2
ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล
1. ประวัติ ของบริ ษัท นโยบาย วัต ถุประสงค์ และกลยุทธ์ ใ นการดาเนินธุ รกิจเพื่อให้บรรลุเ ป้าหมายในการ
ประกอบธุรกิจตามที่กาหนดไว้ รวมถึงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะ
ผลิต ภัณ ฑ์แ ละบริ การที่ สาคั ญ ช่องทางการติดต่ อกั บ บริ ษัท วิธี การและระยะเวลาที่ ใ ช้ใ นการเรี ย กร้ อ ง
พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.1 ประวัติบริษัท
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 โดยกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้ได้มีการประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับกฤษฎีกา
เล่ม 114 ตอนที่ 72ก. วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิ
ขอรับค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากในบางพื้นที่ไม่มีสาขาของบริษัทประกันภัย
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันอังคาร ที่ 24
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่ งเป็นหุ้นสามัญจานวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 10 บาท ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยบริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัยรถในขณะนั้น รวมทั้งสิ้น 71
บริษัท ในปัจจุบันบางบริษัทประกันวินาศภัยได้มีการควบรวมกัน หรือหยุดการดาเนินธุรกิจ ปัจจุบันคงเหลือ
ผู้ถือหุ้นจานวน 59 บริษัท
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด ตามที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมาย คือ
1. ให้บริการเกี่ยวกับการรับคาร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือ
เงิน ต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ และดาเนินกิจการตามที่บริษัทหรือส านัก งานกองทุ น
ทดแทนผู้ประสบภัยจะได้มอบหมาย
2. ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
3. ดาเนินกิจการอื่นตามที่กาหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ
มาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบั ญญัติคุ้มครองผู้ป ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้กาหนดภารกิจแรกให้ บริษัท กลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด คือ “ให้บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด จัดให้มีสถานที่
ดาเนิ น การเพื่อ ให้ บ ริ ก ารครบทุก จั งหวั ดรวมทั้ง กรุ งเทพมหานครให้ แล้ ว เสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ส่วนการจัดให้มีสถานที่ดาเนินการเพิ่มเติมต่อไปให้สอดคล้องกับปริมาณความ
ต้องการของการให้บริ การแก่ผู้ ประสบภัยจากรถ ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมการประกันภัยกาหนดโดย
คาแนะนาของกรรมการ” ด้วยตระหนักดีถึงภารกิจดังกล่าว คณะผู้บริหารและพนักงานชุดแรกได้ใช้ห้อง
ประชุมของสมาคมประกันวินาศภัย และห้องประชุมของบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ ดาต้าเนท จากัด (TID) เป็น
ที่ทาการชั่วคราวในการกาหนดแผนงานและแนวทางในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับ
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มอบหมาย และในวันที่ 12 มิถุนายน 2541 จึงได้ทาพิธีเปิดสานักงานใหญ่อย่างเป็นทางการ ณ สานักงาน
เลขที่ 65/42A ชั้น 3 อาคารชานาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร หลั งจากนั้ น ได้ทยอยเปิดสาขาเพิ่ม ขึ้นตามแผนงานทุก เดือ นจนในที่สุ ดเมื่ อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2541 บริษัทสามารถเปิดสาขาให้บริการแก่ผู้ประสบภัยได้ครบ 76 จังหวัดทั่วประเทศไทยได้
สาเร็จตามที่กฎหมายกาหนด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด
ได้ย้ายที่ทาการสานักงานใหญ่ ณ ที่ทาการเลขที่ 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จากัด ได้ย้ายที่ทาการสานักงานใหญ่ ไปยังสถานที่แห่งใหม่ ณ ที่ทาการเลขที่ 26 ซอยสุขุมวิท 64/2
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ป ระสบภัยจากรถ จากัด เริ่มให้บริการรับคาร้องขอและจ่ายค่าสิ น ไหม
ทดแทนใน วันที่ 12 มิถุนายน 2541 ต่อมาปรากฏว่าบริษัทประกันภัยต่างประสบภาวะขาดทุนจากการรับ
ประกันภัยรถจักรยานยนต์ ทาให้มีบริษัทประกันภัยจานวนหนึ่งไม่พร้อมที่จะรับประกันความเสี่ยงภัยรถ
ประเภทนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2542 ให้บริษัท
กลางฯ ดาเนินการรับประกันภัยเฉพาะรถจักรยานยนต์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อเป็นอีก
หนึ่ งทางเลื อกของประชาชนในการจัดทาประกันภัยประเภทนี้ และนับได้ว่าเป็นภารกิจเพิ่มเติมจากที่
ดาเนินการเฉพาะการรับคาร้องขอและจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยบริษัทกลางฯ ได้เร่งดาเนินการให้ทุกสาขา
สามารถเปิดรับประกันภัยรถจักรยานยนต์พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2542 เป็นต้นมา
1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ
1.2.1 นโยบาย
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องใน
การเพิ่ ม ศั ก ยภาพทั้ ง บุ ค คลากร ระบบงาน รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นากระบวนการท างานให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด พนักงานทุกคน ร่วมปฏิบัติงานในหน้าที่ อย่างเต็มกาลังความสามารถเพื่อ
ก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกัน เพื่อแสดงถึงเจตนาความมุ่งมั่นการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องจึงกาหนดนโยบาย
ให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติดังนี้
นโยบายคุณภาพของบริษัท
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
ในบริการด้านการจัดการสินไหมทดแทนและด้านการรับประกันภัยอย่างต่อเนื่อง
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นกลางและเป็นธรรม
นโยบายการบริหารและการจัดการ
บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส Transparency
บริหารจัดการแบบตรวจสอบได้ Accountability
บริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบ Responsibility
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ Efficiency
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1.2.2 วัตถุประสงค์
1. ให้บริการเกี่ยวกับการรับคาร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเงิน
ต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ และดาเนินกิจการตามที่บริษัทหรือสานักงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยจะได้มอบหมาย
2. ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี
3. ดาเนินกิจการอื่นตามที่กาหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ
1.2.3 กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ
1.2.3.1 วิสัยทัศน์
เป็ น สั ญลั กษณ์ของ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ ประสบภัยจากรถ เป็นผู้ นาในด้านการบริการและความ
ปลอดภัยทางถนน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับมาตรฐานสากล
1.2.3.2 พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการบริการ และการจัดการสินไหมทดแทน เพื่อผู้ประสบภัยจากรถ ให้ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ ว ถูกต้อง เป็นกลาง และเป็นธรรม พร้อมไปกับพันธมิตรและคู่ค้า ด้ว ยการ
เสริมสร้างคุณค่าและความเชื่อถือระหว่างกัน
2. พัฒนาระบบการรับประกันภัยที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านรับประกันภัย
3. พัฒนาสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน เสริมสร้างคุณค่าต่อสังคมและ
อุตสาหกรรมประกันภัย ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัย
4. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาล อันประกอบด้วยพนักงานที่มีคุณภาพ มี
จริยธรรม มีความภาคภูมิใจในคุณค่าการทางานเพื่อส่วนรวม คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
พันธมิตร ผู้ถือหุ้น และบริษัท
1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด เป็นบริษัทจากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และเป็นบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยนับแต่ได้จดทะเบียน
2. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด ได้รับเงินสมทบจากทุกบริษัทประกันวินาศภัย ที่เป็นผู้
ถือหุ้ น เพื่อเป็ น ค่าใช้จ่ ายของบริ ษั ท เป็น ไปตามสั ดส่ ว นของเบี้ยประกั นภัยที่บริษั ทได้รับจากการรั บ
ประกันภัยตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา10ทวิ)
3. บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจากัด ให้บริการรับคาร้องขอและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือ
เงินต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยดาเนินการแทนบริษัท ประกันภัยหรือสานักงานกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย ตามที่ได้มอบหมาย ให้ทาหน้าที่
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4. บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจากัด ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย การรับประกันภัย ภาค
บังคับเฉพาะรถจักรยานยนต์ ตามพระราชบัญญัตินี้ การรับประกันภัย ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
เพื่อส่งเสริมรองรับ อัตราเบี้ยประกันภัย ภาคบังคับ ซึ่งถูกกาหนดโดย สานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ผลการรับประกันภัยกลุ่มรถจักรยานยนต์ ทาให้ธุรกิจ
ขาดทุน ตามมาตรา 10 ทวิ บริษัทกลางฯ จึงได้รับเงินสมทบ จากผู้ถือหุ้น สาหรับการบริหารจัดการ
5. ดาเนินกิจการอื่นตามที่กาหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและ
ข้อบังคับของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจากัดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
6. ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ส านั ก งานประกั น ภั ย รถผ่ า นแดนแห่ ง ชาติ ( National Bureau of Insurance)
สมาชิกในกลุ่ มประเทศ ASEAN จานวน 10 ประเทศ ได้ร่วมลงนามในกรอบความตกลงว่าด้ว ยการ
อานวยความสะดวกในการขนส่งสิ นค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (The ASEAN Framework
Agreement on the Facilitation of Goods in Transit : The GIT Agreement) เ มื่ อ วั น ที่ 1 6
ธันวาคม 2541 ที่เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นการสนับสนุน
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในกลุ่ม ASEAN และทาให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของประเทศใน
ภูมิภาคนี้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยความตกลง GIT ประกอบไปด้วยสนธิสัญญารวม 9 ฉบับ โดยสนธิสัญญาฉบับ
ที่ 5 เป็ น เรื่ อ งที่ ว่ า ด้ ว ยโครงการประกั น ภั ย รถยนต์ ภ าคบั ง คั บ ของอาเซี ย น (Protocol 5 : ASEAN
Scheme of Compulsory Motor Vehicle Insurance) ประเทศไทยโดยภาครั ฐ ได้ ด าเนิ นการตาม
ขั้นตอนการยืนยันสัตยาบันไปยัง ASEAN Secretariat เพื่อแสดงว่าประเทศไทยได้แต่งตั้ง บริษัท กลาง
คุ้มครองผู้ ป ระสบภัย จากรถ จ ากัด ได้รับการแต่ งตั้งให้ เป็น Thai National Bureau of Insurance
อย่างเป็นทางการและเพื่อการดาเนินการตามพิธีสาร 5 ว่าด้วยโครงการประกันภัยรถผ่านแดนอาเซียน
ในปัจจุบัน มีบริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นสมาชิกโครงการจานวน 24 บริษัท
ต่อมาในการประชุม ASEAN Council of Bureau (COB) ครั้งที่ 14 (14th ASEAN Council of
Bureau Meeting) ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ จั ด ตั้ ง คณะท างาน (COB Working Group) โดยมี ส มาชิ ก จาก
สานักงานประกันภัยรถผ่านแดนของประเทศสมาชิก และได้มีมติแต่งตั้งบริษัทกลางฯ ในฐานะสภา
ส านั กงานประกัน ภัย รถผ่ านแดนประเทศไทย (Thailand National Bureau) เป็นรองประธานสภา
สานักงานประกันภัยรถผ่านแดนอาเซียน ซึ่งมีวาระ 3 ปี เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานของโครงการ
ประกันภัยรถผ่านแดนภาคบังคับอาเซียน
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1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่สาคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัย
แยกตามประเภทของการรับประกันภัย
ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจาปี 2561
หน่วย : ล้านบาท

จานวนเบี้ย
ประกันภัยรับ
โดยตรง
สัดส่วนของเบี้ย
ประกันภัย
(ร้อยละ)
หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงานงบการเงินบริษัท

รวม

อื่นๆ

สุขภาพ

อุบัติเหตุส่วน
บุคคล

วิศวกรรม

ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ความเสียงภัย
ทรัพย์สิน

ภาคสมัครใจ

ภาคบังคับ

สินค้า

การ
ประกัน
อัคคีภัย

ตัวเรือ

รายการ

การประกันภัย การประกันภัย
ทางทะเล
รถยนต์
และขนส่ง

4,358

4,358

100%

100%

1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่า
สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1. ขั้นตอนเตรียมเอกสารตามกฎหมาย
- กรณี บาดเจ็บ : สาเนาบัตรประชาชน และใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
- กรณี สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร :สาเนาบัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ บันทึก
ประจาวัน
- กรณี เสียชีวิต : สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต สาเนาบัตรทายาท
ใบมรณบัตร และบันทึกประจาวันตารวจ
- กรณี ค่าชดเชยรายวัน (ยกเว้น ผู้ขับขี่ฝ่ายประมาท) : สาเนาบัตรประชาชน ใบรับรองผู้ป่วยใน
- กรณี การมอบอานาจ : ให้มีชุดหนังสือมอบอานาจ สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ
อานาจ
2. การยื่นคาร้องขอ
- กรอกแบบยื่นคาร้องขอ 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 มีเจ้าหน้าที่
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ตลอด 24 ชั่วโมงที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยให้คาแนะนาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ. และร่วมประสานงานกับบริษัทประกันภัย
โรงพยาบาล สถานีตารวจ เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถได้รับความเหลือ และได้รับความคุ้มครอง
ตาม พ.ร.บ. อย่างรวดเร็ว ด้วยความถูกต้อง เป็นกลาง และเป็นธรรม
2. ผ่านระบบ Internet
ท่านสามารถค้นหาข้อมูล ของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ ประสบภัยจากรถ จากัด
เพิ่มเติมที่ได้ www.rvp.co.th
3. สาขา ของ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด มีทุกจังหวัดทั่วประเทศ
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4. สานักงานใหญ่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด (เริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)
เลขที่ 26 ซอยสุขมุ วิท 64/2 ถนน สุขมุ วิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
10260 โทรศัพท์ 0-2100-9191 โทรสาร 0-2396-2093-4
2. กรอบการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และกระบวนการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท รวมถึ ง รายละเอี ย ดใน
การดาเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว
2.1 กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
2.1.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความ
โปร่ ง ใส และเพิ่ ม ความเชื่ อ มั่ น ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย จึ ง ได้ ก าหนดนโยบาย
สนับสนุนการกากับดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักสาคัญ ดังนี้
 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
 คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วย
ความรอบคอบและระมั ด ระวั ง รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทาของตนเอง
 การดาเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
 การดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมที่เหมาะสม
 การกาหนดจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักในความสาคัญและเคารพต่อสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทุกราย มีการส่งเสริมสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ สิทธิในการ
ซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอชื่อบุค คลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินสอบบัญชี สิทธิการได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยมุ่งเน้นให้มี
การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้อง
2. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัทมีนโยบายให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพราะเชื่อว่าผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มจะสนับสนุนและส่งผลให้การดาเนินงานและภาพลักษณ์ของบริษัทโดดเด่น และมีผลการ
ดาเนินงานเป็นที่ประจักษ์ต่อธุรกิจและสังคมภายนอก อย่างไรก็ดีบริษัทตระหนักถึงความสาคัญ หน้าที่
และความรับผิดชอบที่ควรมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งต่างมีความคาดหวังที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้
ถือหุ้น ลูกค้า ประชาชน สถานพยาบาล ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ตลอดจนภาครัฐ
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3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริ ษัท มีน โยบายให้ เ ปิด เผยข้อ มูล ส าคัญที่ เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ทั้งข้อมูล ทาง
การเงินและข้อมูล ที่มิใช่ข้อมูล ทางการเงินผ่านทางรายงานประจาปี หรือ www.rvp.co.th โดยมีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน
ข้อมูลสาคัญที่เปิดเผยโดยสรุป ดังนี้
3.1 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 13 ท่านประกอบด้วย
• กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น
12
ท่าน
(เป็นตัวแทนของกลุ่มใหญ่ 4 ท่าน กลุ่มกลาง 4 ท่าน และกลุ่มเล็ก 4 ท่าน)
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1
ท่าน
3.2 ความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศทางการเงินของบริษัท
ที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศ
ไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบั ติอย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง
และประมาณการที่ดีที่สุด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
3.3 ค่าตอบแทนกรรมการ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น
มีหน้าที่สาคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สาคัญของบริ ษัท รวมทั้งดูแลให้มั่นใจว่าคณะ
ผู้บริหารได้นานโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติตามที่กาหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
4.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนผู้ถือหุ้นที่มากด้วยความรู้
และประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน ซึ่งล้วนแต่เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของบริษัท คณะกรรมการ
บริษัทมีส่วนสาคัญในการพิจารณาวิสัยทัศน์ และเป้าหมายทางธุรกิจที่สาคัญของบริษัท ตลอดจนกากับ
ดูแลให้การดาเนินการของฝ่ายจัดการเป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยกรรมการผู้จัดการในฐานะผู้บริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการดูแลการดาเนินธุรกิจและการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษั ท การใช้อานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท จะคานึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด
มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งกากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการเป็นไปตามแนวทางที่
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย
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 จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทมีข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและ
พนั กงาน เพื่อให้ ผู้ ที่เกี่ย วข้องยึ ดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติห น้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและ
สังคม โดยผู้เกี่ยวข้องได้ตกลงที่จะถือปฏิบัติและบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานสม่าเสมอและติดตาม
การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจา รวมถึงกาหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนในการดู แ ล เพื่ อ ป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
โดยเฉพาะในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระใดๆ กรรมการ
ท่านนั้นต้องเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ
4.2 ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสาคัญต่อการสร้างระบบควบคุมภายในทั้งการควบคุม
ทางการเงิน การดาเนินงานและการปฏิบัติ งาน โดยมีสานักตรวจสอบทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงิน
ที่สาคัญของบริษัท ได้ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สานักตรวจสอบมี
ความเป็นอิสระสามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัท จึงกาหนดให้
สานักตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการประเมินผล
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
4.3 การบริหารงานภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
บริ ษั ท มี ก ารตรวจติ ด ตามคุ ณ ภาพภายในโดยคณะผู้ ต รวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
(Internal Quality Audit : IQA) ตามระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพมาตรฐาน ISO 9001 เพื่ อ ควบคุ ม การ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นไปตามนโยบายคุณภาพและระเบียบปฏิบัติงาน
คุณภาพตามที่บริษัทกาหนด เพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ที่ได้รับการรับรอง
ระบบจากสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ (NSC) และสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ
4.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีการกาหนดวันประชุมในวันอังคารสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาเป็น โดยมีการกาหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณา
ติดตามผลการดาเนินงานเป็นประจา
4.5 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน เพื่อศึกษา
กลั่นกรองงานและดูแลกิจกรรมเฉพาะที่จาเป็นและสาคัญ โดยประธานกรรมการของทั้งสองคณะเป็น
กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร และคณะกรรมการทั้งสองคณะส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและระเบียบ
การลงทุน
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2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท

12
2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
นายอานนท์ วังวสุ
ประธานกรรมการ
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
รองประธานกรรมการ
นายอรัญ
ศรีว่องไทย
รองประธานกรรมการ
นายมนัส
เกษกมล
กรรมการ
นายดลเดช
สัจจวีระกุล
กรรมการ
นายประหยัด ฐิตะธรรมกุล
กรรมการ
นายวาสิต
ล่าซา
กรรมการ
ดร.สมพร
สืบถวิลกุล
กรรมการ
นางสาวบังอร มี้เจริญ
กรรมการ
นายคมสัน
ทองตัน
กรรมการ
นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการ
นายวัลลภ
จิตต์สนอง
กรรมการ
นายนพดล
สันติภากรณ์
กรรมการผู้จัดการ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. กาหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัท
1.1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาที่สร้างคุณค่าให้ แก่
กิ จ การโดย ก าหนดทิ ศ ทางนโยบายและกลยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้าหมาย การดาเนินงาน การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
และหลีกเลี่ยงการรับความเสี่ยงที่เกินกว่าระดับที่ยอมรับได้
1.2 คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้ว ยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.3 คณะกรรมการจัดให้บริษัทมีนโยบายการดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้องกันการทา
เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยไม่คานึงถึงความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัท
1.4 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายกระบวนการแจ้งเบาะแสในองค์กร เพื่อสอดส่องดูแล รวมทั้ง
การรายงานสิ่งที่อาจกระทาผิดกฎหมาย ขัดต่อนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ รวมถึงจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ
1.5 คณะกรรมการจัดให้มีการกาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุม
ถึงกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากรหลักในหน่วยงานควบคุม และหน่วยงานที่ก่อนให้เกิดความ
เสี่ยงสาคัญ โดยคานึงถึงความมั่นคงระยะยาวของบริษัท
1.6 คณะกรรมการจั ดให้ มีบทบัญญัติด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของ
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติสืบไป โดยบริษัทกลางฯ จัดทาเป็นคู่มือ
ปฏิบัติงานเรื่องจรรยาบรรณขององค์กร
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1.7 คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ใ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.8 ภายใต้บังคับมาตรา 10 ทวิ แห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ การแต่งตั้ง
และถอดถอนกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
2. กากับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการ และกลไกในการควบคุมติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิผล
2.1 คณะกรรมการจัดให้มีการควบคุมติดตามตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดโครงสร้าง
บริษัทแบ่งแยกหน้าที่การกากับและการบริหารจัดการ หน้าที่ความรับผิดชอบ คณะกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงานไว้อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในตามกฎหมายกาหนด
รองรับความเสี่ยงที่สาคัญและควบคุมความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึง จัดให้มีระบบการ
ตรวจสอบภายในและภายนอก อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
2.3 คณะกรรมการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยเหมาะสมตามลั ก ษณะของธุ ร กิ จ
สนับสนุนการทาหน้าที่ของคณะกรรมการและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญต่อการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการลงทุน เป็นอย่างน้อย
2.4 คณะกรรมการจัดให้มีการกากับดูแลการสอบบัญชีของบริษัท โดยคัดเลื อก แต่งตั้ง และถอด
ถอน เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจประกันภัย การประเมินมูลค่า
ส ารองประกั น ภั ย รวมถึ ง การจั ด ท ารายงานที่ มี ข้ อ คิ ด เห็ น จากผู้ บ ริห ารระดั บสู ง เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท
2.5 จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบ
บัญชีปีละครั้งและการคัดเลือก ผู้สอบบัญชีให้พิจารณาตามรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับและประกอบธุรกิจประกันภัย
2.6 จัดให้มีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี แบบองค์
รวมทั้งคณะหรือรายบุคคล
2.7 จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีต่อสาธารณะ
2.8 จั ดให้ มีการจั ดทารายงานทางการเงิ นที่ ถู กต้ อ ง น่าเชื่อถือ เปิดเผยข้อมูล ส าคัญ เพียงพอ
ทันเวลาต่อสาธารณะ ต่อหน่วยงานกากับ ตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2.9 คณะกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับบริษัท
หรือผู้ถือหุ้น
3. ติดตามกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
3.1 การกากับให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท
3.2 การกากับ ติดตามการดาเนินงานของผู้ บริ ห ารเป็น ไปตามกลยุ ทธ์ นโยบาย วัตถุประสงค์
เป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 กากับให้มีเงินกองทุนที่มั่นคงเพียงพอ รองรับการดาเนินธุรกิจทั้งปัจจุบันและอนาคต ติดตาม
ดูแล กากับ เงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่มั่นคง
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3.4 ให้ผู้บริหารรายงานเรื่องสาคัญของบริษัท กระบวนการรายงานข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการ
ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามอานาจและความรับผิดชอบ อย่างสมบูรณ์
3.5 ให้บริษัทมีการดูแลปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม โดยมีกระบวนการเสนอขาย และ ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาอย่างชัดเจนไม่เกิดความเข้าใจผิดใดๆ
คณะผู้บริหาร
นายนพดล
นายประสิทธิ์
นายกรวิชญ์
นายประยูร
นายศักดิ์ชัย
นางสาวดวงพร
นางสาวธารินี
นางสาวเพ็ญสุดา

สันติภากรณ์
คาเกิด
สกุลตัง
ภู่แส
สรขันธ์
ศรีว่องไทย
ปานเขียว
อุสาหพานิช

กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้อานวยการสานักตรวจสอบ
ผู้อานวยการสานักบริหารอัตราและการรักษาพยาบาล
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้อานวยการสานักบริหารความเสี่ยงและกากับการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ผู้อานวยการสานักกรรมการผู้จัดการ
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการฝ่ายรับประกันภัยและการตลาด
ผู้อานวยการฝ่ายสินไหมทดแทน
ผู้อานวยการฝ่ายกิจการสาขา
ผู้อานวยการฝ่ายสานักงานและธุรการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักตรวจสอบ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการสาขา

นางสาวสายจิตร์ สินปรุ
นางสาวนิศา
เชียรเตชากุล
นายชนัน
นิธิธรรมวัตร
นายณัฏฐปคัลย์ สลับแสง
นายเกษม
สังข์ภิรมย์
นายสมชาย
สุดเสนาะ
นางสาวสุรัตน์
รุ่งอารี
นางสุนันทา
เอียดเจริญ
นายกิตติ
จาระวรรโณ
นายพิพิธ
ภักดีไทย
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารบริษัท
1. ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ นโยบาย กลยุ ท ธ์ และเป้ า หมายองค์ ก ร ตลอดจนการจั ด ท าแผนงานและ
งบประมาณประจาปีเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
2. วางโครงสร้างและกาหนดขั้นตอนเพื่อให้การดาเนินการที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ มติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และมาตรฐานแห่งจริยธรรมด้วยความสุจริตและด้วยความระมัดระวัง
3. วางโครงสร้างและกาหนดขั้นตอนเพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และ กากับ ตรวจสอบ ตาม
ระบบควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
4. ติดตามและประเมินผลการทาหน้าที่บริหารจัดการในแต่ละหน่วยงานเพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์ภายใต้
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
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5. กาหนดนโยบายและมาตรการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานของพนักงานและแนวทางใน
การส่งเสริมพัฒนาองค์กร ระบบงาน การบริหารและการฝึกอบรมบุคลากรในทุกระดับ
6. อานวยความเป็นธรรมให้ กับผู้ ใต้บังคับบัญชาอย่างถ้ว นทั่วตลอดจนการพิจารณาข้อคิดเห็ น และ
ข้อเสนอแนะจากผู้ใต้บังคับบัญ ชา เพื่อนามาประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานให้บรรลุ ตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. พิจารณากลั่นกรองการดาเนินงานทางธุรกิจ รวมทั้งมีอานาจอนุมัติตามระเบียบที่กาหนดไว้
8. รายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมขององค์กรต่อคณะกรรมการบริษัทและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น บริษัทประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย และ
ส านั ก งานก ากั บ และส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย เพื่ อ ให้ มี ก ารประสานงานระหว่ า งกั น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
10. สื่อสารนโยบายและการดาเนินงานต่างๆของบริษัท ให้พนักงานทุกระดับได้รั บทราบและถือปฏิบัติ
อย่างทั่วถึง
11. ศึกษาช่องทางและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจของบริษัทให้กว้างขวางมากขึ้น
12. พัฒนาเทคโนโลยีและระบบการบริหารใหม่ๆ เพื่อนามาใช้ปรับปรุงการดาเนินงานและประสิทธิภาพ
ในการให้บริการของบริษัท
13. ออกพบปะเยี่ยมเยียนพนักงาน เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
14. ปฏิบัติงานตามระเบียบ คาสั่งและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและงานอื่นๆที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2.4 คณะกรรมการชุดย่อย
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
นายอานนท์
วังวสุ
ประธานกรรมการ
นายประหยัด ฐิตะธรรมกุล
กรรมการ
นางสาวบังอร มี้เจริญ
กรรมการ
บทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลที่
สาคัญโดยครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยประสานงานกับผู้สอบ
บัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบเพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ
2. สอบทานและประเมินผลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในระบบการตรวจสอบภายใน ระบบ
บริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ หมาะสม มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลรั ด กุ ม ตามกรอบที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ เป็ น
มาตรฐานสากล รวมถึงกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยข้อกาหนดของสานักงาน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
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4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระ ทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทน รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
5. ให้คาแนะนาแก่ฝ่ายบริหารในการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือระบบงานเพื่อลดความ
เสี่ยงในเรื่องต่างๆ ให้ได้รายงานการเงินที่ถูกต้อง ชัดเจนมีระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพ
น ารายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขภายในเวลาที่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็ น ควร กรณี ค ณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อ มี ข้ อ สงสั ย หรื อ การกระท าใด
ดังต่อไปนี้
ก. รายการที่เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข. การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน
ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
6. สอบทานหลักฐานการไตร่สวนภายใน เมื่อมีข้อสงสัย หรือสงสัยว่าอาจมีการทุจริตหรื อสิ่ ง
ผิดปกติหรือมีความบกพร่องสาคัญในระบบการควบคุมภายในและนาเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา
7. สั่งการและสอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกาหนดของ
ทางการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลดาเนินงานของบริษัทอย่างมีสาระสาคัญ
8. ให้คาแนะนาในการกาหนดนโยบายด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้ง ติดตาม ประเมิน
รายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
9. แสดงความเห็น ประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมต่ อ
คณะกรรมการบริษัท
10. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการมอบหมายด้ ว ยความเห็ น ขอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือมอบหมายเป็นการเฉพาะ อาธิเช่น ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง เสนอ
ความเห็ น ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผู้บริหาร Code of Conducts ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสาคัญที่ต้องเสนอ
ต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกาหนด เช่น รายงานของฝ่ายบริหารนายงานประจาปี เป็นต้น
2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายนพดล
สันติภากรณ์
นายประสิทธิ์
คาเกิด
นายกรวิชญ์
สกุลตัง
นายประยูร
ภู่แส
นางสาวสายจิตร์ สินปรุ
นางสาวเพ็ญสุดา อุสาหพานิช

กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้อานวยการสานักกรรมการผู้จัดการ
ผู้อานวยการสานักบริหารความเสี่ ยงและกากับการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบ
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บทบาทและหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความ
เสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สาคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการรับ
ประกันภัย ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านตลาด และความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติการ เป็นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และ
ดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพี ย งพอของนโยบายและระบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยรวมถึ ง ความมี
ประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กาหนด โดยคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงจะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4. รายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ทอย่ า งสม่ าเสมอในสิ่ ง ที่ ต้อ งด าเนิ นการปรั บปรุง แก้ ไ ขเพื่อ
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กาหนด
ทั้งนี้ สานักบริหารความเสี่ยงและกากับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ มีหน้าที่จัดทา
รายงานสถานะความเสี่ ย ง และรายงานการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการบริ ห ารความเสี่ ย งต่ อ คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีการประชุมเป็นประจาอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อติดตาม
สถานะความเสี่ย งรวมถึงความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ ยง เพื่อขอข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงในสิ่งที่ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการ
บริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่กาหนดตามความเหมาะสม
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
ประธานกรรมการ
นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการ
นายมนัส
เกษกมล
กรรมการ
นายนพดล
สันติภากรณ์
กรรมการ
บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการลงทุน
1. พิจารณากาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ขอบเขตการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท ให้สอดคล้อง
และเป็ น ไปตามกฎระเบี ยบ หลั กเกณฑ์ ต ามประกาศคณะกรรมการก ากับ และส่ งเสริ ม การ
ประกอบธุรกิจ
2. พิจารณาจัดทาแผนการลงทุนประจาปี
3. กากับ ดูแล และควบคุมการบริหารการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกผู้ทาหน้าที่ดูแลและรับฝากทรัพย์สินของบริษัท (Custodian)
5. พิจารณาคัดเลือกผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
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6. พิจ ารณาเรื่ องที่เกี่ย วข้องกับการลงทุนและประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ และและนาเสนอ
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
7. ดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2.4.4 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษั ท มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา และพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 208/2557 วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 โดยมีรายนามดังนี้
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
นายดลเดช สัจจวีระกุล
นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์
บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
1. กาหนดนโยบายการจ่ ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจานวนค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติ
2. ดูแลให้กรรมการ และผู้มีอานาจในการจัดการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบ
3. กาหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการ เพื่อการพิจารณา
ปรับผลตอบแทนประจาปี โดยคานึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
4. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ
รวมทั้งการจัดทารายงานการกาหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
เป้าหมาย การดาเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงาน
ประจาปีของบริษัท
2.4.5 คณะกรรมการอื่นๆ
ไม่มี
2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
ตามข้อบังคับของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
1. ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา10 ทวิ แห่ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ย การคุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จากรถ ให้ บ ริ ษั ท มี
คณะกรรมการของบริษัทตามจานวนที่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นกาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าเก้าคนและ
ไม่เกินสิบหกคน และกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นฐานอยู่ใน
ราชอาณาจักร
2. กรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการทั้งหมด จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
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3. กรรมการของบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 1154 และมาตรา 1168 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา 34 แห่งกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และ
ต้องไม่เคยถูกถอดถอน ตามมาตรา 10 ทวิ แห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ
4. ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มาจากการเสนอชื่อ
ของกลุ่มผู้ถือหุ้นตาม (1) (2) และ (3) ดังต่อไปนี้
(1) จานวนไม่เกินสี่คน จากการเสนอชื่อของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือหุ้นไม่เกินห้าหมื่น
หุ้น
(2) จานวนไม่เกินสี่คน จากการเสนอชื่อของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือหุ้นเกินกว่าจานวน
สูงสุดที่กาหนดไว้ใน (1) แต่ไม่เกินห้าแสนหุ้น
(3) จานวนไม่เกินสี่คน จากการเสนอชื่อของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือหุ้นเกินกว่าจานวน
สูงสุดที่กาหนดไว้ใน (2)
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการของบริษัทที่มาจากการเสนอชื่อโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นตาม (1)
(2) และ (3) สัดส่วนของกรรมการแต่ละกลุ่มต้องเป็นสัดส่วนที่เท่ากัน
ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น เลื อ กตั้ ง กรรมการเพิ่ ม ขึ้ น จากที่ ก าหนดไว้ ใ นวรรคแรกได้ อี ก ไม่ เ กิ น สี่ ค น
ประกอบด้วยผู้แทนจากกรมการประกันภัยหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันวินาศภัย จานวนสามคน
ทั้งนี้ โ ดยคาแนะน าของอธิบ ดีกรมการประกันภัย และกรรมการผู้ จั ดการจากการเสนอชื่ อ ของ
คณะกรรมการของบริษัท
การเลื อ กตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น กรรมการ ตามวรรคสาม ให้ พิ จ ารณาจากบุ ค คลซึ่ ง มี
ประสบการณ์ โดยได้เคยทางานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัยภาครัฐ หรือเอกชน
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี และต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
การเสนอชื่ อ กรรมการผู้ จั ด การ ตามวรรคสาม คณะกรรมการจะเสนอชื่ อ บุ ค คลจาก
คณะกรรมการหรือจากบุคคลภายนอกก็ได้
การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทตามข้อนี้ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
5. ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เป็นผู้กาหนดอานาจกรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทนบริษัท
6. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วย
คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกาหนด
ค่าตอบแทนเป็น จานวนแน่น อนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดเป็นคราวๆ หรือให้มีผ ล
ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้
ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือ
ลูกจ้างของบริษัท
7. ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสามของจานวนกรรมการในขณะนั้น
พ้นจากตาแหน่ง ถ้าจานวนกรรมการที่จะพ้นจากตาแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้
ออกโดยใช้จานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

20
หลังจากวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ การพ้ นจากตาแหน่งกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีที่หนึ่ง
และปีที่สองให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจาก
ตาแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตาแหน่งมานานเท่าๆ กันเป็นจานวนมากกว่า
จานวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตาแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตาแหน่งโดยวิธีจับ
สลาก กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
8. นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเป็นไปตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ และข้อบังคับของบริษัท
2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)
การก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น โดย ค่ า ตอบแทน
กรรมการ แยก จากค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการทุกท่านจะได้ทุกเดือน ส่วนค่าเบี้ยประชุม
กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม ที่จะได้รับ
การกาหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร มีการดาเนินการที่โปร่งใส ซึ่งอยู่ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัท
อนุมัติไว้ โดยใช้หลักในการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารตามหลักการประเมินค่างานอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณา
ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ เช่น ดัชนีวัดความสาเร็จขององค์กร การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี 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 จากัด ตระหนักถึงความสาคัญในการบริหารความเสี่ยงใน
การดาเนินงานของบริษัท เพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและพันธกิจของบริษัท บริษัทจึง
ได้จัดทานโยบายบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ ยงของบริษัท
โดยครอบคลุมกิจกรรมการดาเนินงานหลักทั้งด้านการรับประกันภัย การจ่ายค่าสินไหมทดแทน และการ
ดาเนินงานสนับสนุนของทุกฝ่ายงาน รวมทั้งครอบคลุมการดาเนินงานในการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น และ
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท โดยผู้บริหารและพนัก งานทุกคนจะเป็นเจ้าของความ
เสี่ยงตามหน้าที่การปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้
3.1.1.2 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
1. การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร
คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปตาม
นโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยกาหนดให้บริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและกรอบการบริหาร
ความเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพเพี ย งพอ และจั ด การความเสี่ ยงที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นให้ อ ยู่ ในระดั บ ที่ ย อมรับได้
ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนในองค์กร มีหน้าที่ในการทาความเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยง
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รวมทั้งรับผิดชอบในการสนับสนุน และนาหลักการบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้ขอบเขตของ
งานที่รับผิดชอบ
2. ประสานการบริหารความเสี่ยงกับการกาหนดกลยุทธ์และแผนการดาเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ความเสี่ยงเป็นพื้นฐานในการกาหนดมาตรการ และ
วิธีปฏิบัติต่างๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ บริษัทจึงกาหนดให้นาผลลัพธ์ที่ได้
จากกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ประกอบการกาหนดแนวคิด และแนวทางการปฏิบัติ ไม่ว่าจะอยู่
ในรูปแบบของแผนกลยุทธ์ หรือแผนการดาเนินงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเกิดผลในทางปฏิบัติ
สอดคล้องกับกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม
3. บูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นระบบและมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
กาหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการของทุก
หน่วยงานในองค์กร โดยวางระบบให้การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง เชื่อมโยง
และสอดรับกัน รวมทั้งทาความเข้าใจต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อพิจารณากาหนดแนวทาง นโยบาย ในการจัดการกับความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นเป็นไปในแนวทางแบบเดียวกันและมีจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง
4. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
บริ ษั ท ก าหนดให้ ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
เสริมสร้างวินัย ให้มีการดาเนินการเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ โดยการ
ติดตามและประเมินผลให้ทราบผลการดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง และทบทวนให้การ
บริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลง และผลที่องค์กรและแต่ละบุคคลจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง
5. สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กร
บริษัทมีระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการข้อมูล ที่มี
ความสาคัญเพื่อให้ธุรกิจดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ช่วยป้องกันระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กรจากความ
เสี่ยงต่อภัยคุกคามต่างๆ รวมทั้งยังช่วยป้องกันกระบวนการทางธุรกิจจากความเสี่ยงหากเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด ให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและทันเวลา นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสาคัญต่อ
การสื่ อสารภายในองค์กร โดยทาให้ ทั้งฝ่ ายบริห ารและฝ่ ายปฏิบัติการรับทราบข้อมูล ที่ส อดคล้ องกั น
สามารถรับรู้ปัญหาขององค์กรได้ทั้งหมด ช่วยกันปฏิบัติภารกิจขององค์กรและมีการประสานงานระหว่าง
กัน
6. ตอบสนองต่อความเสี่ยงด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
บริษัทมีการนาเสนอผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งนาเสนอแผนการ
จัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยการคัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสมที่สุด โดยคานึงถึงระดับความเสี่ยงที่จะยอมรับได้ (Risk Appetite) รวมทั้งประโยชน์ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม รวมถึงข้อบังคับและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
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7. การฝึกอบรมและกลไกด้านทรัพยากรบุคคล
บริษัทกาหนดให้พนักงานทุกคนในองค์กรต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจกรอบการบริหาร
ความเสี่ยง และความรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง โดยคานึงถึงระดับความรับผิดชอบและความรู้
เกี่ยวกับความเสี่ยง และพนักงานใหม่ทุกคนได้รับการฝึกอบรมผ่านการปฐมนิเทศน์
8. ปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่นาไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่าให้กับ
การปฏิบัติงานของบริษัท
กาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติของทุกหน่วยงาน โดย
อาศัยโครงสร้างการจัดองค์กร นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกอบกับการใช้ระบบข้อมูลและการ
รายงานที่เหมาะสมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
9. การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
กาหนดให้มีวิธีการที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีการรายงานและการ
สอบทานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่ างสม่าเสมอภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความ
เสี่ยงที่บริษัทกาหนด
3.1.2 กระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
1. การระบุความเสี่ยง : การพิจารณาวิเคราะห์หาเหตุการณ์ที่จะทาให้ไม่สามารถดาเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่บริษัทกาหนดหรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยการระบุ
ความเสี่ ย งจะต้องพิจ ารณาถึงสาเหตุที่แท้จริง(Root Cause) ของความเสี่ ยงนั้น ทั้งจากปัจจัย
ภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อเป้าหมายและผลการปฏิบัติงานของ
บริษัทในอันที่จะทาให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทตามที่
ได้ตั้งไว้
2. การประเมินความเสี่ยง : การประมาณค่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุขึ้นมาจาก
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และผลกระทบที่เกิดต่อบริษัทหากความเสี่ยงนั้นได้เกิดขึ้น เพื่อประเมินว่าขนาด
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั้นมีความรุนแรงอยู่ในระดับใด โดยประเมินอ้างอิงตามเกณฑ์ในการประเมิน
ความเสี่ยงของบริษัท
3. การตอบสนองความเสี่ยง : พิจารณาแนวทางตอบสนองความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงที่ได้ทา
การประเมิน ให้สอดคล้องระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้สูงสุด (Risk Tolerance) ของบริษัท โดยเปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากแนวทางตอบสนองความเสี่ยง
4. การกาหนดกิจกรรมควบคุม : พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของกิจกรรมควบคุมความ
เสี่ยงที่มีการปฏิบัติอยู่เดิม รวมถึงการกาหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงใหม่ เพื่อให้ระดับความ
เสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
5. การติดตามและรายงาน : เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มของความเสี่ยง โดยติดตามจากดัชนีชี้วั ด
ความเสี่ยง (Key Risk Indicator) รวมถึงติดตามผลการดาเนินงานในการบริหารความเสี่ยงว่ามี
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ความเหมาะสมและสามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพื่อรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง
3.1.3 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
กาหนดระดับความเสี่ยงที่บริษัทสามารถยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
บริษัท โดยบริษัทได้กาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท โดยการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายงาน
เจ้าของความเสี่ยง จะกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามหน้าที่การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม
กรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยการปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 ได้มีการระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของแต่ละหน้าที่งานที่มี
ส่ ว นเกี่ย วข้อง ภายในระเบี ย บขั้น ตอนการปฏิบัติงานคุ ณภาพ (Quality Procedures : QP) เพื่อเป็น
เป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงของเจ้าของความเสี่ยงที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
3.1.4 ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator)
คือ ข้อมูลที่ใช้ติดตามแนวโน้มของความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นมาตรวัด (Measure) หรือจุดเตือนภัย
(Trigger point) ของสถานะหรือแนวโน้มความเสี่ยงในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งใช้ในการประเมินความมี
ประสิทธิผลของแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามปรับปรุง พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง โดยดัชนีชี้วัดความเสี่ยงอาจกาหนดข้อมูลที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงล่วงหน้า
(Leading Indicator) หรือดัชนีที่ใช้ชี้วัดภายหลังที่เกิดความเสี่ยงแล้ว (Lagging Indicator) ซึ่งฝ่าย
งานเจ้าของความเสี่ยง จะกาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง จากข้อมูลสถิติที่มีความสัมพันธ์ต่อความเสี่ยง
ของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยการปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ได้มีการ
ระบุดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ของแต่ละฟังก์ชันงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายในระเบียบ
ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านคุ ณ ภาพ (Quality Procedures : QP) เพื่ อ ให้ เ จ้ า ของความเสี่ ย งที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องในการปฏิบั ติงาน สามารถติดตาม รายงาน สถานะและแนวโน้มความเสี่ยง และบริห าร
จัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ (Risk Appetite)
3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)
บริษัทมีการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงินในการบริหาร
สินทรัพย์ อันได้แก่ ความเสี่ยงด้านการประมาณการหนี้สินค่าสินไหมทดแทนคลาดเคลื่อน ความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงทางด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน ความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อรองรับการจ่ายชาระหนี้สินสาหรับการดาเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ บริษัทได้กาหนดกลยุทธ์การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินที่เน้นไปทางการรักษาสภาพคล่องทาง
การเงินเพื่อให้เพียงพอที่จะจ่ายชาระหนี้สินตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทนามาใช้ในการ
พิจารณาตัดสินใจในการลงทุน บริษัทมีการประมาณการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่า ยอย่าง
สม่าเสมอและจัดสรรเงินลงทุนที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี ความเสี่ยงต่า และหากในกรณีมีความจาเป็น
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สามารถแปรสภาพคล่องเป็นเงินสดได้ ตามสถานการณ์ โดยฝ่ายจัดการด้านการลงทุน จะเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกหลักทรัพย์ (เงินประจำ ตราสารหนี้ภาครัฐ/เอกชน กองทุนรวม ) จากผู้ ค้าหลักทรัพย์ (ธนาคาร
,บล.,บลจ.) โดยวิเคราะห์ถึงอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงภายใต้ข้อจำกัด ขอบเขตและสัดส่วนการ
ลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณา เช่น การลงทุนในเงิน
ฝากธนาคารและตราสารหนี้ที่มีอายุวันครบกำหนดและอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อให้มีกระแสเงิน
สดรับที่สอดคล้องกับกระแสเงินสดจ่ายที่ประมาณการไว้ เป็นต้น

รายการ
สินทรัพย์ลงทุน
(Total Investment Assets)
สินทรัพย์สภาพคล่อง
(Total Liquid Assets)
หนี้สินรวม
หนี้สินตามสัญญาประกันภัย

ปี 2561
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2560
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

10,305

10,310

10,245

10,273

10,709
4,609
3,867

10,714
4,919
4,176

10,630
4,677
3,919

10,658
4,991
4,233

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อ
วัตถุประสงค์หลักในการกำกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย

4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของ
บริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และ
การกระจุกตัวจากการรับประกันภัย
เนื่องจากบริษัทดำเนินการรับประกันภัยรถจักรยานยนต์และจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด แต่อัตราการจ่ายค่า
สินไหมทดแทนของบริ ษัทนั้น เป็นผลมาจากการเปลี่ ยนแปลงของระดับ ความถี่ ความรุนแรง การจัดสรรสำรองเบี้ ย
ประกันภัยและสำรองค่าสินไหมทดแทน ซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเกินกว่าอัตราเบี้ยประกันภัยรับ ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุม
ความเสี่ยงดังกล่าวที่เกิดขึ้น บริษัทได้พิจารณา ติดตาม เฝ้าระวัง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้
ด้านรับประกันภัย บริษัทมีการกำหนดนโยบาย ยอดขาย ขั้นตอนการขาย และกระบวนการติดตามเบี้ยประกันภัยค้าง
รับอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนในการรับประกันภัยและสินไหมทดแทนของบริษัทกับอัตราส่วนตาม
มาตรฐานธุรกิจประกันภัย เป็นประจำทุกเดือน เพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
บริษัทได้
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ด้านการจัดการสินไหมและการสารองค่าสินไหมทดแทน บริษัทได้กาหนดนโยบายการจัดการสินไหมทดแทน โดยให้มี
การกากับ ดูแล และติดตามสถานะความถี่ ความรุนแรงที่เกิดขึ้น และสถานะของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ปรับปรุง
มาตรฐานการจัดการสินไหมให้มีความรัดกุม เป็นธรรมและคล่องตัว รวมทั้งมีการวิเคราะห์ความเพียงพอของอัตราเงิน
สมทบและเงินสารองค่าสินไหมทดแทนให้มีความเหมาะสมและเพียงพอเพื่อรองรับ อัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่จะ
เกิดขึ้น ซึง่ เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและเงินกองทุนของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดการควบคุมการดารงเงินกองทุนให้เป็นไปตามหลัก Risk Based Capital (RBC) อย่างสม่าเสมอ
โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าเงินกองทุนมีความเพียงพอกับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย ที่
เกิดขึ้น
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด ไม่มีการประกันภัยต่อ

หน่วย : ล้านบาท
รายการ
สารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ

จานวน
-

5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
ข้อสมมติ ที่ใช้ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาประกันภัย เป็นดังนี้
(ก) ข้อสมมติเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่สาคัญ
- ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย บริษัทได้ใช้ข้อสมมติค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ยในการประมาณการค่าสินไหมทดแทน
และคานวณสารองค่าสินไหมทดแทน ซึ่งข้อสมมติค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ยนี้กาหนดโดยอ้างอิงจากค่าสินไหม
ทดแทนเฉลี่ยในอดีตของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้ทดสอบความเพียงพอของสารองค่าสินไหม
ทดแทนโดยใช้ตารางพัฒนาการสินไหมทดแทน และพบว่า สารองค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯมีเพียง
พอที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่จะเกิดในอนาคตจากสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่รายงาน
- อัตราส่วนสินไหมทดแทนสมบูรณ์ที่คาดการณ์ ข้อสมมติอัตราส่วนสินไหมทดแทนสมบูรณ์ที่คาดการณ์ใช้
เพื่อคานวณสารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เนื่องจาก บริษัทฯคาดการณ์ว่าค่าสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตจะมี ค่ า มากกว่ า ส ารองเบี้ ย ประกั น ภั ยที่ ยั ง ไม่ ถื อ เป็ น รายได้ บริ ษั ท ฯจึ ง ปรั บ เพิ่ ม ส ารองเบี้ย
ประกันภัยโดยอ้างอิงจากสารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด ข้ อสมมติอัตราส่วนสินไหมทดแทนสมบูรณ์ที่
คาดการณ์นี้กาหนดโดยอ้างอิงจากอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ปีล่าสุดของบริษัทฯ
(ข)
ข้อสมมติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่สาคัญ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ ใช้ในการคานวณสารองค่าสินไหม
ทดแทน และสารองเบีย้ ประกันภัย ข้อสมมตินี้กาหนดโดยอ้างอิงจากอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทนที่ไม่
สามารถจัดสรรได้ที่เกิดขึ้นจริงในอดีตของบริษัทฯ
การจัดประเภทสัญญาประกันภัย บริษัทฯ จัดประเภทของสั ญญาประกันภัยโดยการพิจ ารณา
ลักษณะของสัญญาประกันภัยโดยสัญญาประกันภัยคือสัญญาซึ่งผู้รับ ประกันภัย รับ ความเสี่ยงด้านการรับ
ประกันภัยที่มีนัยสาคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้เอาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
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ให้แก่ผู้เอา ประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณ์ที่เอาประกันภัย) เกิดผล
กระทบในทางลบต่อผู้ เอาประกัน ภัย ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัย ที่ มี
นัยสาคัญหรือไม่นั้นจะพิจารณาจากจานวนผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายกรณีที่มี สถานการณ์ที่รับประกันภัย
เกิดขึ้นกับภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่เข้า
เงื่อนไข ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจะจัดประเภทสัญญาประกันภัยดังกล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซึ่งสัญญา
การลงทุนคือสัญญาที่มีรูปแบบทางกฎหมาย เป็นสัญญาประกันภัยและทาให้ผู้รับประกันภัย มีความเสี่ยง
ทางการเงินแต่ไม่ได้ทาให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่สาคัญ บริษัทฯ จัดประเภท
ของสัญญาโดยประเมินความสาคัญของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเป็นรายสัญญา หากสัญญาใดจัด
ประเภทเป็น สัญญาประกันภัยแล้ว จะยังคงเป็นสัญญาประกันภัยตลอดไปจนกว่าสิทธิและภาระผูกพัน
ทั้งหมดถูกทาให้สิ้นสุดหรือสิ้นผลบังคับ หากสัญญาใด เคยจัดประเภทเป็นสัญญาการลงทุน เมื่อวันเริ่มต้น
สัญญา จะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมา หากพบว่าบริษัทฯรับความเสี่ยง ด้านการรับ
ประกันภัยที่มีนัยสาคัญจากการทาสัญญาดังกล่าว
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วยสารองค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายและ
สารองเบี้ยประกันภัย
(ก) สารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตาม
จานวนที่จะจ่ายจริง ส่วนสารองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งคาเรียกร้องค่าเสียหาย จากผู้
เอาประกันภัยตามจานวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มู ลค่าประมาณ
การสินไหมทดแทนสูงสุด จะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง ประมาณการสารองสินไหมทดแทน
คานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยคานวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหม ทดแทน
ที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคตสาหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรือ ณ วันที่ในรอบ
ระยะเวลารายงาน ทั้ง จากรายการความสูญเสียที่บริษัทฯ ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน และ
รวมถึงค่าใช้จ่ ายในการจั ดการค่าสิ นไหมทดแทน และ หั กมูล ค่าซากและการรับคืนอื่น ๆ ผลต่างของ
ประมาณการสารองสินไหมทดแทนที่คานวณได้สูงกว่าค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไปแล้วใน บัญชี จะรับรู้
เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯ ทราบ (Incurred but not reported
claims: IBNR)
(ข) สารองเบี้ยประกันภัย สารองเบี้ยประกันภัยประกอบด้วย สารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็น
รายได้ และสารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
(1) สารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ บริษัทฯคานวณจากเบี้ยประกันภัยรับโดยวิธีเฉลี่ยรายวัน
ตามอายุกรมธรรม์ (วิธีเศษหนึ่งส่วนสามร้อยหกสิบห้า)
(2) สารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด สารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เป็นจานวนเงินที่บริษัทฯจัดสารอง
ไว้เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสาหรับการประกันภัยที่ยังมี
ผลบังคับอยู่ ซึ่งคานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทฯ ใช้การประมาณ การที่ดีที่สุดของค่า
สินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต ทุกวันสิ้น
รอบระยะรายงาน บริ ษั ท ฯจะเปรี ย บเที ย บมู ล ค่ า ของส ารองความเสี่ ย งภั ย ยั ง ไม่ สิ้ น สุ ด กั บ ส ารองเบี้ ย
ประกั น ภั ย ที่ ยั ง ไม่ ถื อ เป็ น รายได้ ห ากมู ล ค่ า ของส ารองความเสี่ ย งภั ย ที่ ยั ง ไม่ สิ้ น สุ ด สู ง กว่ า ส ารองเบี้ ย
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ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้บริษัทฯจะรับรู้ส่วนต่างและแสดง รายการสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
ในงบการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

ปี 2561

ปี 2560

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

2,731

2,949

2,628

2,838

1,136

1,227

1,291

1,394

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

- สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
(Unexpired Risk Reserve)
- สำรองค่าสินไหมทดแทน
(Claim liabilities)

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อให้นักลงทุนผู้วิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่
เป็นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี
อนุญาตแล้ว
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญ ญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกัน วินาศภัย
เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกำกั บความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริ ษัท
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งจะต้ อง
ประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลั กการทางคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จริงหรือในกรณี
ที ่ บ ริ ษ ั ท มี ข ้ อ มู ล ไม่ เ พี ย งพออาจอ้ า งอิ ง จากประสบการณ์ ข องอุ ต สาหกรรมและปรั บ ให้ เ หมาะสมกั บ
ลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลค่าสำรองประกันภัยดังกล่าวจะต้อง
รวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ่งให้เป็นไปตามที่สำนักงาน คปภ.
กำหนด
ข้อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่าง
ราคาบัญชีและราคาประเมินของ อย่างมีนัยสำคัญ อันเนื่องมาจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันในการประเมิน
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ผู้ที่จะนำข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคา
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ

6. การลงทุนของบริษัท
นโยบายการลงทุน
การบริหารเงินของบริษัทโดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในเรื่องของความสมดุลระหว่าง "ความปลอดภัย
ของเงินต้น (Preservation of Capital)" กับ "ผลตอบแทนจากการลงทุน"ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งส่งผลให้
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กระบวนการในการตัดสินใจลงทุนที่มีความรอบคอบ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ควบคู่ไปกับการพิจารณาถึง
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุ้มค่าเหมาะสมและมีกระบวนการติดตามประเมินสถานการณ์การลงทุนของตลาดการ
ลงทุนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามกรอบนโยบายการลงทุนอย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้มั่นใจว่า สินทรัพย์ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3. เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
กระบวนการการลงทุนของบริษัท
ฝ่ายจัดการด้านการลงทุน จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ (เงินประจา ตราสารหนี้ภาครัฐ /เอกชน
กองทุนรวม ) จากผู้ค้าหลักทรัพย์ (ธนาคาร, บล., บลจ.) โดยวิเคราะห์ถึงอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยง ภายใต้
ข้อจากัด ขอบเขตและสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณา
เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ฝ่ายจัดการจะส่งคาสั่งให้ผู้รับฝากทรัพย์สิน ดาเนินการลงทุน และเก็บรักษาหลักทรัพย์ไว้
เป็นทรัพย์สินหนุนหลัง ซึ่งทุกเดือน ฝ่ายจัดการลงทุน จะทาการสอบทานมูลค่าหลักทรัพย์คงเหลื อกับผู้รั บฝาก
ทรัพย์สิน ให้ถูกต้องและครบถ้วน ก่อนนาส่งรายงานทรัพย์สินหนุนหลัง ให้แก่นายทะเบียนสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย( คปภ.)
นโยบายการบัญชีที่สาคัญของสินทรัพย์ลงทุนบริษัท
(ก) เงิน ลงทุน ในหลั กทรั พย์ เพื่อ ค้าแสดงตามมูล ค่ายุติธ รรม การเปลี่ ยนแปลงในมูล ค่ายุติธ รรมของ
หลั ก ทรั พ ย์ บั น ทึ ก ในส่ ว นของก าไรหรื อ ขาดทุ น เงิ น ลงทุ น จั ด ประเภทเป็ น หลั ก ทรั พ ย์ เ พื่ อ ค้ า เมื่ อ มี
วัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล้
(ข) เงินลงทุนในหลั กทรั พย์ เผื่ อขายแสดงตามมูล ค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูล ค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนเมื่อได้
จาหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกาหนดชาระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกาหนดแสดงมูลค่าตาม
วิธีราคาทุนตัดจาหน่าย บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริง ซึ่งจานวนที่ตัดจาหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ ตราสารหนี้จัดเป็นประเภทที่
จะถือจนครบกาหนดเมื่อบริษัทฯมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบกาหนดไถ่ถอน
(ง) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวัน
ทาการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คานวณโดยใช้
อัตราผลตอบแทนหรือราคาที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
คานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน

29
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ จะ
ปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่าง
ระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนกาไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน เมื่อมีการจาหน่ายเงิน
ลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกาไร
หรือขาดทุน
ความเสี่ยงทางการเงิน
(ก) ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่ บริษัทฯอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากคู่สัญญา
ของบริษัทฯ จะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินได้ ความเสี่ยงด้านเครดิต
ที่เกี่ยวเนื่องกับเบี้ยประกันภัยค้างรับ เงินให้กู้ยืม เงินสมทบค้างรับ บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยกาหนด
นโยบายและวิธีการในการควบคุมวงเงินสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ซึ่งทั้งหมดเป็นการให้กู้ยืมแก่พนักงานของบริษัท
ฯ และติดตามยอดที่ค้างชาระอย่างใกล้ชิด สาหรับความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจาก
เบี้ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระสาคั ญเนื่องจากผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่
แตกต่างกันและภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย
ความเสี่ ย งด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตราสารหนี้ บริษัทฯ บริห ารความเสี่ ยงโดยมี
นโยบายการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้เอกชนของบริษั ทฯขนาดใหญ่ที่มีฐานะ
การเงินมั่นคงและมีอันดับความน่าเชื่อถือสูง
ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสาคัญจากความเสี่ยงด้านเครดิต จานวน
เงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้เครดิตคือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวหักด้วยค่าเผื่อ
หนี้จะสูญ/ค่าเผื่อการด้อยค่าตามที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
(ข) ความเสี่ยงด้านการตลาด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทฯอาจได้รับ ความ
เสียหายอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย์ ซึ่ ง
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ฐานะการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯไม่ มี สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ เ ป็ น เงิ น ตรา
ต่างประเทศ ดังนั้น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดจึงมีเพียงความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์เท่านั้น
(1) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยกาหนดนโยบายการลงทุน และแผนธุรกิจประจาปี เพื่อให้สามารถ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และทาให้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้
(2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
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ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงราคาตลาดของตราสารทุ น คื อ ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน ซึ่ งอาจทาให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์
ทางการเงิน
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ โดยกาหนดสัดส่วนการลงทุนแต่
ละประเภทของเงินลงทุนไม่เกินสัดส่วนที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยกาหนดและจะเลือกลงทุนในตราสารทุนที่ผู้ออกมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งมีความสามารถใน
การทากาไร มีศักยภาพในการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
วิธีการกาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน โดยบริษัทฯใช้วิธีการและข้อ
สมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังนี้
(ก) สินทรัพย์ทางการเงินที่จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและ
เงินฝากสถาบันการเงิน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
(ข) เงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคานวณมูลค่ายุติธรรมจากราคา
เสนอซื้อหลังสุด ณ วันสิ้นทาการสุดท้ายของปี เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มิใช่หลักทรัพย์ในความต้องการ
ของตลาดคานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุนและมูล ค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด คานวณโดยใช้เทคนิคการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคตตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่าหรือมูลค่าตามบัญชี (Book value)
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคานวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมที่ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ประมาณโดยใช้วิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด
โดยใช้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน
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ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ประเภท
สินทรัพย์ลงทุน
เงิ น ฝากสถาบั น การเงิ น และ
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี้ (พันธบัตร,หุ้นกู้, ตั๋ว
สัญญาใช้เงิน,ตั๋วแลกเงิน, หุ้นกู้
แปลงสภาพ และสลากออม
ทรัพย์)
ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม)
หน่วยลงทุน
เงินให้กู้ยืม,เงินให้เช่าซื้อรถ และ
ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง
ใบสำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ก ารซื ้ อ หุ้ น
หุ้นกู้ หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพันธุ์
เงินลงทุนอื่น
รวมสินทรัพย์ลงทุน

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2561
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

ปี 2560
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

8,455

8,455

8,335

8,335

954

965

902

929

661

661

798

798

167

167

134

134

13

13

16

16

-

-

-

-

-

-

-

-

55

49

61

61

10,305

10,310

10,246

10,273

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สิ นและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อ
วัตถุประสงค์หลักในการกำกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจ ว่าบริษัทมี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย

32
7. ผลการดาเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ ขอแจ้งผลการดาเนินงานสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีกาไรสุทธิ (งบเฉพาะ
กิจการ) เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2560 เป็นจานวนเงิน 105 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ตามรายละเอียด
ปรากฏดังนี้
งบกำไรขำดทุนเปรียบเทียบ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงิ นเฉพำะกิจกำร
ปี 2560

เพิม่ (ลด)จำกปีกอ่ น

ปี 2560

บำท

%

เบี้ยประกันภัยรับ

4,344

4,099

245

6%

บวก(หัก): สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถอื เป็นรำยได้

(127)

(95)

(32)

34%

เบี้ยประกันภัยที่ถอื เป็นรำยได้สทุ ธิ

4,217

4,004

213

5%

6

6

0

0%

196

213

(17)

(8%)

1,680

1,594

86

5%

(7)

137

(144)

(105%)

(124)

20

(144)

(720%)

ผลกำไรจำกกำรขำยที่ดนิ และอุปกรณ์

1

11

(10)

(91%)

รำยได้อนื่

1

3

(2)

(67%)

รวมรำยได้

5,970

5,988

(18)

0%

(24)

206

(230)

(112%)

4,662

4,213

449

0

ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ

127

121

6

0

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอืน่

155

158

(3)

(2%)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน

660

1,031

(371)

(36%)

5,580

5,729

(149)

(3%)

กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงิ นได้

390

259

131

51%

รำยได้(ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงิ นได้

(75)

(49)

(26)

53%

กำไร (ขำดทุน) สำหรับงวด

315

210

105

50%

รำยได้คำ่ จ้ำงและค่ำบำเหน็จ
รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ
รำยได้เงิ นสมทบ
ผลกำไรจำกเงิ นลงทุน
ผลกำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำยุตธิ รรม

ค่ำใช้จ่ำย
สำรองกำรเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
ค่ำสินไหมทดแทน

รวมค่ำใช้จ่ำย
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ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้
รายการ
เบี้ยประกันภัยรับรวม
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (สุทธิ)
รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (ร้อยละ)
อัตราส่วน
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน ( Loss Ratio)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจกันภัย ( Expense Ratio)
อัตราส่วนรวม ( Combined Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ( Return on equity)

2561
4,344
4,217
67
315

2561
109.98%
22.34%
132.32%
943.32%
4.77%

หน่วย : ล้านบาท
2560
4,099
4,004
384
210

2560
110.36%
32.72%
143.08%
825.61%
2.97%

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
1. ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท
ความเพียงพอของเงินกองทุนในปัจจุบันบันบริษัท เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย อยู่ที่ 922% ซึ่งสูง
กว่าเงินกองทุนขั้นต่ำที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กำหนดไว้ เป็นผลมา
จาก
1.1 นโยบาย
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีความรู้ความเข้าใจที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุน โดยนำนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบ
บูรณาการ (Enterprise risk management) มาใช้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทมั่นใจว่า จะมี
เงินกองทุนที่เหมาะสมและเพียงพอในการรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณา
การเป็นเครื่องมือที่สําคัญ ในการบริหารจัดการธุรกิจที่ทําให้บริษัทสามารถระบุแหล่งที่มาของความเสี่ยงประเมิน
ความเสี่ยง ดําเนินมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยง ซึ่งการบริหารความเสี่ยงจะมีส่วน
ช่วยให้ บริษัทสามารถปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่มีต่อผู้เอาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ง
ส่งผลให้บริษัทมีความมั่นคงและมีกําไรอย่างยั่งยืน
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1.2 วัตถุประสงค์
การดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง เป็นมาตรการสาคัญประการหนึ่งในการประกอบธุรกิจประกันภัย
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้คือ
 เพื่อให้บริษัทประกอบธุรกิ จประกั นภัยดาเนิ น ไปอย่างมั่นคง มีประสิ ทธิภาพ และ เที่ยงธรรม เพื่ อ
ประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
 เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการดารงเงินกองทุนเพียงพอ ในการรองรับความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การประกอบธุรกิจตามลักษณะขนาด และความซับซ้อนที่แตกต่างกันของบริษัท รวมถึงสามารถรองรับ
ความเสียหายที่อาจสูงกว่ าที่บริษัทได้คาดการณ์ไว้เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถปฏิบัติ ตามพั นธะ
สัญญาที่มีตอ่ ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างครบถ้วน
 เพื่อให้มั่นใจว่า เงินกองทุนทีบ่ ริษัทต้องดารงไว้นั้น อยู่ในระดับที่สร้างความเชื่อมั่นได้ว่าเพียงพอที่จะทา
ให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างมั่นคง ไม่ว่าในสถานการณ์ปกติหรือสถานการณ์ที่อาจเบี่ยงเบนจาก
ภาวะปกติ
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1.3 กระบวนการจัดการเงินกองทุน
ประเภทของความเสี่ ยง

การจัดการเงินกองทุน

ด้านหนี้สิน
พิจำรณำจำกเงิ นสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถอื เป็นรำยได้ (UPR)
และเงิ นสำรองค่ำสินไหมทดแทน (Loss Reserve)
1.เงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านการประกันภัย

- มีกำรจำหน่ำยกรมธรรม์ตอ้ งให้เพียงพอกับประกันภัยที่ทำให้
บริษทั มีโอกำสต้องชดใช้คำ่ สินไหมทดแทนในจำนวนควำมคุม้ ครอง
ที่สงู ขึ้น และรองรับสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถอื เป็นรำยได้ที่เพิม่
จำกกำรขำยกรมธรรม์ประกันภัยที่เพิม่ ขึ้นในแต่ละปีเพือ่ หำจำนวน
เบี้ยประกันภัยที่จะขำยให้เหมำะสม

ด้านสินทรัพย์ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
1. เงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาด

- กำรลงทุนในตรำสำรทุน ที่มีรำคำซื้อขำยมีควำมผันผวนไม่สงู
และมีกำรซื้อทรัพย์สนิ เพือ่ เป็นที่ทำกำร

2. เงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านเครดิต

- กำรลงทุนในกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ กำรให้กยู้ ืมและกำรฝำกเงิ น
กับสถำบันที่มีระดับควำมน่ำเชื่อถือ
- กำรไม่มียอดเบี้ยประกันภัยค้ำงรับที่เกินกำหนด

3. เงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านการกระจุกตัว

- ลงทุนในตรำสำรที่ออกโดยสถำบันหรือบริษทั ใดๆ
ตำมอัตรำที่สำนักงำน คปภ. กำหนด
- มีอสังหำริมทรัพย์และทรัพย์สนิ ดำเนินงำน
ตำมอัตรำที่สำนักงำน คปภ.กำหนด

1.4 การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน
บริษัทมีการประเมินสินทรัพย์ และหนี้สินตามหลักมูลค่ายุติธรรมในการประเมินความเสี่ยงได้อย่าง
ถูกต้อง ทาให้เห็นภาพของฐานะทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท ดังนั้นในการประเมินสินทรัพย์และหนี้สิน
บริ ษัทมีการยึ ดหลั กมูล ค่ายุ ติธรรม (Fair Value Approach) ซึ่งทาให้ การประเมินมูล ค่าสิ นทรัพย์ของ
บริษัทต้องใช้ราคาตลาด (Market Value) ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าสามารถสะท้อนมูลค่ายุติธรรมตามหลักการ
สากล และสามารถวัดฐานะทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทได้
ส่วนการประเมินมูลค่าหนี้สินเงินสารองตามหลักการมูลค่ายุติธรรมนั้นจะใช้วิธีประมาณค่าที่ดีที่สุด
(Best Estimate) ตามหลักการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยกาหนดให้เงินสารองจาเป็นต้องรวมค่าเผื่อ
ความผันผวน (Provision for Adverse Deviation: PAD) ไว้อีกส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นเผื่อการเบี่ยงเบนใดๆ ที่
อาจเกิดขึ้นและทาให้เงินสารองในส่วนที่เป็น Best Estimate ไม่เพียงพอ
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การวัดความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy) นั้นบริษัทประเมินโดยการเปรียบเทียบ
เงิ น กองทุ น ที่ บ ริ ษั ท ถื อ ครองอยู่ ทั้ ง หมด หรื อ เงิ น กองทุ น ที่ ส ามารถน ามาใช้ไ ด้ ทั้ งหมด (Total Capital
Available: TCA) กับเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย (Total Capital Required: TCR) ซึ่งสามารถ
เขียนในรูปสมการได้ดังนี้
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน = เงินกองทุนที่บริษัทถือครองทั้งหมด (TCA)1 x 100
(Capital Adequacy Ratio)
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย (TCR)2
เงินกองทุนที่บริษัทถือครองอยู่ทั้งหมด (Total Capital Available) (TCA)1
หมายถึง มูลค่าสินทรัพย์ส่วนที่เกินกว่าหนี้สินของบริษัท (หรือส่วนของผู้ถือหุ้น) ตามราคาประเมิน
สินทรัพย์และหนี้สินที่ยึดหลักราคายุติธรรม โดยเงินกองทุนที่บริษัท ถือครองดังกล่าวจะถูกแยกประเ ภท
เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามข้อกาหนดในประกาศ คปภ. เรื่อง กาหนดประเภทและ
ชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริษัทประกัน
วินาศภัย ลงวัน ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย (Total Capital Required) (TCR)2
หมายถึง เงินกองทุนที่บริษัทดารงไว้เพื่อรองรับความเสี่ยงที่บริษัทประสบในการดาเนินธุรกิจ (Risk Based
Capital) หากบริษัทอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงก็จะต้องดารงเงินกองทุนในระดับสูงเพื่อรองรับ
ความเสี่ยงนั้น จะพิจารณาทั้ งความเสี่ยงอันเกิดจากสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทโดยความเสี่ยงที่ต้องมี
เงินกองทุนมารองรับภายใต้กรอบการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง มีดังนี้
ด้านสินทรัพย์แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
(1) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) เป็นความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาของบริษัทไม่สามารถปฏิบัติ
ตามข้อ ตกลง หรือภาระผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญา ความเสี่ยงด้านเครดิตประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในตราสารหนี้ เงินให้กู้ยืม เบี้ยประกันภัยค้างรับ สินทรัพย์อื่น
(2) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) เป็นความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา หรือมูลค่าสินทรัพย์
ของบริษัทมีอยู่ โดยปัจจัย ที่จะส่งผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าดังกล่าว ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในราคาตรา
สารทุน ราคาอสังหาริมทรัพย์ และสินทรัพย์ดาเนินงาน อัตราดอกเบี้ย และราคาหน่วยลงทุน
(3) ความเสี่ยงด้านการกระจุก ตัว (Concentration Risk) เป็นความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้
หรือตราสารทุนที่ออกโดยผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากเกินไป หรือจากการให้กู้ยืมเงินแก่ลูกหนี้รายใด
รายหนึ่งมากเกินไป หรือจากการถือครองอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินดาเนินงานมากเกินไป
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ด้านหนี้สิน
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทำหน้าที่การรับประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาค
บังคับ ซึ่งอัตราค่าเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองถูกกำหนดโดยภาครัฐ ผลจากสถิติการคำนวณของนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย จะเห็นว่า การประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริง สูงกว่า ค่าเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทได้รับ เพื่อสนองนโยบายภาครัฐ ทำให้ภาคธุรกิจประกันภัยจึงสนับสนุนให้บริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทำหน้าที่รับประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาคบังคับแทนอุตสาหกรรมประกันวินาศ
ภัย เป็น ส่วนใหญ่ โดยที่บ ริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จะได้ รับ เงินสมทบจากธุรกิจ
ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อชดเชยผลขาดทุนดังกล่าว ซึ่ง
บริษัทได้บันทึกรับรู้ภาระหนี้สินให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานบัญชีที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ บริษัทได้ประเมิน การตั้งสำรองเบี้ยประกันภัย ว่าเพียงพอที่จะรองรับค่าสินไหมทดแทนที่จะ
เกิดขึ้น ในอนาคตหรื อ ไม่ หลังจากบริษัทตั้ งสำรองเบี้ยประกั นภัย ที่ ยัง ไม่ ถื อเป็นรายได้ (Unearned
Premium Reserve: UPR) แล้ ว บริ ษ ั ท ได้ จ ั ด ให้ ม ี ก ารวั ด ความเพี ย งพอของสำรองดั ง กล่ า ว โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่าบริษัทมีสำรองเบี้ยประกันภัยเพียงพอหรือไม่ที่จะรองรับค่าสินไหมทดแทนที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต หากไม่เพียงพอ (Premium Deficiency) บริษัทจะต้องตั้งสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่
สิ้นสุด (Unexpired Risk Reserve: URR) เพิ่มเติม
หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการ
2561
2560
สินทรัพย์รวม
11,872
11,622
หนี้สินรวม
4,609
4,677
- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
3,867
3,919
- หนี้สินอื่น
743
758
ส่วนของเจ้าของ
7,263
6,944
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน
(ร้อยละ)
922%
883%
เงินกองทุนที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด
6,694
6,393
เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย
726
724
หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกำหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกัน วินาศภัย
กำหนดให้นายทะเบียนอาจกำหนดมาตรการที่จำเป็นในการกำกับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนต่ำกว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบได้
- เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
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- รายการข้างต้นคานวณโดยใช้ ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ว
>> กด URL :

งบแสดงฐานะการเงินประจาปี 2561

