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สวนที่ 2 รายละเอียดการเปดเผยขอมูล
1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธในการดำเนินธุรกิจเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการประกอบ
ธุรกิจตามที่กำหนดไว รวมถึงแสดงขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ
และบริการที่สำคัญ ชองทางการติดตอกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใชในการเรียกรอง พิจารณา และ
ชดใชเงินหรือคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.1 ประวัติบริษัท
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 10 ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจาก
รถ พ.ศ. 2535 โดยกฎหมายฉบับแกไขเพิ่มเติมนี้ไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม
114 ตอนที่ 72ก. วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 เพื่อใหผูประสบภัยไดรับความสะดวกในการใชสิทธิขอรับ
คาสินไหมทดแทน เนื่องจากในบางพื้นที่ไมมีสาขาของบริษัทประกันภัย
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันอังคาร ที่ 24
กุมภาพันธ พ.ศ. 2541 มีทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 10 ลานหุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 10 บาท ผูถือหุนประกอบดวยบริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัยรถในขณะนั้น รวมทั้งสิ้น 71
บริษัท ในปจจุบันบางบริษัทประกันวินาศภัยไดมีการควบรวมกัน หรือหยุดการดำเนินธุรกิจ จึงคงเหลือผูถือ
หุนจำนวน 58 บริษัท
วัตถุประสงคของการจัดตั้ง บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด ตามที่บัญญัติไวใน
กฎหมาย คือ
1. ใหบริการเกี่ยวกับการรับคำรองขอและการจายคาสิน ไหมทดแทนหรือเงินตางๆ ตาม
พระราชบั ญ ญั ต ิ น ี ้ และดำเนิ น กิ จ การตามที ่ บ ริ ษ ั ท หรื อ สำนั ก งานกองทุ น ทดแทน
ผูประสบภัยจะไดมอบหมาย
2. ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
3. ดำเนินกิจการอื่นตามที่กำหนดในหนังสือบริคณหสนธิ
มาตรา 10 ทวิ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ไดกำหนดภารกิจแรกใหบริษัท กลางคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ จำกัด คือ “ใหบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด จัดใหมีสถานที่ดำเนินการ
เพื่อใหบริการครบทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครใหแลวเสร็จภายใน 1 ป นับแตวันที่พระราชบัญญัตนิ ้ีใช
บังคับ สวนการจัดใหมีสถานที่ดำเนิน การเพิ่มเติมตอไปใหส อดคลองกับปริมาณความตองการของการ
ให บ ริ การแก ผ ู  ป ระสบภั ย จากรถ ให เ ปน ไปตามที ่ อธิบ ดี กรมการประกัน ภัย กำหนดโดยคำแนะนำของ
กรรมการ” ดวยตระหนักดีถึงภารกิจดังกลาว คณะผูบริหารและพนักงานชุดแรกไดใชหองประชุมของสมาคม
ประกันวินาศภัย และหองประชุมของบริษัท ไทยอินชัวเรอส ดาตาเนท จำกัด (TID) เปนที่ทำการชั่วคราวใน
การกำหนดแผนงานและแนวทางในการดำเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดรับมอบหมาย และใน
วันที่ 12 มิถุนายน 2541 จึงไดทำพิธีเปดสำนักงานใหญอยางเปนทางการ ณ สำนักงานเลขที่ 65/42A ชั้น 3
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อาคารชำนาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
หลังจากนั้นไดทยอยเปดสาขาเพิ่มขึ้นตามแผนงานทุกเดือนจนในที่สุดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2541 บริษัท
สามารถเปดสาขาใหบริการแกผูประสบภัยไดครบ 76 จังหวัดทั่วประเทศไทยไดสำเร็จตามที่กฎหมายกำหนด
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด ไดยายที่ทำการสำนักงานใหญ
ณ สำนั กงานเลขที ่ 44/1 อาคารรุ  งโรจนธ นกุล ชั้น 11 ถนนรัช ดาภิเษก แขวงหว ยขวาง เขตหว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร และเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด ไดยายที่
ทำการสำนักงานใหญไปยังสถานที่แหงใหม ณ ที่ทำการเลขที่ 26 ซอยสุขุมวิท 64/2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระ
โขนงใต เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด เริ่มใหบริการรับคำรองขอและจายคาสินไหมทดแทน
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2541 ตอมาปรากฏวาบริษัทประกันภัยตางประสบภาวะขาดทุนจากการรับประกันภัย
รถจักรยานยนต ทำใหมีบริษัทประกันภัยจำนวนหนึ่งไมพรอมที่จะรับประกันความเสี่ยงภัยรถประเภทนี้
ดังนั้นเพื่อเปนการแกป ญหาดั งกล าว คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2542 ใหบริษัทกลางฯ
ดำเนินการรับประกันภัยเฉพาะรถจักรยานยนตตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ เพื่อเปนอี กหนึ่ง
ทางเลือกของประชาชนในการจัดทำประกันภัยประเภทนี้ และนับไดวาเปนภารกิจเพิ่มเติมจากที่ดำเนินการ
เฉพาะการรับคำรองขอและจายคาสินไหมทดแทน โดยบริษัทไดเรงดำเนินการใหทุกสาขาสามารถเปดรับ
ประกันภัยรถจักรยานยนตพรอมกันทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 16 เมษายน 2542 เปนตนมา
1.2 นโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธในการดำเนินธุรกิจ
นโยบาย
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด มีความมุงมั่นในการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่องในการ
เพิ่มศักยภาพทั้งบุคลากร ระบบงาน รวมถึงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานใหเกิดประสิทธิภาพ
ประสิ ทธิ ผ ลสู งสุ ด พนั กงานทุ กคน ร ว มปฏิบ ัติงานในหน าที่ อยางเต็มกำลังความสามารถเพื่อกาวไปสู
เปาหมายเดียวกัน เพื่อแสดงถึงเจตนาความมุงมั่นการพัฒนางานอยางตอเนื่องจึงกำหนดนโยบายใหผูบริหาร
และพนักงานยึดถือเปนแนวปฏิบัติดังนี้
นโยบายคุณภาพของบริษัท
มุงมั่นพัฒนาคุณภาพสูความเปนเลิศ
ในบริการดานการจัดการสินไหมทดแทนและดานการรับประกันภัยอยางตอเนื่อง
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแกผูใชบริการ
ดวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง เปนกลางและเปนธรรม
นโยบายการบริหารและการจัดการ
บริหารจัดการดวยความโปรงใส Transparency
บริหารจัดการแบบตรวจสอบได Accountability
บริหารจัดการดวยความรับผิดชอบ Responsibility
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ Efficiency
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วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของบริษัท ตามหนังสือบริคณธสนธิ มีดังตอไปนี้
1. ใหบริการในการรับคำรองขอและการจายคาเสียหายเบื้องตนและคาสินไหมทดแทนใหแก ผูประสบภัย
ตามที่บริษัทประกันภัยหรือสำนักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยมอบหมาย
2. ใหบริการรับคำรองขอรับคาสินไหมทดแทน ทำการสำรวจ ตรวจสอบอุบัติเหตุ จายคาสินไหมทดแทนเพื่อ
กิจการของบริษัทและหรือตามที่บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิตมอบหมาย
3. รับประกันภัยรถตามกฎหมายวาดวย การคุมครองผูประสบภัยจากรถตามประเภทของรถที่ไดรับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี
4. ลงทุนประกอบธุรกิจอื่นตามที่กฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยกำหนดใหกระทำได รวมทั้งการรับ
จำนองดวย
5. ซื้อ จัดหา รับ เชา เชาซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพยสิน
ใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสินนั้น
6. ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยนและจำหนายทรัพยสินโดยประการอื่น
7. กูยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม
รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือไดอยางอื่น เวนแตในธุรกิจธนาคาร
ธุรกิจเงินทุนและเครดิตฟองซิเอร
8. ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแตงตัวแทน ทั้งภายในและนอกประเทศ
9. ดำเนินการบริหารจัดการสำนักงานประกันภัยรถผานแดนแหงชาติ (National Bureau of Insurance)
ตามขอกำหนดในพิธีสารฉบับที่ 5 วาดวยแผนการประกันภัยรถภาคบังคับอาเซียน (Protocol 5 ASEAN
Scheme of Compulsory Vehicle Insurance) ภายใตกรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการอำนวย
ความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of
Goods in Transit) และดำเนินการแทนบริษัทประกันภัยตามที่ไดรับมอบหมาย
กลยุทธในการดำเนินธุรกิจ
วิสัยทัศน
เปนสัญลักษณของ พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ เปนผูนำในดานการบริการและความปลอดภัย
ทางถนน ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับมาตรฐานสากล
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการบริการ และการจัดการสินไหมทดแทน เพื่อผูประสบภัยจากรถ ใหไดรับความ
สะดวก รวดเร็ ว ถู กต อง เปน กลาง และเปน ธรรม พรอมไปกับ พัน ธมิตรและคูคา ดว ยการ
เสริมสรางคุณคาและความเชื่อถือระหวางกัน
2. พัฒนาระบบการรับประกันภัยที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ดวยการเสริมสรางศักยภาพ
บุคลากรที่เกี่ยวของดานรับประกันภัย
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3. พัฒนาสูการเปนองคกรตน แบบด านความปลอดภัยทางถนน เสริมสรางคุณคาตอสังคมและ
อุตสาหกรรมประกันภัย ดวยการสงเสริมกิจกรรมความปลอดภัย
4. พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาล อันประกอบดวยพนักงานที่มีคุณภาพ มี
จริยธรรม มีความภาคภูมิใจในคุณคาการทำงานเพื่อสวนรวม คำนึงถึงประโยชนสูงสุดของลูกคา
พันธมิตร ผูถือหุน และบริษัท
1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด เปนบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
และเปนบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัยนับแตไดจดทะเบียน
2. บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด ไดรับเงินสมทบจากทุกบริษัทประกันวินาศภัย ที่เปนผูถือ
หุนเพื่อเปนคาใชจายของบริษัทเปนไปตามสัดสวนของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทไดรับจากการรับประกันภัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 10 ทวิ)
3. บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจำกัด ใหบริการรับคำรองขอและการจายคาสินไหมทดแทนหรือ
เงินตางๆ ตามพระราชบัญญั ตินี้โ ดยดำเนินการแทนบริษัทประกันภัย หรือสำนักงานกองทุนทดแทน
ผูประสบภัย ตามที่ไดมอบหมาย
4. บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจำกัด ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ในการรับประกันภัยเฉพาะ
รถจักรยานยนต ตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
5. ดำเนินกิจการอื่นตามที่กำหนดในหนังสือบริคณหสนธิ การแกไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหสนธิและ
ขอบังคับของบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัดจะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
6. ทำหนาที่เปน สำนักงานประกันภัยรถผานแดนแหงชาติ (Thailand National Bureau of Insurance)
สมาชิกในกลุมประเทศ ASEAN จำนวน 10 ประเทศ ไดรวมลงนามในกรอบความตกลงวาดวยการอำนวย
ความสะดวกในการขนสงสินคาระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน (The ASEAN Framework Agreement
on the Facilitation of Goods in Transit : The AFAFGIT Agreement) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2541
ที่เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีเปาหมายเพื่อใหเปนการสนับสนุนสงเสริมการคา
ระหวางประเทศในกลุม ASEAN และทำใหเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคนี้ใกลชิด
ยิ่งขึ้น โดยความตกลง AFAFGIT ประกอบไปดวยสนธิสัญญารวม 9 ฉบับ โดยสนธิสัญญาฉบับที่ 5 เปน
เรื่องที่วาดวยโครงการประกันภัยรถยนตภาคบังคับของอาเซียน (Protocol 5 : ASEAN Scheme of
Compulsory Motor Vehicle Insurance) ประเทศไทยโดยภาครัฐไดดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยัน
สัตยาบันไปยัง ASEAN Secretariat เพื่อแสดงวาประเทศไทยไดแตงตั้ง บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัย
จากรถ จำกัด ไดรับการแตงตั้งใหเปน Thailand National Bureau of Insurance อยางเปนทางการและ
เพื่อการดำเนินการตามพิธีสาร 5 วาดวยโครงการประกันภัยรถผานแดนอาเซียน ในปจจุบัน มีบริษัท
ประกันวินาศภัยที่เปนสมาชิกโครงการจำนวน 24 บริษัท
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ต อมาในการประชุ ม ASEAN Council of Bureaux (COB) ครั ้ งที ่ 14 (14th ASEAN Council of
Bureaux Meeting) ที ่ ป ระชุ ม ได ม ี ม ติ จ ั ด ตั ้ ง คณะทำงาน (COB Working Group) โดยมี ส มาชิ ก จาก
สำนักงานประกั นภัยรถผ านแดนของประเทศสมาชิ ก และไดมีมติ แต งตั้งบริ ษัทกลางฯ ในฐานะสภา
สำนั กงานประกั น ภัย รถผานแดนประเทศไทย (Thailand National Bureau of Insurance) เป น รอง
ประธานสภาสำนักงานประกันภัยรถผานแดนอาเซียน ซึ่งมีวาระ 3 ป เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ
โครงการประกันภัยรถผานแดนภาคบังคับอาเซียน
1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ บริการที่สำคัญของบริษัท และสัดสวนรอยละของเบี้ยประกันภัย แยกตาม
ประเภทของการรับประกันภัย
ประจำป 2563
หนวย : ลานบาท

จำนวนเบี้ย
ประกันภัยรับ
โดยตรง
สัดสวนของเบี้ย
ประกันภัย
(รอยละ)
หมายเหตุ : ขอมูลมาจากรายงานประจำป

อื่นๆ

สุขภาพ

อุบัติเหตุ
สวนบุคคล

วิศวกรรม

ความรับผิดตอ
บุคคลภายนอก

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ความเสียงภัย
ทรัพยสิน

ภาคสมัครใจ

การประกันภัย
รถยนต
ภาคบังคับ

สินคา

การ
ประกัน
อัคคีภัย

ตัวเรือ

รายการ

การประกันภัย
ทางทะเล
และขนสง

รวม

4,569

4,569

100%

100%

1.5 ชองทางการติดตอบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใชในการเรียกรอง พิจารณา และชดใชเงินหรือคา
สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
บริษัทกลางฯ จายคาเสียหายเบื้องตนและคาสินไหมทดแทน ภายใน 7 วัน ตามกฎหมาย นับแตวันที่
รับเอกสารครบถวน ถูกตอง ตามขั้นตอน ดังนี้
1. การเตรียมเอกสารตามกฎหมาย
• กรณีบาดเจ็บ : สำเนาบัตรประชาชน และใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล
• กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร : สำเนาบัตรประชาชน ใบรับรองแพทย บันทึก
ประจำวัน
• กรณีเสียชีวิต : สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบานผูเสียชีวิต ใบมรณบัตร บันทึก
ประจำวันและสำเนาบัตรประชาชนทายาท
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• กรณีเบิกคาชดเชยรายวัน (ยกเวนผูขับขี่ฝายประมาท) : สำเนาบัตรประชาชน ใบรับรอง
ผูปวยใน
• กรณีมอบอำนาจ : หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนผูมอบและผูรับมอบ
2. การยื่นคำรองขอ
• กรอกแบบยื่นคำรองขอ บต.3
• ใหขอมูลการเกิดอุบัติเหตุตามขอเท็จจริง
• ยื่นเอกสารประกอบใหครบถวนถูกตอง
• ไดรับใบนัดรับเงินจากเจาหนาที่
3. การรับเงิน / เช็ค
• ยื่นใบนัดรับเงิน พรอมแสดงบัตรประชาชน
• ลงชื่อผูรับเงินในเอกสารการรับเงิน

ปรับเพิ่มความคุมครองประกันภัย พ.ร.บ. เกิดอุบัติเหตุจากรถ ตั้งแต 1 เมษายน 2563
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1.5.2 วิธีการติดตอบริษัท และหนวยงานที่เกี่ยวของ กรณีมีขอพิพาทหรือเรื่องรองเรียน
1. Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง
อุ บ ั ต ิ เ หตุ จ ากรถติ ด ต อ บริ ษ ั ท กลางฯ Call Center 1791 ซึ ่ ง มี เ จ า หน า ที ่ ใ ห บ ริ ก ารแก
ผูประสบภัยจากรถ ตลอด 24 ชั่วโมง ในการใหคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชนตาม พ.ร.บ. และ
รวมประสานงานกับบริษัทประกันภัย โรงพยาบาล สถานีตำรวจ เพื่อใหผูประสบภัยจากรถไดรับ
ความเหลือและไดรับความคุมครองตาม พ.ร.บ. อยางรวดเร็ว ถูกตอง เปนกลางและเปนธรรม ทั้งนี้
บริษัทไดรับความรวมมือกับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในดานสถานที่ปฏิบัติงานของ Call
Center
2. เว็บไซด www.rvp.co.th
3. สาขา บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
4. สำนักงานใหญ บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด เลขที่ 26 ซอยสุขุมวิท 64/2 ถนน
สุ ขุ มวิ ท แขวงพระโขนงใต เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร 10260 โทรศั พท 0 2100 9191
โทรสาร 0 2396 2093-4
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2. กรอบการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที ่ ด ี และกระบวนการควบคุ ม ภายในของบริ ษ ัท รวมถึ ง รายละเอี ย ดในการ
ดำเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกลาว
2.1 กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
https://www.rvp.co.th/document/RVP_CorporateGovernance.pdf

2.2 โครงสรางองคกรของบริษัท
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2.3 โครงสรางการจัดการของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
นายอานนท
วังวสุ
ประธานกรรมการ
นายจีรพันธ
อัศวะธนกุล
รองประธานกรรมการ
นายดลเดช
สัจจวีระกุล
รองประธานกรรมการ
นายมนัส
เกษกมล
กรรมการ
นายรังสรรค
จูงวัฒนา
กรรมการ
นายประหยัด
ฐิตะธรรมกุล
กรรมการ
นายวาสิต
ล่ำซำ
กรรมการ
นายประสิทธิ์ชัย สุนทราภิรมย
กรรมการ
นายอรัญ
ศรีวองไทย
กรรมการ
นายวิชัย
สันติมหกุลเลิศ
กรรมการ
นายชาติชาย
ชินเวชกิจวานิชย
กรรมการ
นายวัลลภ
จิตตสนอง
กรรมการ
นายนพดล
สันติภากรณ
กรรมการผูจัดการ
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. กำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธของบริษัท
1.1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนำที่สรางคุณคาให แก
กิ จ การโดย กำหนดทิ ศ ทางนโยบายและกลยุ ท ธ ข องบริ ษ ั ท กำหนดวั ต ถุ ป ระสงค แ ละ
เปาหมาย การดำเนินงาน การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน และ
หลีกเลี่ยงการรับความเสี่ยงที่เกินกวาระดับที่ยอมรับได
1.2 มีหนาที่ดูแลใหคณะกรรมการและผูบริหารปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
ซื่อสัตยสุจริตตอองคกร และดูแลใหการดำเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่
ประชุมผูถือหุน
1.3 จัดใหบริษัทมีนโยบายการดูแลความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อปองกันการทำเพื่อประโยชน
สวนตน โดยไมคำนึงถึงความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
1.4 จัดใหมีนโยบายกระบวนการแจงเบาะแสในองคกร เพื่อสอดสองดูแล รวมทั้งการรายงานสิ่งที่
อาจกระทำผิดกฎหมาย ขัดตอนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ
1.5 จัดใหมีการกำหนดนโยบายการจายคาตอบแทนเปนลายลักษณอักษรครอบคลุมถึงกรรมการ
ผูบริหารบุคลากรหลักในหนวยงานควบคุม และหนวยงานที่กอนใหเกิดความเสี่ยงสำคัญ โดย
คำนึงถึงความมั่นคงระยะยาวของบริษัท
1.6 จัดใหมีบทบัญญัติดานจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบริหาร
พนั กงาน ยึ ดถื อเป น แนวปฏิ บ ั ติ ส ื บ ไป โดยบริษัท กลางฯ จัดทำเปน คู  มื อ ปฏิบ ัต ิง านเรื ่ อ ง
จรรยาบรรณขององคกร ป 2558
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1.7 คณะกรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน
1.8 ภายใตบังคับมาตรา 10 ทวิ แหงกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ การแตงตั้ง
และถอดถอนกรรมการผูจัดการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ
2. กำกับดูแลใหบริษัทมีกระบวนการ และกลไกในการควบคุมติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิผล
2.1 คณะกรรมการจัดใหมีการควบคุมติดตามตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดโครงสราง
บริษัทแบงแยกหนาที่การกำกับและการบริหารจัดการ หนาที่ความรับผิดชอบ คณะกรรมการ
ผูบริหาร พนักงานไวอยางชัดเจน
2.2 คณะกรรมการจั ดให มีร ะบบการบริห ารความเสี่ ยงการควบคุ มภายในตามกฎหมายกำหนด
รองรับความเสี่ยงที่สำคัญและควบคุมความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได รวมถึงจัดใหมีระบบการ
ตรวจสอบภายในและภายนอก อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง
2.3 คณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยเหมาะสมตามลักษณะของธุรกิจ สนับสนุน
การทำหน า ที ่ ของคณะกรรมการและการเปลี่ย นแปลงที่มีน ัย สำคัญ ตอการปฏิบ ัติงานของ
คณะกรรมการชุ ด ย อ ย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี ่ ย ง
คณะกรรมการลงทุน เปนอยางนอย
2.4 คณะกรรมการจัดใหมีการกำกับดูแลการสอบบัญชีของบริษัท โดยคัดเลือก แตงตั้ง และถอดถอน
เพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีที่มีความรูความเขาใจธุรกิจประกันภัย การประเมินมูลคาสำรอง
ประกันภัย รวมถึงการจัดทำรายงานที่มีขอคิดเห็นจากผูบริหารระดับสูงเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัท
2.5 จัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชี
ป ล ะครั ้ ง และการคั ด เลื อ ก ผูส อบบัญ ชีใ ห พ ิจ ารณาตามรายชื่ อ ที ่ ไ ดร ับ ความเห็ น ชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและประกอบธุรกิจประกันภัย
2.6 จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปนประจำทุกป แบบองครวมทั้ง
คณะหรือรายบุคคล
2.7 จัดใหมีการเปดเผยขอมูลดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีตอสาธารณะ
2.8 จัดใหมีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกตอง นาเชื่อถือ เปดเผยขอมูลสำคัญ เพียงพอทันเวลา
ตอสาธารณะ ตอหนวยงานกำกับ ตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
2.9 คณะกรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชาหากมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทหรือ
ผูถือหุน
3. ติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอยางตอเนื่อง
3.1 การกำกับใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3.2 การกำกั บ ติ ด ตามการดำเนิ น งานของผู บ ริห ารเปน ไปตามกลยุทธ นโยบาย วัตถุป ระสงค
เปาหมายที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
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3.3 กำกับใหมีเงินกองทุนที่มั่นคงเพียงพอ รองรับการดำเนินธุรกิจทั้งปจจุบันและอนาคต ติดตาม
ดูแล กำกับ เงินกองทุนใหอยูในระดับที่มั่นคง
3.4 ใหผูบริหารรายงานเรื่องสำคัญของบริษัท กระบวนการรายงานขอมูล เพื่อใหคณะกรรมการ
ไดรับขอมูลที่เพียงพอ ในการปฏิบัติหนาที่ ตามอำนาจและความรับผิดชอบ อยางสมบูรณ
3.5 ใหบริษัทมีการดูแลปฏิบัติตอลูกคาดวยความเปนธรรม โดยมีกระบวนการเสนอขาย และ ชดใช
คาสินไหมทดแทนตามสัญญาอยางชัดเจนไมเกิดความเขาใจผิดใดๆ
คณะผูบริหาร
นายนพดล
นายประสิทธิ์
นายกรวิชญ
นายประยูร
นายกิตติ
นางสาวดวงพร
นางสาวธารินี
นางสาวเพ็ญสุดา

สันติภากรณ
คำเกิด
สกุลตัง
ภูแส
จาระวรรโณ
ศรีวองไทย
ปานเขียว
อุสาหพานิช

นางสาวสายจิตร
นางสาวนิศา
นายชนัน
นายณัฏฐปคัลย
นายเกษม
นายสมชาย
นางสาวสุรัตน
นางสุนันทา

สินปรุ
เชียรเตชากุล
นิธิธรรมวัตร
สลับแสง
สังขภิรมย
สุดเสนาะ
รุงอารี
เอียดเจริญ

กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบ
ผูอำนวยการสำนักบริหารอัตราและการรักษาพยาบาล
ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร
ผูอำนวยการสำนักบริหารความเสี่ยงและ
กำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ผูอำนวยการสำนักกรรมการผูจัดการ
ผูอำนวยการฝายบัญชี การเงินและลงทุน
ผูอำนวยการฝายทรัพยากรมนุษย
ผูอำนวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอำนวยการฝายรับประกันภัยและการตลาด
ผูอำนวยการฝายสินไหมทดแทน
ผูอำนวยการฝายกิจการสาขา
ผูอำนวยการฝายบริหารสำนักงานและจัดซื้อ

บทบาทหนาที่ของผูบริหารบริษัท
1. กำหนดวิ ส ั ย ทั ศ น นโยบาย กลยุ ท ธ แ ละเป า หมายองค ก ร ตลอดจนการจั ด ทำแผนงานและ
งบประมาณประจำปเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
2. วางโครงสรางและขั้นตอนเพื่อใหการดำเนินการที่เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือ
หุน และมาตรฐานแหงจริยธรรมดวยความสุจริตและดวยความระมัดระวัง
3. วางโครงสรางและกำหนดขั้นตอนเพื่อใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง มีการกำกับ ตรวจสอบตาม
ระบบควบคุมภายในอยางเหมาะสมและเพียงพอ
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4. ติดตามและประเมินผลการทำหนาที่บริหารจัดการในแตละหนวยงานเพื่อใหบรรลุตามกลยุ ทธ
ภายใตงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. กำหนดนโยบายและมาตรการเสริมสรางขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงานและแนวทาง
ในการสงเสริมพัฒนาองคกร ระบบงาน การบริหารและการฝกอบรมบุคลากรในทุกระดับ
6. อำนวยความเปนธรรมใหกับผูใตบังคับบัญชาอยางถวนทั่วตลอดจนการพิจารณาขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากผูใตบังคับบัญชา เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานใหบรรลุตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
7. พิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานทางธุรกิจ รวมทั้งมีอำนาจอนุมัติตามระเบียบที่กำหนดไว
8. รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมขององคกรตอคณะกรรมการบริษัทและในที่ประชุมผูถือหุน
9. ประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เชน บริษัทประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย
และสำนักงานกำกับและสงเสริมธุรกิจประกันภัย เพื่อใหมีการประสานงานระหวางกันอยางมี
ประสิทธิภาพ
10. สื่อสารนโยบายและการดำเนินงานตางๆของบริษัท ใหพนักงานทุกระดับไดรับทราบและถือปฏิบัติ
อยางทั่วถึง
11. ศึกษาชองทางและวิเคราะหความเปนไปไดในการขยายธุรกิจของบริษัทใหกวางขวางมากขึ้น
12. พัฒนาเทคโนโลยีและระบบการบริหารใหมๆ เพื่อนำมาใชปรับปรุงการดำเนินงานและประสิทธิภาพ
ในการใหบริการของบริษัท
13. ออกพบปะเยี่ยมเยียนพนักงาน เพื่อสรางขวัญและกำลังใจในการทำงาน
14. ปฏิบัติงานตามระเบียบ คำสั่งและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและงานอื่นๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2.4 คณะกรรมการชุดยอย
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
นายอานนท วังวสุ
นายประหยัด ฐิตะธรรมกุล
นายอรัญ
ศรีวองไทย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บทบาทหนาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
1. กำหนดอำนาจ หนาที่ ความรับผิดชอบของสำนักตรวจสอบ
2. สอบทานและประเมินผลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และ
ระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และ รัดกุม ตามกรอบที่ไดรับการยอมรับ
เปนมาตรฐานสากล
3. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ ถูกตอง เชื่อถือได มีการเปดเผย
ขอมูลที่สำคัญโดยครบถวนและเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยประสานงานกับ
ผูสอบบัญชีและผูบริหารที่รับผิดชอบ เพื่อใหไดรายงานทางการเงินที่นาเชื่อถือ
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4. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย ขอกำหนดของสำนั กงาน
คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของกับธุรกิจบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลและเลิกจางผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณากำหนด
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ใหความเห็นชอบในการนำเสนอ
เพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผูถือหุน รวมถึง เขาประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีผูบริหารเขารวม
ดวย อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
6. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงกันทาง
ผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ
7. ใหขอเสนอแนะแกฝายบริหารเพื่อการกำกับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิ ท ธิ ผ ล และรายงานต อ คณะกรรมการบริ ษ ั ท เพื ่ อ ดำเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบ หรือ มี
ขอสงสัยวามีรายการ หรือ มีการกระทำใดดังตอไปนี้ :
(ก) รายการที่เกิดการขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือ มีความบกพรองที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจ ของ
บริษัท
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมดำเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น า ที ่ ที ่ จ ะต อ งรายงานต อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยเร็ว
8. แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ความครบถวนเพียงพอของ
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการควบคุมภายใน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการควบคุม
ภายใน มาตรการในการปองกันการใหสินบนและสนับสนุนการตอตานการใหสินบนแกเจาหนาที่
รัฐของบริษัท เจาหนาที่ของรัฐตางประเทศและเจาหนาที่ขององคการระหวางประเทศโดยรวม
ตอคณะกรรมการบริษัท
9. สอบทานและใหความเห็น ต อแผนการตรวจสอบภายใน และ ระบบการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
10. พิ จ ารณาความเป น อิ ส ระของสำนั ก ตรวจสอบ รวมถึ ง ความเพี ย งพอของงบประมาณและ
บุคคลากรของสำนักตรวจสอบ ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของผูอำนวยการสำนักตรวจสอบ
11. พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝายบริหารและผูสอบบัญชีมีความเห็นไมตรงเกี่ยวกับรายงานทาง
การเงิน
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12. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการใหคำแนะนำ ปรึกษาหรือให
ความเห็นไดตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวาเหมาะสมและจำเปนดวยคาใชจายของ
บริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การดำเนินการวาจางใหเปนไปตาม
ระเบียบขอกำหนดของบริษัท
13. พิ จ ารณาให ความเห็ นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรสำนักตรวจสอบ กอน
นำเสนอขออนุ ม ั ต ิ ต  อ คณะกรรมการบริ ษ ั ท และจั ด ให ม ี ก ารทบทวนและแก ไ ขกฎบั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรสำนักตรวจสอบ อยางนอยปละครั้งหรือตามความจำเปน
เพื่อใหทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมขององคกรและนำเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาอนุมัติ
14. จั ด ทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ ่ ง ประกอบด ว ยข อ มู ล และความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบในดานตางๆ โดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัทซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
15. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมารายงาน
หรือนำเสนอขอมูล รวมประชุมหรือจัดสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของและจำเปน
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ทั้งนี้ฝายบริหารมีหนาที่ที่จะตองรายงานหรือนำเสนอขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของตอ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหบรรลุตาม
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทหรือ
มอบหมายเปนการเฉพาะ
2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูอำนวยการสำนักกรรมการผูจัดการ
ผูอำนวยการสำนักบริหารความเสี่ยง
และกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทและหนาทีค่ ณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กำหนดนโยบายเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความ
เสี่ยงโดยรวม ซึ่งตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทตางๆ ที่สำคัญ เชน ความเสี่ยงดานการรับ
ประกันภัย ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานตลาดและความ
เสี่ยงดานปฏิบัติการ เปนตน
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2. วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตามและดูแล
ปริมาณความเสี่ยงของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพี ย งพอของนโยบายและระบบการบริ ห ารความเสี ่ ย ง โดยรวมถึ ง ความมี
ประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด โดยคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงจะมีการประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง
4. รายงานต อคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ำเสมอในสิ่งที่ตองดำเนิน การปรับ ปรุงแกไ ขเพื่ อ
สอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่กำหนด
ทั้งนี้สำนักบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ มีหนาที่
จัดทำรายงานสถานะความเสี่ยงและรายงานการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงตอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยจัดใหมีการประชุมเปนประจำอยางนอยทุกไตรมาส เพื่อติดตาม
สถานะความเสี่ยง รวมถึงความคืบหนาในการบริหารความเสี่ยง เพื่อขอขอเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงในสิ่งที่ตองดำเนินการปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลองกับกรอบการ
บริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธที่กำหนดตามความเหมาะสม และ
รายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน
นายจีรพันธ
อัศวะธนกุล
นายมนัส
เกษกมล
นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย
นายนพดล
สันติภากรณ

ประธานกรรมการลงทุน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บทบาทหนาที่ คณะกรรมการลงทุน
1. พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ ขอบเขตการลงทุนในสินทรัพยแตละประเภท ใหสอดคลอง
และเป น ไปตามกฎระเบี ย บ หลั กเกณฑ ต ามประกาศคณะกรรมการกำกั บ และส งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ
2. พิจารณาจัดทำแผนการลงทุนประจำป
3. กำกับดูแลและควบคุมการบริหารการลงทุนใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกผูทำหนาที่ดูแลและรับฝากทรัพยสินของบริษัท (Custodian)
5. พิจารณาคัดเลือกผูจัดการกองทุนสวนบุคคล และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ
6. พิจารณาเรื่ องที่ เกี่ ยวข องกับ การลงทุ นและประกอบธุร กิ จ อื่ นของบริษัท และและนำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ
7. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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2.4.4 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน
บริ ษั ทมี การแต งตั ้ งคณะกรรมการสรรหา และพิจ ารณาคาตอบแทน ตามมติที่ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 208/2557 วันศุกรที่ 26 กันยายน 2557 โดยมีรายนามดังนี้
นายจีรพันธ อัศวะธนกุล
นายดลเดช สัจจวีระกุล
นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย
บทบาทหนาที่ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน
1. กำหนดนโยบายการจ ายค าตอบแทนและผลประโยชน อื ่น รวมถึงจำนวนค าตอบแทนและ
ผลประโยชนอื่นใหแกกรรมการและผูมีอำนาจในการจัดการ โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจน โปรงใส
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการอนุมัติ
2. ดูแลใหกรรมการ และผูมีอำนาจในการจัดการไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความ
รับผิดชอบ
3. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผูมีอำนาจในการจัดการ เพื่อการพิจารณา
ปรับผลตอบแทนประจำป โดยคำนึงถึงหนาที่ ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
4. เปดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคาตอบแทนและเปดเผยคาตอบแทนในรูป แบบตาง ๆ
รวมทั้งการจัดทำรายงานการกำหนดคาตอบแทน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ ยวกับ
เปาหมาย การดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนไวในรายงาน
ประจำปของบริษัท
2.5 การสรรหาและการแตงตั้งกรรมการ กรรมการอิสระและผูบริหาร
ตามขอบังคับของบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด หมวดที่ 4 คณะกรรมการ กำหนดดังนี้
1. ภายใต บ ั ง คั บ มาตรา10 ทวิ แห ง กฎหมายว า ด ว ย การคุ  ม ครองผู  ป ระสบภั ย จากรถ ให บ ริ ษ ั ท มี
คณะกรรมการของบริษัทตามจำนวนที่ที่ประชุมใหญผูถือหุนกำหนด แตตองไมนอยกวาเกาคนและไม
เกินสิบหกคน และกรรมการไมน อยกวาสามในสี่ ของจำนวนกรรมการทั้ งหมด ตองมีถิ่นฐานอยู  ใน
ราชอาณาจักร
2. กรรมการไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะตองเปนบุคคลสัญชาติไทย
3. กรรมการของบริษัทตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหาม ตามมาตรา 1154 และมาตรา 1168 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และมาตรา 34 แหงกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย และตองไม
เคยถูกถอดถอน ตามมาตรา 10 ทวิ แหงกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประสบภัยจากรถ
4. ใหที่ประชุมใหญผูถือหุนเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยบุคคลที่มาจากการเสนอชื่อของ
กลุมผูถือหุนตาม (1) (2) และ (3) ดังตอไปนี้
(1) จำนวนไมเกินสี่คน จากการเสนอชื่อของกลุมผูถือหุนที่ผูถือหุนแตละรายถือหุนไมเกินหาหมื่นหุน
(2) จำนวนไมเกินสี่คน จากการเสนอชื่อของกลุมผูถือหุนที่ผูถือหุนแตละรายถือหุนเกินกวาจำนวนสูงสุด
ที่กำหนดไวใน (1) แตไมเกินหาแสนหุน
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5.
6.

7.

8.

(3) จำนวนไมเกินสี่คน จากการเสนอชื่อของกลุมผูถือหุนที่ผูถือหุนแตละรายถือหุนเกินกวาจำนวนสูงสุด
ที่กำหนดไวใน (2)
ในกรณีที่ผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการของบริษัทที่มาจากการเสนอชื่อโดยกลุมผูถือหุนตาม (1) (2)
และ (3) สัดสวนของกรรมการแตละกลุมตองเปนสัดสวนที่เทากัน
ใหผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไวในวรรคแรกไดอีกไมเกินสี่คน ประกอบดวย
ผูแทนจากกรมการประกันภัยหรือผูทรงคุณวุฒิดานประกันวินาศภัยจำนวนสามคน ทั้งนี้โดยคำแนะนำ
ของอธิบดีกรมการประกันภัยและกรรมการผูจัดการจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการของบริษัท
การเสนอชื ่ อ กรรมการผู  จ ั ด การ ตามวรรคสาม คณะกรรมการจะเสนอชื ่ อ บุ ค คลจาก
คณะกรรมการหรือจากบุคคลภายนอกก็ได
การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทตามขอนี้ ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย
ใหที่ประชุมใหญผูถือหุน เปนผูกำหนดอำนาจกรรมการผูมีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมใหญผูถือหุนจะพิจารณาและลงมติด วย
คะแนนเสี ย งไมน อยกวากึ ่งหนึ่ งของจำนวนเสีย งทั้งหมดของผูถือหุน ที่มาประชุม โดยอาจกำหนด
คาตอบแทนเปนจำนวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกำหนดเปนคราวๆ หรือใหมีผลตลอดไป
จนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได
ความในวรรคหนึ่ง ไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงาน หรือลูกจางของบริษัทซึ่งไดรับ
เลือกตั้งเปนกรรมการ ในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชน ในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจาง
ของบริษัท
ในการประชุมใหญสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้นพน
จากตำแหนง ถาจำนวนกรรมการที่จะพนจากตำแหนงไมอาจแบงออกไดพอดีหนึ่งในสาม ก็ใหออกโดย
ใชจำนวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
หลังจากวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ การพนจากตำแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่งในปที่หนึ่ง
และปที่สองใหใชวิธีจับสลาก สวนในปตอไป ใหกรรมการซึ่งอยูในตำแหนงนานที่สุดเปนผูพ น จาก
ตำแหนง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูในตำแหนงมานานเทาๆ กันเปนจำนวนมากกวาจำนวน
กรรมการที่ ต องพ นจากตำแหน งในคราวนั้ น ใหกรรมการดั งกล าวพน จากตำแหนงโดยวิธ ีจ ั บ สลาก
กรรมการซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระในขอนี้ อาจไดรับเลือกตั้งเขามาเปนกรรมการใหมได
นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตำแหนงเปนไปตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย และขอบังคับของบริษัท
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2.6 นโยบายการจายคาตอบแทน (Remuneration policy)
การกำหนดคาตอบแทนกรรมการ ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน สวนการกำหนด
คาตอบแทนผูบริหาร มีการดำเนินการที่โปรงใส ซึ่งอยูภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว โดยใช
หลักในการพิจารณาคาตอบแทนผูบริหารตามหลักการประเมินคางานอยางเปนระบบ โดยพิจารณารวมกับ
ปจจัยอื่น เชน ดัชนีวัดความสำเร็จขององคกร การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป เปนตน
3. การบริหารความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย และ
หนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)
3.1 การบริหารความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management : ERM)
3.1.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
3.1.1.1 วัตถุประสงคและขอบเขตของนโยบาย
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงใน
การดำเนินงานของบริษัท เพื่อสนับสนุนใหบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายและพันธกิจของบริษัท บริษัทจึงได
จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อเปนแนวทางการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
โดยครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงานหลักทั้งดานการรับประกันภัย การจายคาสินไหมทดแทน และการ
ดำเนินงานสนับสนุนของทุกฝายงาน รวมทั้งครอบคลุมการดำเนินงานในการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น และ
การประเมินมูลคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัท โดยผูบริหารและพนักงานทุกคนจะเปนเจาของความเสี่ยง
ตามหนาที่การปฏิบัติงานที่มีสวนเกี่ยวของ และมีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่บริษัทยอมรับได
3.1.1.2 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
1. การบริหารความเสี่ยงเปนความรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานทุกคนในองคกร
คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบและสนับสนุนใหการบริหารความเสี่ยงขององคกรเปนไปตาม
นโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดใหบริษัทมีโครงสรางองคกรที่เหมาะสมและกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหอยูในระดับที่ยอมรับได ผูบริหาร
ระดับสูงและพนักงานทุกคนในองคกร มีหนาที่ในการทำความเขาใจหลักการบริหารความเสี่ยงรวมทั้ง
รับผิดชอบในการสนับสนุน และนำหลักการบริหารความเสี่ยงไปสูการปฏิบัติ ภายใตขอบเขตของงานที่
รับผิดชอบ
2. ประสานการบริหารความเสี่ยงกับการกำหนดกลยุทธและแผนการดำเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ใชความเสี่ยงเปนพื้นฐานในการกำหนดมาตรการ และวิธี
ปฏิบัติตางๆ ที่จะชวยใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายตามภารกิจ บริษัทจึงกำหนดใหนำผลลัพธที่ไดจาก
กระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใชประกอบการกำหนดแนวคิด และแนวทางการปฏิบัติ ไมวาจะอยู ใน
รู ป แบบของแผนกลยุ ทธ หรื อแผนการดำเนิน งาน เพื่อใหการบริห ารความเสี่ย งเกิดผลในทางปฏิ บ ั ติ
สอดคลองกับกลยุทธและความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได เพื่อวางเปาหมายในการบริหารความเสี่ยงของ
องคกรไดอยางชัดเจนและเหมาะสม
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3. บูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหเปนระบบและมีการดำเนินการอยางตอเนื่อง
กำหนดให กระบวนการบริห ารความเสี่ย งเปนสวนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการของทุก
หนวยงานในองคกร โดยวางระบบใหการบริหารความเสี่ยงเปนกระบวนการที่มีความตอเนื่อง เชื่อมโยง และ
สอดรับกัน รวมทั้งทำความเขาใจตอเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นกับหนวยงาน ทั้งในสวนของปจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากภายในและภายนอกองคกร เพื่อพิจารณากำหนดแนวทาง นโยบาย ในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นเปนไปในแนวทางแบบเดียวกันและมีจุดหมายรวมกันในการบริหารความเสี่ยง
4. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
บริษัทกำหนดใหการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือในการเสริมสราง
วินัย ใหมีการดำเนินการเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ โดยการติดตามและ
ประเมินผลใหทราบผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง และทบทวนใหการบริหารความเสี่ยงมี
ความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
ถึงการเปลี่ยนแปลง และผลที่องคกรและแตละบุคคลจะไดรับจากการเปลี่ยนแปลง
1. สนับสนุนขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารภายในองคกร
บริษัทมีระบบมาตรฐานดานความปลอดภัยของขอมูล ซึ่งเปนมาตรฐานการจัดการขอมูลที่มี
ความสำคัญเพื่อใหธุรกิจดำเนินไปอยางตอเนื่อง ชวยปองกันระบบขอมูลสารสนเทศขององคกรจากความ
เสี่ยงตอภัยคุกคามตางๆ รวมทั้งยังชวยปองกันกระบวนการทางธุรกิจจากความเสี่ยงหากเกิดเหตุการณ
ฉุกเฉินที่ไมคาดคิด ใหผูบริหารไดรับขอมูลอยางถูกตองและทันเวลา นอกจากนี้บริษัทยังใหความสำคัญตอ
การสื่อสารภายในองคกร โดยทำใหทั้งฝายบริหารและฝายปฏิบัติการรับทราบขอมูลที่สอดคลองกัน สามารถ
รับรูปญหาขององคกรไดทั้งหมด ชวยกันปฏิบัติภารกิจขององคกรและมีการประสานงานระหวางกัน
2. ตอบสนองตอความเสี่ยงดวยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อใหความเสี่ยงอยูในระดับที่องคกรยอมรับได
บริษัทมีการนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งนำเสนอแผนการ
จัดการความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยการคัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสมที่สุด โดยคำนึงถึงระดับความเสี่ยงที่จะยอมรับได (Risk Appetite) รวมทั้งประโยชนของผูมีสวนได
สวนเสีย ความรับผิดชอบที่มีตอสังคม รวมถึงขอบังคับและกฏหมายที่เกี่ยวของ
3. การฝกอบรมและกลไกดานทรัพยากรบุคคล
บริษัทกำหนดใหพนักงานทุกคนในองคกรตองไดรับการฝกอบรมเพื่อใหเขาใจกรอบการบริหาร
ความเสี่ยง และความรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง โดยคำนึงถึงระดับความรับผิดชอบและความรู
เกี่ยวกับความเสี่ยง และพนักงานใหมทุกคนไดรับการฝกอบรมผานการปฐมนิเทศน
4. ปลูกฝงใหการบริหารความเสี่ยงเปนวัฒนธรรมขององคกรที่นำไปสูการสรางสรรคมูลคาใหกับการ
ปฏิบัติงานของบริษัท
กำหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติของทุกหนวยงาน โดย
อาศัยโครงสรางการจัดองคกร นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกอบกับการใชระบบขอมูลและการ
รายงานที่เหมาะสมจนเกิดเปนวัฒนธรรมขององคกร
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5. การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
กำหนดใหมีวิธีการที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยใหมีการรายงานและการ
สอบทานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอภายใตนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
ที่บริษัทกำหนด
3.1.2 กระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
1. การระบุความเสี่ยง : การพิจารณาวิเคราะหหาเหตุการณที่จะทำใหไมสามารถดำเนินงานไดตาม
เปาหมายที่บริษัทกำหนดหรือเหตุการณที่อาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอบริษัท โดยการระบุความ
เสี่ยงจะตองพิจารณาถึงสาเหตุที่แทจริง(Root Cause) ของความเสี่ยงนั้น ทั้งจากปจจัยภายในและ
ภายนอกบริษัท ซึ่งปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอเปาหมายและผลการปฏิบัติงานของบริษัทในอันที่จะ
ทำใหบริษัทไมสามารถบรรลุเปาหมาย ตามวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทตามที่ไดตั้งไว
2. การประเมินความเสี่ยง : การประมาณคาโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ไดระบุขึ้นมาจาก
ปจจัยเสี่ยงตางๆ และผลกระทบที่เกิดตอบริษัทหากความเสี่ยงนั้นไดเกิดขึ้น เพื่อประเมินวาขนาด
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั้นมีความรุนแรงอยูในระดับใด โดยประเมินอางอิงตามเกณฑในการประเมิน
ความเสี่ยงของบริษัท
3. การตอบสนองความเสี่ยง : พิจารณาแนวทางตอบสนองความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงที่ไดทำ
การประเมิน ใหสอดคลองระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับไดสูงสุด (Risk Tolerance) ของบริษัท โดยเปรียบเทียบตนทุนและผลประโยชนที่ไดรับจาก
แนวทางตอบสนองความเสี่ยง
4. การกำหนดกิจกรรมควบคุม : พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของกิจกรรมควบคุมความ
เสี่ยงที่มีการปฏิบัติอยูเดิม รวมถึงการกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงใหม เพื่อใหระดับความเสี่ยง
อยูในระดับที่ยอมรับได (Risk Appetite)
5. การติดตามและรายงาน : เพื่อใหทราบถึงแนวโนมของความเสี่ยง โดยติดตามจากดัชนีชี้วัดความ
เสี่ยง (Key Risk Indicator) รวมถึงติดตามผลการดำเนิน งานในการบริห ารความเสี่ ยงวามี ความ
เหมาะสมและสามารถควบคุ มความเสี่ย งได อยางมีป ระสิทธิภ าพหรื อไม เพื่อรายงานตอ คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทอยางตอเนื่อง
3.1.3 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite)
กำหนดระดับความเสี่ยงที่บริษัทสามารถยอมรับได เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของ
บริษัท โดยบริษัทไดกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได เพื่อใชเปนเปาหมายในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท โดยการปฏิบัติงานดานการบริหารความเสี่ยงของฝายงานเจาของ
ความเสี่ยง จะกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดตามหนาที่การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของเปนไปตามกรอบการ
บริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยการปฏิบัติงานภายใตระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001 ไดมีการระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) ของแตละหนาที่งานที่มีสวนเกี่ยวของ
ภายในระเบีย บขั ้น ตอนการปฏิ บ ัติงานคุณภาพ (Quality Procedures : QP) เพื่อเปน เปาหมายในการ
บริหารความเสี่ยงของเจาของความเสี่ยงที่มีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
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3.1.4 ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator)
คือ ขอมูลที่ใชติดตามแนวโนมของความเสี่ยง เพื่อใชเปนมาตรวัด (Measure) หรือจุดเตือนภัย
(Trigger point) ของสถานะหรือแนวโนมความเสี่ยงในแตละชวงเวลา รวมทั้งใชในการประเมินความมี
ประสิทธิผลของแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามปรับปรุง พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอยาง
ตอเนื่อง โดยดัชนีชี้วัดความเสี่ยงอาจกำหนดขอมูลที่สามารถใชเปนตัวชี้วัดความเสี่ยงลวงหนา (Leading
Indicator) หรือดัชนีที่ใชชี้วัดภายหลังที่เกิดความเสี่ยงแลว (Lagging Indicator) ซึ่งฝายงานเจาของ
ความเสี่ยง จะกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง จากขอมูลสถิ ติที่ มีความสั มพันธต อความเสี่ ยงของการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของโดยการปฏิบัติงานภายใตระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ไดมีการระบุดัชนีชี้
วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ของแตละฟงกชันงานที่มีสวนเกี่ยวของ ภายในระเบียบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ (Quality Procedures : QP) เพื่อใหเจาของความเสี่ยงที่มีสวนเกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงาน สามารถติดตาม รายงาน สถานะและแนวโนมความเสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยงอยูใน
ระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได (Risk Appetite)
3.2 การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)
บริษัทมีการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน เพื่อการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงินในการบริหาร
สินทรัพย อันไดแก ความเสี่ยงดานการประมาณการหนี้สินคาสินไหมทดแทนคลาดเคลื่อน ความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงทางดานอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน ความ
เสี่ยงดานสภาพคลอง เพื่อรองรับการจายชำระหนี้สินสำหรับการดำเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ บริษัทไดกำหนดกลยุทธการบริหารสินทรัพยและหนี้สินที่เนนไปทางการรักษาสภาพคลองทาง
การเงินเพื่อใหเพียงพอที่จะจายชำระหนี้สินตามกรมธรรมประกันภัย ซึ่งเปนสิ่งที่บริษัทนำมาใชในการ
พิจารณาตัดสินใจในการลงทุน บริษัทมีการประมาณการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจายอยาง
สม่ำเสมอและจัดสรรเงินลงทุนที่เนนลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงต่ำ และหากในกรณีมีความจำเปน
สามารถแปรสภาพคลองเปนเงินสดไดตามสถานการณ โดยฝายจัดการดานการลงทุน จะเปนผูพิจารณา
คัดเลือกหลักทรัพย (เงินประจำ ตราสารหนี้ภาครัฐ/เอกชน กองทุนรวม ) จากผูคาหลักทรัพย (ธนาคาร
,บล.,บลจ.) โดยวิเคราะหถึงอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงภายใตขอจำกัด ขอบเขตและสัดสวนการ
ลงทุนในสินทรัพยแตละประเภท เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณา เชน การลงทุนในเงิน
ฝากธนาคารและตราสารหนี้ที่มีอายุวันครบกำหนดและอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อใหมีกระแสเงินสด
รับที่สอดคลองกับกระแสเงินสดจายที่ประมาณการไว เปนตน
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รายการ
สินทรัพยลงทุน
(Total Investment Assets)
สินทรัพยสภาพคลอง
(Total Liquid Assets)
หนี้สินรวม
หนี้สินตามสัญญาประกันภัย

ป 2563
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
11,113
11,087

หนวย : ลานบาท
ป 2562
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
10,811
10,825

11,050

11,075

10,798

10,811

4,704
3,580

5,048
3,923

4,612
3,846

4,976
4,210

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพยและหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยและหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการ
ประกอบธุ รกิ จประกันภัย ว าดว ยการประเมิ นราคาทรั พย สิ นและหนี ้ส ินของบริษ ัทประกั นวินาศภัย เพื่ อ
วัตถุประสงคหลักในการกำกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมี
ความสามารถในการจายผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยไดอยางครบถวนแกผูเอาประกันภัย

4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณไดและมีนัยสำคัญอันอาจมีผลกระทบตอฐานะการเงินของ
บริษัท การบริหารจัดการประกันภัยตอ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และการ
กระจุกตัวจากการรับประกันภัย
เนื่องจากบริษัทดำเนินการรับประกัน ภัย รถจักรยานยนตและจายคา เสีย หายเบื้องตนและคาสินไหมทดแทนตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ ซึ่งอัตราเบี้ยประกันภัยเปนไปตามที่นายทะเบียนกำหนด แตอัตราการจายคา
สินไหมทดแทนของบริษัทนัน้ เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับความถี่ ความรุนแรง การจัดสรรสำรองเบี้ยประกันภัย
และสำรองคาสินไหมทดแทน ซึ่งมีแนวโนมที่สูงขึ้นเกินกวาอัตราเบี้ยประกันภัยรับ ดังนั้น เพื่อเปนการควบคุมความเสี่ยง
ดังกลาวที่เกิดขึ้น บริษัทไดพิจารณา ติดตาม เฝาระวัง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้
ดานรับประกันภัย บริษัทมีการกำหนดนโยบาย ยอดขาย ขั้นตอนการขาย และกระบวนการติดตามเบี้ยประกันภัยคางรับ
อยางใกลชิด รวมทั้ง มีการเปรียบเทียบอัตราสวนในการรับประกันภัยและสินไหมทดแทนของบริษัทกับอัตราสวนตาม
มาตรฐานธุรกิจประกันภัย เปนประจำทุกเดือน เพื่อนำมาวิเคราะหและแกไขใหทันตอสถานการณที่อาจจะสงผลกระทบตอ
บริษัทได
ดานการจัดการสินไหมและการสำรองคาสินไหมทดแทน บริษัทไดกำหนดนโยบายการจัดการสินไหมทดแทน โดยใหมี
การกำกับ ดูแล และติดตามสถานะความถี่ ความรุนแรงที่เกิดขึ้น และสถานะของการเรียกรองคาสินไหมทดแทน ปรับปรุง
มาตรฐานการจัดการสินไหมใหมีความรัดกุม เปนธรรมและคลองตัว รวมทั้งมีการวิเคราะหความเพียงพอของอัตราเงินสมทบ
และเงินสำรองคาสินไหมทดแทนใหมีความเหมาะสมและเพียงพอเพื่อรองรับอัตราการจายคาสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้น ซึ่ง
เปนปจจัยที่สงผลกระทบตอผลประกอบการและเงินกองทุนของบริษัท
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ทั้งนี้ บริษัทไดมีการจัดการควบคุมการดำรงเงินกองทุนใหเปนไปตามหลัก Risk Based Capital (RBC) อยางสม่ำเสมอ
โดยนักคณิตศาสตรประกันภัยของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวาเงินกองทุนมีความเพียงพอกับความเสี่ยงดานการรับประกันภัยที่
เกิดขึ้น
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด ไมมีการประกันภัยตอ

หนวย : ลานบาท
รายการ
สำรองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ
เงินคางรับจากการประกันภัยตอ
เงินวางไวจากการประกันภัยตอ

จำนวน
-

5. มูลคา วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
ขอสมมติ ที่ใชในการวัดมูลคาสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจายที่เกิดจากสัญญาประกันภัย เปนดังนี้
(ก) ขอสมมติเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนที่สำคัญ
- คาสินไหมทดแทนเฉลี่ย บริษัทไดใชขอสมมติคาสินไหมทดแทนเฉลี่ยในการประมาณการคาสินไหมทดแทน
และคำนวณสำรองคาสินไหมทดแทน ซึ่งขอสมมติคาสินไหมทดแทนเฉลี่ยนี้กำหนดโดยอางอิงจากคาสินไหม
ทดแทนเฉลี่ยในอดีตของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดทดสอบความเพียงพอของสำรองคาสินไหมทดแทน
โดยใชตารางพัฒนาการสินไหมทดแทน และพบวา สำรองคาสินไหมทดแทนของบริษัทฯมีเพียงพอที่จะจายคา
สินไหมทดแทนที่จะเกิดในอนาคตจากสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นกอนวันที่รายงาน
- อัตราสวนสินไหมทดแทนสมบูรณที่คาดการณ ขอสมมติอัตราสวนสินไหมทดแทนสมบูรณที่คาดการณใช
เพื่อคำนวณสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด เนื่องจาก บริษัทฯคาดการณวาคาสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตจะมีคามากกวาสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได บริษัทฯจึงปรับเพิ่มสำรองเบี้ยประกันภัย
โดยอางอิงจากสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด ขอสมมติอัตราสวนสินไหมทดแทนสมบูรณที่คาดการณนี้
กำหนดโดยอางอิงจากอัตราสวนคาสินไหมทดแทนสมบูรณปลาสุดของบริษัทฯ
(ข)
ขอสมมติเกี่ยวกับคาใชจายที่สำคัญ
คาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนที่ไมสามารถจัดสรรได ใชในการคำนวณสำรองคาสิน ไหม
ทดแทน และสำรองเบี้ยประกันภัย ขอสมมตินี้กำหนดโดยอางอิงจากอัตราสวนคาใชจายสินไหมทดแทนที่ไม
สามารถจัดสรรไดที่เกิดขึ้นจริงในอดีตของบริษัทฯ
การจั ดประเภทสั ญ ญาประกั นภัย บริษัทฯ จัดประเภทของสัญ ญาประกัน ภัย โดยการพิจ ารณา
ลักษณะของสัญญาประกันภัยโดยสัญญาประกันภัยคือสัญญาซึ่งผูรับประกันภัย รับ ความเสี่ยงดานการรับ
ประกันภัยที่มีนัยสำคัญจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง (ผูเอาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก
ผูเอา ประกันภัยหากเหตุการณในอนาคตอันไมแนนอนที่ระบุไว (เหตุการณที่เอาประกันภัย) เกิดผลกระทบ
ในทางลบตอผูเอาประกันภัย ในการพิจารณาวามีการรับความเสี่ยงดานการรับประกันภัยที่มีนัยสำคัญหรือไม
นั้นจะพิจารณาจากจำนวนผลประโยชนที่จะตองจายกรณีที่มี สถานการณที่รับประกันภัยเกิดขึ้นกับภาระ
ผูกพันที่จะตองจายตามสัญญาหากไมมีสถานการณที่รับประกันภัยเกิดขึ้น ซึ่งหากไมเขาเงื่อนไข ดังกลาว
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ขางตน บริษัทฯจะจัดประเภทสัญญาประกันภัยดังกลาวเปนสัญญาการลงทุน ซึ่งสัญญาการลงทุนคือสัญญาที่
มีรูปแบบทางกฎหมาย เปนสัญญาประกันภัยและทำใหผูรับประกันภัย มีความเสี่ยงทางการเงินแตไมไดทำให
ผูรับประกันภัยมีความเสี่ยงดานการรับประกันภัยที่สำคัญ บริษัทฯ จัดประเภทของสัญญาโดยประเมิ น
ความสำคัญของความเสี่ย งดานการรับ ประกันภัยเปน รายสัญญา หากสัญญาใดจั ดประเภทเปน สัญญา
ประกันภัยแลว จะยังคงเปนสัญญาประกันภัยตลอดไปจนกวาสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดถูกทำใหส้ินสุดหรือ
สิ้นผลบังคับ หากสัญญาใด เคยจัดประเภทเปนสัญญาการลงทุน เมื่อวันเริ่มตนสัญญา จะถูกจัดประเภทเปน
สัญญาประกันภัยในเวลาตอมา หากพบวาบริษัทฯรับความเสี่ยง ดานการรับประกันภัยที่มีนัยสำคัญจากการ
ทำสัญญาดังกลาว
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบดวยสำรองคาสินไหมทดแทน คาสินไหมทดแทนคางจายและ
สำรองเบี้ยประกันภัย
(ก) สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย คาสินไหมทดแทนคางจายบันทึกตาม
จำนวนที่จะจายจริง สวนสำรองคาสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อไดรับการแจงคำเรียกรองคาเสียหาย จากผู
เอาประกันภัยตามจำนวนที่ผูเอาประกันภัยแจง และโดยการประมาณการของฝายบริหาร มูลคาประมาณการ
สินไหมทดแทนสูงสุด จะไมเกินทุนประกันของกรมธรรมที่เกี่ยวของ ประมาณการสำรองสินไหมทดแทน
คำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย โดยคำนวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของคาสินไหม ทดแทนที่
คาดวาจะจายใหแกผูเอาประกันภัยในอนาคตสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแลวกอนหรือ ณ วันที่ในรอบ
ระยะเวลารายงาน ทั้ง จากรายการความสูญเสียที่บริษัทฯ ไดรับรายงานแลวและยังไมไดรับรายงาน และ
รวมถึงคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน และ หักมูลคาซากและการรับคืนอื่น ๆ ผลตางของประมาณ
การสำรองสินไหมทดแทนที่คำนวณไดสูงกวาคาสินไหมทดแทนที่ไดรับรูไปแลวใน บัญชี จะรับรูเปนความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแลวแตยังไมไดมี การรายงานใหบริษัทฯ ทราบ (Incurred but not reported claims:
IBNR)
(ข) สำรองเบี้ยประกันภัย สำรองเบี้ยประกันภัยประกอบดวย สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปน
รายได และสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด
(1) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได บริษัทฯคำนวณจากเบี้ยประกันภัยรับโดยวิธีเฉลี่ยรายวันตาม
อายุกรมธรรม (วิธีเศษหนึ่งสวนสามรอยหกสิบหา)
(2) สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด เปนจำนวนเงินที่บริษัทฯจัดสำรอง
ไวเพื่อชดใชคาสินไหมทดแทนและคาใชจายที่เกี่ยวของที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับการประกันภัยที่ยังมีผล
บังคับอยู ซึ่งคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย บริษัทฯ ใชการประมาณ การที่ดีที่สุดของคา
สินไหมทดแทนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู โดยอางอิงจากขอมูลในอดีต ทุกวันสิ้น
รอบระยะรายงาน บริษัทฯจะเปรียบเทียบมูลคาของสำรองความเสี่ยงภัยยังไมสิ้นสุดกับสำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไมถือเปน รายไดหากมูลคาของสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดสูงกวาสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือ
เปนรายไดบริษัทฯจะรับรูสวนตางและแสดง รายการสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดในงบการเงิน
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หนวย : ลานบาท
รายการ

ป 2563

ป 2562

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

2,865

3,151

2,830

3,113

715

772

1,136

1,227

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

- สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปน
รายได (Premium Liabilities)
- สำรองคาสินไหมทดแทน
(Claim liabilities)

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อใหนักลงทุนผูวิเคราะหทางการเงินเขาใจถึงมูลคาทางเศรษฐศาสตรของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เปนที่
ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลคาดังกลาวจะตองผานการรับรองจากผูสอบบัญชีอนุญาตแลว
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกำกับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
เพื่อวัตถุประสงคหลักในการกำกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อใหมั่นใจวาบริษัท
ความสามารถในการจายผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยไดอยางครบถวนแกผูเอาประกันภัยซึ่งจะตองประเมิน
โดยนักคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับ
การยอมรับ สมมติฐานที่ใชในการประเมินจะตองสอดคลองกับประสบการณจริงหรือในกรณีที่บริษัทมีขอมูลไม
เพียงพออาจอางอิงจากประสบการณของอุตสาหกรรมและปรับใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอรตการรับ
ประกั น ภั ย ของบริ ษ ั ท นั ้ น นอกจากนี ้ มู ล ค า สำรองประกั น ภั ย ดั ง กล า วจะต องรวมถึ ง ค า เผื ่ อความผันผวน
(Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ่งใหเปนไปตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด
ขอสังเกต ในบางชวงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกตางระหวางราคา
บัญชีและราคาประเมินของ อยางมีนัยสำคัญ อันเนื่องมาจากวัตถุประสงคและวิธีการที่แตกตางกันในการประเมินตามที่
กลาวไวขางตน ทั้งนี้ผูที่จะนำขอมูลไปใชควรศึกษาและทำความเขาใจถึงวัตถุประสงคแนวทางการประเมินราคาหนี้สินจาก
สัญญาประกันภัยทั้งสองใหถี่ถวนกอนตัดสินใจ

6. การลงทุนของบริษัท
นโยบายการลงทุน
การบริหารเงินของบริษัทโดยมุงเนนและใหความสำคัญในเรื่องของความสมดุลระหวาง "ความ
ปลอดภัย ของเงินตน (Preservation of Capital)" กับ "ผลตอบแทนจากการลงทุน"ภายใตความเสี่ ย งที่
ยอมรับได ซึ่งสงผลใหมีกระบวนการในการตัดสินใจลงทุนที่มีความรอบคอบ มีการวิเคราะหความเสี่ยงตางๆ
ควบคูไปกับการพิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุมคาเหมาะสมและมีกระบวนการติดตามประเมิน
สถานการณการลงทุนของตลาดการลงทุนอยางใกลชิดเพื่อใหเกิดประโยชนอยางแทจริง
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วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตามกรอบนโยบายการลงทุนอยางถูกตอง
2. เพื่อใหมั่นใจวา สินทรัพยลงทุนไดรับผลตอบแทนที่ดีที่สุด ภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับได
3. เพื่อใหมั่นใจวา ฝายจัดการไดปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
กระบวนการการลงทุนของบริษัท
ฝายจัดการดานการลงทุน จะเปนผูพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย (เงินประจำ ตราสารหนี้ภาครัฐ/
เอกชน กองทุนรวม ) จากผูคาหลักทรัพย (ธนาคาร, บล., บลจ.) โดยวิเคราะหถึงอัตราผลตอบแทน และความ
เสี ่ ย ง ภายใต ข  อ จำกั ด ขอบเขตและสั ด ส ว นการลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย แ ต ล ะประเภท เพื ่ อ นำเสนอต อ
คณะกรรมการลงทุนเพื่อพิจารณา เมื่อไดรับการอนุมัติแลว ฝายจัดการจะสงคำสั่งใหผูรับฝากทรัพยสิน
ดำเนินการลงทุน และเก็บรักษาหลักทรัพยไวเปนทรัพยสินหนุนหลัง ซึ่งทุกเดือน ฝายจัดการลงทุน จะทำการ
สอบทานมูลคาหลักทรัพยคงเหลือกับผูรับฝากทรัพยสิน ใหถูกตองและครบถวน กอนนำสงรายงานทรัพยสิน
หนุนหลังใหแกนายทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย( คปภ.)
นโยบายการบัญชีที่สำคัญของสินทรัพยลงทุนบริษัท
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุน เงินลงทุนจัดประเภทเปนหลักทรัพยเพื่อคาเมื่อ
มีวัตถุประสงคหลักที่จะขายในอนาคตอันใกล
(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม
ของหลักทรัพยดังกลาวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในสวนของกำไรหรือ
ขาดทุนเมื่อไดจำหนายหลักทรัพยนั้นออกไป
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งป รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดง
มูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจำหนาย บริษัทฯตัดบัญชีสวนเกิน/รับรูสวนต่ำกวามูลคาตราสารหนี้
ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหนาย/รับรูนี้จะแสดงเปนรายการปรั บ กั บ
ดอกเบี้ยรับ ตราสารหนี้จัดเปนประเภทที่จะถือจนครบกำหนดเมื่อบริษัทฯมีความตั้งใจแนวแน
และมีความสามารถที่จะถือไวจนครบกำหนดไถถอน
(ง) เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวัน
ทำการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สวนมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช
อัตราผลตอบแทนหรือราคาที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุ น
คำนวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน
บริษัทใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการคำนวณตนทุนของเงินลงทุน
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ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเปนอีกประเภทหนึ่ง บริษัทจะปรับ
มูลคาของเงินลงทุนดังกลาวใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตาง
ระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในสวนกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเปน
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของแลวแตประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน เมื่อมีการจำหนายเงิน
ลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในสวนของกำไร
หรือขาดทุน
ความเสี่ยงทางการเงิน
(ก) ความเสี่ยงดานเครดิต
ความเสี่ยงดานเครดิต คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากคูสัญญาของ
บริษัทฯ จะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงินได ความเสี่ยงดานเครดิตที่
เกี่ยวเนื่องกับเบี้ยประกันภัยคางรับ เงินใหกูยืม เงินสมทบคางรับ บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยกำหนด
นโยบายและวิธีการในการควบคุมวงเงินสินเชื่อ เงินใหกูยืม ซึ่งทั้งหมดเปนการใหกูยืมแกพนักงานของบริษัทฯ
และติดตามยอดที่คางชำระอยางใกลชิด สำหรับความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเบี้ย
ประกันภัยคางรับไมมีสาระสำคัญเนื่องจากผูเอาประกันภัยของบริษัทฯกระจายอยูในอุตสาหกรรมที่แตกตาง
กันและภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศไทย
ความเสี่ยงดานเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตราสารหนี้ บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยมีนโยบาย
การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้เอกชนของบริษัทฯขนาดใหญที่มีฐานะการเงิน
มั่นคงและมีอันดับความนาเชื่อถือสูง
ดังนั้น บริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสำคัญจากความเสี่ยงดานเครดิต จำนวน
เงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหเครดิตคือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาวหักดวยคาเผื่อ
หนี้จะสูญ/คาเผื่อการดอยคาตามที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน
(ข) ความเสี่ยงดานการตลาด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทฯอาจไดรับความเสียหาย
อันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย ซึ่งสงผลกระทบ
ตอฐานะการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯไมมีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ดังนั้น
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดจึงมีเพียงความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยเทานั้น
(1) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่ องมื อทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยกำหนดนโยบายการลงทุน และแผนธุรกิจประจำป เพื่อใหสามารถ
ปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และทำใหผลการดำเนินงานเปนไปตามแผนและเปาหมายที่วางไว
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(2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของตราสารทุน ซึ่งอาจทำใหเกิดความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย โดยกำหนดสัดสวนการลงทุนแตละ
ประเภทของเงิน ลงทุน ไมเ กิ นสั ดสว นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยกำหนดและจะเลือกลงทุนในตราสารทุนที่ผูออกมีฐานะการเงินที่แข็งแกรงมีความสามารถในการ
ทำกำไร มีศักยภาพในการเติบโตไดอยางตอเนื่อง
วิธีการกำหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน โดยบริษัทฯใชวิธีการและขอ
สมมติฐานในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังนี้
(ก) สินทรัพยทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและ
เงินฝากสถาบันการเงิน แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
(ข) เงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดคำนวณมูลคายุติธรรมจากราคา
เสนอซื้อหลังสุด ณ วันสิ้นทำการสุดทายของป เงินลงทุนในหนวยลงทุนที่มิใชหลักทรัพยในความตองการ
ของตลาดคำนวณจากมูลค าสิน ทรั พยสุ ทธิของหนวยลงทุน ที่ประกาศโดยผูจั ดการกองทุ นและมูล คา
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด คำนวณโดยใชเทคนิคการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคตตามทฤษฎีในการประเมินมูลคาหรือมูลคาตามบัญชี (Book value)
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูล คายุต ิธรรมตามราคาตลาด หรือคำนวณโดยใช อัต ราผลตอบแทนที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(ง) มูลคายุติธรรมของเงินใหกูยืมที่ใชอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ประมาณโดยใชวิธีการหาสวนลดกระแสเงินสด
โดยใชอัตราดอกเบี้ยปจจุบัน
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ทั้งนี้สำหรับขอมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานบาท
ประเภท
สินทรัพยลงทุน
เงิ น ฝากสถาบั น การเงิ น และ
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี้ (พันธบัตร,หุนกู, ตั๋ว
สัญญาใชเงิน,ตั๋วแลกเงิน, หุนกู
แปลงสภาพ และสลากออม
ทรัพย)
ตราสารทุน (ไมรวมเงินลงทุ นใน
บริษัทยอยและบริษัทรวม)
หนวยลงทุน
เงินใหกูยืม,เงินใหเชาซื้อรถ และ
ใหเชาทรัพยสินแบบลิสซิ่ง
ใบสำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ก ารซื ้ อ หุ น
หุนกู หนวยลงทุน
ตราสารอนุพันธุ
เงินลงทุนอื่น
รวมสินทรัพยลงทุน

มูลคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2563
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

ป 2562
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

8,852

8,855

8,685

8,685

1,014

1,035

852

886

741

741

735

735

110

110

111

111

13

13

13

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

-

10,730

10,754

10,416

10,430

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพยและหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยและหนี้สินที่ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริม การ
ประกอบธุ รกิ จประกั นภัย ว าด วยการประเมินราคาทรัพ ย สินและหนี ้สิ นของบริ ษัท ประกันวินาศภัย เพื่ อ
วัตถุประสงคหลักในการกำกับ ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกัน ภัย และเพื่ อใหมั ่นใจวาบริ ษ ั ท มี
ความสามารถในการจายผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยไดอยางครบถวนแกผูเอาประกันภัย

ปผว. 1 รายป ประจำป 2563 บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด

32
7. ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะหและอัตราสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ
บริษัทขอแจงผลการดำเนินงานสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป 2562 เปนจำนวนเงิน 53 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29.47 ตามรายละเอียดปรากฏดังนี้
งบกําไรขาดทุนเปรียบเทียบ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2563
เบี้ยประกันภัยรับ

เพิ่ม(ลด)จากปกอน

ป 2562

บาท

%

4,569

4,515

54

1.20%

(27)

(77)

50

-65.14%

4,542

4,438

104

2.35%

3

5

(2)

-40.00%

184

209

(25)

(11.96%)

1727

1,717

10

0.58%

(90)

(3)

-87 2900.00%

45

20

25

125.00%

รายไดอื่น

2

1

1

100.00%

รวมรายได

6,413

6,387

26

0.41%

8

22

-14

-63.64%

4,999

5,014

-15

-0.30%

คาจางและคาบําเหน็จ

132

131

1

0.76%

คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น

166

167

(1)

(0.60%)

คาใชจายในการดําเนินงาน

811

822

(11)

(1.34%)

ตนทุนทางการเงิน

2

-

2

100.00%

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น

1

-

1

100.00%

6,119

6,156

(37)

-0.60%

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได

294

231

63

27.42%

รายได(คาใชจาย) ภาษีเงินได

(60)

(50)

(10)

20.00%

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

234

181

53

29.47%

บวก(หัก): สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รายไดเงินสมทบ
ผลกําไรจากเงินลงทุน
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคายุติธรรม

คาใชจาย
สํารองการเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
คาสินไหมทดแทน

รวมคาใชจาย
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ทั้งนี้สำหรับขอมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้
รายการ
เบี้ยประกันภัยรับรวม
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได (สุทธิ)
รายไดจากการลงทุน และรายไดอื่น
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ (รอยละ)
อัตราสวน
อัตราสวนคาสินไหมทดแทน ( Loss Ratio)
อัตราสวนคาใชจายในการดำเนินธุรกิจกันภัย ( Expense Ratio)
อัตราสวนรวม ( Combined Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ( Return on equity)

2563
4,569
4,542
184
234

2563
110.05%
24.43%
134.47%
1,556.03%
3.33%

หนวย : ลานบาท
2562
4,515
4,438
209
181

2562
112.99%
25.22%
138.21%
1,068.69%
2.81%

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
1. ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท
ความเพียงพอของเงินกองทุนในปจจุบันบันบริษัท เงินกองทุนที่ตองดำรงตามกฎหมาย อยูที่ 729% ซึ่งสูงกวา
เงินกองทุนขั้นต่ำที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนดไว เปนผลมาจาก
1.1 นโยบาย
คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทมีความรูความเขาใจที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุน โดยนำนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณา
การ (Enterprise risk management) มาใชกำหนดกลยุทธในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใหบริษัทมั่นใจวา จะมีเงินกองทุน
ที่เหมาะสมและเพียงพอในการรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการเปน
เครื่องมือที่สําคัญ ในการบริหารจัดการธุรกิจที่ทําใหบริษัทสามารถระบุแหลงที่มาของความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง
ดําเนินมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยง ซึ่งการบริหารความเสี่ยงจะมีสวนชวยให บริษัท
สามารถปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่มีตอผูเอาประกันภัยไดอยางครบถวนในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งสงผลใหบริษัทมี
ความมั่นคงและมีกําไรอยางยั่งยืน
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1.2 วัตถุประสงค
การดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง เปนมาตรการสําคัญประการหนึ่งในการประกอบธุรกิจประกันภัย
โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้คือ
• เพื่อใหบ ริ ษั ทประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภัย ดำเนิน ไปอยางมั ่ น คง มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และ เที่ย งธรรม เพื่อ
ประโยชนของผูถ ือกรมธรรมประกันภัย
• เพื่อใหมั่นใจวา บริษทั มีการดํารงเงินกองทุนเพียงพอ ในการรองรับความเสี่ยงดานตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบธุรกิจตามลักษณะขนาด และความซับซอนที่แตกตางกันของบริษัท รวมถึงสามารถรองรับความ
เสียหายที่อาจสูงกวาที่บริษัทไดคาดการณไวเพื่อใหบริษัทประกันภัยสามารถปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่มี
ตอผูถอื กรมธรรมประกันภัยไดอยางครบถวน
• เพื่อใหมั่นใจวา เงินกองทุนที่บริษัทตองดํารงไวนั้น อยูในระดับที่สรางความเชื่อมั่นไดวาเพียงพอที่จะทำ
ใหการประกอบธุรกิจเปนไปอยางมั่นคง ไมวาในสถานการณปกติหรือสถานการณที่อาจเบี่ยงเบนจาก
ภาวะปกติ
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1.3 กระบวนการจัดการเงินกองทุน
ประเภทของความเสี่ยง

การจัดการเงินกองทุน

ดานหนี้สิน
พิจารณาจากเงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได (UPR)
และเงินสํารองคาสินไหมทดแทน (Loss Reserve)
1.เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการประกันภัย

- มีการจําหนายกรมธรรมตองใหเพียงพอกับประกันภัยที่ทําให
บริษัทมีโอกาสตองชดใชคาสินไหมทดแทนในจํานวนความคุมครอง
ที่สูงขึ้น และรองรับสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดที่เพิ่ม
จากการขายกรมธรรมประกันภัยที่เพิ่มขึ้นในแตละปเพื่อหาจํานวน
เบี้ยประกันภัยที่จะขายใหเหมาะสม

ดานสินทรัพย แบงออกเปน3 ดาน
1. เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาด

- การลงทุนในตราสารทุน ที่มีราคาซื้อขายมีความผันผวนไมสูง
และมีการซื้อทรัพยสินเพื่อเปนที่ทําการ

2. เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต

- การลงทุนในการลงทุนในตราสารหนี้ การใหกูยืมและการฝากเงิน
กับสถาบันที่มีระดับความนาเชื่อถือ
- การไมมียอดเบี้ยประกันภัยคางรับที่เกินกําหนด

3. เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการกระจุกตัว

- ลงทุนในตราสารที่ออกโดยสถาบันหรือบริษัทใดๆ
ตามอัตราที่สํานักงาน คปภ. กําหนด
- มีอสังหาริมทรัพยและทรัพยสินดําเนินงาน
ตามอัตราที่สํานักงาน คปภ.กําหนด

1.4 การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน
บริษัทมีการประเมินสินทรัพย และหนี้สินตามหลักมูลคายุติธรรมในการประเมินความเสี่ยงไดอยาง
ถูกตอง ทำใหเห็นภาพของฐานะทางการเงินที่แทจริงของบริษัท ดังนั้นในการประเมินสินทรัพยและหนี้สิน
บริษัทมีการยึดหลักมูลคายุติธรรม (Fair Value Approach) ซึ่งทำใหการประเมินมูลคาสินทรัพยของบริษัท
ตองใชราคาตลาด (Market Value) ซึ่งเปนที่ยอมรับวาสามารถสะทอนมูลคายุติธรรมตามหลักการสากล และ
สามารถวัดฐานะทางการเงินที่แทจริงของบริษัทได
สวนการประเมินมูลคาหนี้สินเงินสำรองตามหลักการมูลคายุติธรรมนั้นจะใชวิธีประมาณคาที่ดีที่สุด
(Best Estimate) ตามหลักการทางคณิตศาสตรประกันภัย โดยกำหนดใหเงินสำรองจำเปนตองรวมคาเผื่อ
ความผันผวน (Provision for Adverse Deviation: PAD) ไวอีกสวนหนึ่งเพิ่มขึ้นเผื่อการเบี่ยงเบนใดๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นและทำใหเงินสำรองในสวนที่เปน Best Estimate ไมเพียงพอ
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การวัดความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy) นั้นบริษัทประเมินโดยการเปรียบเทียบเงินกองทุนที่บริษัท
ถือครองอยูทั้งหมด หรือเงินกองทุนที่สามารถนำมาใชไดทั้งหมด (Total Capital Available: TCA) กับเงินกองทุนที่
ตองดำรงตามกฎหมาย (Total Capital Required: TCR) ซึ่งสามารถเขียนในรูปสมการไดดังนี้
อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน = เงินกองทุนที่บริษัทถือครองทั้งหมด (TCA)1 x 100
(Capital Adequacy Ratio)
เงินกองทุนที่ตองดำรงตามกฎหมาย (TCR)2
เงินกองทุนที่บริษัทถือครองอยูทั้งหมด (Total Capital Available) (TCA)1
หมายถึง มูลคาสินทรัพยสวนที่เกินกวาหนี้สินของบริษัท (หรือสวนของผูถือหุน) ตามราคาประเมิน
สินทรัพยและหนี้สินที่ยึดหลักราคายุติธรรม โดยเงินกองทุนที่บริษัท ถือครองดังกลาวจะถูกแยกประเภท เปน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามขอกำหนดในประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย
ลงวัน ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554
เงินกองทุนที่ตองดำรงตามกฎหมาย (Total Capital Required) (TCR)2
หมายถึง เงินกองทุนที่บริษัทดำรงไวเพื่อรองรับความเสี่ยงที่บริษัทประสบในการดำเนินธุรกิจ (Risk Based
Capital) หากบริษัทอยูภายใตสถานการณที่มีความเสี่ยงสูงก็จะตองดำรงเงินกองทุนในระดับสูงเพื่อรองรับ
ความเสี่ยงนั้น จะพิจารณาทั้งความเสี่ยงอันเกิดจากสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทโดยความเสี่ยงที่ตองมี
เงินกองทุนมารองรับภายใตกรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง มีดังนี้
ดานสินทรัพยแบงออกเปน 3 ดาน
(1) ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) เปนความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาของบริษัทไมสามารถปฏิบัติตาม
ขอ ตกลง หรือภาระผูกพันที่ระบุไวในสัญญา ความเสี่ยงดานเครดิตประกอบดวย ความเสี่ยงจากการลงทุนใน
ตราสารหนี้ เงินใหกูยืม เบี้ยประกันภัยคางรับ สินทรัพยอื่น
(2) ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) เปนความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา หรือมูลคาสินทรัพย
ของบริษัทมีอยู โดยปจจัย ที่จะสงผลกระทบตอราคาหรือมูลคาดังกลาว ไดแก การเปลี่ยนแปลงในราคาตรา
สารทุน ราคาอสังหาริมทรัพย และสินทรัพยดำเนินงาน อัตราดอกเบี้ย และราคาหนวยลงทุน
(3) ความเสี่ยงดานการกระจุกตัว (Concentration Risk) เปนความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ หรือ
ตราสารทุนที่ออกโดยผูออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากเกินไป หรือจากการใหกูยืมเงินแกลูกหนี้รายใดราย
หนึ่งมากเกินไป หรือจากการถือครองอสังหาริมทรัพย และทรัพยสินดำเนินงานมากเกินไป
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ดานหนี้สิน
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด ทำหนาที่การรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาค
บังคับ ซึ่งอัตราคาเบี้ยประกันภัยและความคุมครองถูกกำหนดโดยภาครัฐ ผลจากสถิติการคำนวณของนัก
คณิตศาสตรประกันภัย จะเห็นวา การประมาณการคาสินไหมทดแทนที่แทจริง สูงกวา คาเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดรับ เพื่อสนองนโยบายภาครัฐ ทำใหภาคธุรกิจประกันภัยจึงสนั บสนุนใหบริษัท กลางคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ จำกัด ทำหนาที่รับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับแทนอุตสาหกรรมประกันวินาศ
ภัยเปนสวนใหญ โดยที่บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด จะไดรับเงินสมทบจากธุรกิจประกันภัย
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อชดเชยผลขาดทุนดังกลาว ซึ่งบริษัทไดบันทึก
รับรูภาระหนี้สินใหเปนไปตามหลักมาตรฐานบัญชีที่ถูกตอง
ทั้งนี้ บริษัทไดประเมิน การตั้งสำรองเบี้ยประกันภัย วาเพียงพอที่จะรองรับคาสินไหมทดแทนที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตหรือไม หลังจากบริษัทตั้งสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได (Unearned Premium
Reserve: UPR) แล ว บริ ษั ทได จ ั ดให มีการวัดความเพีย งพอของสำรองดังกลาว โดยมีว ัตถุป ระสงคเ พื่อ
ประเมินวาบริษัทมีสำรองเบี้ยประกันภัยเพียงพอหรือไมที่จะรองรับคาสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
หากไมเพียงพอ (Premium Deficiency) บริษัทจะตองตั้งสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด (Unexpired
Risk Reserve: URR) เพิ่มเติม
หนวย : ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายการ
2563
2562
สินทรัพยรวม
12,366
12,062
หนี้สินรวม
4,704
4,612
- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
3,580
3,846
- หนี้สินอื่น
1,124
766
สวนของเจาของ
7,662
7,450
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของ
809%
669%
เจาของตอเงินกองทุนที่ตองดำรงตาม
กฎหมาย (รอยละ)
อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอเงินกองทุน
809%
669%
ที่ตองดำรงตามกฎหมาย (รอยละ)
อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน
809%
669%
(รอยละ)
เงินกองทุนที่สามารถนำมาใชไดทั้งหมด
7,051
6,834
เงินกองทุนที่ตองดำรงตามกฎหมาย
871
1,021
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หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกำหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทุน รวมทั้งหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงิน กองทุน ของบริ ษัทประกัน วิน าศภั ย
กำหนดให้นายทะเบียนอาจกำหนดมาตรการที่จำเป็นในการกำกับดูแลบริษัทที่มี อัตราส่ว นความเพียงพอของ
เงินกองทุนต่ำกว่า อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ใช้ในการกำกับ (supervisory CAR) ที่กำหนดไว้ใน
ประกาศฯได้
- รายการข้างต้นคำนวณโดยใช้ มูลค่าตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่า
ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกัน วินาศภัย และประกาศคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ว
>> URL :

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563
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