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ส�วนท่ี 2 รายละเอียดการเป�ดเผยข�อมูล 

1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค&และกลยุทธ&ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให�บรรลุเป/าหมายใน
การประกอบธุรกิจตามที่กำหนดไว�รวมถึงแสดงข�อมูลเก่ียวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะ
ผลิตภัณฑ&และบริการท่ีสำคัญ ช�องทางการติดต�อกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช�ในการเรียกร�อง พิจารณา
และชดใช�เงินหรือค�าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 

1.1 ประวัติบริษัท 

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 TPG Tune Protect Group Berhad (“TPG”) ได*ทำสัญญาซื้อขายหุ*น
สามัญเพิ่มทุนจำนวน 14,700,000 หุ*น หรือคิดเป<นร*อยละ 49 ของหุ*นที่ออกและชำระแล*วของ บริษัท โอสถ
สภาประกันภัย (มหาชน) (“OSI”) ซึ่งเป<นบริษัทใน เครือบริษัท โอสถสภา จํากัด และได*เปลี่ยนชื่อเป<น บริษัท 
ทูนประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในเดือนพฤษภาคมปO 2557 ทำให*สามารถจัดทำประกันภัยได*
โดยตรงในประเทศไทย และได*เริ ่มการให*บริการประกันภัยการเดินทางแอรRเอเชีย Tune Protect Travel 
Insurance by AirAsia ให*แกZกลุZมลูกค*าของสายการบินแอรRเอเชีย 

บริษัทฯ เป<นหนึ่งในกลุZมบริษัทประกันวินาศภัยที่ได*รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
สZงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ด*วยทุนจดทะเบียน 300 ล*านบาท ชำระเต็มมูลคZาหุ *น วันที ่ได*รับ
ใบอนุญาตประกอบการ 12 ธันวาคม 2540 เลขที่ใบอนุญาต 8/2540 โดยให*บริการรับประกันวินาศภัยทุก
ประเภท ได*แกZ การรับประกันอัคคีภัย ภัยทางทะเลและขนสZง ภัยรถยนตR และภัยเบ็ดเตล็ด โดยเป<นการ
รับประกันภัยจากผู *เอาประกันภัยโดยตรง และการรับประกันภัยตZอจากบริษัทรับประกันภัยทั ้งในและ
ตZางประเทศ 

บริษัทฯ มีกองทุนเพิ่มขึ้น มีฐานะการเงินที่แข็งแกรZง มีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความมั่นคงทั้งในและ
ตZางปประเทศ และทีมผู*บริหารท่ีมีความเป<นมืออาชีพ 

บริษัทฯ มีวิสัยทัศนRที ่สอดคล*องกับ TPG คือ การเป<นผู*นำในการรับประกันภัยทางดิจิตอล โดยจะ
ดำเนินการเพื่อการเป<นผู*นำด*านดิจิตอล และมุZงมั่นในการพัฒนานวัตกรรม และความเป<นเลิศในการขายและ
การให*บริการอยZางสม่ำเสมอ 

บริษัทฯ สามารถนำเสนอประกันภัยออนไลนR ผZานตัวแทน และนายหน*า รวมท้ังนำเสนอผลิตภัณฑRผZาน
ทางชZองทางใหมZๆ และหุ*นสZวนใหมZ โดยได*รับประโยชนRจากธุรกิจที่หลากหลายของโอสถสภาและบริษัทในเครือ 
และในตลาดที่กำลังเติบโตและมีขนาดใหญZในประเทศไทย ซ่ึงยังมีความต*องการด*านประกันภัย  

บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอีกครั้งในตลาดประกันวินาศภัยด*วยการพัฒนาผลิตภัณฑRอันหลากหลาย
เพื่อตอบโจทยRการคุ*มครองที่เข*ากับคนไทยมากขึ้น และชZวยสร*างหลักประกันความมั่นคงแกZประชาชนและ
สังคมไทย  
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ทั้งยังคงมุZงมั่นและพัฒนาเพื่อการเป<นผู*นำด*านการให*บริการประกันภัยแบบดิจิทัล เพื่อรองรับความ
ต*องการของผู*เอาประกันภัยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ ในปO 2561 บริษัทได*รับการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสRและการรับรองระบบสารสนเทศ เพื่อใช*ในวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสRในเรื่อง การออกกรมธรรมR
ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรมRประกันภัยผZานทางอิเล็กทรอนิกสR และการชดใช*เงินตามสัญญาประกันภัย 
ตามลำดับ 

 
 

1.2 นโยบายวัตถุประสงค&และกลยุทธ&ในการดำเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ มีรายได*หลักมาจากธุรกิจรับประกันภัย รายได*สZวนหนึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการทำประกันตZอ 
และรายได*บางสZวนก็จะรับเสี่ยงภัยไว*เองในอัตราความเสี่ยงที่ยอมรับได* ในทุกปOที่ผZานมาบริษัทฯ มีผลกำไรซ่ึง
เป<นสินทรัพยRท่ีได*นำไปลงทุนเพ่ือผลตอบแทนที่ดีตามขอบเขตท่ีกฎหมายกำหนด เพ่ือเป<นรายได*อีกทางหนึ่ง 

จากภาพรวมของลักษณะในการประกอบธุรกิจข*างต*น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายและวัตถุประสงคRโดย
เน*นการให*บริการในด*านที่บริษัทฯ มีศักยภาพสูงสุด ซึ่งการมีพันธมิตรที่ดีและมีประสิทธิภาพอยูZเป<นจำนวนมาก
ครอบคลุมทั ้งภูมิภาคทั ่วโลกยZอมทำให*บริษัทเพิ ่มความได*เปรียบในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี ้การ
เปล่ียนแปลงชีวิตความเป<นอยูZของผู*คนที่ต*องการความคุ*มครองเพ่ิมข้ึน คZาใช*จZายในเรื่องการดูแลรักษาพยาบาล
ยามเจ็บปhวยที่สูงขึ้นมาก ผู*คนรุZนใหมZจึงหันมาซื้อประกันภัยเพิ่มขึ้น ทั้งด*านประกันภัยอุบัติเหตุสZวนบุคคล 
ประกันสุขภาพ เพื่อการได*รับเรื่องการลดหยZอนภาษีอีกด*วย สำหรับประกันภัยการเดินทาง ท่ีคนไทยนิยมการ
ทZองเที่ยวทั้งในและตZางประเทศ ทั้งการเดินทางเป<นกลุZม และการเดินทางแบบรายเด่ียว  

บริษัทฯ ก็ดำเนินการขยายฐานการตลาดในสZวนนี้อยZางรวดเร็วนอกเหนือจากนั้น การประกันภัยทาง
ทะเลและขนสZง การประกันภัยรถยนตR การประกันภัยในความเสียหายของทรัพยRสิน บริษัทฯ ก็มุZงเน*นเรื่อง
ความรวดเร็วของการให*บริการและสร*างความประทับใจให*ลูกค*าอยZางสูงสุด 

บริษัทฯ คาดการณRว Zา ตลาดธุรกิจประกันภัยจะทวีความรุนแรงในการแขZงขันมากขึ ้น ดังนั้น
ผู*ประกอบการท่ีสามารถปรับตัวและใช*ประโยชนRกับเทรนดRดิจิตอลได*อยZางเต็มท่ี จะสร*างโอกาสท่ีจะเป<นผู*นำใน
การนำเสนอ และฉีกรูปแบบการให*บริการแบบเกZาๆ การนำเทคโนโลยีมาประยุกตRใช*ให*เข*ากับการใช*รูปแบบ
ชีวิตของลูกค*าท่ีเป<นออนไลนRมากข้ึน จึงเป<นสZวนหนึ่งของนโยบายสำคัญของบริษัทในขณะนี้และในอนาคต 
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1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจรับประกันภัยของบริษัทฯ เป<นการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท อาทิเชZน 
1. การประกันภัยรถยนต& 
  1.1 การประกันภัยรถยนตRภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance) 
  1.2 การประกันภัยรถยนตRภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) 
         - กรมธรรมRประเภท1 (Comprehensive) ให*ความคุ*มครองมากท่ีสุด 
         - กรมธรรมRประเภท2 (Third Party Liability, Fire and Theft) 
         - กรมธรรมRประเภท3 (Third Party Liability Only) 
         - กรมธรรมRประเภท4 (ให*ความคุ *มครองทรัพยRส ินของบุคคลภายนอก/รับผิดตZอทรัพยRสินของ
บุคคลภายนอก 100,000.00 บาท / อุบัติเหตุแตZละคร้ัง 
  1.3 การประกันภัยรถยนตR 3+ และ 2+  
 
2. การประกันอัคคีภัย 
  2.1 การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยูZอาศัย 
  2.2 การประกันอัคคีภัยท่ัวไป  
 
3. การประกันภัยทางทะเลและขนส�ง 
  3.1 การประกันภัยตัวเรือ (Hull Insurance) 
  3.2 การประกันภัยสินค*า (Cargo Insurance)  
 
 
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
  4.1 การประกันอุบัติเหตุสZวนบุคคล (Personal Accident Insurance) 
  4.2 การประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง (Travel Accident Insurance) 
  4.3 การประกันภัยความเสียหายทุกชนิดของผู*รับเหมากZอสร*าง (Contractor’s All Risks Insurance) 
  4.4 การประกันภัยทุกชนิดสำหรับงานติดต้ังเครื่องจักร (Election All Risks Insurance) 
  4.5 การประกันเครื่องอุปกรณRอิเล็กโทรนิกสR (Electronic Equipment Insurance)  
  4.6 การประกันหม*อกำเนิดไอน้ำ และถังอัดความดัน (Boiler Insurance) 
  4.7 การประกันภัยเครื่องจักร (Machinery Breakdown Insurance) 
  4.8 การประกันความเสี่ยงภัยทรัพยRสิน (Industrial All Risks Insurance) 
  4.9 การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance) 
  4.10 การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) 
  4.11 การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance) 
  4.12 การประกันภัยสำหรับเงิน (Money Insurance) 



แบบ ปผว. 1 รายป� 

 

5 

 

  4.13 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตZอบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) 
  4.14 การประกันภัยผู*เลZนกอลRฟ (Golfer’s Indemnity Insurance) 
  4.15 การประกันภัยป}ายโฆษณา (Neon Sign Insurance) 
  4.16 การประกันภัยสำหรับกระจก (Plate Glass Insurance) 
  4.17 การประกันภัยสำหรับความซื่อสัตยRของลูกจ*าง (Fidelity Guarantee Insurance) 
 
ลักษณะกลุ�มลูกค�า ประกอบไปด*วย 
1. ลูกค*าองคRกรพันธมิตรธุรกิจ ได*แกZ โรงงานอุตสาหรรม บริษัทห*างร*าน และผู*ประกอบธุรกิจในสาขา บริษัท
ไทยแอรRเอเซีย จำกัด บริษัทแอรRเอเซีย เอ็กซR จำกัด ฯลฯ 
2. ลูกค*ารายยZอย 
3. ลูกค*าท่ีเป<นผู*โดยสารเครื่องบิน 
4. ลูกค*าท่ีซื้อผZานเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสR 
5. ตัวแทนและนายหน*าประกันภัย 
 

 

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ& บริการที่สำคัญของบริษัท และสัดส�วนร�อยละของเบี้ยประกันภัย 
แยกตามประเภทของการรับประกันภัย 

บริษัทฯ มีรายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑR บริการท่ีสำคัญของบริษัทฯ และสัดสZวนร*อยละของเบ้ียประกันภัยแยก
ตามประเภทของการรับประกันภัย ได*เป<น 4 ประเภท ดังน้ี 
 
1. การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) 
2. การประกันภัยทางทะเลและขนสZง (Marine Insurance) 
3. การประภัยยานยนตR (Motor Insurance) 
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance) 
 
โดยผลิตภัณฑRหลักของบริษัท 3 อันดับแรก ได*แกZ 
1. การประกันภัยการเดินทาง (Travel Insurance) 
การประกันภัยการเดินทางคือ การให*ความคุ*มครองแกZผู*เอาประกันภัยระหวZางระยะเวลาการเดินทาง หากผู*เอา
ประกันภัยประสบเหตุตZอรZางกาย ชีวิต และทรัพยRสิน และแผนการเดินทางของผู*เอาประกันภัย ซึ่งจากความ
คุ*มครองที่ผู*เอาประกันภัยได*รับจะสามารถเรียกร*องคZาชดเชยได*ตามที่ระบุไว*ในแผนประกันภัยที่ผู*เอาประกันภัย
เลือกซื้อ แตZท้ังนี้เหตุการณRดังกลZาวท่ีผู*เอาประกันภัยเรียกร*องนั้นจะต*องไมZอยูZภายใต*ข*อยกเว*นด*วย ท้ังนี้ใมZวZาจะ
เป<นการเดินทางไปตZางประเทศ การเดินทางภายในประเทศ หรือการเดินทางเข*ามาในประเทศ โดยท่ัวไปแล*วจะ
แบZงประเภทการเดินทางได* 2 ประเภทหลักคือ 
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 1.1 ประกันภัยการเดินทางแบบรายเที่ยว คือ ประกันภัยการเดินทางที่คุ*มครองเที่ยวเดียวตั้งแตZเริ ่มต*น
เดินทางจนกระท่ังสิ้นสุดแผนการเดินทางน้ันๆ ตามที่ระบุไว*ในหน*าตารางกรมธรรมRประกันภัย 

 1.2 ประกันภัยการเดินทางแบบรายปO คือประกันการเดินทางท่ีครอบคลุมจำนวนการเดินทางไมZจำกัดเที่ยว
ในแตZละปO โดยแตZละการเดินทางต*องมีความยาวตZอเนื่องไมZเกิน 90 วัน ตามที่ระบุไว*ในหน*าตารางกรมธรรมR
ประกันภัย 

 
ความคุ*มครองของประกันการเดินทางที่สำคัญ 

a. ความคุ*มครองในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 
b. ความคุ*มครองด*านคZารักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บและ/หรือการเจ็บปhวย 
c. ความคุ*มครองทรัพยRสินและกระเป�าเดินทาง 
d. ความคุ*มครองเที่ยวบินหรือบริษัทผู*ขนสZงลZาช*า 
e. ความคุ*มครองการเลื่อนหรือการยกเลิกการเดินทาง 
f. ความคุ*มครองด*านบริการชZวยเหลือฉุกเฉิน และการเคลื่อนย*ายฉุกเฉินทางการแพทยR 

 
2. การประกันภัยรถยนต& (Motor Insurance) 
การประกันภัยรถยนตRคือ การประกันเพื่อคุ*มครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการใช*รถยนตRไมZวZาจะ
เป<นเก�งสZวนบุคคลรถ บรรทุก รถโดยสาร และรถจักรยานยนตR ซึ่งได*แกZ ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดแกZ
รถยนตRได*แกZ ความเสียหาย บุบสลาย หรือสูญหายของตัวรถยนตR นอกจากน้ีความสูญเสียหรือเสียหายท่ีรถยนตR
กZอให*เกิดข้ึนแกZชีวิต รZางกายและทรัพยRสินของบุคคลภายนอก รวมท้ังบุคคลท่ีโดยสารอยูZในรถยนตRน้ันด*วย โดย
บริษัทมีการรับประกันภัยรถยนตRภาคสมัครใจ และภาคบังคับ 
 
3.การประกันภัยทางทะเลและการขนส�ง (Marine Insurance) 
การประกันภัยทางทะเลและการขนสZง คือการประกันความเสียหายแกZตัวเรือและทรัพยRสินหรือสินค*าที่อยูZใน
ระหวZางการขนสZงทางทะเล และยังขยายของเขตความคุ*มครองไปถึงการขนสZงสินค*าทางอากาศและทางบก ซ่ึง
ตZอเนื่องกับการขนสZงทางทะเลด*วย  
 

การรับประกันภัยตัวเรือ (Hull Insurance) คุ*มครองความเสียหายตZอตัวเรือจากอุบัติเหตุตZาง ๆ เชZน ภัยจาก
ลมพายุ, เรือเกยตื้น, เรือชนกัน, เรือชนหินโสโครก เป<นต*น และยังหมายความรวมไปถึงการประกันคZาระวาง
ด*วย 

การรับประกันภัยสินค*าท่ีขนสZงทางทะเล (Marine Cargo Insurance) คุ*มครองสินค*าที่เอาประกันภัยซึ่งอยูZใน
ระหวZางการขนสZงทางทะเล ภัยที่ได*รับการคุ*มครองข้ึนอยูZกับเง่ือนไขที่ผู*เอาประกันภัยเลือกซ้ือความคุ*มครองไว* 

การรับประกันภัยการขนสZงภายในประเทศ (Inland Transit) คุ*มครองความเสียหายหรือความสูญเสียโดย
ส้ินเชิงหรือบางสZวนของสินค*าท่ีเอาประกันภัยอันมีสาเหตุมาจาก 

1.อัคคีภัย การระเบิด หรือฟ}าผZา 
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2.ยานพาหนะที่ใช*ในการขนสZงหรือสินค*าที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุชนหรือโดนกับยานพาหนะอื่นหรือ
ส่ิงหน่ึงสิ่งใดนอกยานพาหนะ รวมถึงหัวลากและหางลากหรือรถพZวงของยานพาหนะท่ีใช*ในการขนสZงน้ันเอง 

3.เรือจมหรือเกยต้ืน เครื่องบินตก รถไฟตกราง รถรวมถึงหัวลากและหางลากหรือรถพZวงพลิกคว่ำหรือตกถนน
หรือสะพานหรือไหลZทาง  

4.ภัยเพิ่มพิเศษที่ได*ระบุไว*ชัดเจนในตารางกรมธรรมRประกันภัย 
 
 

การประกันภัยความรับผิดผู*ขนสZง (Carrier’s Liability Insurance) คุ*มครองความสูญหายหรือความเสียหาย
หรือสZงมอบชักช*าของของที่ผู *เอาประกันภัยรับขน ซึ่งเกิดขึ้นในระหวZางการขนสZงและในระหวZางระยะเวลา
ประกันภัย ตั้งแตZเมื ่อของได*บรรทุกข้ึนไปยังยานพาหนะขนสZงจนกระทั่งสZงมอบของและเป<นการขนสZงโดย
ยานพาหนะขนสZงที่ได*ระบุไว*ในตารางกรมธรรมRประกันภัยรวมทั้งความสูญหายหรือความเสียหายของของท่ี
เกิดขึ้นในระหวZางการดำเนินการขนขึ้นไปยังยานพาหนะขนสZงและการขนถZายออกจากยานพาหนะขนสZงซ่ึง
กระทำโดยผู*เอาประกันภัยหรือตัวแทนหรือลูกจ*างของผู*เอาประกันภัย โดยความคุ*มครองดังกลZาวจะเป<นไปตาม
การระบุยานพาหนะขนสZงในตารางกรมธรรมRประกันภัย  

 
กรมธรรมRประกันภัยความรับผิดของผู*ให*บริการโลจิสติกสR (Logistics’ Liability Insurance) คุ*มครองความ

รับผิดของผู*เอาประกันภัยจะความสูญหายหรือความเสียหายหรือสZงมอบชักช*าสำหรับของที่อยูZในระหวZางการ
ขนสZงและโดยยานพาหนะขนสZงตั้งแตZเมื่อผู*เอาประกันภัยได*รับมอบของไว*ในความครอบครองจนกระทั่งเสร็จสิ้น
การสZงมอบของและความสูญหายหรือความเสียหายตZอของ จากการดำเนินการดังตZอไปน้ี ณ สถานที่จัดเก็บหรือ
สถานที่จัดเก็บชั่วคราว (หากมี) ซึ่งจะต*องเกิดข้ึนภายในระยะเวลา 60 วัน ในกรณีสถานที่จัดเก็บหรือ 7 วัน ใน
กรณีสถานที่จัดเก็บชั่วคราว นับแตZของได*นำเข*ามา ณ สถานที่ดังกลZาว หรือภายในระยะเวลาที่มากกวZานั้น ซ่ึง
บริษัทได*ตกลงยอมขยายให*เป<นลายลักษณRอักษรกZอนครบระยะเวลาดังกลZาวโดยบริษัทมีสิทธิคิดเบี้ยประกันภัย
เพ่ิมเติมตามท่ีตกลงกัน 
 

สำหรับแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับลูกค*าแอรRเอเซีย  (Tune Protect Travel Insurance by 
AirAsia) ดูเพิ่มเติมได*ท่ี https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/AirAsia.aspx 

 
สำหรับประกันภัยสZวนบุคคล ดูเพิ่มเติมได*ท่ี  https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/MISC.aspx 
 
สำหรับประกันภัยสำหรับธุรกิจ ดูเพิ่มเติมได*ท่ี  https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/BN.aspx  
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ตารางสัดส�วนร�อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ปL 2562  

                                                                                                                                                                              หนZวย  :  ล*านบาท 

รายการ 
การ

ประกัน
อัคคีภัย 

การประกันภัยทาง
ทะเลและขนสZง 

การประกันภัยรถยนตR การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

รวม 
ตัวเรือ สินค*า 

โดยข*อบังคับ
ของกฎหมาย 

โดยความ
สมัครใจ 

ความเสีย่ง
ภัย/ทรัพยRสิน 

ความรับผิดตZอ
บุคคลภายนอก 

วิศวกรรม 
อุบัติเหตุ

สZวนบุคคล 
พืชผล อื่น ๆ 

                         
จำนวนเบี้ย
ประกันภัย 

       
17.8 

            
-  

       
30.7 2.2 

       
36.9          31.8 9.9 

            
-  

         
6.2  

            
-  

     
282.4 

     
417.9 

รับโดยตรง                         

                         

สัดสZวนของเบี้ย 4.3% 
           

-   7.3% 0.5% 8.8% 7.6% 2.4%            -   1.5% 
           
-   67.6% 100.0% 

ประกันภัย                         
หมายเหตุ   ข*อมูลมาจากรายงานประจำปO            
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1.5 ช�องทางการติดต�อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช�ในการเรียกร�อง พิจารณา และชดใช�เงินหรือค�า
สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 

1.5.1 ข้ันตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับคZาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 
ประเภทของสินไหม ลิงคRสำหรับข*อมูลเพิ่มเติม 

สินไหมทดแทนรถยนตRภาคสมัครใจ https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/ClaimMotor01.aspx 

สินไหมทดแทนรถยนตR พรบ. https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/ClaimMotor02.aspx 

สินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุ
สZวนบุุคคล และกลุZม   

https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/ClaimNon01.aspx# 

คZาสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทาง 
สำหรับลูกค*าแอรRเอเซีย 

https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/ClaimNon02.aspx 

คZาสินไหมทดแทนการประกันอัคคีภัย การ
ประกันภัยขนสZงสินค*า และการประกัน
ความเส่ียงภัยทุกชนิด 

https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/ClaimNon03.aspx 

สินไหมสำหรับประกันภัยการเดินทาง
ภายในประเทศและการเดินทาง
ตZางประเทศ   

https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/ClaimTA01.aspx 
 

 
ดาวน&โหลดเง่ือนไขเง่ือนไขและความคุ�มครองกรมธรรม&  
1.กรมธรรมRประกันภัยการเดินทางไปตZางประเทศ (สำหรับบุคคลทั่วไป) (ขายผZานทางอิเล็กทรอนิกสR (Online)) 
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได*ท่ี 
 https://www.tuneinsurance.co.th/Attachments/02TA_Outbound.pdf 
 
2.กรมธรรมRประกันภัยเดินทางปลอดภัยภายในประเทศ (ขายผZานทางอิเล็กทรอนิกสR (Online)) ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมได*ที่ 
https://www.tuneinsurance.co.th/Attachments/CoverageConditionDomestic.pdf  
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1.5.2 วิธีการติดต�อบริษัท และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง กรณีมีข�อพิพาทหรือเรื่องร�องเรียน 

สามารถติดตZอได*ทางชZองทางดังน้ี 
 
ท่ีอยูZ: บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนทR ทาวเวอรR ชั้น 14 ถนนพระราม 4 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 
โทรศัพทR: 02-078-5656 สายดZวน: 1183 แฟกซR: 02-078-5601-3 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือสนใจผลิตภัณฑR : 
 
ศูนยRบริการลูกค*า โทร: 0-2078-5656 ทุกวัน เวลา 8.00 น. – 21.00 น. 
อีเมลR: customercare@tuneprotect.com 
 
เว็บไซตRของบริษัท : https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/About04.aspx 
 
 

 

2.  กรอบการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดใน
การดำเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล�าว 

2.1 กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ของบริษัทฯ 
 
1. สิทธิของผู�ถือหุ�น 

ผู*ถือหุ*นมีสิทธิในความเป<นเจ*าของโดยควบคุมบริษัทผZานการแตZงตั้งคณะกรรมการให*ทำหน*าที่แทนตนและ
มีสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญของบริษัท บริษัทจึงสZงเสริมให*ผู*ถือหุ*นได*ใช*สิทธิของตน 
 
2. การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน 

ผู*ถือหุ*นทุกรายจะได*รับการปฏิบัติที่เทZาเทียมกันและเป<นธรรม 
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3. การเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส 
คณะกรรมการดูแลให*บริษัทเป�ดเผยข*อมูลสำคัญที่เก่ียวข*องกับบริษัท ท้ังข*อมูลทางการเงินและข*อมูลท่ีมิใชZ

ข*อมูลทางการเงินอยZางถูกต*อง ครบถ*วน ทันเวลา โปรZงใส ผZานชZองทางที่เข*าถึงข*อมูลได*งZาย มีความเทZาเทียมกัน
และนZาเช่ือถือ 

ข*อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายงานทางการเงินและข*อมูลที่มิใชZข*อมูลทางการเงินตZางๆ ตามข*อกำหนด
ของ คปภ.และข*อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข*อง เชZน การทำหน*าที่ในรอบปOท่ีผZานมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดยZอย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายเก่ียวกับการลงทุน นโยบายบริหารความเสี่ยง เป<นต*น 
 
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพ่ือประโยชนRสูงสุดของบริษัท มีความรับผิดชอบตZอ
ผลการปฏิบัติหน*าที่ตZอผู*ถือหุ*นและเป<นอิสระจากฝhายจัดการ 

คณะกรรมการมีภาวะผู*นำ วิสัยทัศนR และมีความเป<นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชนRสูงสุดของบริษัท
และผู*ถือหุ*น ทั้งจัดให*มีระบบแบZงแยกบทบาทหน*าที่ความรับผิดชอบระหวZางคณะกรรมการและฝhายจัดการท่ี
ชัดเจน และดูแลให*บริษัทมีระบบงานที่ให*ความเช่ือมั่นได*วZากิจกรรมตZางๆ ได*ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต*องตาม
กฎหมายและมีจริยธรรม 

 
 

5. หลักทางจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 
ผู*บริหาร พนักงาน และคูZสัญญาของบริษัทฯ ต*องปฏิบัติตามจริยธรรมที่กำหนดไว* กรณีเกิดข*อสงสัยหรือมี

ป�ญหาในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ ให*ปรึกษาผู*บังคับบัญชาให*เกิดความเข*าใจอยZางถูกต*อง การไมZปฏิบัติ
ตามหลักจรรยาบรรณที่กำหนดไว*อาจได*รับการพิจารณาโทษตามกฎหมายหรือที่ประกาศไว*ในระเบียบ หรือ
ข*อบังคับบริษัทฯ 

 
สามารถศึกษาข*อมูลเพ่ิมเติมได*ท่ี   https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/AboutN08.aspx 
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ระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให*มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีคณะกรรมการชุดยZอยจำนวน 3 คณะ 

ได*แกZ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน เพื่อชZวยดูแลและ
รับผิดชอบเฉพาะเรื่อง มีการจัดโครงสร*างองคRกรและสภาพแวดล*อมในการควบคุมที่ดีและสอดคล*องมาตรฐาน
ระบบควบคุมภายใน มีการบริหารความเสี่ยงให*อยูZในระดับที่เหมาะสม มีการควบคุมการปฏิบัติงานของฝhาย
บริหาร กำหนดหน*าที่ความรับผิดชอบและอำนาจอนุมัติของฝhายบริหารในแตZละระดับไว*อยZางชัดเจนและ
เหมาะสม การบันทึกรายการบัญชีและข*อมูลสารสนเทศ มีความครบถ*วน ถูกต*องเพียงพอตZอการตัดสินใจ ไมZวZา
จะเป<นข*อมูลทางการเงินหรือข*อมูลการปฏิบัติงาน และมีการติดตามผลการดำเนินงานอยZางสม่ำเสมอให*มีการ
ปฏิบัติตามเป}าหมายที่วางไว*โดยระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและยังดำเนินอยูZอยZางตZอเนื่อง และมีการ
ปรับปรุงแก*ไขให*สอดคล*องกับสถานการณRท่ีเปลี่ยนแปลงไป  ทำให*บริษัทฯ บรรลุเป}าหมายตามที่กำหนดไว*
อยZางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได*ทำหน*าท่ีสอบทานการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในครอบคลุม
กิจกรรมหลักตามโครงสร*างของบริษัทฯ ดังน้ี  

1. สอบทานการสอบบัญชีและการคัดเลือกผู*สอบบัญชี  
2. สอบทานการปฏิบัติงานและกิจกรรมการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปOทุก

ปO และการตรวจสอบพิเศษเชZน การตรวจสอบด*านการกระทำทุจริต หรือฉ*อฉล และการประเมินระบบควบคุม
ภายใน  

3. สอบทานการปฏิบัติตามข*อกำหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข*อง  
4. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในขององคRกร  

 
             เพ่ือให*สอดคล*องตามกรอบแนวทางการกำกับดูแลและตามหลักการ 3-Line of Defence โดย
สำนักงาน คปภ. และมาตรฐานระบบควบคุมภายในท่ัวไป คณะกรรมการตรวจสอบได*จัดตั้งหนZวยงานตรวจสอบ
ภายในเม่ือต*นปO พ.ศ. 2561 และได*ผู*จัดการฝhายตรวจสอบภายใน คือ นายธีรพงศR สมเพชร ที่ผZานคุณสมบัติโดย
มีประสบการณRด*านการประกันภัยในงานกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายในมามากกวZา 15 ปOและพร*อม
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในให*กับบริษัทฯ ต้ังแตZวันท่ี 2 มีนาคม 2561 เป<นต*นไป เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ให*ดียิ่งข้ึน  

 
 

2.2 โครงสร�างองค&กรของบริษัท 

สามารถดูได*ท่ีโครงสร*างองคRกรของบริษัท เว็บไซตRของบริษัท :  
https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/About06.aspx  
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2.3 โครงสร�างการจัดการของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
รายชื่อ ตำแหน�ง 

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
นาย สมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเส่ียง 
นาง คู ไอ ลิน กรรมการ 
นาย ธรรศพลฐR แบเลเว็ลดR  กรรมการ 
นางสาว รัตติพร ลลีาป�ญญาเลิศ  กรรมการ/ประธานเจ*าหน*าท่ีบรหิารการเงิน 
นาย โมฮมัเหม็ด รัชดิ บิน โมฮมัเหม็ด กาซาลล ิ กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นาง คูท ชิว ลิง  กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะผู*บริหารบริษัทฯ 
รายช่ือ ตำแหน�ง บทบาทหน�าที่และความรับผิดชอบ 

นายเบน อาศนะเสน ประธานเจ*าหน*าท่ีบริหาร ประธานเจ*าหน*าที่บริหาร 
นางสาว รัตติพร ลีลาป�ญญาเลิศ  ประธานเจ*าหน*าท่ีบริหารการเงิน ฝhายบัญชีและการเงิน 
นาย จารุตมR สุขะวดี  ประธานเจ*าหน*าท่ีฝhายปฏิบัติการ ฝhายปฏิบัติการ 
นาย ธีรพงศR สมเพชร  ผู*จัดการฝhายตรวจสอบภายใน ฝhายตรวจสอบภายใน 
นางสาว นุสรา พูลนุช  ผู*ชZวยผู*จัดการฝhายพัฒนาผลิตภัณฑR ฝhายพัฒนาผลิตภัณฑR 
นาย ธนวัฒนR โรจนภาต  ผู*อำนวยตัวแทนและนายหน*า ฝhายตัวแทนและนายหน*า 
นางสาว กาญจนา เครZงธรรมคุณ ผู*อำนวยการสZวนธุรกิจองคRกร ฝhายสZวนธุรกิจองคRกร 
นาย สมเกียรติ อิงคRสกุลสุข ผู*อำนวยการรับประกันภัย  ฝhายรับประกันภัย 
นาง จิรนันทR ทองใบน*อย  ผู*จัดการฝhายรับประกันภัยตZอ แผนกรับประกันภัยตZอ 
นาย ป�ติ อัศวกิตติเมธิน  ผู*จัดการฝhายประกันภัยรถยนตR ฝhายประกันภัยรถยนตR 
นาย พงศRพันธR ไกรลาศศิริรัตนR  ผู*จัดการฝhายสินไหมทดแทนรถยนตR ฝhายสินไหมทดแทนรถยนตR 
นาย สายัณหR วชิรเดชเสถียร  ผู*จัดการฝhายสินไหมทดแทนรถยนตR ฝhายสินไหมทดแทนรถยนตR 

นาง ชนวรรณ สงZาม่ังค่ัง  ผู*จัดการฝhายสินไหมทดแทนท่ัวไป ฝhายสินไหมทดแทนทั่วไป 
นาย ณัฐสิชณR รัศมีอมรธัญ  ผู*อำนวยการฝhายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝhายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นาง ใกล*รุZง นาสนิท  ผู*จัดการฝhายบริหารบุคคล ฝhายบริหารบุคคล ฝhายธุรการและจัดซื้อ 

นาย ธีระวัฒนR ขุนจันทรR ผู*จัดการอาวุโสบัญชีและการเงิน ฝhายบัญชีและการเงิน หนZวยงานลงทุน
หนZวยงานคณิตศาสตรRประกันภยั และ
หนZวยงานบริหารความเส่ียง 

นาง ปณิชา ทองเอมเอ่ียม  ผู*จัดการฝhายบัญช ี ฝhายบัญชีและการเงิน 
นางสาว พัฒนา อำภามณี  ผู*จัดการฝhายการเงิน ฝhายบัญชีและการเงิน 

นาย สาธิต สนธิกนก  ผู*อำนวยการกฎหมายและบรรษัทภิบาล  ฝhายกฎหมายและบรรษัทภิบาล 
อยูZระหวZางการสรรหา ผู*จัดการฝhายกฎหมายและบรรษัทภิบาล และ

เลขานุการบริษัท 
ฝhายกฎหมายและบรรษัทภิบาล 
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2.4 คณะกรรมการชุดย�อย 

2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทฯ เป<นผู*มีความรู*ความสามารถและมีคุณสมบัติครบถ*วนตามที่กำหนด

โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสZงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทำหน*าที่ประชุมรZวมกับ
ฝhายบริหาร ฝhายตรวจสอบภายใน กฎหมายและบรรษัทภิบาล ฝhายบัญชีและการเงิน และผู*สอบบัญชี เพื่อสอบ
ทาน ให*บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณR ถูกต*อง เช่ือถือได* สอบทานและประเมินผลให*บริษัท
ฯ มีระบบการ ควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบการบริหารความเสี ่ยงที ่เหมาะสม มี
ประสิทธิผลและรัดกุม และสอบทานให*บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายวZาด*วยการประกันวินาศภัย ข*อกำหนด
ของคปภ.และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข*องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ 

 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ 
นาย โมฮัมเหม็ด รัชดิ บิน โมฮัมเหม็ด กาซาลลิ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นาย สมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการตรวจสอบ 
ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ  กรรมการตรวจสอบ 

 
2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทหน*าท่ีความรับผิดชอบในการ 
- กำหนดและพิจารณาทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง และ

ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง ให*ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทตZาง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งอาจสZงผล
กระทบตZอรายได* เงินกองทุน ช่ือเสียง หรือการดำรงอยูZของบริษัทฯ  

- กำกับดูแลและสนับสนุนให*มีการดำเนินงานด*านการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล*องกับกลยุทธRและ
เป}าหมายในการดำเนินธุรกิจ ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  

- จัดให*มีการประชุมเพื่อติดตามสถานะความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน*าในการบริหารความเสี่ยงและ
ให*ข*อเสนอแนะในสิ่งที่ต*องดำเนินการปรับปรุงแก*ไขเพื่อให*สอดคล*องกับกรอบการบริหารความ
เสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยงและกลยุทธRที่กำหนด และรายงานให*คณะกรรมการบริษัทฯ 
รับทราบอยZางน*อย 3 เดือน/คร้ัง  

- สนับสนุนการดำนินงานของหนZวยงานบริหารจัดการความเสี่ยงให*บรรลุเป}าหมายของการบริหาร
ความเสี่ยงองคRกร 
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รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
นาง คูท ชิว ลิง ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
นาย สมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการบริหารความเส่ียง 
นายเบน อาศนะเสน กรรมการบริหารความเส่ียง 
นายเรยRมอนดR ไมเคิล ไมเคิล เอ็ม แอนโทนี กรรมการบริหารความเส่ียง 
นางสาว รัตติพร ลีลาป�ญญาเลิศ กรรมการบริหารความเส่ียง 
นาย จารุตมR สุขะวดี กรรมการบริหารความเส่ียง 

2.4.3 คณะกรรมการลงทุน 
คณะกรรมการลงทุน ประกอบด*วยบุคคลที่ได*รับการแตZงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวนไมZน*อยกวZา 3 

คน ประกอบด*วย กรรมการหรือผู*บริหารของบริษัท และมีความรู*ความเชี่ยวชาญและประสบการณR เก่ียวกับการ
บริหารการลงทุน การบริหารความเส่ียง การวิเคราะหRหลักทรัพยR 

คณะกรรมการลงทุนมีหน*าที่ ดังตZอไปน้ี  
1. จัดทำกรอบนโยบายการลงทุน และทบทวนแผนการลงทุนอยZางน*อยปOละ 1 ครั้ง เพื่อขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท 
2. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนของบริษัทฯ ที่สอดคล*องกับกรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการ

บริหารความเส่ียงรวม 
3. กำกับดูแลการลงทุนของบริษัทฯ ให*เป<นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหารความ

เสี่ยงรวม ระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลงทุน และข*อกำหนดของกฎหมายที่เก่ียวข*อง  
4. กำกับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปรZงใส และการป}องกันความขัดแย*งทางผลประโยชนRที่เกี่ยวกับ

ธุรกรรมการลงทุนของบริษัทฯ 
5. กำกับดูแล ระบบงาน บุคลากร และข*อมูลที่ใช*ประกอบการตัดสินใจการลงทุนของบริษัทฯ ให*มี

ประสิทธิภาพ และเพียงพอตZอการดำเนินงาน  
6. บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนท่ีได*รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
7. รายงานผลการลงทุนให*คณะกรรมการบริษัททราบรายไตรมาส  

 
รายช่ือคณะกรรมการลงทุน 

นางสาว รัตติพร ลีลาป�ญญาเลิศ ประธานกรรมการลงทุน 
นาย สมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการลงทุน 
นาย เตียว เก็ก พิน กรรมการลงทุน 
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2.5การสรรหาและการแต�งต้ังกรรมการกรรมการอิสระผู�บริหาร 

ภายใต*ข*อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 เรื่องคณะกรรมการ 
“บริษัทจะมีการคัดสรรกรรมการ กรรมการอิสระผู*มีความสามารถ โดยทั้งนี้จะเป<นบุคคลที่ถูกคัดสรร 

หรือนำเสนอมาจากกลุZมผู*ถือหุ*น หรือเป<นตัวแทนจากผู*ถือหุ*น หรือบุคคลผZานการรับสมัครเข*ามาผZาน
ชZองทางที่เป�ดเผย บุคคลดังกลZาวจะถูกนำเสนอประวัติ ผลงาน ความรู* ประสบการณR และความสามารถท่ี
เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติที่ไมZขัดตZอกฎหมาย(ที่ผZานการตรวจสอบมาจาก
หนZวยงานที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายแล*ว) เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู*ถือหุ*น หรือขออนุมัติจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามเง่ือนไขที่กำหนดตามกฎหมาย และตามข*อบังคับของบริษัทตZอไป” 

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได*ที่ หัวข*อท่ี 4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ   
https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/AboutN08.aspx 
 

2.6 นโยบายการจ�ายค�าตอบแทน (Remuneration policy) 

ค�าตอบแทนกรรมการ 
เงื่อนไขในการพิจารณาคZาตอบแทนเป<นไปตามข*อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให* “บำเหน็จกรรมการ และ

ค�าตอบแทนให�สุดแล�วแต�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได�รับค�าเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน+ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข�อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู�ถือหุ�นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป3น
จำนวนแน�นอนหรือวางเป3นหลักเกณฑ+และจะกำหนดไว�เป3นคราวๆไปหรือจะให�มีผลตลอดไปจนกว�าจะมีการ
เปล่ียนแปลงก็ได� “  

เพราะฉะนั้นที่ประชุมผู*ถือหุ*นจะเป<นผู*กำหนดให*เป<นคราวๆไป หรือจะกำหนดเป<นจำนวนแนZนอน แตZทั้งน้ี
คZาตอบแทนจะต*องอยูZในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคำนึงถึงความแหมาะสม
และสอดคล*องกับภาระหน*าที่ความรับผิดชอบและเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติ และมีคุณภาพ
ตามท่ีต*องการไว*ได* แตZในขณะเดียวกันก็ต*องคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบด*วย 

  
ค�าตอบแทนในส�วนผู�บริหาร 
ประธานเจ*าหน*าที่บริหารจะเป<นผู*มีสิทธิ์ผู *กำหนดอัตราคZาผลตอบแทนและผลประโยชนRตอบแทนของ

ผู*บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไมZเกินอัตราที่มีอำนาจอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบริษัทฯจะมี
การสำรวจอัตราคZาตอบแทนเป<นระยะ โดยพิจารณาจากหลายสาเหตุประกอบกันทั้งในด*านความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ผลงานที่ปรากฎ สภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี ้ต*องอยูZในระดับที ่เหมาะสมและเป<นธรรมทัดเทียมกับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน เป<นต*น 
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3. การบริหารความเส่ียงขององค&กร (Enterprise Risk Management: ERM) และการบริหารสินทรัพย& และ
หนี้สิน (Asset Liability Management: ALM) 

 3.1การบริหารความเสี่ยงขององค&กร (Enterprise Risk Management: ERM) 

การบริหารความเสี่ยงขององค&กร (Enterprise Risk Management : ERM) 

บริษัทฯ จัดให*การบริหารจัดการนั้นเป<นไปอยZางมีระบบ และมีองคRประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงที่ดี
และครบถ*วน โดยใช*ระบบการบริหารความเสี ่ยงแบบบูรณาการทั ่วทั ้งองคRกร อยZางมีประสิทธิภาพตาม
มาตราฐานการบริหารความเสี่ยงสากล และเป<นไปตามหลักเกณฑRและมาตราฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ที่สำนักงาน คปภ. กำหนดไว* เพื่อให*องคRกรสามารถบรรลุเป}าหมายการ
ดำเนินงานตามแผนธุรกิจได* ซ่ึงมีความสอดคล*องกับวิสัยทัศนR และภารกิจขององคRกร  

 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 
ประเภทของความเส ี ่ยงในการดำเนินธุรกิจด*านประกันวินาศภัยนั ้นจำแนกออกเป<น 11 ประเภท ซ่ึง
ประกอบด*วย 

(1) ความเส่ียงด*านกลยุทธR (Strategic Risk) ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข*องกับการกำหนดแผนกลยุทธR แผนการ
ดำเนินงาน และการนำแผนดังกลZาวไปปฏิบัติอยZางไมZเหมาะสม นอกจากนี้ความเสี่ยงด*านกลยุทธRยังรวมถึงการ
เปลี ่ยนแปลงจากป�จจัยภายนอกซึ ่งรวมถึงการเปลี ่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี และความคาดหวังของ
สาธารณชน อีกทั้งป�จจัยภายใน อันสZงผลกระทบตZอการกำหนดกลยุทธR หรือการดำเนินงานเพื่อให*บรรลุ
วัตถุประสงคRหลัก เป}าหมาย และแนวทางการดำเนินงานขององคRกร 

(2) ความเสี่ยงด*านการประกันภัย (Insurance Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถ่ี 
ความรุนแรง และเวลาที่เกิดความเสียหายที่เบี่ยงเบนจากสมมุติฐานที่ใช*ในการกำหนดอัตราเบี้ยประกัน การ
คำนวณสำรองประกันภัย และการพิจารณารับประกันภัย 

(3) ความเสี่ยงด*านตลาด (Marketing Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตZางประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน ท่ีมีผลกระทบในทางลบตZอรายได* 
และเงินลงทุนของสถาบันการเงิน ความเสี่ยงจากตลาด สามาถแบZงออกได* 3 ประเภท คือความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบ้ีย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน และความเส่ียงจากราคา  

(4) ความเสี่ยงด*านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากคูZสัญญาไมZสามารถปฏิบัติตามภาระที่ตก
ลงไว*กับบริษัท รวมถึงโอกาสที ่คู Zส ัญญาจะถูกปรับลดอันดับความเสี ่ยงด*านเครดิต สZงผลกระทบตZอผล
ประกอบการโดยรวมของบริษัทอยZางรุนแรงที่ทำให*เกิดผลขาดทุน 

(5) ความเสี่ยงด*านสภาพคลZอง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทไมZสามารถชำระ
หนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด เนื่องจากไมZสามารถเปลี่ยนสินทรัพยRเป<นเงินสดได* หรือไมZสามารถจัดหา
เงินทุนได*เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินมาชำระได*แตZด*วยต*นทุนที่สูงเกินกวZาที่จะยอมรับได* รวมไปถึงป�จจัย
ภายนอก  
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(6) ความเสี่ยงด*านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก
การขาดการกำกับดูแลที่ดี ขาดธรรมาภิบาลในองคRกร หรือขาดการควบคุมที่ดีที ่เกี ่ยวข*องกับกระบวนการ
ปฏิบัติงาน บุคลากร ระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข*องกับการบริหารช*อมูล รวมไปถึงความ
ปลอดภัยของข*อมูล 

(7) ความเสี่ยงด*านชื่อเสียง (Reputation Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่สาธารณชน ได*แกZ 
ลูกค*า คูZค*า นักลงทุน หรือผู*กำกับดูแล รับรู*ถึงภาพลักษณRในเชิงลบหรือขาดความเช่ือมั่นในบริษัทฯ ซ่ึงอาจสZงผล
กระทบตZอรายได* และ/หรือ เงินกองทุนของบริษัทฯ ทั้ง ในป�จจุบันและอนาคต ความเสี่ยงด*านชื่อเสียงอาจเกิด
จากการปฏิบัติที่ไมZสอดคล*องกับจรรยาบรรณ หรือความคาดหวังของสังคม หรือมาตรฐานการบริการของบริษัท
ฯ หรือไมZเป<นไปตามข*อตกลง หรือการบริการท่ีไมZเป<นมิตรกับลูกค*า 

(8) ความเสี่ยงด*านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) หมายถึงความเสี่ยงท่ี
อาจจะเกิดจากการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีผลกระทบตZอระบบหรือการปฏิบัติงาน
ของบริษัท รวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอรR  

(9) ความเส่ียงด*านมหันตภัย (Catastrophe Risk) หมายถึงความเสี่ยง หรือเหตุการณRตZอเน่ืองท่ีมีขนาด
ใหญZ ซึ่งกZอให*เกิดการจZายคZาสินไหมทดแทนจริงเบี่ยงแบนไปจากคZาสินไหมทดแทนที่ได*มีการคาดการณRเอาไว*
อยZางมาก ซึ่งทำกระทบตZอเงินสำรองของบริษัท และสZงผลให*คZาอัตราสZวนสินไหมทดแทนสูงขึ้น และอัตราสZวน
ความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR Ratio) ลดลงเชZนกัน 

(10) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหมZ (Emerging Risk) หมายความรวมถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดใหมZเป<นความ
สูญเสียที่อาจไมZเคยปรากฏขึ้นหรือไมZเคยมีประสบการณRมากZอน และเป<นความเสี่ยงที่ยากตZอการประมาณการ
ทั้งในเชิงโอกาสการเกิดและความรุนแรงในการเกิด เนื่องจากความไมZแนZนอนและการเปลี่ยนแปลงของป�จจัย
แวดล*อม อาทิ การเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดล*อมทางกายภาพ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติ 
  (11) ความเสี่ยงภายในกลุZมธุรกิจ (Group Risk) ความเสี่ยงที่บริษัทอาจได*รับผลกระทบเชิงลบจาก
สถานการณR (ทั้งที่เป<นทางการเงินและที่มิใชZการเงิน) จากธุรกิจในกลุZมเดียวกัน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความ
เสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงทางการเงินของกลุZมธุรกิจทั้งหมด หรือบริษัทภายในในกลุZมธุรกิจ ซ่ึงได*รับผลกระทบ
จากเหตุการณRของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ซ่ึงเป<นท้ังเหตุการณRท่ีเกิดข้ึนภายในกลุZมธุรกิจเอง หรือเหตุการณRภายนอก
ท่ีกระทบตZอกลุZมธุรกิจ 
ขอบเขตการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

(1) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑRและการกำหนดราคาผลิตภัณฑRประกันภัย 
1.1 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑR คือ กระบวนการในการพัฒนาลักษณะของแบบ

ประกันภัยให*เป<นท่ีต*องการของตลาดและมีความสอดคล*องกับวัตถุประสงคRทางธุรกิจของบริษัทรวมถึง
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแบบประกันภัยท่ีมีอยูZเดิมด*วย 

1.2 การกำหนดราคาผลิตภัณฑRประกันภัย คือ กระบวนการประเมินคZาสินไหมทดแทน 
ผลประโยชนRตามกรมธรรมR ต*นทุนทางการเงินและการปฏิบัติการ และประมาณการรายได*จากเบี้ย
ประกันภัย โดยกระบวนการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขความคุ*มครองเกี่ยวข*องกับการ
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รวบรวมข*อมูลที ่เกี ่ยวกับความเสี ่ยงที ่คุ *มครอง การกําหนด สมมติฐานในการคํานวณอัตราเบี้ย
ประกันภัย และการติดตามดูแลความเหมาะสมของการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
(2) การเสนอขายและการเก็บเบี้ยประกันภัย 

2.1 การเสนอขายกรมธรรมRประกันภัย คือ  ในกรณีบริษัท หมายความวZา การเชิญชวนให*
ลูกค*าทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท ในกรณีที่กระทําโดยตัวแทนประกันวินาศภัย หมายความวZา การ
ชักชวนลูกค*าให*ทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท และในกรณีที่กระทําโดยนายหน*าประกัน วินาศภัยหรือ
ธนาคาร หมายความวZา การชี้ชZองหรือจัดการให*ลูกค*าทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท 

2.2 การเก็บเบี้ยประกันภัย เป<นการเรียกเก็บคZาเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรมRประกันภัย ซ่ึง
ต*องเป<นไปตามหลักเกณฑR ว ิธ ีการ และเงื ่อนไขในการเก็บเบี ้ยประกันภัยที ่ออกโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสZงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยในกรณีที่มีการมอบหมายให*บุคคล
ใดกระทำการแทนบริษัทต*องมีการแตZงตั้งอยZางเป<นลายลักษณRอักษรและเป<นไปตามนโยบายการใช*
บริการจากบุคคลภายนอก 
(3) การพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการซึ่งบริษัทฯ ดําเนินการประเมินความเสี่ยงที่บริษัทฯ 

จะต*องรับไว*ภายใต*ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได* โดยกระบวนการพิจารณารับประกันภัยเกี่ยวข*อง
กับการรวบรวมข*อมูลที่เกี่ยวกับการขอเอาประกันภัยที่สําคัญ การประเมินระดับความเสี่ยง การคํานวณเบี้ย
ประกันภัยตามอัตราที่บริษัทกําหนด และการตัดสินใจรับหรือปฏิเสธการประกันภัย 

(4) การประเมินสำรองประกันภัย เป<นการประเมินถึงความเหมาะสมความเพียงพอของสำรอง
ประกันภัย 

 (5) การบริหารจัดการคZาสินไหมทดแทน คือ กระบวนการซึ่งบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน
เพ่ือพิจารณาจZายชําระคZาสินไหมทดแทนและผลประโยชนRถูกต*องครบถ*วนตามท่ีระบุในสัญญาประกันภัย   

(6) การประกันภัยตZอ คือ กระบวนการพิจารณาในการโอนหรือรับความเส่ียงท้ังหมดหรือเพียงบางสZวน
ไปให*กับผู*รับประกันภัยตZอรายอ่ืน โดยพิจารณาจากผลการทำประกันภัยตZอในอดีตและสถิติคZาสินไหมทดแทนท่ี
เกิดข้ึน  

(7) การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน คือ การพิจารณาลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน โดยพิจารณากฎระเบียบตาม
ประกาศของสำนักงาน คปภ. และกฎระเบียบบริษัท วZาด*วยการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศ
ภัย 

(8) การบริหารสินทรัพยRและหนี้สิน เป<นการบริหารจัดการความเสี่ยงจากความไมZสัมพันธRกันระหวZาง
ระยะเวลาและจำนวนสินทรัพยRลงทุนกับระยะเวลาและจำนวนหนี้สินตามภาระผูกพันของบริษัท มีวัตถุประสงคR
เพ่ือการจัดการความเสี่ยงทางด*านการเงินสำหรับสินทรัพยRหนุนหลังเพ่ือการจZายชำระหนี้สินสำหรับธุรกิจ  

(9) การจัดจ*างบุคคลภายนอก การใช*บริการจากบุคคลภายนอกนั้นมีไว*เพื่อรองรับการแขZงขันที่รุนแรง
มากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศอยZางรวดเร็ว การปรับปรุงคุณภาพงานบริการให*กับลูกค*า 
และความพยายามในการลดต*นทุนขององคRกรตZาง ๆ ทำให*บริษัทอาจมีความจำเป<นต*องใช*บริการ และ/หรือ 
วZาจ*างผู*ให*บริการรายอ่ืน หรือ บุคคลภายนอกให*มาดำเนินการแทน เพื่อหันมาทุZมเทบุคลากร และทรัพยากรที่มี
อยูZกับงานหลักที่สำคัญของบริษัท 
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กระบวนการและวิธีการในการประเมินและวัดความเสี่ยงของบริษัท ฯ 

บริษัทฯ ต*องจัดให*มีการประเมินความเสี่ยงอยZางน*อยปOละ 1 ครั้ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทฯ นำเสนอตZอคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อพิจารณาให*ความเห็นชอบภายใน 30 วัน นับจากวันท่ี
มีการเปล่ียนแปลง  

การประเมินความเสี่ยงตนเอง ประกอบด*วย การประเมินระดับความเสี่ยง คุณภาพการจัดการความ
เสี่ยง แนวโน*มความเสี่ยง พร*อมระบุแนวทางการลดหรือควบคุมความเสี่ยง  

สำหรับกระบวนการประเมินความเสี่ยงและการวัดความเสี่ยง โดยใช*วิธีการประเมินและวัดความเสี่ยง
จะใช*ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามความเหมาะสมและความซับซ*อนของความเสี่ยงแตZละด*าน  
 
 
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ 
กระบวนการบริหารความเส่ียงด*านตZางๆ สามารถประเมินความเสี่ยง ติดตามความเสี่ยง และรายงานความเสี่ยง 
ดังตZอไปนี้ 

1. วิเคราะหRและประเมินความเสี่ยงด*านประกันภัย โดยคํานึงถึงป�จจัย ตZาง ๆ ที ่มีผลกระทบตZอการ
ดําเนินงานของบริษัท ฯ เพื่อกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได* (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบน
จากระดับ ท่ียอมรับได* (Risk Tolerance) ในแตZละระดับ เพื่อกําหนดแนวทางการ บริหารความเส่ียง 

2. กําหนดวัตถุประสงคR โดยระบุสิ ่งที่คาดหวังหรือผลสําเร็จตามนโยบาย และวิสัยทัศนRที ่สอดคล*องกับ
วัตถุประสงคRหลักของฝhายงาน  

3. การระบุเหตุการณRความเสี่ยง โดยพิจารณาและระบุถึงเหตุการณRความ เสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของป�จจัยที่เป<นอุปสรรคตZอเป}าหมาย ท่ีกําหนดไว*  

4. การประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิด ความเส่ียง (Risk Likelihood) และ
ผลกระทบ (Risk Impact) เพื่อให* ทราบถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงตั้งต*น (Inherent Risk) เพื่อ 
ใช*จัดลําดับความสําคัญของป�จจัยเสี่ยง  

5. การประเมินมาตรการการควบคุมความเสี่ยง โดยระบุมาตรการที่มีอยูZ เพ่ือประเมินประสิทธิผลและความ
เพียงพอ หากประเมินแล*วพบวZา ระดับการควบคุมความเส่ียงที่มีอยูZไมZเพียงพอต*องจัดทําแผนการ จัดการ
เพ่ิมเติมด*วย  

6. การรายงานความเส่ียง โดยการจัดทํารายงานสรุปผลการบริหารความ เส่ียงและแนวทางการจัดการความ
เสี่ยงด*านประกันภัยของบริษัท ฯ  ตZอคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการที่ได*รับมอบหมายอยZาง 
สมํ่าเสมอและตZอเนื่อง เพื่อให*ได*รับทราบป�ญหาข*อจํากัดที่เกิดขึ้น รวมถึงกําหนดแนวทางแก*ไขป}องกัน
และควบคุมความเส่ียงให*อยูZใน ระดับที่ยอมรับได*  

7. การติดตามและประเมินผล โดยการจัดทําระบบติดตามผลการ ดําเนินงานที่กําหนดไว* เพื่อป}องกันและ
ควบคุมความเสี่ยงได*ทันทZวงที รวมถึงกําหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) ระดับ 
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ความเส่ียงท่ียอมรับได* และความเบ่ียงเบนจากระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได*ของป�จจัยแตZละตัว เพ่ือใช*ใน
การติดตามดูแลความเสี่ยง ท่ีเกิดข้ึนและรายงานให*ผู*บริหารระดับสูงอยZางน*อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 
การควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ 
หลังจากประเมินความเสี่ยงแล*วต*องกำหนดแนวทางหรือวิธีการควบคุมความเสี่ยงโดยระบบการควบคุมที ่ดี
จะต*องงZายตZอการนำไปปฏิบัติ และประยุกตRใช*ให*เหมาะสมกับต*นทุน รวมไปถึงเมื่อนำมาปฏิบัติจริงจะต*องไมZ
สZงผลกระทบตZอกระบวนการทำงาน และคุณภาพของงานตลอดจนสามารถลดความเสี่ยงได*อยZางชัดเจน อาทิ
เชZน นโยบาย มาตราฐานวิธีการปฏิบัติงาน การกำหนดเป}าหมายและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได* การกำหนด
เพดานความเสี่ยง การกำหนดอำนาจอนุมัติ ระบบการควบคุมภายใน ระบบการติดตามและรายงานความเสี่ยง 
รวมทั้งกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได* โดยคำนึงถึงต*นทุนที่แท*จริงที่เกิดขึ้นโดย
เปรียบเทียบกับผลประโยชนRท่ีจะได*รับ และผลของการจัดการความเส่ียงดังกลZาวต*องคำนึงถึงระดับความเส่ียงท่ี
ยอมรับได*ด*วย  

วิธีการจัดการความเส่ียงอาจจะเป<นวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน ดังตZอไปน้ี 

ระดับความเส่ียงที่
ประเมิน 

วิธีการจัดการกับระดับความเสี่ยงที่ประเมินไว� 

Terminate risk 
(การหลีกเล่ียง/
กำจัดความเสี่ยง) 

กรณีท่ีไมZสามารถยอมรับความเส่ียงได* อาจใช*วิธีการเปลีย่นวัตถุประสงคR การหยดุดำเนินกิจการ/
ระงับ/ยกเลิก หรือการไมZดำเนินการกิจกรรมนั้นๆ เลย เชZนการลงทุนในโครงการขนาดใหญZ มี
งบประมาณโครงการสูง อาจมีการประเมินความเส่ียงกZอนเริม่โครงการ ซึ่งหากมีความเสี่ยงสูงตZอ
การเกิดป�ญหาตามมาท้ังด*านการเงินและด*านอ่ืนๆ ก็จะไมZดำเนินการ เป<นต*น 

Transfer Risk 
(การถ�ายโอนความ
เสี่ยง) 

เป<นวิธีการรZวมหรือแบZงความรับผดิชอบให*กับผู*อ่ืนในการจัดการความเสี่ยง เชZนการทำ
ประกันภัย และการจ*างบุคคลภายนอกท่ีมีความสามารถหรือความชำนาญการในเรื่องตZางๆ 
เหลZานั้นดำเนินการแทน (Outsource) เป<นต*น 

Treat Risk 
(การควบคุมความ
เสี่ยง) 

เป<นการดำเนินการเพ่ิมเตมิเพื่อควบคุมโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนหรือขนาดของผลกระทบจากความ
เสี่ยงให*อยูZในระดับท่ีกำหนด ซึ่งเป<นระดับท่ีสามารถยอมรับได* เชZน การจัดซื้ออุปกรณRเพื่อ
ป}องกันอันตรายจากการทำงาน หรือการจัดหาอุปกรณRเพิ่มเติมจากเดิม การปรับปรุงแก*ไข
กระบวนงาน การจัดทำแผนฉุกเฉินและการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย เป<นต*น 

Take Risk 
(การยอมรับความ
เสี่ยง) 

เป<นการยอมรับให*ความเสี่ยงสามารถเกิดข้ึนได*ภายใต*ระดับความเสีย่งท่ีสามารถยอมรับได* โดย
ไมZมมีาตรการหรือกลยุทธRใดๆ ในการควบคุม ซึ่งอาจเนื่องมาจากความเสีย่งนั้นอยูZในระดับความ
เสี่ยงต่ำมาก หรือไมZมีวิธีการใดๆ ในป�จจุบันท่ีจะควบคุม หรือวิธีการท่ีจะนำมาใช*มีต*นทุนสูงเม่ือ
เทียบกับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยงน้ัน ไมZคุ*มคZาตZอการดำเนินการ 
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การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 (1) ให*พนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 
 (2) การปฏิบัติงานใดๆ ที่ไมZเป<นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ต*องได*รับการ

พิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการท่ีได*รับมอบหมายให*ดูแลเรื่องดังกลZาว 
 (3) กรณีที ่มีป�ญหาในการตีความเกี ่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กำหนดให*

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป<นผู*ชี้แจ*งทั้งหมด 
เงินกองทุนท่ีต*องดำรงไว* 

บริษัทฯ ได*มีการพิจารณาปริมาณเงินกองทุนที่จำเป<นในการดำเนินธุรกิจภายใต*ระดับความเสี ่ยงท่ี
ยอมรับได*และสอดคล*องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ  และแสดงให*เห็นวZาเงินกองทุนของบริษัทฯ เพียงพอตามท่ี
กฎหมายกำหนดไว*  รวมถึงต*องพิจารณาถึงคุณภาพและความสามารถในการเข*าถึงแหลZงเงินทุนของบริษัทฯ 
ทั้งนี ้  การดำเนินการภายใต*กระบวนการบริหารความเสี่ยงในด*านตZางๆ ต*องพิจารณาถึงเงินกองทุนทาง
เศรษฐศาสตรR  (ถ*ามี)  เงินกองทุนท่ีต*องดำรงไว*ตามกฎหมาย  และเงินกองทุนของบริษัทฯ  

การกำหนดเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตรRจะชZวยให*บริษัทฯ สามารถประเมินระดับเงินกองทุนท่ี
เหมาะสม และชZวยในการตัดสินใจวZาความเสี่ยงใดที่บริษัทฯ สามารถยอมรับได*หรือความเส่ียงใดท่ีต*องมีการถZาย
โอนความเสี่ยงออกจากบริษัทฯ ความแตกตZางที่สำคัญระหวZางเงินกองทุนที ่ต*องดำรงไว*ตามกฎหมายกับ
เงินกองทุนทางเศรษฐศาสตรRคือ เงินกองทุนท่ีต*องดำรงไว*ตามกฎหมายจะสะท*อนถึงคZาความเส่ียงท่ีประเมินบน
พ้ืนฐานของข*อมูลอุตสาหกรรมซึ่งกำหนดโดย คปภ. ในขณะท่ีเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตรRจะสะท*อนถึงลักษณะ
ความเสี่ยงและคZาความเสี่ยงของแตZละบริษัทฯ เป<นการเฉพาะ 

 
การประเมินความมั่นคงทางการเงิน 

บริษัทฯ จะทำการการประเมินคZาความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯเพื่อประเมินถึง
ความเพียงพอของการบริหารจัดการความเสี่ยงในป�จจุบันและในอนาคตตZอสถานะความมั่งคงทางการเงินของ
บริษัทฯเป<นประจำอยZางน*อยหนึ่งครั้งตZอปO พร*อมเสนอตZอคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะยZอยอื่นที่ได*รับ
มอบหมาย 

บริษัทฯ จะทำการประเมินคZาความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ และจัดทำการชี้แจง
เหตุผลและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการประเมินคZา ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะสะท*อนความ
เสี่ยงในลักษณะของการประเมินคZาความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯควรได*รับการสนับสนุน
โดยกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองคRรวมและนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ การประเมินคZาดังกลZาวควรมีความเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ*อนของความเสี่ยง
ของบริษัทฯ 

การประเมินความมั่นคงทางการเงินเป<นผลมาจากการพิจารณาแนวทางการกำกับดูแลตามมาตรการ
ตZางๆ และการประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัยในป�จจุบันและฐานะทางการเงินในอนาคต ซึ่งจะ
แสดงให*เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทประกันภัยที่มีตZอผู*เอาประกันภัยเมื่อครบกำหนดชำระ
ประโยชนRของ ซึ่งการประเมินความมั่นคงทางการเงินทั้งหมดอาจจะต*องใช*ข*อมูลอื่นเพิ่มเติมในรายงานทางการ
เงินท่ีต*องรายงานตามกฎหมาย   
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อีกทั้งต*องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมด ทั้งนี้ ให*รวมถึงความเสี่ยงด*านการพิจารณารับ
ประกันภัย ความเสี่ยงด*านเครดิต ความเสี่ยงด*านตลาด ความเสี่ยงด*านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงสภาพคลZอง 
และความเสี่ยงที่เกิดจากกลุZมบริษัทเป<นอยZางน*อย การประเมินคZาความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของ
บริษัทฯจะต*องระบุถึงความสัมพันธRระหวZางการบริหารจัดการความเสี่ยงและระดับและคุณสมบัติของทรัพยากร
เงินทุนท่ีบริษัทฯ มีอยูZและท่ีต*องจัดหาเพ่ิมเติม 

 
ความเชื่อมโยงระหวZางความเสี่ยง  กลยุทธR  และเงินกองทุน 

บริษัทฯ มีความมั่นใจวZาได*ดำเนินธุรกิจโดยมีการเชื่อมโยงระหวZางกลยุทธRทางธุรกิจ การบริหารความ
เสี่ยง และการบริหารเงินกองทุน โดยบริษัทฯ ได*ทำการคาดการณRความเสี่ยงเชิงคุณภาพและความเสี่ยงเชิง
ปริมาณที่อาจเกิดขึ้นจากแผนกลยุทธR ซึ ่งนำมาสูZความต*องการของเงินกองทุน เพื่อให*สามารถวางแผนการ
บริหารเงินกองทุนได*อยZางมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได*มีการจัดทำแผนธุรกิจที่สะท*อนถึงความเชื่อมโยง
ระหวZางความเส่ียง  กลยุทธR  และเงินกองทุน โดยได*รับการพิจารณาจากคณะกรรมการแล*ว 
 
ความเพียงพอของเงินกองทุนและการบริหารเงินกองทุน 

บริษัทฯ ต*องดำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับผลขาดทุนหรือความสูญเสียที่ไมZได*คาดการณRไว*ซึ่งเมื่อเกิดข้ึน
แล*วอาจสZงผลกระทบเชิงลบตZอผลการดำเนินงานและเงินกองทุนของบริษัทฯ ตัวอยZางเชZน การจZายสินไหมราย
ใหญZ การเกิดมหันตภัย การขาดทุนจากการลงทุน เป<นต*น นอกจากนี้เงินกองทุนยังเป<นหลักประกันในความ
ม่ันคงและสร*างความม่ันใจให*แกZผู*ถือกรมธรรมRของบริษัทฯ อีกด*วย เงินกองทุนน้ันจะสะท*อนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ดีของบริษัทฯ และยังเป<นสัญญาณเตือนภัยลZวงหน*าให*แกZบริษัทฯ เมื่อระดับความเพียงพอของ
เงินกองทุนลดลงอยZางเป<นสาระสำคัญ 

บริษัทฯ ได*ทำการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงและ
แหลZงของเงินทุนที่จำป<นตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งยาวนานกวZาระยะเวลาที่ใช*ในการคำนวณ
เงินกองทุนท่ีต*องดำรงไว*ตามกฎหมาย เพ่ือให*มั่นใจวZาการแบZงประเภทเงินกองทุนที่สามารถนำมาใช*ได*และการ
ประเมินเงินกองทุนที่สามารถนำมาใช*ได*มีความเหมาะสมและเพียงการเข*าถึงแหลZงเงินทุนไว*ลZวงหน*าไว*เป<นสZวน
หนึ่งของการบริหารเงินกองทุน 

อีกทั้งบริษัทฯ ได*ทำการกำหนดอัตราสZวนความเพียงพอของเงินกองทุนภายในของบริษัทฯ ซึ่งสูงกวZา
อัตราสZวนความเพียงพอของเงินกองทุนตามที่กฎหมายกำหนดไว* และอธิบายวิธีการกำหนดอัตราสZวนความ
เพียงพอของเงินกองทุนภายในดังกลZาว อีกท้ังบริษัทฯ ได*จัดทำกระบวนการบริหารเงินกองทุน ซึ่งสอดคล*องกับ
แผนธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังในสZวนระยะเวลาและการดำเนินการเพื่อให*มีความสอดคล*องกัน 
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การทดสอบภาวะวิกฤต การวิเคราะหRสถานการณRและการวิเคราะหRความตZอเนื่อง  
การทดสอบภาวะวิกฤต หมายความวZา การวัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่ไมZพึงประสงคRของ

ป�จจัยใดป�จจัยหนึ่งหรือหลายป�จจัยรวมกัน ซึ่งสZงผลตZอฐานะทางการเงินของบริษัทฯ  การทดสอบภาวะวิกฤต
เป<นสZวนหนึ่งของกรอบการบริหารความเสี่ยงการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองคRรวม  และการประเมิน
ความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งทำให*เกิดความเชื่อมโยงกันระหวZางระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได* แผนธุรกิจ และการบริหารเงินกองทุนของบริษัทฯ   

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทำการวิเคราะหRความสามารถในการดำเนินธุรกิจโดยพิจารณาจากทรัพยากร
ทางการเงินและ ความสามารถในการดำเนินธุรกิจให*กลับสูZภาวะปกติ และมีการรายงานผลการทดสอบภาวะ
วิกฤตตZอ คณะกรรมการบริษัทฯ  และผู*บริหารของบริษัทฯ เพื่อทำการอนุมัติและกำหนดมาตรการแก*ไข
สถานการณRภายใต*ภาวะวิกฤตอยZางเหมาะสมเป<นประจำ 

การวิเคราะหRสถานการณR หมายความวZา การวิเคราะหRสถานการณRท่ีคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณR
ท่ีสะท*อนถึงเหตุการณRในอดีต โดยนำมาวิเคราะหRตามสภาวะในป�จจุบัน การวิเคราะหRสถานการณRอาจจัดทำโดย
ใช*รูปแบบสถานการณRตZางๆที่เป<นไปได* ซึ่งอาจระบุไว*เป<นการเฉพาะเจาะจง หรือเป<นการกำหนดสถานการณR
แบบสุZม โดยการใช*แบบจำลองเพื่อสร*างสถานการณRท่ีเป<นไปได* เพ่ือการวิเคราะหRผลลัพธRในรูปแบบการแจกแจง
ทางสถิติ ทางบริษัทฯ จะทำการคัดเลือกตัวแบบและป�จจัยที่มีผลกระทบอยZางเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเสี่ยง
และภายใต*สถานการณRตZางๆท่ีเหมาะสมและมีการรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤตตZอ คณะกรรมการบริษัทฯ  
และผู *บริหารของบริษัทฯ เพื ่อทำการอนุมัติและกำหนดมาตรการแก*ไขสถานการณRภายใต*การวิเคราะหR
สถานการณRอยZางเหมาะสมเป<นประจำ 

การวิเคราะหRความตZอเนื่องนั้น บริษัทฯ จะทำการวิเคราะหRความตZอเนื่องในการดำเนินธุรกิจภายใต*
สถานการณRที่หลากหลายที่บริษัทฯ คาดวZาจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งครอบคลุมถึงการทดสอบภาวะวิกฤตตาม
ระยะเวลาที่สอดคล*องกับแผนธุรกิจและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได*และดำเนินการอยZางน*อยปOละหนึ่งคร้ัง  
การวิเคราะหRความตZอเนื่องในการดำเนินธุรกิจครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญทั้งความเสี่ยงเชิงคุณภาพและ
ความเส่ียงเชิงปริมาณภายใต*กรอบการบริหารความเสี่ยงแบบองคRรวมและการประเมินความเสี่ยงและความ
มั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ   และคำนึงถึงความสัมพันธRระหวZางความเสี่ยง  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ความเสี่ยงของบริษัทฯ ในอนาคต  โดยบริษัทฯ จะประมาณการสถานะทางการเงิน  เงินกองทุนที่ดำรงไว*  และ
อัตราสZวนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทฯ  มีการรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤตตZอ คณะกรรมการ
บริษัทฯ  และผู*บริหารของบริษัทฯ เพ่ือทำการอนุมัติและกำหนดมาตรการแก*ไขสถานการณRภายใต*การวิเคราะหR
ความตZอเนื่องอยZางเหมาะสมเป<นประจำ 
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3.2 การบริหารสินทรัพย&และหนี้สิน (Asset Liability Management: ALM) 

การบริหารสินทรัพยRและหน้ีสิน เป<นการบริหารจัดการความเสี่ยงจากความไมZสัมพันธRกันระหวZางระยะเวลาและ
จำนวนสินทรัพยRลงทุนกับระยะเวลาและจำนวนหน้ีสินตามภาระผูกพันของบริษัท มีวัตถุประสงคRเพื่อการจัดการ
ความเสี่ยงทางด*านการเงินสำหรับสินทรัพยRหนุนหลังเพื่อการจZายชำระหนี้สินสำหรับธุรกิจ เนื่องจากหนี้สินจาก
การรับประกันวินาศภัยสZวนใหญZเป<นหนี้สินระยะส้ันจึงมีความเสี่ยงทางด*านดอกเบี้ยต่ำ แตZมีความเสี่ยงที่เกิดจาก 
มหันตภัย ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกำหนดราคาผิดพลาด และความเสี่ยงด*านการประมาณการหนี้สินคZาสินไหม
ทดแทนคลาดเคลื่อนสูง กลยุทธRการบริหารสินทรัพยRและหน้ีสินของบริษัทฯ จึงเน*นไปทางการรักษาสภาพคลZอง
ทางการเงินให*อยูZในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม อันเนื่องมากจากความไมZแนZนอนของจำนวนกระแสเงินสด
จZาย รวมถึงระยะเวลาท่ีจะต*องจZาย โดยการใช*เครื่องมือตZางๆในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลZาว  
บริษัทฯ จึงมีการประมาณการกระแสเงินสดจZายหน้ีสินอยZางสม่ำเสมอ และจัดสรรเงินลงทุนเชZน ตราสารหน้ีและ
เงินฝากธนาคารที่มีอายุ วันครบกำหนดและอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อให*มีกระแสเงินสดรับที่สอดคล*อง
กับกระแสเงินสดจZายท่ีประมาณการไว* ซึ่งกระบวนการดังกลZาวได*จัดทำโดยฝhายลงทุน โดยใช*ข*อมูลประกอบจาก
ฝhายการเงินและฝhายสินไหมทดแทน โดยที่กลยุทธRการบริหารสินทรัพยRและหนี้สินเน*นไปทางการรักษาสภาพ
คลZองทางการเงินเพื่อให*เพียงพอที่จะจZายชำระหนี้สินที่มีตZอผู*ถือกรมธรรมR จำนวนกรมธรรมR และหนี้สินตาม
กรมธรรมRประกันภัยจึงเป<นสิ่งที่บริษัทนำมาใช*ในการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน ทั้งในเรื่องของระยะเวลาท่ี
จะลงทุน และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 
 

   หนZวย : ล*านบาท 
  ปL 2562 ปL 2561 
  ราคาตามบัญชี ราคาประเมิน ราคาตามบัญชี ราคาประเมิน 

สินทรัพยRลงทุน  805.25 847.81 686.31 724.49 
สินทรัพยRสภาพคลZอง 841.76 844.89 863.72  864.26  
หน้ีสินรวม 442.00 455.77 451.69  448.79  
หน้ีสินตามสัญญาประกันภัย 208.31 222.66 136.66  134.31  

หมายเหต ุ
- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพยRและหนีส้ิน ท่ีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยRและหน้ีสินท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและสZงเสรมิการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยวZาด*วยการประเมินราคาทรัพยRสินและหนีสิ้นของบริษัทประกันวินาศภยั เพื่อวัตถุประสงคRหลักในการกำกับความม่ันคง
ทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพื่อให*ม่ันใจวZาบริษัทมีความสามารถในการจZายผลประโยชนRตามสัญญาประกันภัยได*อยZาง
ครบถ*วนแกZผู*เอาประกันภัย  
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4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยท่ีสามารถคาดการณ&ได�และมีนัยสำคัญอันอาจมีผลกระทบต�อฐานะ
การเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต�อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับ
ประกันภัยและการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย 

ความเสี่ยงด*านการรับประกันภัย หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนของความถ่ี ความรุนแรง และเวลา
ที่เกิดความเสียหายที่เบี่ยงเบนไปจากข*อสมมติที่ใช*ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย การคำนวณเงินสำรอง 
การพิจารณารับประกันภัย และการประกันภัยตZอ โดยเฉพาะอยZางยิ่งความเสี่ยงที่ความเสียหายท่ีเกิดจากป�จจัย
ภายนอกท่ีไมZได*คาดการณRไว* เชZน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิศาสตรR สภาพของสังคมและวัฒนธรรม มีความ
รุนแรงทำให*บริษัทฯต*องจZายคZาสินไหมทดแทนเป<นจำนวนมากจนสZงผลกระทบในทางลบตZอผลการดำเนินงาน
และฐานะการเงินของบริษัทฯ 
 
ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยท่ีสามารถคาดการณRได* 

1) กระบวนการในการคาดการณRความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการรับประกันภัยอยZางมีนัยสำคัญ 
การคำนึงถึงพิ้นที่เสี่ยงภัยของภัยธรรมชาติที่คาดวZาจะมีแนวโน*มในการเกิดความเสียหาย businesses 
ท่ีมีมาตรฐาน และการดูแลรักษาทรัพยRสินของผู*ขอเอาประกันภัยอยZางเหมาะสม 

 
2) เกณฑRในการตัดสินใจที่จะรับความเสี่ยงภัยไว*เอง หรือโอนความเสี่ยงภัย/ ความเสียหายที่คาดไว*ในข*อ 

1 ซึ่งถือเป<นสZวนหนึ่งของเกณฑRในการบริหารความเสี่ยง การประมาณความเสียหายสูงสุด หรือความ
รุนแรงของความเสียหายที่คาดวZาจะเกิดขึ้นจริง (Estimated Maximum Loss)  ความสามารถของ
บริษัท ฯ ในการรับความเสี่ยงภัยไว*เอง ในสัดสZวนที่สัญญาประกันภัยตZอรองรับอยZางเพียงพอสำหรับ
งานที่รับเสี่ยงภัยไว*เอง ดังกลZาว 
 

3) ประเมินผลกระทบตZอเงินกองทุนของบริษัท จากการตัดสินใจเลือกวิธีการของบริษัท ฯ ดังกลZาว จากข*อ 
2 บริษัท ฯ มีการพิจารณาการดำรงเงินกองทุนอยZางสม่ำเสมอ และรักษาระดับการเพิ่มเงินกองทุนให*
เพียงพอกับการเติบโตของเบี้ยประกันภัย และความเสี่ยงภัยท่ีเพิ่มมากข้ึนด*วยเชZนกัน 
บริษัท ฯ พิจารณากระจายความเสี่ยงภัยไปยังผู*รับประกันภัยตZอ ท่ีมีอันดับความนZาเชื่อถือตามท่ี คปภ. 
กำหนดเพื่อให*ครอบคลุมความเสี่ยงทีมีอยูZทั้งหมด เพื่อลดผลกระทบตZอเงินกองทุนให*น*อยทีสุด และ
รักษาเสถียรภาพความมั่นคงของบริษัท ฯ 

 
4) การกระจุกตัวของภัย (Concentration Risk) ของบริษัทที่เกิดจากการรับประกันภัย ได*แกZ การกระจุก

ตัวของผลิตภัณฑR ชZองทางการจำหนZาย พ้ืนท่ีที่รับประกันภัย และภัยท่ีรับประกันมาตรการควบคุมพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัยที่บริษัท ฯ ได*รับประกันภัยไว* (Block Risk Control) การกระจายชZองทางการจำหนZาย และ
ผลิตภัณฑRท่ีมีความเส่ียงหลากหลาย แทนการรับเสี่ยงภัย 
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บริษัทฯ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอยZางเป<นระบบ เริ่มตั้งแตZขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัย จะเลือกรับ
ประกันภัยที่มีความเสี่ยงต่ำโดยพิจารณาคัดเลือกบุคคล ทรัพยRสิน และลักษณะของกิจการที่เอาประกันภัย
รวมถึงพิจารณาสภาพพื้นที่ที่อาจได*รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติประเภทตZาง ๆ ด*วยซึ่งบริษัทฯจะพิจารณา
ป�จจัยดังกลZาวจากข*อมูลในอดีตที่ได*รวบรวมไว* แล*วจึงคำนวณอัตราเบ้ียประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงนั้น  
 
สำหรับการบริหารความเสี่ยงของการรับประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทฯจะทำการประกันภัยตZอเพื่อโอน
ความเสี่ยงให*บริษัทประกันภัยตZอที่มีฐานะมั่นคงทั้งในประเทศและตZางประเทศ ในหลายรูปแบบ เชZน การ
ประกันภัยตZอตามสัญญาแบบสัดสZวน การประกันภัยตZอแบบเฉพาะราย และการประกันภัยตZอความเสียหาย
สZวนเกิน โดยคำนึงถึงความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยหรือขีดจำกัดความเสี่ยงภัยที่ยอมรับได*ตามประเภท
การรับประกันภัยของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯดำเนินการควบคุมกระบวนการจัดการสินไหมทดแทนเพื่อให*
รัดกุม และถูกต*องตรงตามความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง 
 

 

ทั้งนี้สำหรับข*อมูลเชิงปริมาณให*มีรายละเอียด ดังนี้ 

 หนZวย : ล*านบาท 
รายการ 2562 2561 
สำรองประกันภัยสZวนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตZอ 147.62 68.22  
เงินค*างรับจากการประกันภัยตZอ 21.83 52.04  
เงินวางไว*จากการประกันภัยตZอ - -   
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5. มูลค�า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย 

วิธีการในการประเมินหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย 

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด*วยสำรองคZาสินไหมทดแทน คZาสินไหมทดแทนค*างจZายและสำรองเบี้ย
ประกันภัย  

(ก) สำรองคZาสินไหมทดแทนและคZาสินไหมทดแทนค*างจZาย 

คZาสินไหมทดแทนค*างจZายบันทึกตามจำนวนที่จะจZายจริง สZวนสำรองคZาสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได*รับการ
แจ*งคำเรียกร*องคZาเสียหายจากผู*เอาประกันภัยตามจำนวนที่ผู*เอาประกันภัยแจ*ง และโดยการประมาณการของ
ฝhายบริหาร มูลคZาประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมZเกินทุนประกันของกรมธรรมRท่ีเก่ียวข*อง  

ประมาณการสำรองสินไหมทดแทนคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตรRประกันภัย โดยคำนวณจากประมาณการ
ที่ดีที่สุดของคZาสินไหมทดแทนที่คาดวZาจะจZายให*แกZผู*เอาประกันภัยในอนาคตสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล*ว
กZอนหรือ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงาน ท้ังจากรายการความสูญเสียที่บริษัทฯได*รับรายงานแล*วและยังไมZได*
รับรายงาน และรวมถึงคZาใช*จZายในการจัดการคZาสินไหมทดแทน และหักด*วยมูลคZาซากและการรับคืนอื่น ๆ 
ผลตZางของประมาณการสำรองสินไหมทดแทนที่คำนวณได*สูงกวZาคZาสินไหมทดแทนท่ีได*รับรู*ไปแล*วในบัญชี จะ
รับรู*เป<นความเสียหายที่เกิดขึ้นแล*วแตZยังไมZได*มีการรายงานให*บริษัทฯทราบ (Incurred but not reported 
claim: IBNR) 

(ข) สำรองเบี้ยประกันภัย 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะเปรียบเทียบมูลคZาของสำรองความเส่ียงภัยที่ยังไมZสิ้นสุดกับ
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมZถือเป<นรายได* หากมูลคZาของสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมZสิ้นสุดสูงกวZาสำรองเบี้ย
ประกันภัยที่ยังไมZถือเป<นรายได* บริษัทฯจะรับรู*สZวนตZางและแสดงรายการสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมZสิ้นสุดใน
งบการเงิน 

สำรองเบ้ียประกันภัยที่ยังไมZถือเป<นรายได*คำนวณจากเบ้ียประกันภัยรับกZอนการเอาประกันภัยตZอด*วย
วิธีการดังนี้ 

การประกันภัยขนสZงเฉพาะเที่ยว การประกัน
อุบัติเหตุการเดินทางท่ีมีระยะเวลา คุ*มครองไมZเกิน 6 
เดือน 

ร*อยละร*อยของเบี้ยประกันภัยรับต้ังแตZวันท่ีกรมธรรมR
ประกันภัยเริ่มมีผลคุ*มครอง           ตลอดระยะเวลา
ท่ีบริษัทฯยังคงให*ความคุ*มครองแกZผู*เอาประกันภัย 
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การประกันภัยอ่ืน วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งสZวนย่ีสิบสี่) 

สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมZถือเป<นรายได*จากการเอาประกันภัยตZอคำนวณจากเบี้ยประกันภัยจZายจากการเอา
ประกันภัยตZอด*วยวิธีการเชZนเดียวกับกรมธรรมRประกันภัยตรงที่ได*โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให*บริษัท
รับประกันภัยตZอแล*วตลอดอายุของสัญญากรมธรรมR 

สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไมZสิ้นสุด เป<นจำนวนเงินท่ีบริษัทฯจัดสรรไว*เพื่อชดใช*คZาสินไหมทดแทนและคZาใช*จZายท่ี
เกี่ยวข*องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยูZ ซึ่งคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตรR
ประกันภัย บริษัทฯใช*การประมาณการที่ดีที่สุดของคZาสินไหมทดแทนท่ีคาดวZาจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกัน
ท่ีเหลืออยูZ โดยอ*างอิงจากข*อมูลในอดีต 

สมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย 

ข*อสมมติหลักที่ใช*ในการประมาณการมูลคZาสำรองคZาสินไหมทดแทนและคZาใช*จZายในการจัดการสินไหมทดแทน
อันเกิดขึ้นจากสัญญาประกันภัย คือการคาดการณRวZารูปแบบการเกิดและการพัฒนาการคZาสินไหมทดแทนใน
อนาคตจะเป<นไปในรูปแบบเดียวกันกับประสบการณRในอดีต ซ่ึงบริษัทฯจำเป<นต*องอาศัยข*อสมมติท่ีสำคัญในการ
ประมาณการ ดังน้ี 

(1) ประมาณการเบื้องต*นของอัตราสZวนคZาสินไหมทดแทนสมบูรณRในปOอุบัติเหตุลZาสุด ประมาณการ
เบื้องต*นของอัตราสZวนคZาสินไหมทดแทนสมบูรณRในปOอุบัติเหตุลZาสุด คือคZาประมาณการเบื้องต*นของอัตราสZวน
ระหวZางคZาสินไหมทดแทนสมบูรณRและเบี้ยประกันภัยที่ถือเป<นรายได*สำหรับปOอุบัติเหตุลZาสุดที่กำหนดขึ้นโดย
อาศัยข*อมูลประสบการณRในอดีต และข*อมูลอุตสาหกรรมรวมทั้งข*อสมมติในการประมาณการเบ้ียประกันภัย 

(2) ป�จจัยการพัฒนาสินไหมทดแทนแรก ป�จจัยการพัฒนาสินไหมทดแทนแรก คืออัตราสZวนระหวZางคZา
สินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนสะสม ณ ชZวงพัฒนาการท่ีสองและชZวงพัฒนาการแรก บริษัทฯได*คัดเลือกป�จจัยดังกลZาว
โดยอ*างอิงจากคZาเฉลี่ยในอดีตเป<นหลัก ป�จจัยดังกลZาวมีผลกระทบตZอการประมาณสำรองคZาสินไหมทดแทนท่ี
เกิดข้ึนแล*วแตZยังไมZได*รับรายงานในไตรมาสอุบัติเหตุลZาสุด  

(3) อัตราสZวนคZาใช*จZายในการจัดการสินไหมทดแทนที่ไมZสามารถจัดสรรได* อัตราสZวนคZาใช*จZายในการ
จัดการสินไหมทดแทนที่ไมZสามารถจัดสรรได* คือ อัตราสZวนระหวZางคZาใช*จZายในการบริหารจัดการสินไหมตZาง ๆ 
ท่ีไมZสามารถระบุได*แนZชัดวZาเกิดจากรายการสินไหมใดรายการหนึ่ง เชZน เงินเดือนของแผนกสินไหมทดแทน และ
คZาใช*จZายในการดำเนินงานอื่นฝhายสินไหมทดแทน เป<นต*น และคZาสินไหมทดแทนจZายระหวZางปO ซึ ่งอัตรา
ดังกลZาวคำนวณโดยอาศัยข*อมูลประสบการณRคZาสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนจริงในอดีตของบริษัทฯ  



แบบ ปผว. 1 รายป� 

 

30 

 

การใช�ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ 

(1) การจัดประเภทสัญญาประกันภัย 

 ในการพิจารณาเพื่อจัดประเภทสัญญาประกันภัยตามคำนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
บริษัทฯต*องทดสอบสัญญาประกันภัยวZาเป<นสัญญาท่ีรับ/โอนความเส่ียงด*านการรับประกันภัยท่ีมีนัยสำคัญจาก/          
ไปยังคูZสัญญาอีกฝhายหนึ่งหรือไมZ โดยใช*วิธีการทางคณิตศาสตรRประกันภัยที่อาศัยข*อสมมติที่เกี ่ยวข*องกับ                  
ข*อมูลคZาสินไหมในอดีตและข*อสมมติอ่ืนๆ ซึ่งฝhายบริหารจำเป<นต*องใช*ดุลยพินิจในการเลือกใช*ข*อสมมติดังกลZาว 

(2) สำรองคZาสินไหมทดแทน 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯต*องประมาณการสำรองคZาสินไหมทดแทนโดยแยกพิจารณาสองสZวน 
คือ สZวนของคZาสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและบริษัทฯได*รับรายงานความเสียหายแล*ว และสZวนของความเสียหาย
ที ่เกิดขึ ้นแล*วแตZบริษัทฯยังไมZได*รับรายงาน (Incurred but not reported - IBNR) ซึ ่งต*องใช*วิธีการทาง
คณิตศาสตรRประกันภัยที ่เป<นมาตรฐานสากลในการประมาณการ โดยข*อสมมติหลักที ่ใช*ในวิธีการทาง
คณิตศาสตรRประกันภัยดังกลZาวประกอบด*วยข*อมูลในอดีต ซึ ่งได*แกZ ป�จจัยการพัฒนาคZาสินไหมทดแทน 
อัตราสZวนคZาสินไหมทดแทนสัมบูรณR และคZาใช*จZายในการจัดการสินไหมทดแทนที่ไมZสามารถจัดสรรได* เป<นต*น 

สำรองคZาสินไหมทดแทนนี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตรRประกันภัยอิสระและในการประมาณการดังกลZาวต*องใช*
ดุลยพินิจของฝhายบริหารซึ่งสะท*อนถึงการประมาณการอยZางดีที่สุดในขณะนั้น เนื่องจากเป<นการคาดการณR
เหตุการณRในอนาคต ผลลัพธRท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกตZางกับท่ีได*ประมาณการไว* 

(3) สำรองความเสี่ยงภัยท่ีไมZสิ้นสุด 

สำรองประกันภัยสำหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไมZสิ้นสุดคำนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตรRประกันภัย โดยใช*การ
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของคZาสินไหมทดแทนและคZาใช*จZายที่เก่ียวข*องที่คาดวZาจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกัน
ท่ีเหลืออยูZ ซ่ึงการประมาณเงินสำรองดังกลZาวจำเป<นต*องใช*ดุลยพินิจของฝhายบริหาร ซ่ึงอ*างอิงจากข*อมูลในอดีต
และประมาณการอยZางดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 
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หมายเหตุ   

- ราคาบัญชี หมายถึง มลูคZาหนีส้นิจากสัญญาประกันภัย ท่ีประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงคRหลักเพ่ือให*นักลงทุนผู*
วิเคราะหRทางการเงินเข*าใจถึงมูลคZาทางเศรษฐศาสตรRของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยท่ีเป<นท่ียอมรับตามหลักการทางบัญชีใน
ประเทศไทย ซึ่งมูลคZาดังกลZาวจะต*องผZานการรับรองจากผู*สอบบัญชีอนุญาตแล*ว  
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลคZาหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย ท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสZงเสรมิการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยวZาด*วยการประเมนิราคาทรัพยRสินและหน้ีสินของบรษิัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงคRหลักในการกำกับความ
มั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให*ม่ันใจวZาบริษัทความสามารถในการจZายผลประโยชนRตามสญัญาประกันภัยได*
อยZางครบถ*วนแกZผู*เอาประกันภยัซึ่งจะต*องประเมินโดยนักคณิตศาสตรRประกันภัยท่ีได*รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการ
ทางคณิตศาสตรRประกันภัยท่ีได*รับการยอมรับ สมมติฐานท่ีใช*ในการประเมินจะต*องสอดคล*องกับประสบการณRจริงหรือในกรณีที่
บริษัทมีข*อมูลไมZเพียงพออาจอ*างอิงจากประสบการณRของอุตสาหกรรมและปรับให*เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอรRตการรับ
ประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลคZาสำรองประกันภัยดังกลZาวจะต*องรวมถึงคZาเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse 
Deviation : PAD) ซึ่งให*เป<นไปตามท่ีสำนักงาน คปภ. กำหนด 

ข*อสังเกต  ในบางชZวงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลคZาหนีส้ินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกตZางระหวZางราคาบัญชี
และราคาประเมินของ อยZางมีนัยสำคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงคRและวิธีการท่ีแตกตZางกันในการประเมินตามท่ีกลZาวไว*ข*างต*น 
ท้ังน้ีผู*ที่จะนำข*อมูลไปใช*ควรศึกษาและทำความเข*าใจถึงวัตถุประสงคRแนวทางการประเมินราคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยท้ังสอง
ให*ถ่ีถ*วนกZอนตัดสินใจ 

 

 

 

 

  (หนZวย : ล*านบาท) 
  ปL 2562 ปL 2561 

  ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย         
- สำรองเบ้ียประกันภัย 

(Premium liabilities) 
  

82.76 
 

73.96  
                     

91.03  
                     

81.03  
- สำรองคZาสินไหมทดแทน  

(Claim liabilities)  
 

125.55  
 

148.71  
                     

45.63  
                     

53.28  
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6.การลงทุนของบริษัท 

วัตถุประสงค&ของการลงทุนของบริษัท 

การลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ เป<นธุรกรรมที่สำคัญตZอการดำเนินงานและความ
ม่ันคงของบริษัทฯ เน่ืองจากในการกำหนดอัตราเบ้ียประกันภัยซึ่งมีองคRประกอบของอัตราสินไหมทดแทน อัตรา
คZาใช*จZาย แล*วเหลือสZวนของกำไรสำหรับการรับประกันภัย ซ่ึงหากอัตราคZาสินไหมทดแทนและอัตราคZาใช*จZายท่ี
เกิดขึ้นจริงสูงกวZาที่คาดการณRไว*ในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย บริษัทฯก็อาจจะประสบผลขาดทุนจากการ
รับประกันภัย  

การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนจึงเป<นสิ่งสำคัญที่บริษัทประกันวินาศภัยจะต*องสามารถบริหารงานให*ดี ให*
เกิดผลตอบแทนมาชดเชยในสZวนของการรับประกันภัย และคZาใช*จZายดำเนินงานอ่ืน ๆ จึงทำให*บริษัทมีผลกำไร
จากการดำเนินงาน เงินที่จะนำไปลงทุนนั้น ก็คือ สZวนของเบี้ยประกันภัยที่ได*รับจากผู*เอาประกันภัยซึ่งต*องจZาย
ลZวงหน*า และบริษัทต*องจัดสรรเบ้ียประกันภัยสZวนหนึ่งมาตั้งเป<นเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมZตกเป<น
รายได*ของบริษัท และเงินสำรองประเภทอื่นๆ บริษัทประกันภัยจึงนำเงินสำรองประกันภัยและเงินกองทุนของ
บริษัทไปลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนๆ เพื่อให*มีผลตอบแทนจากการลงทุน  

การบริหารการลงทุนท่ีดีจะทำให*บริษัทได*รับผลตอบแทนดีและไมZเสี่ยงตZอการสูญเสียเงินลงทุน ในอดีต
มีบริษัทประกันภัยบางประเทศประสบป�ญหาทางการเงินถึงกับล*มละลาย โดยมีสาเหตุจากการบริหารการลงทุน
ผิดพลาด ฉะนั้นการลงทุนจึงเป<นหัวใจสำคัญของบริษัทประกันภัยเชZนเดียวกันกับการรับประกันภัย 

กรอบนโยบายการลงทุน 

การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ประกอบด*วย 2 สZวน ได*แกZ 

1. การลงทุนท่ีควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการลงทุนของบริษัทฯ  
2. การลงทุนที่วZาจ*างบริษัทหลักทรัพยRจัดการกองทุนรวมแหZงหนึ่งให*บริหารเงินลงทุนโดยทางบริษัทฯได*

เป<นผู*กำหนดนโยบายในการลงทุนในภาพรวม  (ได*รับความเห็นชอบเป<นหนังสือจากนายทะเบียน
ประกันวินาศภัยแล*ว) 

นโยบายการว�าจ�างบุคคลภายนอกให�ดำเนินการลงทุนแทนบริษัท 

บริษัทฯได*กำหนดคุณสมบัติและแนวทางการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพยRจัดการกองทุน มีดังนี้ 

1. บริษัทหลักทรัพยRจัดการกองทุนดังกลZาวมีวัตถุประสงคR และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
สอดคล*องและไมZขัดตZอกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ รวมทั้งคำนึงถึงประสบการณR ความรู*
ความสามารถ และความชำนาญ และหลักการในการบริหารกองทุน รวมทั้งคุณภาพของผู*จัดการ
กองทุน และความมั่นคงของบริษัทหลักทรัพยRการกองทุน  

2. พิจารณาเปรียบเทียบคZาใช*จZาย และเง่ือนไขตZางๆ ของกองทุน เชZน คZาบริหารกองทุน เพ่ือเปรียบเทียบ
อัตราตอบแทนที่แท*จริงของกองทุน คZาธรรมเนียมการขาย ชZวงเวลาขั้นต่ำของการลงทุน เพื่อให*บริษัท
ฯ ได*รับผลตอบแทนที่มากท่ีสุด 
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สาเหตุท่ีวZาจ*างบริษัทหลักทรัพยRจัดการกองทุนรวมแหZงหน่ึงให*บริหารเงินลงทุน เน่ืองจาก 

1. เป<นการเพ่ิมโอกาสในการลงทุนที่มากข้ึน รวมถึงมีความยืดหยุZนในการลงทุน เน่ืองจากผู*จัดการกองทุน
ภายนอกจะเป<นผู*กำหนดการลงทุนเอง รวมถึงยังสามารถปรับเปล่ียนการลงทุนได*ตลอดเวลา อีกท้ังเป<น
เป�ดโอกาสให*ผู*มีความรู*ความเช่ียวชาญด*านตลาดเงิน ตลาดทุน มาชZวยบริหารเงินลงทุน 

2. มีการถZายทอดความรู* ประสบการณR และเทคโนโลยี (Technology Transfer) ระหวZางกัน 

 คณะกรรมการลงทุนได*พิจารณาอยZางรอบคอบถึงผลดีและผลเสียของการวZาจ*างผู *จ ัดการลงทุน
ภายนอกบริหาร โดยวZาจ*างบริษัทหลักทรัพยRจัดการกองทุนรวมแหZงหน่ึงให*บริหารเงินลงทุน โดยบริษัทได*เป<นผู*
กำหนดนโยบายในการลงทุนในภาพรวม 

ด*านการกำกับดูแลผู *จัดการกองทุนภายนอกนั้น คณะกรรมการลงทุนกำหนดให*ผู *จ ัดการกองทุน
ภายนอกนำเสนอแผนการลงทุน และรายงานผลการดำเนินงานตZอคณะกรรมการลงทุนเป<นรายไตรมาส เพ่ือรับ
ฟ�งกลยุทธRการลงทุน หรือรZวมกันแก*ไขป�ญหาตZางๆ ท่ีเกิดข้ึน (ถ*ามี) และให*ผู*จัดการกองทุนภายนอกน้ันรายงาน
ผลการปฏิบัติงานให*ผู*บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริษัททราบ และทำการประเมินผู*จัดการกองทุน
ภายนอกในระหวZางรอบสัญญาจ*าง ตามเกณฑRประเมินผู*จัดการกองทุน ซึ่งครอบคลุมการประเมินทั้งในเชิง
ปริมาณและในเชิงคุณภาพโดยเปรียบเทียบกับตัวเทียบวัด (Benchmark) 

 

หลักการคัดเลือกสินทรัพย&ที่จะลงทุน 

ตราสารทุน บริษัทฯได*กำหนดหลักเกณฑRการคัดเลือกดังน้ี 

1. การวิเคราะหRเศรษฐกิจ (Economic Analysis) เป<นการวิเคราะหRและพยากรณRแนวโน*มภาวะเศรษฐกิจ
ในอนาคต ทั ้งแนวโน*มระยะยาวและระยะสั ้น ทั ้งเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจของโลก 
นอกจากนั้น ยังรวมไปถึงการวิเคราะหRวัฏจักรเศรษฐกิจ (Economic Cycle) ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ
ในด*านตZางๆ และนโยบายของรัฐ เชZน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง นโยบายการค*าระหวZาง
ประเทศ วZาจะมีผลกระทบตZอธุรกิจท่ีออกหลักทรัพยRมากน*อยเพียงใด 
 

2. การวิเคราะหRอุตสาหกรรม (Industry Analysis) เป<นการวิเคราะหRวงจรอุตสาหกรรม (Industry Life 
Cycle) สภาพการแขZงขันในอุตสาหกรรม ตลอดจนอนาคตของอุตสาหกรรมวZาจะมีแนวโน*มอัตราการ
เจริญเติบโตอยZางไร ซึ่งข้ึนอยูZกับป�จจัยหลายอยZางด*วยกัน เชZน นโยบายของรัฐบาลที่จะให*การสนับสนุน
หรือเป<นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ โครงสร*างการเปลี่ยนแปลงของระบบภาษีของรัฐบาล โครงสร*าง
ของอุตสาหกรรมแตZละประเภท เป<นต*น 
 

3. การวิเคราะหRบร ิษัท (Company Analysis) จะเน*นการว ิเคราะหRทั ้งเช ิงค ุณภาพ (Qualitative 
Analysis) เชZน ประสบการณRและความนZาเชื่อถือของผู*บริหาร บุคลากร ขีดความสามารถด*านการตลาด 
การผลิต / การบริการ การวิจัยและพัฒนา การบริหารและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ฯลฯ และ
การวิเคราะหRเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ซึ ่งจะวิเคราะหRจากงบการเงินทั ้งในอดีตและ
ป�จจุบันของบริษัท เพ่ือนำมาประมาณการกำไรตZอหุ*นและราคาหุ*นในอนาคต 
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ตราสารหน้ี บริษัทฯได*กำหนดหลักเกณฑRการคัดเลือกดังน้ี 

1. การวิเคราะหRความเสี่ยงของธุรกิจผู*ออกตราสารหนี้นั้น โดยบริษัทฯได*พิจารณาความสามารถในการ
ชำระหนี้ของผู*ออกตราสารหนี้ โดยดูจากผลการจัดอันดับความนZาเชื่อถือ (credit rating) ตราสารหน้ี
นั้น ๆ ที่จัดทำโดย บริษัทจัดอันดับความนZาเชื่อถือ (credit rating agency) ซึ่งเป<นองคRกรอิสระ ไมZมี
ความสัมพันธRกับผู*ออกตราสารหนี้ ในการจัดอันดับความนZาเชื ่อถือนั้น อาจมีการจัดอันดับทั้งด*าน
คุณภาพของผู*ออกตราสารหนี้ (ความสามารถในการจZายชำระหนี้) และด*านคุณภาพของตัวตราสารหน้ี
เอง (ความเหมาะสมของเง่ือนไขในการชำระหนี้) 

2. การวิเคราะหRอัตราผลตอบแทนและอัตราดอกเบี้ย โดยบริษัทฯจะวิเคราะหRอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน
ป�จจุบันและแนวโน*มของอัตราดอกเบี้ยของตลาดเงินในอนาคต เนื่องจากหากมีความผันผวน เชZน เมื่อ
อัตราดอกเบ้ียในตลาดเงินขยับตัวสูงข้ึน หรือมีทZาทีวZาจะขยับตัวสูงข้ึน อัตราดอกเบี้ยที่ตราไว* (coupon 
rate) ของตราสารหน้ีที่ออกใหมZก็จะสูงข้ึนด*วย ตราสารหน้ีที่ออกมากZอนหน*าและมีการซ้ือขายในตลาด
รองก็จะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ลดลง เพื่อดึงให*อัตราผลตอบแทน (Yield) ขยับสูงขึ้นไปอยูZใน
ระดับที่เทียบเคียงกันกับอัตราดอกเบ้ีย 

ขอบเขตประเภทสินทรัพย&ที่บริษัทฯจะลงทุน 

บริษัทฯสามารถลงทุนประกอบธุรกิจอื่น ได*ตามประเภทที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับและ
สZงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2556 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 และประกาศคณะกรรมการกำกับและสZงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง 
การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2556  (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 กุมภาพันธR 2558 ใน
ประกาศดังกลZาวได*มีการลงทุนในแบบตZางๆ ได*หลายประเภท แตZในทางปฏิบัตินั้น บริษัทฯจะการลงทุนตาม
ประเภทตZาง ๆ ดังนี้ 

1. ฝากเงินไว*กับสถาบันการเงิน 
2. ตราสารหน้ี 
3. ตราสารก่ึงหน้ีกึ่งทุน 
4. ตราสารทุน 
5. หนZวยลงทุน 
6. สัญญาซ้ือขายลZวงหน*า 
7. ตราสารหน้ีที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลZวงหน*าแฝง 
8. การให*กู*ยืม การให*เชZาซื้อรถ และการออกหนังสือค้ำประกันเพื่อเป<นหลักประกันการปฏิบัติตาม

สัญญาของโครงการตZางๆ 
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หลักการปฏิบัติการลงทุน 
1. ต้ังอยูZในหลักการพิจารณา และกลั่นกรองด*วยความรู*ความสามารถ ความเอาใจใสZรอบคอบ ระมัดระวัง 

และถี ่ถ*วน โดยยึดหลักความโปรZงใส ตรวจสอบได* ตามแนวทางปฏิบัติอันเป<นที ่ยอมรับ (Best 
Practice) 

2. มีการแบZงแยกหน*าท่ีระหวZางสZวนงาน Back Office และ Front Office 
3. ให*ความสำคัญกับการมีวินัยด*านการลงทุน เชZนกำหนดให*มีการปรับสัดสZวนการลงทุนให*ใกล*เคียงกับ

สัดสZวนตามแผนการจัดสรรเงินลงทุน ในกรณีท่ีสัดสZวนการลงทุน เบ่ียงเบนไปเน่ืองจากราคาหลักทรัพยR 
หรือมีการลงทุนที่ปรับตามสภาวการณRของตลาดเงินตลาดทุนชZวงสั้นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได*รับ
ผลตอบแทนหรือลดความเส่ียง 

4. สนับสนุนการลงทุนในบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดีโดยจะไมZสZงเสริมการลงทุนในกิจการที่มีลักษณะ
ดังตZอไปนี้ 
4.1. กิจการท่ีกZอให*เกิดป�ญหามลภาวะ หรือผลกระทบอยZางมีสาระสำคัญตZอสิ่งแวดล*อม 
4.2. กิจการที่ประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของการลอกเลียนแบบ และขัดตZอกฎหมายด*านทรัพยRสินทาง
ป�ญญา 
4.3. กิจการท่ีประกอบธุรกิจอันขัดตZอศีลธรรมและจารีตประเพณีอันดี 
4.4. กิจการท่ีประกอบธุรกิจอันเป<นภัยตZอสังคม หรือความม่ันคง 
4.5. กิจการท่ีประกอบธุรกิจที่ไมZโปรZงใส และไมZสามารถอธิบายตZอบุคคลภายนอกได* 
 

ข้ันตอนการลงทุน และรายงานผลการลงทุน  
กระบวนการตัดสินใจการลงทุน ประกอบไปด*วย คณะกรรมการลงทุน มีหน*าที่วางนโยบายการลงทุน 

กำกับดูแลและควบคุมการลงทุนให*เป<นไปตามกฎหมาย นโยบาย และเป}าหมายที่กำหนด ภายใต*กรอบความ
เสี่ยง และผลตอบแทนเป}าหมาย 

 
ข้ันตอนการอนุมัติการลงทุน  

1. จัดให*มีการประชุมคณะกรรมการการลงทุนอยZางน*อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณากลยุทธRการลงทุน 
ดูแลสถานะของการลงทุน  และป}องกันความเสียหายจากการลงทุน พร*อมทั้งจัดทำรายงานประชุมเพื่อ
นำเสนอตZอคณะกรรมการบริษัท 

2. จัดให*มีข*อมูลวิเคราะหRการลงทุน โดยวิเคราะหRป�จจัยพื้นฐาน และวิเคราะหRทางเทคนิค รวมทั้งบท
วิเคราะหRอ่ืน เพ่ือใช*ประกอบการตัดสินใจลงทุน  

3. หากมีการขออนุมัติเพ่ิม/ลดการลงทุน จะปฏิบัติตามอำนาจอนุมัติการลงทุน 
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การประเมินราคาทรัพย&สินลงทุน 
ตลอดเวลาการลงทุน บริษัทฯ ต*องประเมินราคายุติธรรมของตราสาร หรือมูลคZาการลงทุนตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับและสZงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวZาด*วยการประเมินราคาทรัพยRสินและหน้ีสินของ
บริษัทประกันวินาศภัย รวมท้ังสอดคล*องกับมาตรฐานการบัญชี และตามเง่ือนไขที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด และ
ต*องดำรงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนได*ตามท่ีกฎหมายกำหนด  

หากบริษัทฯ มีการลงทุนในสินทรัพยRที ่ไมZสามารถเคลื่อนย*ายได* จะต*องได*รับความเห็นชอบโดย
คณะกรรมการลงทุน โดยจะต*องพิจารณาเป<นรายไป และจะต*องผZานการอนุมัติเห็นชอบโดยคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้ง 

 
 

  หนZวย : ล*านบาท 

 ปL 2562 ปL 2561 

 ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
เงินฝากสถาบันการเงินและ 

บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน 
 

90.23 
 

90.23 
  

   50.16  
    

50.16  

ตราสารหน้ี (พันธบัตร,หุ*นกู*,ตั๋ว
สัญญาใช*เงนิ,ตั๋วแลกเงิน,หุ*นกู*
แปลงสภาพ และ สลากออม
ทรัพยR) 

 
 

402.25
  

 
 

405.38 

     
 

331.64  

     
 

332.17  

ตราสารทนุ (ไมZรวมเงนิลงทุนใน
บริษัทยZอยและบริษัทรZวม) 

 
142.07  

 
142.07 

  
 134.88  

 
   134.88  

หนZวยลงทนุ 119.49 119.49    117.21     117.21  

เงินให*กู*ยืม,เงินให*เชZาซื้อรถ 
และให*เชZาทรัพยRสินแบบลิสซิง่ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ*น 
หุ*นกู* หนZวยลงทนุ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ตราสารอนุพนัธุR - - - - 

เงินลงทุนอ่ืน 51.21 90.65 52.42  90.06  

รวมสินทรัพย&ลงทุน 805.25 847.81 686.31  724.48  
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7. ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห&และอัตราส�วนต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ในปO 2562 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยท่ีถือเป<นรายได* เทZากับ 147.5 ล*านบาท ลดลงจากปO 2561 เทZากับ 4.8 
ล*านบาท ลดลงร*อยละ 3.2 เม่ือเทียบกับปO 2561 สำหรับรายได*จากการลงทุนและรายได*อ่ืน เทZากับ 27.3  ล*าน
บาท เพิ่มข้ึนจากปO 2561 เทZากับ 19.9 ล*านบาท หรือคิดเป<นร*อยละ 268.9 
 
บริษัทฯ มีคZาใช*จZายในเทZากับ 214.4 ล*านบาท เพิ่มขึ้น 16.1 ล*านบาท หรือคิดเป<นร*อยละ 8.1 โดยมีคZาสินไหม
ทดแทนสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปO 2561 จำนวน 13.8 ล*านบาท คZาใช*จZายในการดำเนินงานเพิ่มข้ึน 4.1 ล*านบาท  
 

 

     หนZวย : ล*านบาท 
รายการ ปL 2562 ปL 2561 

เบี้ยประกันภัยรับรวม 417.89 421.63 
เบี้ยประกันภัยท่ีถือเป<นรายได* (สุทธิ) 147.45 152.28 
รายได*จากการลงทุน และรายได*อ่ืน 27.26 7.45 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 42.78 41.94 

 

อัตราส�วน ปL 2562 ปL 2561 
อัตราสZวนคZาสินไหมทดแทน (Loss Ratio) 24.97% 15.18% 

อัตราสZวนคZาใช*จZายในการดำเนินธุรกิจกันภัย 
(Expense Ratio) 

 
76.84% 

 
70.57% 

อัตราสZวนรวม (Combined Ratio) 85.03% 72.31% 

อัตราสZวนสภาพคลZอง (Liquidity ratio) 699.07%  2,028.78% 

อัตราสZวนสินทรัพยRลงทุนตZอหนี้สินผู*เอาประกัน 
(Asset back to Insurance Liabilities) 1,564.88% 1,430.42% 

อัตราสZวนผลตอบแทนผู*ถือหุ*น (Return on 
equity) 5.96% 6.04% 

 

 

 

 



แบบ ปผว. 1 รายป� 

 

38 

 

8.ความเพียงพอของเงินกองทุน 

บริษัทฯ ต*องดำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับผลขาดทุนหรือความสูญเสียที่ไมZได*คาดการณRไว*ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล*วอาจ
สZงผลกระทบเชิงลบตZอผลการดำเนินงานและเงินกองทุนของบริษัทฯ ตัวอยZางเชZน การจZายสินไหมรายใหญZ การ
เกิดมหันตภัย การขาดทุนจากการลงทุน เป<นต*น นอกจากนี้เงินกองทุนยังเป<นหลักประกันในความมั่นคงและ
สร*างความมั่นใจให*แกZผู*ถือกรมธรรมRของบริษัทฯ อีกด*วย เงินกองทุนนั้นจะสะท*อนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ท่ีดีของบริษัทฯและยังเป<นสัญญาณเตือนภัยลZวงหน*าให*แกZบริษัทฯเม่ือระดับความเพียงพอของเงินกองทุนลดลง
อยZางเป<นสาระสำคัญ  
 

  

 หนZวย : ล*านบาท 

รายการ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ปL 2562 ปL 2561 
สินทรัพยRรวม 1,182.50 1,145.96 
หน้ีสินรวม    
- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 208.31 136.66 
- หนี้สินอ่ืน 233.68 315.03 
สZวนของเจ*าของ 740.51 694.27 
อัตราสZวนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร*อยละ) 779.89%* 1,020.45% 
เงินกองทุนที่สามารถนำมาใช*ได*ท้ังหมด 757.87 723.91 
เงินกองทุนที่ต*องดำรงตามกฎหมาย 97.18 70.94 

หมายเหตุ 

- ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสZงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวZาด*วยการกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน 
รวมทั้งหลักเกณฑR วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย กำหนดให*นายทะเบียนอาจกำหนด
มาตรการท่ีจำเป<นในการกำกับดูแลบริษัทท่ีมีอัตราสZวนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกวZาร*อยละหน่ึงร*อยสี่สิบได* 

- เงินกองทุน เป<นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสZงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวZาด*วย
การประเมินราคาทรัพยRสินและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย 

- รายการข*างต*นคำนวณโดยใช*ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสZงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวZาด*วย
การประเมินราคาทรัพยRสินและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย 

* อัตราสZวนความเพียงพอของเงินกองทุนได*จัดทำขึ้นตามกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑRวิธีการ และ
เง่ือนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประวินาศภัย พ.ศ. 2562 

 

 



แบบ ปผว. 1 รายป� 

 

39 

 

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับรอบปLปฏิทินที่ล�วงมาที่ผู�สอบบัญชีตรวจสอบ
และแสดงความเห็นแล�ว 

งบการเงินนี้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
และจัดทำขึ้นตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑRที่เกี่ยวข*องซึ่งกำหนดโดย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสZงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) และเป<นไปตามรูปแบบงบ
การเงินที่กำหนดในประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑR วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดทำและยื ่นงบ
การเงินและรายงานเก่ียวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559  

“ความเห็น 

ข*าพเจ*าได*ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซ่ึงประกอบด*วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสZวนของเจ*าของ
และงบกระแสเงินสด สำหรับปOส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ  

ข*าพเจ*าเห็นวZางบการเงินข*างต*นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและงบ
กระแสเงินสด สำหรับปOสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต*องตามท่ีควรใน
สาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน”  

 
กรุณาดูเอกสารแนบ : งบการเงินประจำปO 2562 ที่ผู*สอบบัญชีได*ตรวจสอบแล*ว  งบการเงินน้ีได*รับอนุมัติให*ออก
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธR 2563 
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