริษัท  

1.4 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายกระบวนการแจ้งเบาะแสในองค์กร เพ่ือสอดส่องดูแล รวมทั้ง
การรายงานสิ่งที่อาจกระท าผิดกฎหมาย ขัดต่อนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ รวมถึงจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ 

1.5 คณะกรรมการจัดให้มีการก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุม
ถึงกรรมการผู้บริหารบุคลากรหลักในหน่วยงานควบคุม และหน่วยงานที่ก่อนให้เกิดความเสี่ยง
ส าคัญ โดยค านึงถึงความมั่นคงระยะยาวของบริษัท 

1.6 คณะกรรมการจัดให้มีบทบัญญัติด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของ
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติสืบไป โดยบริษัทกลางฯ จัดท าเป็นคู่มือ
ปฏิบัติงานเรื่องจรรยาบรรณขององค์กร ปี 2558 
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1.7 คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

1.8 ภายใต้บังคับมาตรา 10 ทวิ แห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ การแต่งตั้ง
และถอดถอนกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ 

2. ก ากับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการ และกลไกในการควบคุมติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิผล 
2.1 คณะกรรมการจัดให้มีการควบคุมติดตามตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดโครงสร้าง

บริษัทแบ่งแยกหน้าที่การก ากับและการบริหารจัดการ หน้าที่ความรับผิดชอบ คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงานไว้อย่างชัดเจน 

2.2 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในตามกฎหมายก าหนด 
รองรับความเสี่ยงที่ส าคัญและควบคุมความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงจัดให้มีระบบการ
ตรวจสอบภายในและภายนอก อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

2.3 คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเหมาะสมตามลักษณะของธุรกิจ 
สนับสนุนการท าหน้าที่ของคณะกรรมการและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญต่อการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการลงทุน เป็นอย่างน้อย 

2.4 คณะกรรมการจัดให้มีการก ากับดูแลการสอบบัญชีของบริษัท โดยคัดเลือก แต่งตั้ง และถอด
ถอน เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจประกันภัย การประเมินมูลค่า
ส ารองประกันภัย รวมถึงการจัดท ารายงานที่มีข้อคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

2.5 จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบ
บัญชีปีละครั้งและการคัดเลือก ผู้สอบบัญชีให้พิจารณาตามรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและประกอบธุรกิจประกันภัย 

2.6 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี แบบองค์
รวมทั้งคณะหรือรายบุคคล 

2.7 จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อสาธารณะ 
2.8 จัดให้มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เปิดเผยข้อมูลส าคัญ เพียงพอ

ทันเวลาต่อสาธารณะ ต่อหน่วยงานก ากับ ตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
2.9 คณะกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับบริษัท

หรือผู้ถือหุ้น 
3. ติดตามก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง  

3.1 การก ากับให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
3.2 การก ากับติดตามการด าเนินงานของผู้บริหารเป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3 ก ากับให้มีเงินกองทุนที่มั่นคงเพียงพอ รองรับการด าเนินธุรกิจทั้งปัจจุบันและอนาคต ติดตาม 

ดูแล ก ากับ เงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่ม่ันคง 



14 
 

3.4 ให้ผู้บริหารรายงานเรื่องส าคัญของบริษัท กระบวนการรายงานข้อมูล เพ่ือให้คณะกรรมการ
ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามอ านาจและความรับผิดชอบ อย่างสมบูรณ์ 

3.5 ให้บริษัทมีการดูแลปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม โดยมีกระบวนการเสนอขาย และ ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาอย่างชัดเจนไม่เกิดความเข้าใจผิดใดๆ 

 
คณะผู้บริหาร 

นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ 
นายประสิทธิ์  ค าเกิด รองกรรมการผู้จัดการ 
นายกรวิชญ์ สกุลตัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
นายประยูร ภู่แส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
นายศักดิ์ชัย สรขันธ์ ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ 
นางสาวดวงพร  ศรีว่องไทย ผู้อ านวยการส านักบริหารอัตราและการรักษาพยาบาล 
นางสาวธารินี  ปานเขียว ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
นางสาวเพ็ญสุดา  อุสาหพานิช ผู้อ านวยการส านักบริหารความเสี่ยงและก ากับการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
นางสาวสายจิตร์  สินปรุ ผู้อ านวยการส านักกรรมการผู้จัดการ 
นางสาวนิศา เชียรเตชากุล ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
นายชนัน นิธิธรรมวัตร ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
นายณัฏฐปคัลย์ สลับแสง ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายเกษม  สังข์ภิรมย์ ผู้อ านวยการฝ่ายรับประกันภัยและการตลาด 
นายสมชาย  สุดเสนาะ ผู้อ านวยการฝ่ายสินไหมทดแทน 
นางสาวสุรัตน์  รุ่งอารี ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการสาขา 
นางสุนันทา  เอียดเจริญ ผู้อ านวยการฝ่ายส านักงานและธุรการ 
นายกิตติ  จาระวรรโณ ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ 
นายพิพิธ  ภักดีไทย ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการสาขา 

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารบริษัท 
1. ก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายองค์กร ตลอดจนการจัดท าแผนงานและ

งบประมาณประจ าปีเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  
2. วางโครงสร้างและก าหนดขั้นตอนเพ่ือให้การด าเนินการที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ มติของที่

ประชุมผู้ถือหุ้น และมาตรฐานแห่งจริยธรรมด้วยความสุจริตและด้วยความระมัดระวัง  
3. วางโครงสร้างและก าหนดขั้นตอนเพ่ือให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และ ก ากับ ตรวจสอบ ตาม

ระบบควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและเพียงพอ  
4. ติดตามและประเมินผลการท าหน้าที่บริหารจัดการในแต่ละหน่วยงานเพ่ือให้บรรลุตามกลยุทธ์

ภายใต้งบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  
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5. ก าหนดนโยบายและมาตรการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานของพนักงานและแนวทาง
ในการส่งเสริมพัฒนาองค์กร ระบบงาน การบริหารและการฝึกอบรมบุคลากรในทุกระดับ  

6. อ านวยความเป็นธรรมให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างถ้วนทั่วตลอดจนการพิจารณาข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. พิจารณากลั่นกรองการด าเนินงานทางธุรกิจ รวมทั้งมีอ านาจอนุมัติตามระเบียบที่ก าหนดไว้  
8. รายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมขององค์กรต่อคณะกรรมการบริษัทและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
9. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น บริษัทประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย 

และส านักงานก ากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย เพ่ือให้มีการประสานงานระหว่างกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

10.  สื่อสารนโยบายและการด าเนินงานต่างๆของบริษัท ให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างทั่วถึง  

11.  ศึกษาช่องทางและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจของบริษัทให้กว้างขวางมากข้ึน  
12.  พัฒนาเทคโนโลยีและระบบการบริหารใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงการด าเนินงานและ

ประสิทธิภาพในการให้บริการของบริษัท  
13. ออกพบปะเยี่ยมเยียนพนักงาน เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน  
14. ปฏิบัติงานตามระเบียบ ค าสั่งและข้ันตอนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและงานอ่ืนๆที่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
2.4 คณะกรรมการชุดย่อย 

2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
นายอานนท ์ วังวสุ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายประหยัด  ฐิตะธรรมกุล กรรมการ 
นางสาวบังอร  มี้เจริญ กรรมการ 

                    บทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลที่ 

ส าคัญโดยครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยประสานงานกับผู้สอบ
บัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบเพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ 

2.  สอบทานและประเมินผลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในระบบการตรวจสอบภายใน ระบบ
บริหารความเสี่ยงที่ เหมาะสม มีประสิทธิผลรัดกุม ตามกรอบที่ได้รับการยอมรับเป็น
มาตรฐานสากล รวมถึงก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยข้อก าหนดของส านักงาน
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท 
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4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระ ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และเสนอค่าตอบแทน รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

5. ให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายบริหารในการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือระบบงานเพ่ือลดความ
เสี่ยงในเรื่องต่างๆ ให้ได้รายงานการเงินที่ถูกต้อง ชัดเจนมีระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
น ารายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นควร กรณีคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยหรือการกระท าใด
ดังต่อไปนี้ 

                     ก. รายการที่เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
                     ข. การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบการควบคุมภายใน 
                     ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ  
                         บริษัท 

6. สอบทานหลักฐานการไตร่สวนภายใน เมื่อมีข้อสงสัย หรือสงสัยว่าอาจมีการทุจริตหรือสิ่ง
ผิดปกติหรือมีความบกพร่องส าคัญในระบบการควบคุมภายในและน าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา 

7. สั่งการและสอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อก าหนดของ
ทางการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลด าเนินงานของบริษัทอย่างมีสาระส าคัญ 

8. ให้ค าแนะน าในการก าหนดนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้ง  ติดตาม ประเมิน 
รายงานการปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

9. แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นขอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือมอบหมายเป็นการเฉพาะ อาธิเช่น ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง เสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผู้บริหาร Code of Conducts ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานส าคัญที่ต้องเสนอ
ต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น รายงานของฝ่ายบริหารนายงานประจ าปี เป็นต้น  

2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
นายนพดล  สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ 
นายประสิทธิ์  ค าเกิด รองกรรมการผู้จัดการ 
นายกรวิชญ์  สกุลตัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
นายประยูร  ภู่แส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
นางสาวสายจิตร์  สินปรุ ผู้อ านวยการส านักกรรมการผู้จัดการ 
นางสาวเพ็ญสุดา  อุสาหพานิช ผู้อ านวยการส านักบริหารความเสี่ยงและก ากับการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
 



17 
 

บทบาทและหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. ก าหนดนโยบายเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาในเรื่องของการบริหารความ

เสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการรับ
ประกันภัย ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านตลาด และความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติการ เป็นต้น  

2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และ
ดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมี
ประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนด โดยคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงจะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอในสิ่งที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือ
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก าหนด 
ทั้งนี้  ส านักบริหารความเสี่ยงและก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ มีหน้าที่จัดท า

รายงานสถานะความเสี่ยง และรายงานการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีการประชุมเป็นประจ าอย่างน้อยทุกไตรมาส เพ่ือติดตาม
สถานะความเสี่ยงรวมถึงความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือขอข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงในสิ่งที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบการ
บริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ก าหนดตามความเหมาะสม 
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

 
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน 

นายจีรพันธ์  อัศวะธนกุล ประธานกรรมการลงทุน 
นายชาติชาย  ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการ  
นายนพดล  สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการ 
บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการลงทุน 
1. พิจารณาก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ขอบเขตการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท ให้สอดคล้อง

และเป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ 

2. พิจารณาจัดท าแผนการลงทุนประจ าปี 
3. ก ากับ ดูแล และควบคุมการบริหารการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัท 
4. พิจารณาคัดเลือกผู้ท าหน้าที่ดูแลและรับฝากทรัพย์สินของบริษัท (Custodian) 
5. พิจารณาคัดเลือกผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ 
6. พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทฯ และและน าเสนอ

คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ 
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7. ด าเนินการอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

2.4.4 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัทมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 208/2557 วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 โดยมีรายนามดังนี้ 

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล 
นายดลเดช สัจจวีระกุล 
นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ 
บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
1. ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน รวมถึงจ านวนค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส 

เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติ 

2. ดูแลให้กรรมการ และผู้มีอ านาจในการจัดการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ

รับผิดชอบ 

3. ก าหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการ เพ่ือการพิจารณา

ปรับผลตอบแทนประจ าปี โดยค านึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 

4. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ 

รวมทั้งการจัดท ารายงานการก าหนดค่าตอบแทน  โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ

เป้าหมาย  การด าเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงาน

ประจ าปีของบริษัท 

2.4.5 คณะกรรมการอื่นๆ  

ไม่มี 
 
2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร  

ตามข้อบังคับของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด  หมวดที่ 4 คณะกรรมการ  
1. ภายใต้บังคับมาตรา10 ทวิ แห่งกฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้บริษัทมี

คณะกรรมการของบริษัทตามจ านวนที่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าเก้าคนและ
ไม่เกินสิบหกคน และกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นฐานอยู่ใน
ราชอาณาจักร  

2. กรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย  
3. กรรมการของบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 1154 และมาตรา 1168 แห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา 34 แห่งกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และ
ต้องไม่เคยถูกถอดถอน ตามมาตรา 10 ทวิ แห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ  
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4. ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มาจากการเสนอชื่อ
ของกลุ่มผู้ถือหุ้นตาม (1) (2) และ (3) ดังต่อไปนี้ 
(1) จ านวนไม่เกินสี่คน จากการเสนอชื่อของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือหุ้นไม่เกินห้าหมื่น

หุ้น  
(2) จ านวนไม่เกินสี่คน จากการเสนอชื่อของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือหุ้นเกินกว่าจ านวน

สูงสุดที่กาหนดไว้ใน (1) แต่ไม่เกินห้าแสนหุ้น 
(3) จ านวนไม่เกินสี่คน จากการเสนอชื่อของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือหุ้นเกินกว่าจ านวน

สูงสุดที่กาหนดไว้ใน (2) 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการของบริษัทที่มาจากการเสนอชื่อโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นตาม (1) (2) 

และ (3) สัดส่วนของกรรมการแต่ละกลุ่มต้องเป็นสัดส่วนที่เท่ากัน 
ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้น จากที่ก าหนดไว้ในวรรคแรกได้อีกไม่เกินสี่คน ประกอบด้วย

ผู้แทนจากกรมการประกันภัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันวินาศภัย จ านวนสามคน ทั้งนี้ โดย
ค าแนะน าของอธิบดีกรมการประกันภัยและกรรมการผู้จัดการจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการ
ของบริษัท 

การเสนอชื่อกรรมการผู้จัดการ ตามวรรคสาม คณะกรรมการจะเสนอชื่อบุคคลจาก
คณะกรรมการหรือจากบุคคลภายนอกก็ได้ 

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทตามข้อนี้ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  

5. ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เป็นผู้ก าหนดอ านาจกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท  
6. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วย

คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราวๆ หรือให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้  

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือ
ลูกจ้างของบริษัท  

7. ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการในขณะนั้น
พ้นจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการที่จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้
ออกโดยใช้จ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม  

หลังจากวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ การพ้นจากต าแหน่งกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีที่หนึ่ง
และปีที่สองให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจาก
ต าแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งมานานเท่าๆ กันเป็นจ านวนมากกว่า
จ านวนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งโดยวิธีจับ
สลาก กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้  
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8. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเป็นไปตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ และข้อบังคับของบริษัท 

 
2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)   

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้จ่ายค่าตอบแทน
กรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  

การก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร มีการด าเนินการที่โปร่งใส ซึ่งอยู่ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัท
อนุมัติไว้ โดยใช้หลักในการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารตามหลักการประเมินค่างานอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณา
ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ เช่น ดัชนีวัดความส าเร็จขององค์กร การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี เป็นต้น 
 
3. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์ และ

หนี้สิน (Asset Liability Management : ALM) 
      3.1 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) 

3.1.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
3.1.1.1 วัตถุประสงค์และขอบเขตของนโยบาย 
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงใน

การด าเนินงานของบริษัท เพ่ือสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและพันธกิจของบริษัท บริษัทจึง
ได้จัดท านโยบายบริหารความเสี่ยงขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท  
โดยครอบคลุมกิจกรรมการด าเนินงานหลักทั้งด้านการรับประกันภัย  การจ่ายค่าสินไหมทดแทน และการ
ด าเนินงานสนับสนุนของทุกฝ่ายงาน  รวมทั้งครอบคลุมการด าเนินงานในการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน และ
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท  โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะเป็นเจ้าของความ
เสี่ยงตามหน้าที่การปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้  

3.1.1.2 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
1. การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร 

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปตาม
นโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดให้บริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนในองค์กร มีหน้าที่ในการท าความเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งรับผิดชอบในการสนับสนุน และน าหลักการบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้ขอบเขตของ
งานทีร่ับผิดชอบ 

2. ประสานการบริหารความเสี่ยงกับการก าหนดกลยุทธ์และแผนการด าเนินงาน 
การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ความเสี่ยงเป็นพื้นฐานในการก าหนดมาตรการ และ

วิธีปฏิบัติต่างๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ บริษัทจึงก าหนดให้น าผลลัพธ์ที่ได้
จากกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ประกอบการก าหนดแนวคิด และแนวทางการปฏิบัติ ไม่ว่าจะอยู่
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ในรูปแบบของแผนกลยุทธ์ หรือแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงเกิดผลในทางปฏิบัติ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพ่ือวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง ของ
องค์กรได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม 

3. บูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นระบบและมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ก าหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการของทุก

หน่วยงานในองค์กร โดยวางระบบให้การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง เชื่อมโยง 
และสอดรับกัน  รวมทั้งท าความเข้าใจต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทาง นโยบาย ในการจัดการกับความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นเป็นไปในแนวทางแบบเดียวกันและมีจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง 

4. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
บริษัทก าหนดให้การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการ

เสริมสร้างวินัย ให้มีการด าเนินการเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยการ
ติดตามและประเมินผลให้ทราบผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง และทบทวนให้การ
บริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลง และผลที่องค์กรและแต่ละบุคคลจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง 

5. สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กร 
บริษัทมีระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการข้อมูลที่มี

ความส าคัญเพ่ือให้ธุรกิจด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ช่วยป้องกันระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กรจากความ
เสี่ยงต่อภัยคุกคามต่างๆ รวมทั้งยังช่วยป้องกันกระบวนการทางธุรกิจจากความเสี่ยงหากเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด ให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและทันเวลา นอกจากนี้บริษัทยังให้ความส าคัญต่อ
การสื่อสารภายในองค์กร โดยท าให้ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการรับทราบข้อมูลที่สอดคล้องกัน 
สามารถรับรู้ปัญหาขององค์กรได้ทั้งหมด ช่วยกันปฏิบัติภารกิจขององค์กรและมีการประสานงานระหว่าง
กัน 

6. ตอบสนองต่อความเสี่ยงด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  
บริษัทมีการน าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งน าเสนอแผนการ

จัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยการคัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสมที่สุด โดยค านึงถึงระดับความเสี่ยงที่จะยอมรับได้ (Risk Appetite) รวมทั้งประโยชน์ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม รวมถึงข้อบังคับและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

7. การฝึกอบรมและกลไกด้านทรัพยากรบุคคล  
บริษัทก าหนดให้พนักงานทุกคนในองค์กรต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เข้าใจกรอบการบริหาร

ความเสี่ยง และความรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง โดยค านึงถึงระดับความรับผิดชอบและความรู้
เกี่ยวกับความเสี่ยง และพนักงานใหม่ทุกคนได้รับการฝึกอบรมผ่านการปฐมนิเทศน์ 

8. ปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น าไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่าให้กับ
การปฏิบัติงานของบริษัท 
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ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติของทุกหน่วยงาน โดย
อาศัยโครงสร้างการจัดองค์กร นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกอบกับการใช้ระบบข้อมูลและการ
รายงานที่เหมาะสมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

9. การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ก าหนดให้มีวิธีการที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีการรายงานและการ

สอบทานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความ
เสี่ยงที่บริษัทก าหนด 
3.1.2 กระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 

1. การระบุความเสี่ยง : การพิจารณาวิเคราะห์หาเหตุการณ์ที่จะท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่บริษัทก าหนดหรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยการระบุ
ความเสี่ยงจะต้องพิจารณาถึงสาเหตุที่แท้จริง(Root Cause) ของความเสี่ยงนั้น ทั้งจากปัจจัย
ภายในและภายนอกบริษัท  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อเป้าหมายและผลการปฏิบัติงานของ
บริษัทในอันที่จะท าให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทตามท่ี
ได้ตั้งไว้ 
2. การประเมินความเสี่ยง : การประมาณค่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุขึ้นมาจาก
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ  และผลกระทบที่เกิดต่อบริษัทหากความเสี่ยงนั้นได้เกิดขึ้น  เพ่ือประเมินว่าขนาด
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนนั้นมีความรุนแรงอยู่ในระดับใด โดยประเมินอ้างอิงตามเกณฑ์ในการประเมิน
ความเสี่ยงของบริษัท 
3. การตอบสนองความเสี่ยง : พิจารณาแนวทางตอบสนองความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงที่ได้ท า
การประเมิน ให้สอดคล้องระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้สูงสุด (Risk Tolerance) ของบริษัท  โดยเปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากแนวทางตอบสนองความเสี่ยง 
4. การก าหนดกิจกรรมควบคุม : พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของกิจกรรมควบคุมความ
เสี่ยงที่มีการปฏิบัติอยู่เดิม รวมถึงการก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงใหม่ เพ่ือให้ระดับความ
เสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
5. การติดตามและรายงาน : เพ่ือให้ทราบถึงแนวโน้มของความเสี่ยง โดยติดตามจากดัชนีชี้วั ด
ความเสี่ยง (Key Risk Indicator) รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานในการบริหารความเสี่ยงว่ามี
ความเหมาะสมและสามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพ่ือรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

3.1.3 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
ก าหนดระดับความเสี่ยงที่บริษัทสามารถยอมรับได้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ

บริษัท โดยบริษัทได้ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพ่ือใช้เป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท โดยการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายงาน
เจ้าของความเสี่ยง จะก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามหน้าที่การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม
กรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยการปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหารงาน
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คุณภาพ ISO 9001 ได้มีการระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของแต่ละหน้าที่งานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ภายในระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานคุณภาพ (Quality Procedures : QP) เพ่ือเป็น
เป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงของเจ้าของความเสี่ยงที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
3.1.4 ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) 

คือ ข้อมูลที่ใช้ติดตามแนวโน้มของความเสี่ยง เพ่ือใช้เป็นมาตรวัด (Measure) หรือจุดเตือนภัย 
(Trigger point) ของสถานะหรือแนวโน้มความเสี่ยงในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งใช้ในการประเมินความมี
ประสิทธิผลของแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือติดตามปรับปรุง พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ย ง
อย่างต่อเนื่อง โดยดัชนีชี้วัดความเสี่ยงอาจก าหนดข้อมูลที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงล่วงหน้า 
(Leading Indicator) หรือดัชนีที่ใช้ชี้วัดภายหลังที่เกิดความเสี่ยงแล้ว (Lagging Indicator) ซึ่งฝ่าย
งานเจ้าของความเสี่ยง จะก าหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง จากข้อมูลสถิติที่มีความสัมพันธ์ต่อความเสี่ยง
ของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยการปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ได้มีการ
ระบุดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ของแต่ละฟังก์ชันงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายในระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานคุณภาพ (Quality Procedures : QP) เพ่ือให้เจ้าของความเสี่ยงที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน สามารถติดตาม รายงาน สถานะและแนวโน้มความเสี่ยง และบริหาร
จัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ (Risk Appetite) 

 

      3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM) 
บริษัทมีการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เพ่ือการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงินในการบริหาร

สินทรัพย์ อันได้แก่ ความเสี่ยงด้านการประมาณการหนี้สินค่าสินไหมทดแทนคลาดเคลื่อน  ความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงทางด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน ความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง  เพื่อรองรับการจ่ายช าระหนี้สินส าหรับการด าเนินธุรกิจ   

ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดกลยุทธ์การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินที่เน้นไปทางการรักษาสภาพคล่องทาง
การเงินเพ่ือให้เพียงพอที่จะจ่ายช าระหนี้สินตามกรมธรรม์ประกันภัย  ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทน ามาใช้ในการ
พิจารณาตัดสินใจในการลงทุน  บริษัทมีการประมาณการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายอย่าง
สม่ าเสมอและจัดสรรเงินลงทุนที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ า และหากในกรณีมีความจ าเป็น
สามารถแปรสภาพคล่องเป็นเงินสดได้ตามสถานการณ์  โดยฝ่ายจัดการด้านการลงทุน จะเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกหลักทรัพย์ (เงินประจ า ตราสารหนี้ภาครัฐ/เอกชน กองทุนรวม ) จากผู้ค้าหลักทรัพย์  (ธนาคาร
,บล.,บลจ.) โดยวิเคราะห์ถึงอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงภายใต้ข้อจ ากัด ขอบเขตและสัดส่วนการ
ลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการลงทุนเพ่ือพิจารณา เช่น การลงทุนในเงิน
ฝากธนาคารและตราสารหนี้ที่มีอายุวันครบก าหนดและอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมเพ่ือให้มีกระแสเงิน
สดรับที่สอดคล้องกับกระแสเงินสดจ่ายที่ประมาณการไว้  เป็นต้น 
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หน่วย : ล้านบาท 
รายการ ปี 2560 ปี 2559 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
สินทรัพย์ลงทุน  
(Total Investment Assets) 

 
10,245,475,285 

 
10,272,735,660 

 
10,427,490,835 

 
10,431,404,487 

สินทรัพย์สภาพคล่อง 
(Total Liquid Assets) 

 
10,630,247,132 

 
10,657,507,506 

 
10,670,380,193 

 
10,611,293,845 

หนี้สินรวม 4,677,042,224 4,990,562,366 4,915,299,660 5,254,287,563 
หนี้สินตามสัญญาประกันภัย 3,919,001,766 4,232,521,907 4,237,348,794 4,576,336,698 

 
หมายเหตุ   - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อ
วัตถุประสงค์หลักในการก ากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย  และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย 
 

4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของ
บริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และ
การกระจุกตัวจากการรับประกันภัย 

 เนื่องจากบริษัทด าเนินการรับประกันภัยรถจักรยานยนต์และจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  ซึ่งอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่นายทะเบียนก าหนด  แต่อัตราการจ่ายค่า
สินไหมทดแทนของบริษัทนั้น เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับความถี่ ความรุนแรง การจัดสรรส า รองเบี้ย
ประกันภัยและส ารองค่าสินไหมทดแทน  ซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเกินกว่าอัตราเบี้ยประกันภัยรับ ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุม
ความเสี่ยงดังกล่าวที่เกิดขึ้น บริษัทได้พิจารณา ติดตาม เฝ้าระวัง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท ดังนี้ 
 ด้านรับประกันภัย บริษัทมีการก าหนดนโยบาย ยอดขาย ขั้นตอนการขาย และกระบวนการติดตามเบี้ยประกันภัยค้าง
รับอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนในการรับประกันภัยและสินไหมทดแทนของบริษัทกับอัตราส่วนตาม
มาตรฐานธุรกิจประกันภัย เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อน ามาวิเคราะห์และแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
บริษัทได้ 
 ด้านการจัดการสินไหมและการส ารองค่าสินไหมทดแทน บริษัทได้ก าหนดนโยบายการจัดการสินไหมทดแทน โดยให้มี
การก ากับ ดูแล และติดตามสถานะความถี่  ความรุนแรงที่เกิดขึ้น  และสถานะของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ปรับปรุง
มาตรฐานการจัดการสินไหมให้มีความรัดกุม เป็นธรรมและคล่องตัว  รวมทั้งมีการวิเคราะห์ความเพียงพอของอัตราเงิน
สมทบและเงินส ารองค่าสินไหมทดแทนให้มีความเหมาะสมและเพียงพอเพื่อรองรับอัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่จะ
เกิดขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและเงินกองทุนของบริษัท    
 ทั้งนี้  บริษัทได้มีการจัดการควบคุมการด ารงเงินกองทุนให้เป็นไปตามหลัก Risk Based Capital (RBC) อย่างสม่ าเสมอ
โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าเงินกองทุนมีความเพียงพอกับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่
เกิดขึ้น  
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 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ไม่มีการประกันภัยต่อ 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ จ านวน 
ส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ  - 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ - 
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ - 

5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย  
 

ข้อสมมติ ที่ใช้ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาประกันภัย เป็นดังนี้ 
(ก) ข้อสมมติเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่ส าคัญ 
- ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย บริษัทได้ใช้ข้อสมมติค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ยในการประมาณการค่าสินไหมทดแทน
และค านวณส ารองค่าสินไหมทดแทน ซึ่งข้อสมมติค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ยนี้ก าหนดโดยอ้างอิงจากค่าสินไหม
ทดแทนเฉลี่ยในอดีตของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้ทดสอบความเพียงพอของส ารองค่าสินไหม
ทดแทนโดยใช้ตารางพัฒนาการสินไหมทดแทน และพบว่า ส ารองค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯมีเพียง
พอที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่จะเกิดในอนาคตจากสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนก่อนวันที่รายงาน 
- อัตราส่วนสินไหมทดแทนสมบูรณ์ที่คาดการณ์ ข้อสมมติอัตราส่วนสินไหมทดแทนสมบูรณ์ที่คาดการณ์ใช้
เพ่ือค านวณส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เนื่องจาก บริษัทฯคาดการณ์ว่าค่าสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตจะมีค่ามากกว่าส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้  บริษัทฯจึงปรับเพ่ิมส ารองเบี้ย
ประกันภัยโดยอ้างอิงจากส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด ข้อสมมติอัตราส่วนสินไหมทดแทนสมบูรณ์ที่
คาดการณ์นี้ก าหนดโดยอ้างอิงจากอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ปีล่าสุดของบริษัทฯ  
(ข) ข้อสมมติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ส าคัญ  
 ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ ใช้ในการค านวณส ารองค่าสินไหม
ทดแทน และส ารองเบี้ยประกันภัย ข้อสมมตินี้ก าหนดโดยอ้างอิงจากอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทนที่ไม่
สามารถจัดสรรได้ที่เกิดขึ้นจริงในอดีตของบริษัทฯ 
 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย บริษัทฯ จัดประเภทของสัญญาประกันภัยโดยการพิจารณา
ลักษณะของสัญญาประกันภัยโดยสัญญาประกันภัยคือสัญญาซึ่งผู้รับประกันภัย รับ  ความเสี่ยงด้านการรับ
ประกันภัยที่มีนัยส าคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้เอาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่ผู้เอา ประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณ์ที่เอาประกันภัย) เกิดผล
กระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มี
นัยส าคัญหรือไม่นั้นจะพิจารณาจากจ านวนผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายกรณีที่มี สถานการณ์ที่รับประกันภัย
เกิดขึ้นกับภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่เข้า
เงื่อนไข ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจะจัดประเภทสัญญาประกันภัยดังกล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซึ่งสัญญา
การลงทุนคือสัญญาที่มีรูปแบบทางกฎหมาย เป็นสัญญาประกันภัยและท าให้ผู้รับประกันภัย มีความเสี่ยง
ทางการเงินแต่ไม่ได้ท าให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่ส าคัญ บริษัทฯ จัดประเภท
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ของสัญญาโดยประเมินความส าคัญของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเป็นรายสัญญา หากสัญญาใดจัด
ประเภทเป็น สัญญาประกันภัยแล้ว จะยังคงเป็นสัญญาประกันภัยตลอดไปจนกว่าสิทธิและภาระผูกพัน
ทั้งหมดถูกท าให้สิ้นสุดหรือสิ้นผลบังคับ หากสัญญาใด เคยจัดประเภทเป็นสัญญาการลงทุน เมื่อวันเริ่มต้น
สัญญา จะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมา หากพบว่าบริษัทฯรับความเสี่ยง  ด้านการรับ
ประกันภัยที่มีนัยส าคัญจากการท าสัญญาดังกล่าว 
 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วยส ารองค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายและ
ส ารองเบี้ยประกันภัย 
  (ก) ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตาม
จ านวนที่จะจ่ายจริง ส่วนส ารองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งค าเรียกร้องค่าเสียหาย จากผู้
เอาประกันภัยตามจ านวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณ
การสินไหมทดแทนสูงสุด จะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง ประมาณการส ารองสินไหมทดแทน
ค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยค านวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหม ทดแทน
ที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคตส าหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรือ ณ วันที่ในรอบ
ระยะเวลารายงาน ทั้ง จากรายการความสูญเสียที่บริษัทฯ ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน และ
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน และ  หักมูลค่าซากและการรับคืนอ่ืน ๆ ผลต่างของ
ประมาณการส ารองสินไหมทดแทนที่ค านวณได้สูงกว่าค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไปแล้วใน บัญชี จะรับรู้
เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯ ทราบ ( Incurred but not reported 
claims: IBNR) 
  (ข) ส ารองเบี้ยประกันภัย ส ารองเบี้ยประกันภัยประกอบด้วย ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็น
รายได้ และส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด 
 (1) ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ บริษัทฯค านวณจากเบี้ยประกันภัยรับโดยวิธีเฉลี่ยรายวัน
ตามอายุกรมธรรม ์(วิธีเศษหนึ่งส่วนสามร้อยหกสิบห้า)  
 (2) ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เป็นจ านวนเงินที่บริษัทฯจัดส ารอง
ไว้เพ่ือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตส าหรับการประกันภัยที่ยังมี
ผลบังคับอยู่ ซึ่งค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทฯ ใช้การประมาณ การที่ดีที่สุดของค่า
สินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต ทุกวันสิ้น
รอบระยะรายงาน บริษัทฯจะเปรียบเทียบมูลค่าของส ารองความเสี่ยงภัยยังไม่สิ้นสุดกับส ารองเบี้ย
ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็น รายได้หากมูลค่าของส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าส ารองเบี้ย
ประกันภัยทีย่ังไม่ถือเป็นรายได้บริษัทฯจะรับรู้ส่วนต่างและแสดง รายการส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
ในงบการเงิน 
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                                                                                           หนว่ย : ล้านบาท    
 

 
 หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงค์

หลักเพื่อให้นักลงทุนผู้วิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่
เป็นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี
อนุญาตแล้ว  
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย 
เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการก ากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งจะต้อง
ประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จริงหรือในกรณี
ที่บริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลค่าส ารองประกันภัยดังกล่าวจะต้อง
รวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ่งให้เป็นไปตามที่ส านักงาน คปภ. 
ก าหนด  

ข้อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่าง
ราคาบัญชีและราคาประเมินของ อย่างมีนัยส าคัญ อันเนื่องมาจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันในการประเมิน
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ผู้ที่จะน าข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและท าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคา
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ  

 
6. การลงทุนของบริษัท  
นโยบายการลงทุน 

การบริหารเงินของบริษัทโดยมุ่งเน้นและให้ความส าคัญในเรื่องของความสมดุลระหว่าง "ความปลอดภัย 
ของเงินต้น (Preservation of Capital)" กับ "ผลตอบแทนจากการลงทุน"ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งส่งผลให้มี
กระบวนการในการตัดสินใจลงทุนที่มีความรอบคอบ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ควบคู่ไปกับการพิจารณาถึง
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุ้มค่าเหมาะสมและมีกระบวนการติดตามประเมินสถานการณ์การลงทุนของตลาดการ
ลงทุนอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 
ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย     
- ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด 
(Unexpired Risk Reserve) 

2,628,172,224 2,838,426,002 2,327,565,310 2,513,770,535 

- ส ารองค่าสินไหมทดแทน 
(Claim liabilities)  

1,290,829,542 1,394,095,905 1,909,783,484 2,062,566,163 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามกรอบนโยบายการลงทุนอย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือให้มั่นใจว่า สินทรัพย์ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
3. เพ่ือให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

กระบวนการการลงทุนของบริษัท 

ฝ่ายจัดการด้านการลงทุน จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ (เงินประจ า ตราสารหนี้ภาครัฐ/เอกชน 
กองทุนรวม ) จากผู้ค้าหลักทรัพย์ (ธนาคาร, บล., บลจ.) โดยวิเคราะห์ถึงอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยง ภายใต้
ข้อจ ากัด ขอบเขตและสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการลงทุนเพ่ือพิจารณา 
เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ฝ่ายจัดการจะส่งค าสั่งให้ผู้รับฝากทรัพย์สิน ด าเนินการลงทุน และเก็บรักษาหลักทรัพย์ไว้
เป็นทรัพย์สินหนุนหลัง ซึ่งทุกเดือน ฝ่ายจัดการลงทุน จะท าการสอบทานมูลค่าหลักทรัพย์คงเหลือกับผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน ให้ถูกต้องและครบถ้วน ก่อนน าส่งรายงานทรัพย์สินหนุนหลังให้แก่นายทะเบียนส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย( คปภ.) 

นโยบายการบัญชีที่ส าคัญของสินทรัพย์ลงทุนบริษัท 
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์บันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เงินลงทุนจัดประ เภทเป็นหลักทรัพย์เ พ่ือค้าเมื่อ มี
วัตถุประสงค์หลักท่ีจะขายในอนาคตอันใกล้ 
(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเมื่อได้
จ าหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป 
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบก าหนดช าระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตาม
วิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริง ซึ่งจ านวนที่ตัดจ าหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ ตราสารหนี้จัดเป็นประเภทที่
จะถือจนครบก าหนดเมื่อบริษัทฯมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบก าหนดไถ่ถอน 
(ง) เงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 
 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวัน
ท าการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ค านวณโดยใช้
อัตราผลตอบแทนหรือราคาที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
ค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน 
 บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการค านวณต้นทุนของเงินลงทุน 
 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ จะ
ปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่าง
ระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนก าไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน เมื่อมีการจ าหน่ายเงิน
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ลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน 
 
ความเสี่ยงทางการเงิน 
(ก) ความเสี่ยงด้านเครดิต 

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากคู่สัญญา
ของบริษัทฯ จะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินได้ ความเสี่ยงด้านเครดิต
ที่เกี่ยวเนื่องกับเบี้ยประกันภัยค้างรับ เงินให้กู้ยืม เงินสมทบค้างรับ บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยก าหนด
นโยบายและวิธีการในการควบคุมวงเงินสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ซึ่งทั้งหมดเป็นการให้กู้ยืมแก่พนักงานของบริษัท
ฯ และติดตามยอดที่ค้างช าระอย่างใกล้ชิด ส าหรับความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจาก
เบี้ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระส าคัญเนื่องจากผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่
แตกต่างกันและภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย 

ความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตราสารหนี้ บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยมี
นโยบายการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้เอกชนของบริษัทฯขนาดใหญ่ที่มีฐานะ
การเงินมั่นคงและมีอันดับความน่าเชื่อถือสูง 

ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส าคัญจากความเสี่ยงด้านเครดิต จ านวน
เงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้เครดิตคือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวหักด้วยค่าเผื่อ
หนี้จะสูญ/ค่าเผื่อการด้อยค่าตามท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
(ข) ความเสี่ยงด้านการตลาด 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทฯอาจได้รับความ
เสียหายอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย์ ซึ่ ง
ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ดังนั้น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดจึงมีเพียงความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์เท่านั้น  
(1) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยก าหนดนโยบายการลงทุน และแผนธุรกิจประจ าปี เพ่ือให้สามารถ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และท าให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ 

(2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือความเสี่ยงที่ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน ซึ่งอาจท าให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์
ทางการเงิน  
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บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ โดยก าหนดสัดส่วนการลงทุนแต่
ละประเภทของเงินลงทุนไม่เกินสัดส่วนที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยก าหนดและจะเลือกลงทุนในตราสารทุนที่ผู้ออกมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งมีความสามารถใน
การท าก าไร มีศักยภาพในการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง  
วิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน โดยบริษัทฯใช้วิธีการและข้อ

สมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังนี้ 

(ก) สินทรัพย์ทางการเงินที่จะครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและ

เงินฝากสถาบันการเงิน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) เงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณมูลค่ายุติธรรมจากราคา 

เสนอซื้อหลังสุด ณ วันสิ้นท าการสุดท้ายของปี เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มิใช่หลักทรัพย์ในความต้องการ

ของตลาดค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุนและมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลด

กระแสเงินสดในอนาคตตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่าหรือมูลค่าตามบัญชี (Book value) 

(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือค านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่

ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

(ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมที่ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ประมาณโดยใช้วิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด

โดยใช้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน 
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ทั้งนี้ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียดดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเภท 
สินทรัพย์ลงทุน 

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
ปี 2560 ปี 2559 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
เ งินฝากสถาบันการ เงิ นและ        
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน 

 
8,334,722,786 

 
8,334,722,786 

 
8,699,601,886 

 
8,699,601,886 

ตราสารหนี้ (พันธบัตร,หุ้นกู้, ตั๋ว
สัญญาใช้เงิน,ตั๋วแลกเงิน, หุ้นกู้
แปลงสภาพ และสลากออม
ทรัพย์) 

 
 

901,816,402 

 
 

928,722,731 

 
 

775,278,436 

 
 

796,498,544 

ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม) 

 
798,362,347 

 
798,362,347 

 
722,187,283 

 
722,187,283 

หน่วยลงทุน 133,679,163 133,679,163 151,422,776 151,422,776 

เงินให้กู้ยืม,เงินให้เช่าซื้อรถ และ
ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง 

 
15,515,329 

 
15,515,329 

 
18,194,739 

 
18,194,739 

ใบส าคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น           
หุ้นกู้ หน่วยลงทุน 

 
524,895 

 
524,895 

 
48,852 

 
48,852 

ตราสารอนุพันธุ์ -  -  

เงินลงทุนอื่น 60,854,363 61,208,409 60,756,863 43,450,407 

รวมสินทรัพย์ลงทุน 10,245,475,285 10,272,735,660 10,427,490,835 10,431,404,487 

 
หมายเหตุ    - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อ
วัตถุประสงค์หลักในการก ากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย 
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7. ผลการด าเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

บริษัทฯ ขอแจ้งผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  ซึ่งมีก าไรสุทธิ  (งบเฉพาะกิจการ) 
ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 344 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62  ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้ 

งบก ำไรขำดทุนเปรียบเทียบ

 ส ำหรับปส้ิีนสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560  และ 2559 

         (หน่วย: ล้ำนบำท)

ป ี2560 ป ี2559 บำท %

เบี้ยประกนัภยัรับ 4,099 3,809 290 8%

บวก(หกั): ส ำรองเบี้ยประกนัภยัท่ียังไม่ถอืเปน็รำยได้ (95)           (44)           (51)           116%

เบี้ยประกนัภยัท่ีถอืเปน็รำยได้สุทธิ 4,004 3,765 239 6%

รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหน็จ 6 6 0 0%

รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 213 258 (45)           (17%)

รำยได้เงินสมทบ 1,594 1,579 15 1%

ผลก ำไรจำกเงินลงทุน 137 68 69 101%

ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม 20 67 (47)           (70%)

ผลก ำไรจำกกำรขำยท่ีดินและอปุกรณ์ 11 0 11 100%

รำยได้อืน่ 4 3 1 33%

รวมรำยได้ 5,988 5,746 242 4%

ค่ำใชจ้่ำย

ส ำรองกำรเส่ียงภยัท่ียังไม่ส้ินสุดเพิม่ขึ้น(ลดลง) 206 107 99 93%

ค่ำสินไหมทดแทน 4,213 3,618 595 16%

ค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหน็จ 121 113 8 7%

ค่ำใชจ้่ำยในกำรรับประกนัภยัอืน่ 158 162 (4)             (2%)

ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน 1,031 1,057 (26)           (2%)

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษทัย่อย             -             - 0 100%

รวมค่ำใชจ้่ำย 5,729 5,058 671 13%

ก ำไร (ขำดทุน) กอ่นภำษเีงินได้ 259 688 (429)         (62%)

รำยได้(ค่ำใชจ้่ำย) ภำษเีงินได้ (49)           (134)         85 63%

 ก ำไร (ขำดทุน)  ส ำหรับงวด 210 554 (344)         (62%)

เพิม่(ลด)จำกปกีอ่น งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
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ทั้งนี้ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้ 
       หน่วย : ล้านบาท 

รายการ  2560 2559 
เบี้ยประกันภัยรับรวม 4,098,866,716 3,809,499,584 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (สุทธิ) 4,004,010,704 3,765,520,431 
รายได้จากการลงทุน และรายได้อ่ืน   384,173,050 395,881,090 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  210,488,524 554,283,492 

 

 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ (ร้อยละ) 

อัตราส่วน 2560 2559 
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน ( Loss Ratio) 105.23% 96.09% 
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจกันภัย ( Expense Ratio) 37.86% 38.22% 
อัตราส่วนรวม ( Combined Ratio) 143.09% 134.31% 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 825.61% 555.63% 
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ( Return on equity) 2.97% 9.49% 

 

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน  
 

1. ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท  
 

ความเพียงพอของเงินกองทุนในปัจจุบันบันบริษัท เงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมาย อยู่ที่ 729% ซึ่งสูง
กว่าเงินกองทุนขั้นต่ าที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก าหนดไว้ เป็นผลมา
จาก 

1.1 นโยบาย 

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีความรู้ความเข้าใจที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของการ

บริหารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุน โดยน านโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบ

บูรณาการ (Enterprise risk management) มาใช้ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือให้บริษัทมั่นใจว่า จะมี

เงินกองทุนที่เหมาะสมและเพียงพอในการรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณา

การเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ  ในการบริหารจัดการธุรกิจที่ท าให้บริษัทสามารถระบุแหล่งที่มาของความเสี่ยงประเมิน

ความเสี่ยง ด าเนินมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยง ซึ่งการบริหารความเสี่ยงจะมีส่วน

ช่วยให้ บริษัทสามารถปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่มีต่อผู้เอาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ง

ส่งผลให้บริษัทมีความม่ันคงและมีก าไรอย่างยั่งยืน 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

 การด ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง เป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการประกอบธุรกิจประกันภัย 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้คือ 

 เพ่ือให้บริษัทประกอบธุรกิจประกันภัยด าเนินไปอย่างมั่นคง มีประสิทธิภาพ และ เที่ยงธรรม เพ่ือ

ประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย  

 เพ่ือให้มั่นใจว่า บริษัทมีการด ารงเงินกองทุนเพียงพอ ในการรองรับความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก

การประกอบธุรกจิตามลักษณะขนาด  และความซับซ้อนที่แตกตา่งกันของบริษัท รวมถึงสามารถรองรับ

ความเสียหายที่อาจสูงกว่าที่บริษัทได้คาดการณ์ไว้เพ่ือให้บริษัทประกันภัยสามารถปฏิบัติตามพันธะ

สัญญาที่มีตอ่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยไดอ้ย่างครบถว้น  

 เพ่ือให้มั่นใจว่า เงินกองทุนทีบ่ริษัทต้องด ารงไว้นั้น อยู่ในระดับท่ีสร้างความเชื่อมั่นไดว้่าเพียงพอที่จะท า

ให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างมั่นคง ไม่ว่าในสถานการณ์ปกติหรือสถานการณ์ที่อาจเบี่ยงเบนจาก

ภาวะปกติ 
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1.3  กระบวนการจัดการเงินกองทุน 
 

ด้านหน้ีสิน

พจิำรณำจำกเงินส ำรองเบี้ยประกนัภยัท่ียังไม่ถอืเปน็รำยได้ (UPR) 

และเงินส ำรองค่ำสินไหมทดแทน (Loss Reserve) 

1.เงินกองทนุส าหรบัความเสี่ยงด้านการประกันภยั - มีกำรจ ำหน่ำยกรมธรรม์ต้องใหเ้พยีงพอกบัประกนัภยัที่ท ำให้

บริษทัมีโอกำสต้องชดใชค่้ำสินไหมทดแทนในจ ำนวนควำมคุ้มครอง

ท่ีสูงขึ้น และรองรับส ำรองเบี้ยประกนัภยัท่ียังไม่ถอืเปน็รำยได้ท่ีเพิม่

จำกกำรขำยกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีเพิม่ขึ้นในแต่ละปเีพือ่หำจ ำนวน

เบี้ยประกนัภยัท่ีจะขำยใหเ้หมำะสม

ด้านสินทรพัย ์แบง่ออกเปน็ 3 ด้าน

1. เงินกองทนุส าหรบัความเสี่ยงด้านตลาด - กำรลงทุนในตรำสำรทุน ท่ีมีรำคำซ้ือขำยมีควำมผันผวนไม่สูง

 และมีกำรซ้ือทรัพย์สินเพือ่เปน็ท่ีท ำกำร 

2. เงินกองทนุส าหรบัความเสี่ยงด้านเครดิต - กำรลงทุนในกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ กำรใหกู้ยื้มและกำรฝำกเงิน

 กบัสถำบนัท่ีมีระดับควำมน่ำเชื่อถอื

- กำรไม่มียอดเบี้ยประกนัภยัค้ำงรับท่ีเกนิก ำหนด

3. เงินกองทนุส าหรบัความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว - ลงทุนในตรำสำรท่ีออกโดยสถำบนัหรือบริษทัใดๆ

ตำมอตัรำท่ีส ำนักงำน คปภ. ก ำหนด

- มีอสังหำริมทรัพย์และทรัพย์สินด ำเนินงำน

ตำมอตัรำท่ีส ำนักงำน คปภ.ก ำหนด

ประเภทของความเสี่ยง การจัดการเงินกองทนุ

 
 

1.4 การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน  
บริษัทมีการประเมินสินทรัพย์ และหนี้สินตามหลักมูลค่ายุติธรรมในการประเมินความเสี่ยงได้อย่าง

ถูกต้อง ท าให้เห็นภาพของฐานะทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท ดังนั้นในการประเมินสินทรัพย์และหนี้สิน 
บริษัทมีการยึดหลักมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Approach)  ซึ่งท าให้การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของ
บริษัทต้องใช้ราคาตลาด (Market Value) ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าสามารถสะท้อนมูลค่ายุติธรรมตามหลักการ
สากล และสามารถวัดฐานะทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทได้  

ส่วนการประเมินมูลค่าหนี้สินเงินส ารองตามหลักการมูลค่ายุติธรรมนั้นจะใช้วิธีประมาณค่าที่ดีที่สุด 
(Best Estimate) ตามหลักการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยก าหนดให้เงินส ารองจ าเป็นต้องรวมค่าเผื่อ
ความผันผวน (Provision for Adverse Deviation: PAD) ไว้อีกส่วนหนึ่งเพ่ิมขึ้นเผื่อการเบี่ยงเบนใดๆ ที่
อาจเกิดข้ึนและท าให้เงินส ารองในส่วนที่เป็น Best Estimate ไม่เพียงพอ 
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การวัดความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy) นั้นบริษัทประเมินโดยการเปรียบเทียบ
เงินกองทุนที่บริษัทถือครองอยู่ทั้งหมด หรือเงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมด (Total Capital 
Available: TCA) กับเงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมาย (Total Capital Required: TCR) ซึ่งสามารถ
เขียนในรูปสมการได้ดังนี้ 
 
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน    =   เงินกองทุนที่บริษัทถือครองทั้งหมด (TCA)1 x 100 
       (Capital Adequacy Ratio)         เงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมาย (TCR)2 
  

เงินกองทุนที่บริษัทถือครองอยู่ทั้งหมด (Total Capital Available) (TCA)1 
หมายถึง มูลค่าสินทรัพย์ส่วนที่เกินกว่าหนี้สินของบริษัท (หรือส่วนของผู้ถือหุ้น) ตามราคาประเมิน

สินทรัพย์และหนี้สินที่ยึดหลักราคายุติธรรม โดยเงินกองทุนที่บริษัท ถือครองดังกล่าวจะถูกแยกประเภท 
เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามข้อก าหนดในประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดประเภทและ
ชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกัน
วินาศภัย ลงวัน ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554 

 

เงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมาย (Total Capital Required) (TCR)2  
หมายถึง เงินกองทุนที่บริษัทด ารงไว้เพ่ือรองรับความเสี่ยงที่บริษัทประสบในการด าเนินธุรกิจ (Risk Based 
Capital) หากบริษัทอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงก็จะต้องด ารงเงินกองทุนในระดับสูงเพ่ือรองรับ
ความเสี่ยงนั้น จะพิจารณาทั้งความเสี่ยงอันเกิดจากสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทโดยความเสี่ยงที่ต้องมี
เงินกองทุนมารองรับภายใต้กรอบการด ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง มีดังนี้ 

 

ด้านสินทรัพย์แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

(1) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) เป็นความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาของบริษัทไม่สามารถปฏิบัติ
ตามข้อ ตกลง หรือภาระผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญา ความเสี่ยงด้านเครดิตประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในตราสารหนี้ เงินให้กู้ยืม เบี้ยประกันภัยค้างรับ สินทรัพย์อ่ืน  
(2) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) เป็นความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา หรือมูลค่าสินทรัพย์
ของบริษัทมีอยู่ โดยปัจจัย ที่จะส่งผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าดังกล่าว ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในราคาตรา
สารทุน ราคาอสังหาริมทรัพย์ และสินทรัพยด์ าเนินงาน อัตราดอกเบี้ย และราคาหน่วยลงทุน 
(3) ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว (Concentration Risk) เป็นความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ 
หรือตราสารทุนที่ออกโดยผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากเกินไป หรือจากการให้กู้ยืมเงินแก่ลูกหนี้รายใด
รายหนึ่งมากเกินไป หรือจากการถือครองอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินด าเนินงานมากเกินไป 
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ด้านหนี้สิน  
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ท าหน้าที่การรับประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาค

บังคับ ซึ่งอัตราค่าเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองถูกก าหนดโดยภาครัฐ ผลจากสถิติการค านวณของนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย จะเห็นว่า การประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริง สูงกว่า ค่าเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทได้รับ เพ่ือสนองนโยบายภาครัฐ ท าให้ภาคธุรกิจประกันภัยจึงสนับสนุนให้บริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ท าหน้าที่รับประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคบังคับแทนอุตสาหกรรมประกันวินาศ
ภัยเป็นส่วนใหญ่ โดยที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด จะได้รับเงินสมทบจากธุรกิจ
ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพ่ือชดเชยผลขาดทุนดังกล่าว ซึ่ง
บริษัทได้บันทึกรับรู้ภาระหนี้สินให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานบัญชีที่ถูกต้อง 

ทั้งนี้ บริษัทได้ประเมิน การตั้งส ารองเบี้ยประกันภัย ว่าเพียงพอที่จะรองรับค่าสินไหมทดแทนที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่ หลังจากบริษัทตั้งส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (Unearned 
Premium Reserve: UPR) แล้ว บริษัทได้จัดให้มีการวัดความเพียงพอของส ารองดังกล่าว โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินว่าบริษัทมีส ารองเบี้ยประกันภัยเพียงพอหรือไม่ที่จะรองรับค่าสินไหมทดแทนที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต หากไม่เพียงพอ (Premium Deficiency) บริษัทจะต้องตั้งส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่
สิ้นสุด (Unexpired Risk Reserve: URR) เพ่ิมเติม  

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
 ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2560 

2560 2559 
สินทรัพย์รวม 11,621,509,159 11,656,256,324 
หนี้สินรวม   4,677,042,224 4,915,299,660 

- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย  3,919,001,766 4,237,348,794 
   - หนี้สินอื่น  758,040,458 677,950,866 
ส่วนของเจ้าของ  6,944,466,935 6,740,956,664 
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน  
(ร้อยละ) 

 
883% 

 
805% 

เงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้ท้ังหมด  6,392,636,068 6,203,559,189 
เงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมาย  723,748,330 770,059,463 

   
หมายเหตุ  - ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการก าหนดประเภทและชนิด

ของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกัน วินาศภัย 
ก าหนดให้นายทะเบียนอาจก าหนดมาตรการที่จ าเป็นในการก ากับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนต่ ากว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบได้ 

 - เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย  
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 - รายการข้างต้นค านวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย  

 
9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ว 
 

>> URL :  งบแสดงฐานะการเงินประจ าปี 2560 
 

http://www.rvp.co.th/document/%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA4_2560.pdf

