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ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล 

1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใน
การประกอบธุรกิจตามที่กําหนดไว้รวมถึงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่สําคัญ ช่องทางการติดต่อกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา
และชดใช้เงนิหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 

1.1 ประวัติบริษัท 

บริษัท ทูนประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขทะเบียน 0107555000627  เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้ง
และมีภูมิลําเนาในประเทศไทย บริษัทฯมีบริษัท Tune Protect Group Berhad ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียน
จัดตั้งในประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯในอัตราร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท้ังหมด 

บริษัทฯ เร่ิมก่อตั้งกิจการจากการร่วมมือกันระหว่าง Tune Protect Group Berhad ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยที่
ทําธุรกิจ ทั้งประกันภัยตรงและประกันภัยต่อใน 17 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลางและแอฟริกา
เหนือ และ บริษัท โอสถสภาประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใน เครือบริษัท โอสถสภา จํากัด และได้
เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ทูนประกันภัย จํากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557  

เมื่อวันท่ี  4 กันยายน 2557 เร่ิมให้บริการประกันภัยการเดินทางแอร์เอเชีย Tune Protect Travel Insurance 
by AirAsia ให้แก่กลุ่มลูกค้าของสายการบินแอร์เอเชีย 

เมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2557 ได้รับรางวัล Best of the Best ท๊อป 200 สําหรับขนาดธุรกิจขนาดเล็กในภูมิภาค 
Forbe Asia Best Under a Million Award 

บริษัทฯ ประสบความสําเร็จอีกครั้งในตลาดประกันวินาศภัยด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อันหลากหลายเพ่ือตอบ
โจทย์การคุ้มครองท่ีเข้ากับคนไทยมากข้ึน และช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ประชาชนและสังคมไทย  
ทั้งยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาเพื่อการเป็นผู้นําด้านการให้บริการประกันภัยแบบดิจิทัล เพ่ือรองรับความต้องการของ
ผู้เอาประกันภัยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ ในปี 2561 บริษัทได้รับการข้ึนทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
และการรับรองระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้ในวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในเร่ือง การออกกรมธรรม์ประกันภัย การ
เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และการชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัย ตามลําดับ 
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1.2 นโยบายวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ เป็นหน่ึงในบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ชําระเต็มมูลค่าหุ้น วันที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการ 12 ธันวาคม 2540 เลขท่ีใบอนุญาต 8/2540 โดยให้บริการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ 
การรับประกันอัคคีภัย ภัยทางทะเลและขนส่ง ภัยรถยนต์ และภัยเบ็ดเตล็ด โดยเป็นการรับประกันภัยจากผู้เอา
ประกันภัยโดยตรง และการรับประกันภัยต่อจากบริษัทรับประกันภัยทั้งในและต่างประเทศ  

บริษัทฯ มีกองทุนเพ่ิมข้ึน มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศ 
และทีมผู้บริหารท่ีมีความเป็นมืออาชีพ  

มีรายได้หลักมาจากธุรกิจรับประกันภัย รายได้ส่วนหน่ึงบริษัทฯ จะดําเนินการทําประกันต่อ และรายได้บางส่วน
ก็จะรับเสี่ยงภัยไว้เองในอัตราความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในทุกปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีผลกําไรซ่ึงเป็นสินทรัพย์ที่ได้
นําไปลงทุนเพ่ือผลตอบแทนที่ดี ตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนด เพ่ือเป็นรายได้อีกทางหน่ึง  

จากภาพรวมของลักษณะในการประกอบธุรกิจข้างต้น บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค์โดยเน้นการ
ให้บริการในด้านที่บริษัทฯ มีศักยภาพสูงสุด ซึ่งการมีพันธมิตรที่ดีและมีประสิทธิภาพอยู่เป็นจํานวนมาก
ครอบคลุมทั้งภูมิภาคทั่วโลกย่อมทําให้บริษัทเพิ่มความได้เปรียบในการประกอบธุรกิจ นอกจากน้ีการ
เปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มข้ึน ค่าใช้จ่ายในเรื่องการดูแลรักษาพยาบาล
ยามเจ็บป่วยที่สูงขึ้นมาก ผู้คนรุ่นใหม่จึงหันมาซื้อประกันภัยเพิ่มขึ้น ทั้งด้านประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
ประกันสุขภาพ เพ่ือการได้รับเรื่องการลดหย่อนภาษีอีกด้วย สําหรับประกันภัยการเดินทาง ที่คนไทยนิยมการ
ท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ ทั้งการเดินทางเป็นกลุ่ม และการเดินทางแบบรายเดี่ยว บริษัทฯ ก็ดําเนินการ
ขยายฐานการตลาดในส่วนนี้อย่างรวดเร็ว  

อย่างไรก็ตาม การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยในความเสียหายของ
ทรัพย์สิน บริษัทฯ ก็มุ่งเน้นเรื่องความรวดเร็วของการให้บริการและสร้างความประทับใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุด  
คาดการณ์ว่า ตลาดธุรกิจประกันฯ จะทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากข้ึน ดังนั้นผู้ประกอบการที่สามารถ
ปรับตัวและใช้ประโยชน์กับเทรนด์ดิจิตอลได้อย่างเต็มที่ จะสร้างโอกาสที่จะเป็นผู้นําในการนําเสนอ และฉีก
รูปแบบการให้บริการแบบเก่าๆ การนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการใช้รูปแบบชีวิตของลูกค้าที่เป็น
ออนไลน์มากข้ึน จึงเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสําคัญของบริษัทในขณะนี้และในอนาคต 
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1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจรับประกันภัยของบริษัทฯ เป็นการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท อาทิเช่น 
1. การประกันภัยรถยนต์

1.1 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance)
1.2 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)

- กรมธรรม์ประเภท1 (Comprehensive) ให้ความคุ้มครองมากที่สุด
- กรมธรรม์ประเภท2 (Third Party Liability, Fire and Theft)
- กรมธรรม์ประเภท3 (Third Party Liability Only)
- กรมธรรม์ประเภท4 (ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก/รับผิดต่อทรัพย์สินของ

บุคคลภายนอก 100,000.00 บาท / อุบัติเหตุแต่ละคร้ัง 
  1.3 การประกันภัยรถยนต์ 3+ และ 2+  

2. การประกันอัคคีภัย
2.1 การประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยู่อาศัย
2.2 การประกันอัคคีภัยทั่วไป

3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
3.1 การประกันภัยตัวเรือ (Hull Insurance)
3.2 การประกันภัยสินค้า (Cargo Insurance)

4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
4.1 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance)
4.2 การประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง (Travel Accident Insurance)
4.3 การประกันภัยความเสียหายทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor’s All Risks Insurance)
4.4 การประกันภัยทุกชนิดสําหรับงานติดตั้งเคร่ืองจักร (Election All Risks Insurance)
4.5 การประกันเครื่องอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ (Electronic Equipment Insurance)
4.6 การประกันหม้อกําเนิดไอนํ้า และถังอัดความดัน (Boiler Insurance)
4.7 การประกันภัยเครื่องจักร (Machinery Breakdown Insurance)
4.8 การประกันความเส่ียงภัยทรัพย์สิน (Industrial All Risks Insurance)



แบบ ปผว. 1 รายปี 

  4.9 การประกันความเส่ียงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance) 
  4.10 การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) 
  4.11 การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance) 
  4.12 การประกันภัยสําหรับเงิน (Money Insurance) 
  4.13 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) 
  4.14 การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ (Golfer’s Indemnity Insurance) 
  4.15 การประกันภัยป้ายโฆษณา (Neon Sign Insurance) 
  4.16 การประกันภัยสําหรับกระจก (Plate Glass Insurance) 
  4.17 การประกันภัยสําหรับความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง (Fidelity Guarantee Insurance) 

ลักษณะกลุ่มลูกค้า ประกอบไปด้วย 
1. ลูกค้าองค์กรพันธมิตรธุรกิจ ได้แก่ โรงงานอุตสาหรรม บริษทัห้างร้าน และผู้ประกอบธุรกิจในสาขา
บริษัทไทยแอร์เอเซีย จํากัด ,บริษัทแอร์เอเซีย เอ็กซ์ จํากัด ฯลฯ
2. ลูกค้ารายย่อย
3. ลูกค้าที่เป็นผู้โดยสารเครื่องบิน
4. ลูกค้าที่ซื้อผ่านเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์
5. ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่สําคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัย 
แยกตามประเภทของการรับประกันภัย 

บริษัทฯ มีรายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่สําคัญของบริษัทฯ และสัดส่วนร้อยละของเบ้ียประกันภัยแยก
ตามประเภทของการรับประกันภัย ได้เป็น 4 ประเภท ดังน้ี 

1. การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)
2. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance)
3. การประภัยยานยนต์ (Motor Insurance)
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance)
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โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท 3 อันดับแรก ได้แก่ 
1. การประกันภัยการเดินทาง (Travel Insurance)
การประกันภัยการเดินทางคือ การให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยระหว่างระยะเวลาการเดินทาง หากผู้เอา
ประกันภัยประสบเหตุต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน และแผนการเดินทางของผู้เอาประกันภัย ซึ่งจากความ
คุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยได้รับจะสามารถเรียกร้องค่าชดเชยไดต้ามที่ระบุไว้ในแผนประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัย
เลือกซื้อ แต่ท้ังน้ีเหตุการณ์ดังกล่าวที่ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องน้ันจะต้องไม่อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นด้วย ทั้งนี้ใม่ว่าจะ
เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ การเดินทางภายในประเทศ หรือการเดินทางเข้ามาในประเทศ โดยทั่วไปแล้วจะ
แบ่งประเภทการเดินทางได้ 2 ประเภทหลักคือ

 1.1 ประกันภัยการเดินทางแบบรายเท่ียว คือ ประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองเท่ียวเดียวตั้งแต่เริ่มต้น
เดินทางจนกระทั่งสิ้นสุดแผนการเดินทางน้ันๆ ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

 1.2 ประกันภัยการเดินทางแบบรายปี คือประกันการเดินทางที่ครอบคลุมจํานวนการเดินทางไม่จํากัดเท่ียว
ในแต่ละปี โดยแต่ละการเดินทางต้องมีความยาวต่อเน่ืองไม่เกิน 90 วัน ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
ประกันภัย 

ความคุ้มครองของประกันการเดินทางที่สําคัญ 
a. ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพส้ินเชิงถาวร
b. ความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บและ/หรือการเจ็บป่วย
c. ความคุ้มครองทรัพย์สินและกระเป๋าเดินทาง
d. ความคุ้มครองเท่ียวบินหรือบริษัทผู้ขนส่งล่าช้า
e. ความคุ้มครองการเลื่อนหรือการยกเลิกการเดินทาง
f. ความคุ้มครองด้านบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินทางการแพทย์
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2. การประกันภัยรถยนต ์(Motor Insurance)
การประกันภัยรถยนต์คือ การประกันเพ่ือคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ไม่ว่าจะ
เป็นเก๋งส่วนบุคคลรถ บรรทุก รถโดยสาร และรถจักรยานยนต์ ซึ่งได้แก่ ความสูญเสียหรือเสียหายท่ีเกิดแก่
รถยนต์ได้แก่ ความเสียหาย บุบสลาย หรือสูญหายของตัวรถยนต์ นอกจากนี้ความสูญเสียหรือเสียหายที่รถยนต์
ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้นด้วย โดย
บริษัทมีการรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และภาคบังคับ

3.การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง (Marine Insurance)
การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง คือการประกันความเสียหายแก่ตัวเรือและทรัพย์สินหรือสินค้าที่อยู่ใน
ระหว่างการขนส่งทางทะเล และยังขยายของเขตความคุ้มครองไปถึงการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางบก ซึ่ง
ต่อเน่ืองกับการขนส่งทางทะเลด้วย

การรับประกันภัยตัวเรือ (Hull Insurance) คุ้มครองความเสียหายต่อตัวเรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น ภัยจาก
ลมพายุ, เรือเกยตื้น, เรือชนกัน, เรือชนหินโสโครก เป็นต้น และยังหมายความรวมไปถึงการประกันค่าระวาง
ด้วย 
การรับประกันภัยสินค้าที่ขนส่งทางทะเล (Marine Cargo Insurance) คุ้มครองสินค้าที่เอาประกันภัยซึ่งอยู่ใน

ระหว่างการขนส่งทางทะเล ภัยที่ได้รับการคุ้มครองขึ้นอยู่กับเง่ือนไขที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครองไว้ 
การรับประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ (Inland Transit) คุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียโดย

สิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุมาจาก 
1.อัคคีภัย การระเบิด หรือฟ้าผ่า
2.ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งหรือสินค้าที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุชนหรือโดนกับยานพาหนะอื่นหรือ

สิ่งหน่ึงสิ่งใดนอกยานพาหนะ รวมถึงหัวลากและหางลากหรือรถพ่วงของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้นเอง 
3.เรือจมหรือเกยตื้น เคร่ืองบินตก รถไฟตกราง รถรวมถึงหัวลากและหางลากหรือรถพ่วงพลิกคว่ําหรือตกถนน

หรือสะพานหรือไหล่ทาง  
4.ภัยเพ่ิมพิเศษท่ีได้ระบุไว้ชัดเจนในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
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การประกันภัยความรับผิดผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability Insurance) คุ้มครองความสูญหายหรือความเสียหาย 
หรือส่งมอบชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน ซึ่งเกิดข้ึนในระหว่างการขนส่งและในระหวา่งระยะเวลา 
ประกันภัย ตั้งแต่เมื่อของได้บรรทุกข้ึนไปยังยานพาหนะขนส่งจนกระทั่งส่งมอบของและเป็นการขนส่งโดย 
ยานพาหนะขนส่งที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้งความสูญหายหรือความเสียหายของของท่ี 
เกิดข้ึนในระหวา่งการดําเนินการขนขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งและการขนถ่ายออกจากยานพาหนะขนส่งซึ่ง 
กระทําโดยผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย โดยความคุ้มครองดังกล่าวจะเป็นไปตาม 
การระบุยานพาหนะขนส่งในตารางกรมธรรม์ประกันภัย  

กรมธรรมป์ระกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics’ Liability Insurance) คุ้มครองความ 
รับผิดของผู้เอาประกันภัยจะความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้าสําหรับของที่อยู่ในระหว่างการ 
ขนส่งและโดยยานพาหนะขนส่งตั้งแต่เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับมอบของไว้ในความครอบครองจนกระท่ังเสร็จสิน้ 
การส่งมอบของและความสูญหายหรือความเสียหายต่อของ จากการดําเนินการดังต่อไปน้ี ณ สถานที่จัดเก็บหรือ 
สถานที่จัดเก็บชั่วคราว (หากมี) ซึ่งจะต้องเกิดข้ึนภายในระยะเวลา 60 วัน ในกรณสีถานท่ีจัดเก็บหรือ 7 วัน ใน 
กรณสีถานที่จัดเก็บชั่วคราว นับแต่ของได้นําเข้ามา ณ สถานที่ดังกล่าว หรือภายในระยะเวลาท่ีมากกว่าน้ัน ซึ่ง 
บริษัทได้ตกลงยอมขยายให้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนครบระยะเวลาดังกล่าวโดยบริษัทมีสิทธคิิดเบ้ียประกันภัย 
เพ่ิมเติมตามท่ีตกลงกัน 

สําหรับแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับลูกค้าแอร์เอเซ ีย  (Tune Protect Travel Insurance by Ai 
rAsia) ดูเพิ่มเติมได้ที่  https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/AirAsia.aspx 

สําหรับประกันภัยส่วนบุคคล ดูเพิ่มเตมิได้ที ่ https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/MISC.aspx 

สําหรับประกันภัยสาํหรับธรุกิจ ดูเพิ่มเตมิได้ที ่ https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/BN.aspx 

https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/AirAsia.aspx
https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/MISC.aspx
https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/BN.aspx
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ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ปี 2561 
            หน่วย  :  ล้านบาท 

รายการ 
การ

ประกัน
อัคคีภัย 

การประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง 

การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
รวม 

ตัวเรือ สินค้า 
โดยข้อบังคับ
ของกฎหมาย 

โดยความ
สมัครใจ 

ความเสี่ยง
ภัย/ทรัพย์สิน 

ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก 

วิศวกรรม 
อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล 

พืชผล อื่น ๆ 

จํานวนเบี้ย
ประกันภัย 17.1  -  32.0           2.4         40.5         31.9   8.6  -           0.9  -  275.3  408.7  
รับโดยตรง 

สัดส่วนของเบี้ย 4.2% -  7.8% 0.6% 9.9% 7.8% 2.1%   -  0.2% -  67.4% 100.0% 
ประกันภัย 
หมายเหตุ   ข้อมูลมาจากรายงานประจําปี  
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1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่า
สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 

1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 
ประเภทของสินไหม ลิงค์สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม 

ข้ันตอนการรับแจ้ง เหตุ  และกระบวนการ
เรียกร้องค่ารับสินไหมทดแทนรถยนต์ภาคสมัคร
ใจ 

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

ข้ันตอนการรับแจ้ง เหตุ  และกระบวนการ
เรียกร้องค่ารับสินไหมทดแทนรถยนต์ พรบ. 

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

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุฎคคลและกลุ่ม   

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

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการ
เดินทาง สําหรับลูกค้าแอร์เอเซีย 

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

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกัน
อัคคีภัย การประกันภัยขนส่งสินค้า และการ
ประกันความเส่ียงภัยทุกชนิด 

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

ข้ันตอนการเคลมสําหรับประกันภัยการเดินทาง
ภายในประเทศและการเดินทางต่างประเทศ   

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

ดาวน์โหลดเง่ือนไขเง่ือนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์  
1.กรมธรรมป์ระกนัภยัการเดนิทางไปต่างประเทศ (สําหรบับคุคลทัว่ไป) (ขายผ่านทางอเิล็กทรอนกิส ์(On
line)) ดูรายละเอียดเพิม่เตมิได้ที ่
https://www.tuneinsurance.co.th/Attachments/02TA_Outbound.pdf

2.กรมธรรมป์ระกนัภยัเดนิทางปลอดภยัภายในประเทศ (ขายผ่านทางอเิล็กทรอนกิส ์(Online)) ดูรายละเอ
ียด เพิม่เติมได้ที ่
https://www.tuneinsurance.co.th/Attachments/CoverageConditionDomestic.pdf 

https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/ClaimMotor01.aspx
https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/ClaimMotor02.aspx
https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/ClaimNon01.aspx#
https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/ClaimNon02.aspx
https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/ClaimNon03.aspx
https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/ClaimTA01.aspx
https://www.tuneinsurance.co.th/Attachments/02TA_Outbound.pdf
https://www.tuneinsurance.co.th/Attachments/CoverageConditionDomestic.pdf
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1.5.2 วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน 

สามารถติดต่อได้ทางช่องทางดังน้ี 

ที่อยู่: บริษัท ทูนประกันภัย จํากัด (มหาชน) เลขที่ 75 อาคารไว้ท์กรุ๊ป 1 ชั้น 6 ซอยรูเบีย  ถนนสุขุมวิท 42 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 เวลาทําการ: 08.00-17.00 น.  

โทรศัพท์: 02-769-9888 สายด่วน: 1183 แฟกซ์: 02-769-9801-3  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์ : 

ศูนย์บริการลูกค้า โทร: 02 203 9798 ทุกวัน เวลา 8.00 น. – 21.00 น. 
อีเมล์: customercare@tuneprotect.com 

เว็บไซต์ของบริษัท : https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/Default.aspx 

https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/Default.aspx
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2. กรอบการกํากับดแูลกิจการที่ดีและกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดใน
การดําเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว 

2.1 กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดีและกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ของบริษัทฯ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแตง่ตั้งคณะกรรมการให้ทําหน้าที่แทนตนและ

มีสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัท บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสําคัญที่เก่ียวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีม่ใิช่

ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางท่ีเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน
และน่าเชื่อถือ 

ข้อมูลสําคัญของบริษัทรวมถึงรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อกําหนด
ของ คปภ.และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การทําหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย นโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการลงทุน นโยบายบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท มีความรับผิดชอบตอ่

ผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการมีภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท

และผู้ถือหุ้น ทั้งจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่
ชัดเจน และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ได้ดําเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตาม
กฎหมายและมีจริยธรรม 
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5. หลักทางจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
ผู้บริหาร พนักงาน และคู่สัญญาของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามจริยธรรมที่กําหนดไว้ กรณเีกิดข้อสงสัยหรือม ี

ปัญหาในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง การไม่ปฏิบัติ 
ตามหลักจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว้อาจได้รับการพิจารณาโทษตามกฎหมายหรือที่ประกาศไว้ในระเบียบ หรือ 
ข้อบงัคับบริษัทฯ 

สามารถศึกษาข้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่  https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/AboutN08.aspx 

ระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีคณะกรรมการชดุย่อยจํานวน 3 

คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน เพ่ือช่วยดูแล
และรับผดิชอบเฉพาะเรือ่ง มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดลอ้มในการควบคุมท่ีดีและสอดคลอ้ง
มาตรฐานระบบควบคุมภายใน มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับทีเ่หมาะสม มกีารควบคุมการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอํานาจอนุมตัิของฝา่ยบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
และเหมาะสม การบันทึกรายการบัญชแีละขอ้มลูสารสนเทศ มีความครบถ้วน ถูกตอ้งเพียงพอตอ่การตัดสินใจ 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือขอ้มลูการปฏิบัติงาน และมีการตดิตามผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอให้มี
การปฏิบัติตามเป้าหมายท่ีวางไว้โดยระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและยังดําเนินอยู่อย่างต่อเน่ือง และมีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  ทําให้บริษทัฯ บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้ทําหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในครอบคลุม
กิจกรรมหลักตามโครงสร้างของบริษัทฯ ดังน้ี  

1. สอบทานการสอบบญัชแีละการคดัเลอืกผู้สอบบัญชี
2. สอบทานการปฏิบัติงานและกิจกรรมการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปีทกุ

ปี และการตรวจสอบพิเศษเช่น การตรวจสอบด้านการกระทําทุจริต หรือฉ้อฉล และการประเมินระบบควบคุม
ภายใน  

3. สอบทานการปฏิบัติตามขอ้กําหนด กฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
4. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในขององค์กร

https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/AboutN08.aspx
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             เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามกรอบแนวทางการกํากับดูแลและตามหลักการ 3-Line of Defence โดย
สํานักงาน คปภ. และมาตรฐานระบบควบคุมภายในทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบไดจั้ดตั้งหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเมื่อต้นปี พ.ศ. 2561 และไดผู้้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน คือ นายธีรพงศ์ สมเพชร ทีผ่่านคุณสมบัตโิดย
มีประสบการณ์ด้านการประกันภัยในงานกํากับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายในมามากกว่า 15 ปีและพร้อม
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในให้กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลของระบบควบคุมภายในของบรษิัทฯ ใหด้ีย่ิงข้ึน  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที1่/2561  เมือ่วันที่ 19  มีนาคม  2561 และ คร้ังที ่1/2562 
เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562  คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชมุดว้ยโดยได้รายงานการดําเนินการประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ และได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์
ว่าบริษัทฯ มรีะบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 

2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท 

สามารถศกึษาเพ่ิมเตมิได้ที ่https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/About06.aspx 
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2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
รายช่ือ ตําแหน่ง 

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
นาย สมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเส่ียง 
นาง คู ไอ ลิน กรรมการ 
นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ กรรมการ 
นางสาว รัตติพร ลีลาปัญญาเลิศ  กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารการเงิน 
นาย โมฮัมเหมด็ รัชดิ บิน โมฮัมเหมด็ กาซาลลิ กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นาง คูท ชิว ลิง  กรรมการ 

คณะผู้บริหารบริษัทฯ 
รายช่ือ ตําแหน่ง บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

อยู่ระหว่างการสรรหา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
นางสาว รัตติพร ลีลาปัญญาเลิศ  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน บัญชีและการเงิน 
นาย จารุตม์ สุขะวดี  ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการ 
นาย ธีรพงศ์ สมเพชร  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน 
นางสาว นุสรา พูลนุช  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
นาง จิรนันท์ ทองใบน้อย  ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยต่อ รับประกันภัยต่อ 
นาย ธนวัฒน์ โรจนภาต  ผู้อํานวยการรับประกันภัย / ตัวแทนและนายหน้า ตัวแทนและนายหน้า 
นางสาว กาญจนา เคร่งธรรมคุณ ผู้อํานวยการส่วนธุรกิจองค์กร ส่วนธุรกิจองค์กร 
นาย ปิติ อัศวกิตติเมธิน  ผู้จัดการฝ่ายประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ 
นาย พงศ์พันธ์ ไกรลาศศิริรัตน์  ผู้จัดการฝ่ายสินไหมทดแทนรถยนต์ สินไหมทดแทนรถยนต์ 
นาย สายัณห์ วชิรเดชเสถียร  ผู้จัดการฝ่ายสินไหมทดแทนรถยนต์ สินไหมทดแทนรถยนต์ 
นาง ชนวรรณ สง่ามั่งค่ัง  ผู้จัดการฝ่ายสินไหมทดแทนท่ัวไป สินไหมทดแทนทั่วไป 
นาย ณัฐสิชณ์ รัศมีอมรธัญ  ผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไอทีและหน่วยงานบริหารความเส่ียง 
นาง ใกล้รุ่ง นาสนิท  ผู้จัดการฝ่ายบริหารบุคคล ธุรการและจัดซื้อ 
นาย ธีระวัฒน์ ขุนจันทร์ ผู้จัดการอาวุโสบัญชีและการเงิน บัญชีและการเงิน 
นาง ปณิชา ทองเอมเอ่ียม  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บัญชี 
นางสาว พัฒนา อําภามณี  ผู้จัดการฝ่ายการเงิน การเงิน 
นาย สาธิต สนธิกนก  ผู้อํานวยการกฎหมายและ บรรษัทภิบาล  กฎหมายและบรรษัทภิบาล 
นาง สุนิสา ศักด์ิสุวรรณ  ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและ บรรษัทภิบาล และ

เลขานุการบริษัท 
กฎหมายและบรรษัทภิบาล 
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2.4 คณะกรรมการชุดย่อย 

2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกําหนด

โดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทําหน้าที่ประชุมร่วมกับ
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน กฎหมายและบรรษัทภิบาล ฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชี เพื่อสอบ
ทาน ให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ สอบทานและประเมินผลให้บริษัท
ฯ มีระบบการ ควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มี
ประสิทธิผลและรัดกุม และสอบ ทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ข้อกําหนด
ของคปภ.และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
นาย โมฮัมเหมด็ รชัดิ บิน โมฮัมเหม็ด กาซาลลิ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นาย สมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการตรวจสอบ 
ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ 

2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการ 
- กําหนดและพิจารณาทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง และ

ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สําคัญ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อรายได้ เงินกองทุน ชื่อเสียง หรือการดํารงอยู่ของบริษัทฯ

- กํากับดูแลและสนับสนุนให้มีการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์และ
เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

- จัดให้มีการประชุมเพ่ือติดตามสถานะความเส่ียง รวมถึงความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงและ
ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความ
เสี่ยงและนโยบายบริหารความเส่ียงและกลยุทธ์ที่กําหนด และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ
รับทราบอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง

- สนับสนุนการดํานินงานของหน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมายของการบริหาร
ความเส่ียงองค์กร
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รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
นายอํานาจ วงศ์พินิจวโรดม  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
นาย สมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการบริหารความเสี่ยง 
นางสาว รัตติพร ลีลาปัญญาเลิศ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
นาย จารุตม ์สขุะวดี กรรมการบริหารความเสี่ยง 

2.4.3 คณะกรรมการลงทุน 
คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จํานวนไม่น้อยกว่า 3 

คน ประกอบด้วย กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท และมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เก่ียวกับการ
บริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่ ดังตอ่ไปนี้  
1. จัดทํากรอบนโยบายการลงทุน และทบทวนแผนการลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงรวม
3. กํากับดูแลการลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหารความ

เส่ียงรวม ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน และข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. กํากับดูแลในเร่ืองธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับ

ธุรกรรมการลงทุนของบริษัทฯ
5. กํากับดูแล ระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนของบริษัทฯ ให้มี

ประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการดําเนินงาน
6. บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัททราบรายไตรมาส

รายชื่อคณะกรรมการลงทุน 
นางสาว รัตติพร ลีลาปัญญาเลิศ ประธานกรรมการลงทุน 
นาย สมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการลงทนุ 
นาย เตียว เก็ก พิน กรรมการลงทนุ 
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2.5การสรรหาและการแต่งต้ังกรรมการกรรมการอิสระผู้บริหาร 

ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 เร่ืองคณะกรรมการ 
“บริษัทจะมีการคัดสรรกรรมการ กรรมการอิสระผู้มีความสามารถ โดยทั้งน้ีจะเป็นบุคคลท่ีถูกคัดสรร 

หรือนําเสนอมาจากกลุ่มผู้ถือหุ้น หรือเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น หรือบุคคลผ่านการรับสมัครเข้ามาผ่าน
ช่องทางท่ีเปิดเผย บุคคลดังกล่าวจะถูกนําเสนอประวัติ ผลงาน ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย(ที่ผ่านการตรวจสอบมาจาก
หน่วยงานที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว) เพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือขออนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามเงื่อนไขท่ีกําหนดตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป” 

สามารถศกึษาเพ่ิมเตมิได้ที ่หัวข้อที ่4. ความรับผิดชอบของคณะกรรม
การ   https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/AboutN08.aspx 

2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
เง่ือนไขในการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ท่ีกําหนดให้ “บําเหน็จกรรมการ และ

ค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกําหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าเบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกําหนดเป็น
จํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ “  

เพราะฉะน้ันที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้กําหนดให้เป็นคราวๆไป หรือจะกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน แต่ท้ังน้ี
ค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคํานึงถึงความแหมาะสม
และสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบและเพียงพอที่จะรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติ และมีคุณภาพ
ตามที่ต้องการไว้ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทประกอบด้วย  

ค่าตอบแทนในส่วนผู้บริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้มีสิทธ์ิผู้กําหนดอัตราค่าผลตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของ

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เกินอัตราที่มีอํานาจอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบริษัทฯจะมี
การสํารวจอัตราค่าตอบแทนเป็นระยะ โดยพิจารณาจากหลายสาเหตุประกอบกันทั้งในด้านความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ผลงานที่ปรากฎ สภาวะเศรษฐกิจ ทั้งน้ีต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรมทัดเทียมกับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นต้น 

https://www.tuneinsurance.co.th/Pages/AboutN08.aspx
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3. การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) และการบริหาร
สินทรัพย์ และหน้ีสิน (Asset Liability Management: ALM) 

 3.1การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) 

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) 

บริษัทฯ จัดให้การบริหารจัดการน้ันเป็นไปอย่างมีระบบ และมีองค์ประกอบหลักของการบริหารความเส่ียงที่ดี
และครบถ้วน โดยใช้ระบบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตราฐานการบริหารความเส่ียงสากล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตราฐานข้ันต่ําในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ท่ีสํานักงาน คปภ. กําหนดไว้ เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายการ
ดําเนินงานตามแผนธุรกิจได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจขององค์กร  

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

ประเภทของความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจด้านประกันวินาศภัยน้ันจําแนกออกเป็น 7 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย  

• ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

• ความเสี่ยงด้านการประกันภัย (Insurance Risk)

• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

• ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) รวมถึง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการทางด้านบุคลากร ความ
เส่ียงด้านปฏิบัติการทางด้านระบบงานและกระบวนการปฏิบัติงานภายใน และความเสี่ยงด้านปฏิบัดิการ
ทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ความเสี่ยงด้านตลาด (Marketing Risk) สามาถแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากราคา  



แบบ ปผว. 1 รายปี 

• ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

• ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)

ขอบเขตการบริหารความเสี่ยงของบรษัทฯ 

• การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ กระบวนการในการพัฒนาลักษณะของแบบประกันภัยให้เป็นที่
ต้องการของตลาดและมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทรวมถึงการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงแบบประกันภัยที่มีอยู่เดิมด้วย 

• การกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัย คือ กระบวนการประเมินค่าสินไหมทดแทน ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ต้นทุนทางการเงินและการปฏิบัติการ และประมาณการรายได้จากเบ้ียประกันภัย โดยกระบวนการกําหนดอัตรา
เบ้ียประกันภัยและเง่ือนไขความคุ้มครองเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับความเส่ียงท่ีคุ้มครอง การ
กําหนด สมมิตฐานในการคํานวณอัตราเบ้ียประกันภัย และการติดตามดูแลความเหมาะสมของการกําหนดอตัรา
เบ้ียประกันภัย 

• การพิจารณารับประกันภัย คือ กระบวนการซ่ึงบริษัทฯ ดําเนินการประเมินความเส่ียงที่บริษัทฯ จะต้องรับ
ไว้ภายใต้ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยกระบวนการพิจารณารับประกันภัยเก่ียวข้องกับการ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการขอเอาประกันภัยที่สําคัญ การประเมินระดับความเส่ียง การคํานวณเบ้ียประกันภัย
ตามอัตราที่บริษัทกําหนด และการตัดสินใจรับหรือปฏิเสธการประกันภัย 

• การจัดการค่าสินไหมทดแทน คือ กระบวนการซึ่งบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานเพื่อพิจารณาจ่าย
ชํ า ร ะ ค่ าสิ น ไหมทดแทนและผลประ โ ยชน์ ถู กต้ อ งค รบถ้ วนต ามที่ ร ะ บุ ใ นสัญญาประ กัน ภั ย   

• การประกันภัยต่อ คือ กระบวนการพิจารณาในการโอน/ รับความเส่ียงทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนไปให้กับผู้รับ
ประกันภัยต่อรายอื่น โดยพิจารณาจากผลการทําประกันภัยต่อในอดีตและสถิติค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึน

• การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น คือ การพิจารณาลงทุนประกอบธุรกิจอื่น โดยพิจารณากฎระเบียบตามประกาศ
ของสํานักงาน คปภ. และกฎระเบียบบริษัท ว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย
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กระบวนการและวิธีการในการประเมินและวัดความเสี่ยงของบริษัท ฯ 

บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในครอบคลุมอย่างน้อย 6 ด้าน ได้แก่ ความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการประกันภัย (Insurance Risk) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
(Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Marketing Risk) และ
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)  

คณะทํางานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง  

การประเมินความเส่ียงตนเอง ประกอบด้วย การประเมินระดับความเสี่ยง คุณภาพการจัดการความเสี่ยง 
แนวโน้มความเสี่ยง พร้อมระบุแนวทางการลดหรือควบคุมความเสี่ยง  

สําหรับกระบวนการประเมินความเส่ียงและการวัดความเสี่ยงจะกําหนดในลําดับต่อไป โดยวิธีการประเมินและ
วัดความเสี่ยงจะใช้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามความเหมาะสมและความซับซ้อนของความเสี่ยงแต่ละ
ด้าน  

การควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ 

หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้วต้องกําหนดแนวทางหรือวิธีการควบคุมความเสี่ยงโดยระบบการควบคุมที่ดี
จะต้องง่ายต่อการนําไปปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับต้นทุน รวมไปถึงเมื่อนํามาปฏิบัติจริงจะต้องไม่
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทํางาน และคุณภาพของงานตลอดจนสามารถลดความเส่ียงได้อย่างชัดเจน อาทิ
เช่น นโยบาย มาตราฐานวิธีการปฏิบัติงาน การกําหนดเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การกําหนด
เพดานความเส่ียง การกําหนดอํานาจอนุมัติ ระบบการควบคุมภายใน ระบบการติดตามและรายงานความเสี่ยง 
รวมทั้งกําหนดวิธการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนําไปปฏิบัติจริงได้ โดยคํานึงถึงต้นทุนที่แท้จริงที่เกิดข้ึนโดย
เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ และผลของการจัดการความเส่ียงดังกล่าวต้องคํานึงถึงระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ด้วย  
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3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management: ALM) 

บริษัทฯได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากความไม่สัมพันธ์กันระหว่างระยะเวลาและจํานวนสินทรัพย์ลงทุน
กับระยะเวลาและจํานวนหน้ีสินตามภาระผูกพันของบริษัทฯ ได้แก่ เงินสํารองค่าสินไหมทดแทน และเบ้ีย
ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้และเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนเงินลงทุนให้
สอดคล้องกับหนี้สินหลักของบริษัทฯ  
บริษัทฯได้บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยจัดสรรเงินลงทุนบางส่วนเป็นเงินฝากธนาคารซ่ึงมีสภาพคล่อง
สูงสํารองไว้สําหรับค่าใช้จ่ายดําเนินงาน โดยกําหนดให้เงินฝากครบกําหนดในแต่ละช่วงเวลาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการใช้เงินตามแผนการบริหารเงินสด อีกท้ังยังลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง เช่น 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดตราสารหน้ีไทยที่มีสภาพคล่องสูงและสามารถเปล่ียนเป็นเงินสด
ได้อย่างรวดเร็ว 

หน่วย : ล้านบาท 
ปี 2561 ปี 2560 

ราคาตามบัญชี ราคาประเมิน ราคาตามบัญชี ราคาประเมิน 
สินทรัพย์ลงทนุ  686.31 724.49 614.79  652.95  
สินทรัพย์สภาพคล่อง 863.72  864.26  766.15  804.31  
หน้ีสินรวม 451.69  448.79  351.52  354.04  
หน้ีสินตามสัญญาประกันภัย 136.66  134.31  170.70  173.73  

หมายเหตุ

- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพ่ือวัตถุประสงค์หลักในการกํากบัความมั่นคง
ทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่าง

ครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย
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4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะ
การเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเส่ียงจากการรับ
ประกันภัยและการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย 

ความเส่ียงด้านการรับประกันภัย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถ่ี ความรุนแรง และเวลา
ที่เกิดความเสียหายที่เบ่ียงเบนไปจากข้อสมมติที่ใช้ในการคํานวณอัตราเบ้ียประกันภัย การคํานวณเงินสํารอง 
การพิจารณารับประกันภัย และการประกันภัยต่อ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเสี่ยงที่ความเสียหายที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอกท่ีไม่ได้คาดการณ์ไว้ เช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์ สภาพของสังคมและวัฒนธรรม มีความ
รุนแรงทําให้บริษัทฯต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจํานวนมากจนส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงินของบริษัทฯ 

ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้ 
1) กระบวนการในการคาดการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากการรับประกันภัยอย่างมีนัยสําคัญ

การคํานึงถึงพ้ินที่เสี่ยงภัยของภัยธรรมชาติที่คาดว่าจะมีแนวโน้มในการเกิดความเสียหาย businesses
ที่มีมาตรฐาน และการดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้ขอเอาประกันภัยอย่างเหมาะสม

2) เกณฑ์ในการตัดสินใจที่จะรับความเสี่ยงภัยไว้เอง หรือโอนความเสี่ยงภัย/ ความเสียหายท่ีคาดไว้ในข้อ
1 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการบริหารความเส่ียง การประมาณความเสียหายสูงสุด หรือความ
รุนแรงของความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจริง (Estimated Maximum Loss)  ความสามารถของ
บริษัท ฯ ในการรับความเสี่ยงภัยไว้เอง ในสัดส่วนที่สัญญาประกันภัยต่อรองรับอย่างเพียงพอสําหรับ
งานที่รับเส่ียงภัยไว้เอง ดังกล่าว

3) ประเมินผลกระทบตอ่เงินกองทุนของบริษัท จากการตัดสินใจเลือกวิธีการของบริษัท ฯ ดังกล่าว จากข้อ
2 บริษัท ฯ มีการพิจารณาการดํารงเงินกองทุนอย่างสมํ่าเสมอ และรักษาระดับการเพ่ิมเงินกองทุนให้
เพียงพอกับการเติบโตของเบี้ยประกันภัย และความเสี่ยงภัยที่เพ่ิมมากข้ึนด้วยเช่นกัน
บริษัท ฯ พิจารณากระจายความเสี่ยงภัยไปยังผู้รับประกันภัยต่อ ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือตามที่ คปภ.
กําหนดเพ่ือให้ครอบคลุมความเสี่ยงทีมีอยู่ทั้งหมด เพ่ือลดผลกระทบต่อเงินกองทุนให้น้อยทีสุด และ
รักษาเสถียรภาพความม่ันคงของบริษัท ฯ
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4) การกระจุกตัวของภัย (Concentration Risk) ของบริษัทที่เกิดจากการรับประกันภัย ได้แก่ การกระจุก
ตัวของผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจําหน่าย พื้นที่ที่รับประกันภัย และภัยท่ีรับประกันมาตรการควบคุมพ้ืนที่
เสี่ยงภัยที่บริษัท ฯ ได้รับประกันภัยไว้ (Block Risk Control) การกระจายช่องทางการจําหน่าย และ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความเส่ียงหลากหลาย แทนการรับเสยีงภัย

บริษัทฯ ดําเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่ข้ันตอนการพิจารณารับประกันภัย จะเลือกรับ
ประกันภัยที่มีความเสี่ยงต่ําโดยพิจารณาคัดเลือกบุคคล ทรัพย์สิน และลักษณะของกิจการที่เอาประกันภัย
รวมถึงพิจารณาสภาพพ้ืนท่ีที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติประเภทต่าง ๆ ด้วยซึ่งบริษัทฯจะพิจารณา
ปัจจัยดังกล่าวจากข้อมูลในอดีตที่ได้รวบรวมไว้ แล้วจึงคํานวณอัตราเบ้ียประกันภัยที่เหมาะสมกับความเส่ียงน้ัน 
สําหรับการบริหารความเส่ียงของการรับประกันภัยท่ีมีความเส่ียงสูง บริษัทฯจะทําการประกันภัยต่อเพ่ือโอน
ความเส่ียงให้บริษัทประกันภัยต่อที่มีฐานะม่ันคงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในหลายรูปแบบ เช่น การ
ประกันภัยต่อตามสัญญาแบบสัดส่วน (Treaty Reinsurance) การประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative 
Reinsurance) และการประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance) โดยคํานึงถึง
ความสามารถในการรับความเส่ียงภัยหรือขีดจํากัดความเส่ียงภัยที่ยอมรับได้ตามประเภทการรับประกันภัยของ
บริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯดําเนินการควบคุมกระบวนการจัดการสินไหมทดแทนเพื่อให้รัดกุม และถูกต้องตรง
ตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ทั้งนี้สําหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ 2561 2560 
สํารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ่ 68.22  68.37  
เงินค้างรับจากการประกันภัยตอ่ 52.04  39.12  
เงินวางไว้จากการประกันภัยตอ่ -  -  
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5. มูลค่า วธิีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีส้ินจากสญัญาประกนัภัย

วิธกีารในการประเมินหนี้สนิจากสญัญาประกันภัย 

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วยสํารองค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายและสํารองเบ้ีย
ประกันภัย 

(ก) สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจํานวนที่จะจ่ายจริง ส่วนสํารองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการ
แจ้งคําเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจํานวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของ
ฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ท่ีเก่ียวข้อง  

ประมาณการสํารองสินไหมทดแทนคํานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยคํานวณจากประมาณการ
ที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคตสําหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้ว
ก่อนหรือ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทฯได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้
รับรายงาน และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน และหักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอื่น ๆ 
ผลต่างของประมาณการสํารองสินไหมทดแทนที่คํานวณได้สูงกว่าค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไปแล้วในบัญชี จะ
รับรู้เป็นความเสียหายที่เกิดข้ึนแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯทราบ (Incurred but not reported 
claim: IBNR) 

(ข) สํารองเบ้ียประกันภัย 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะเปรียบเทียบมูลค่าของสํารองความเสี่ยงภัยท่ียังไม่สิ้นสุดกับ
สํารองเบ้ียประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ หากมูลค่าของสํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าสํารองเบี้ย
ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการสํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดใน
งบการเงิน 
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สํารองเบ้ียประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้คํานวณจากเบ้ียประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัยต่อด้วย
วิธีการดังนี้ 

การประกันภัยขนส่งเฉพาะเท่ียว การประกัน
อุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลา คุ้มครองไม่เกิน 6 
เดือน 

ร้อยละรอ้ยของเบ้ียประกันภัยรับตั้งแต่วันทีก่รมธรรม์
ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครอง           ตลอดระยะเวลา
ที่บริษัทฯยงัคงให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย 

การประกันภัยอื่น วิธีเฉลี่ยรายเดอืน (วิธีเศษหน่ึงส่วนย่ีสิบสี่) 

สํารองเบ้ียประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้จากการเอาประกันภัยต่อคํานวณจากเบ้ียประกันภัยจ่ายจากการเอา
ประกันภัยต่อด้วยวิธีการเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตรงท่ีได้โอนความเส่ียงจากการประกันภัยให้บริษัท
รับประกันภัยต่อแล้วตลอดอายุของสัญญากรมธรรม์ 

สํารองความเส่ียงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เป็นจํานวนเงินที่บริษัทฯจัดสรรไว้เพ่ือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตสําหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ ซึ่งคํานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์
ประกันภัย บริษัทฯใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกัน
ที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต 
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สมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย 

ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการมูลค่าสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน
อันเกิดข้ึนจากสัญญาประกันภัย คือการคาดการณ์ว่ารูปแบบการเกิดและการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนใน
อนาคตจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันกับประสบการณ์ในอดีต ซึ่งบริษัทฯจําเป็นต้องอาศัยข้อสมมติท่ีสําคัญในการ
ประมาณการ ดังน้ี 

(1) ประมาณการเบ้ืองต้นของอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ในปีอุบัติเหตุล่าสุด ประมาณการ
เบ้ืองต้นของอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ในปีอุบัติเหตุล่าสุด คือค่าประมาณการเบื้องต้นของอัตราส่วน
ระหว่างค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์และเบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้สําหรับปีอุบัติเหตุล่าสุดที่กําหนดข้ึนโดย
อาศัยข้อมูลประสบการณ์ในอดีต และข้อมูลอุตสาหกรรมรวมทั้งข้อสมมติในการประมาณการเบี้ยประกันภัย 

(2) ปัจจัยการพัฒนาสินไหมทดแทนแรก ปัจจัยการพัฒนาสินไหมทดแทนแรก คืออัตราส่วนระหว่างค่า
สินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนสะสม ณ ช่วงพัฒนาการท่ีสองและช่วงพัฒนาการแรก บริษัทฯได้คัดเลือกปัจจัยดังกล่าว
โดยอ้างอิงจากค่าเฉล่ียในอดีตเป็นหลัก ปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบต่อการประมาณสํารองค่าสินไหมทดแทนที่
เกิดข้ึนแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงานในไตรมาสอุบัติเหตุล่าสุด  

(3) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ คือ อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสินไหมต่าง ๆ 
ที่ไม่สามารถระบุไดแ้น่ชดัว่าเกิดจากรายการสินไหมใดรายการหน่ึง เช่น เงินเดือนของแผนกสินไหมทดแทน และ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่นฝ่ายสินไหมทดแทน เป็นต้น และค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี ซึ่งอัตรา
ดังกล่าวคํานวณโดยอาศัยข้อมูลประสบการณ์ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนจริงในอดีตของบริษัทฯ  
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การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

(1) การจัดประเภทสัญญาประกันภัย

ในการพิจารณาเพ่ือจัดประเภทสัญญาประกันภัยตามคํานิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
บริษัทฯต้องทดสอบสัญญาประกันภัยว่าเป็นสัญญาท่ีรับ/โอนความเส่ียงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยสําคัญจาก/  
ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงหรือไม่ โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาศัยข้อสมมติที่เก่ียวข้องกับ  
ข้อมูลค่าสินไหมในอดีตและข้อสมมติอื่นๆ ซึ่งฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้ข้อสมมติดังกล่าว 

(2) สํารองค่าสินไหมทดแทน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯต้องประมาณการสํารองค่าสินไหมทดแทนโดยแยกพิจารณาสองส่วน 
คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนและบริษัทฯได้รับรายงานความเสียหายแล้ว และส่วนของความเสียหาย
ที่ เกิดข้ึนแล้วแต่บริษัทฯยังไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not reported - IBNR) ซึ่งต้องใช้วิ ธีการทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นมาตรฐานสากลในการประมาณการ โดยข้อสมมติหลักท่ีใช้ในวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีต ซึ่งได้แก่ ปัจจัยการพัฒนาค่าสินไหมทดแทน 
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ เป็นต้น 

สํารองค่าสินไหมทดแทนน้ีคํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระและในการประมาณการดังกล่าวต้องใช้
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารซ่ึงสะท้อนถึงการประมาณการอย่างดีที่สุดในขณะน้ัน เน่ืองจากเป็นการคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างกับที่ได้ประมาณการไว้ 

(3) สํารองความเสี่ยงภัยที่ไม่สิ้นสุด

สํารองประกันภัยสําหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดคํานวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้การ
ประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกัน
ที่เหลืออยู่ ซึ่งการประมาณเงินสํารองดังกล่าวจําเป็นต้องใช้ดลุยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในอดตี
และประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะน้ัน 
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(หน่วย : ล้านบาท) 
ปี 2561 ปี 2560 

ราคาบัญช ี ราคาประเมิน ราคาบัญช ี ราคาประเมิน 
หน้ีสินจากสญัญาประกันภัย 
- สํารองเบ้ียประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็น

รายได้ (Premium liabilities) 91.03  81.03  90.07 80.39 
- สํารองค่าสินไหมทดแทน

(Claim liabilities)  45.63  53.28  80.63 93.34 
หมายเหตุ  
- ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้นักลงทุนผู้
วิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีใน
ประเทศไทย ซึ่งมูลค่าดงักล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ว
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพ่ือวัตถุประสงค์หลักในการกํากับความ
มั่นคงทางการเงนิของบริษัทประกันภัยและเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้
อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัยซ่ึงจะต้องประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการ
ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ สมมติฐานทีใ่ช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จริงหรือในกรณีที่
บริษัทมีข้อมูลไมเ่พียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับ
ประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากน้ี มูลค่าสํารองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผ่ือความผันผวน (Provision of Adverse
Deviation : PAD) ซ่ึงให้เป็นไปตามที่สํานักงาน คปภ. กําหนด

ข้อสังเกต  
ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกตา่งระหว่างราคาบัญชีและราคา
ประเมินของ อย่างมีนัยสําคัญ อันเน่ืองมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันในการประเมนิตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งน้ีผู้ที่
จะนําข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทําความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคาหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองให้ถี่
ถ้วนก่อนตัดสินใจ 
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6.การลงทุนของบริษัท

วัตถุประสงค์ของการลงทุนของบริษัท 

การลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ เป็นธุรกรรมที่สําคัญต่อการดําเนินงานและความ
มั่นคงของบริษัทฯ เน่ืองจากในการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยซึ่งมีองค์ประกอบของอัตราสินไหมทดแทน อัตรา
ค่าใช้จ่าย แล้วเหลือส่วนของกําไรสําหรับการรับประกันภัย ซึ่งหากอัตราค่าสินไหมทดแทนและอตัราค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนจริงสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในการกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัย บริษัทฯก็อาจจะประสบผลขาดทุนจากการ
รับประกันภัย  

การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นจึงเป็นสิ่งสําคัญที่บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องสามารถบริหารงานให้ดี ให้
เกิดผลตอบแทนมาชดเชยในส่วนของการรับประกันภัย และค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื่น ๆ จึงทําให้บริษัทมีผลกําไร
จากการดําเนินงาน เงินที่จะนําไปลงทุนน้ัน ก็คือ ส่วนของเบ้ียประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยซึ่งต้องจ่าย
ล่วงหน้า และบริษัทต้องจัดสรรเบ้ียประกันภัยส่วนหน่ึงมาตั้งเป็นเงินสํารองสําหรับเบ้ียประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็น
รายได้ของบริษัท และเงินสํารองประเภทอื่นๆ บริษัทประกันภัยจึงนําเงินสํารองประกันภัยและเงินกองทุนของ
บริษัทไปลงทุนประกอบธุรกิจอื่นๆ เพ่ือให้มีผลตอบแทนจากการลงทุน  

การบริหารการลงทุนที่ดีจะทําให้บริษัทได้รับผลตอบแทนดีและไม่เส่ียงต่อการสูญเสียเงินลงทุน ในอดีต
มีบริษัทประกันภัยบางประเทศประสบปัญหาทางการเงินถึงกับล้มละลาย โดยมีสาเหตุจากการบริหารการลงทุน
ผิดพลาด ฉะน้ันการลงทุนจึงเป็นหัวใจสําคัญของบริษัทประกันภัยเช่นเดียวกันกับการรับประกันภัย 

กรอบนโยบายการลงทุน 

การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท ทูนประกันภัย จํากัด (มหาชน)  ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 

1. การลงทุนที่ควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการลงทุนของบรษิัทฯ
2. การลงทุนที่ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหน่ึงให้บริหารเงินลงทุนโดยทางบริษัทฯได้

เป็นผู้กําหนดนโยบายในการลงทุนในภาพรวม  (ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน
ประกันวินาศภัยแล้ว)
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นโยบายการว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ดําเนินการลงทุนแทนบริษัท 

บริษัทฯได้กําหนดคุณสมบัติและแนวทางการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน มีดังน้ี 

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
สอดคล้องและไม่ขัดต่อกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ รวมท้ังคํานึงถึงประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ และความชํานาญ และหลักการในการบริหารกองทุน รวมทั้งคุณภาพของผู้จัดการ
กองทุน และความมั่นคงของบริษัทหลักทรัพย์การกองทุน

2. พิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย และเง่ือนไขต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าบริหารกองทุน เพื่อเปรียบเทียบ
อัตราตอบแทนที่แท้จริงของกองทุน ค่าธรรมเนียมการขาย ช่วงเวลาขั้นต่ําของการลงทุน เพ่ือให้บริษัท
ฯ ได้รับผลตอบแทนที่มากท่ีสุด

สาเหตุที่ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหน่ึงให้บริหารเงินลงทุน เน่ืองจาก 

1. เป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนที่มากข้ึน รวมถึงมีความยืดหยุ่นในการลงทุน เน่ืองจากผู้จัดการกองทุน
ภายนอกจะเป็นผู้กําหนดการลงทุนเอง รวมถึงยังสามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ตลอดเวลา อีกทั้งเป็น
เปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านตลาดเงิน ตลาดทุน มาช่วยบริหารเงินลงทุน

2. มีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยี (Technology Transfer) ระหว่างกัน

คณะกรรมการลงทุนได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลดีและผลเสียของการว่าจ้างผู้จัดการลงทุน
ภายนอกบริหาร โดยว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหน่ึงให้บริหารเงินลงทุน โดยบริษัทได้เป็นผู้
กําหนดนโยบายในการลงทุนในภาพรวม 

ด้านการกํากับดูแลผู้จัดการกองทุนภายนอกน้ัน คณะกรรมการลงทุนกําหนดให้ผู้จัดการกองทุน
ภายนอกนําเสนอแผนการลงทุน และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการลงทุนเป็นรายไตรมาส เพื่อรับ
ฟังกลยุทธ์การลงทุน หรือร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน (ถ้ามี) และให้ผู้จัดการกองทุนภายนอกนั้นรายงาน
ผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริษัททราบ และทําการประเมินผู้จัดการกองทุน
ภายนอกในระหว่างรอบสัญญาจ้าง ตามเกณฑ์ประเมินผู้จัดการกองทุน ซึ่งครอบคลุมการประเมินท้ังในเชิง
ปริมาณและในเชิงคุณภาพโดยเปรียบเทียบกับตัวเทียบวัด (Benchmark) 
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หลักการคัดเลือกสินทรัพย์ที่จะลงทุน 

ตราสารทุน บริษัทฯได้กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกดังน้ี 

1. การวิเคราะห์เศรษฐกิจ (Economic Analysis) เป็นการวิเคราะห์และพยากรณ์แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ
ในอนาคต ทั้งแนวโน้มระยะยาวและระยะส้ัน ทั้งเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจของโลก
นอกจากน้ัน ยังรวมไปถึงการวิเคราะห์วัฏจักรเศรษฐกิจ (Economic Cycle) ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ
ในด้านต่างๆ และนโยบายของรัฐ เช่น นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง นโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศ ว่าจะมีผลกระทบต่อธุรกิจที่ออกหลักทรัพย์มากน้อยเพียงใด

2. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis) เป็นการวิเคราะห์วงจรอุตสาหกรรม (Industry Life
Cycle) สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม ตลอดจนอนาคตของอุตสาหกรรมว่าจะมีแนวโน้มอัตราการ
เจริญเติบโตอย่างไร ซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน เช่น นโยบายของรัฐบาลที่จะให้การสนับสนนุ
หรือเป็นอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ โครงสร้างการเปลี่ยนแปลงของระบบภาษีของรัฐบาล โครงสร้าง
ของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท เป็นต้น

3. การวิเคราะห์บริษัท (Company Analysis) จะเน้นการวิเคราะห์ทั้ งเชิงคุณภาพ (Qualitative
Analysis) เช่น ประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของผู้บริหาร บุคลากร ขีดความสามารถด้านการตลาด
การผลิต / การบริการ การวิจัยและพัฒนา การบริหารและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ฯลฯ และ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ซึ่งจะวิเคราะห์จากงบการเงินทั้งในอดีตและ
ปัจจุบันของบริษัท เพ่ือนํามาประมาณการกําไรต่อหุ้นและราคาหุ้นในอนาคต

ตราสารหน้ี บริษัทฯได้กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกดังน้ี 

1. การวิเคราะห์ความเส่ียงของธุรกิจผู้ออกตราสารหน้ีนั้น โดยบริษัทฯได้พิจารณาความสามารถในการ
ชําระหนี้ของผู้ออกตราสารหน้ี โดยดูจากผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) ตราสารหน้ี
นั้น ๆ ที่จัดทําโดย บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating agency) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้ออกตราสารหนี้ ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือน้ัน อาจมีการจัดอันดับทั้งด้าน
คุณภาพของผู้ออกตราสารหน้ี (ความสามารถในการจ่ายชําระหน้ี) และด้านคุณภาพของตัวตราสารหน้ี
เอง (ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการชําระหน้ี)
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2. การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและอัตราดอกเบ้ีย โดยบริษัทฯจะวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน
ปัจจุบันและแนวโน้มของอัตราดอกเบ้ียของตลาดเงินในอนาคต เนื่องจากหากมีความผันผวน เช่น เมื่อ
อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินขยับตัวสูงข้ึน หรือมีท่าทีว่าจะขยับตัวสูงข้ึน อัตราดอกเบ้ียที่ตราไว ้(coupon
rate) ของตราสารหน้ีที่ออกใหม่ก็จะสูงข้ึนด้วย ตราสารหนี้ท่ีออกมาก่อนหน้าและมีการซื้อขายในตลาด
รองก็จะมีการซ้ือขายในระดับราคาที่ลดลง เพ่ือดึงให้อัตราผลตอบแทน (Yield) ขยับสูงขึ้นไปอยู่ใน
ระดับที่เทียบเคียงกันกับอัตราดอกเบ้ีย

ขอบเขตประเภทสินทรัพย์ท่ีบริษัทฯจะลงทุน 

บริษัทฯสามารถลงทุนประกอบธุรกิจอื่น ได้ตามประเภทที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2556 
ลงวันท่ี 30 กันยายน 2556 และประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง 
การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2556  (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ใน
ประกาศดังกล่าวได้มีการลงทุนในแบบต่างๆ ได้หลายประเภท แต่ในทางปฏิบัตินั้น บริษัทฯจะการลงทุนตาม
ประเภทต่าง ๆ ดังน้ี 

1. ฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน
2. ตราสารหน้ี
3. ตราสารก่ึงหน้ีกึ่งทุน
4. ตราสารทุน
5. หน่วยลงทุน
6. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
7. ตราสารหน้ีที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
8. การให้กู้ยืม การให้เช่าซื้อรถ และการออกหนังสือคํ้าประกันเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม

สัญญาของโครงการต่างๆ



แบบ ปผว. 1 รายปี 

หลักการปฏิบัติการลงทุน 
1. ตั้งอยู่ในหลักการพิจารณา และกลั่นกรองด้วยความรู้ความสามารถ ความเอาใจใส่รอบคอบ ระมัดระวัง

และถ่ีถ้วน โดยยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแนวทางปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับ (Best
Practice)

2. มีการแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างส่วนงาน Back Office และ Front Office

3. ให้ความสําคัญกับการมีวินัยด้านการลงทุน เช่นกําหนดให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้ใกล้เคียงกับ
สัดส่วนตามแผนการจัดสรรเงินลงทุน ในกรณีที่สัดส่วนการลงทุน เบ่ียงเบนไปเน่ืองจากราคาหลักทรัพย์
หรือมีการลงทุนท่ีปรับตามสภาวการณ์ของตลาดเงินตลาดทุนช่วงสั้นๆ เพ่ือเพิ่มโอกาสท่ีจะได้รับ
ผลตอบแทนหรือลดความเสี่ยง

4. สนับสนุนการลงทุนในบริษัทท่ีมีธรรมาภิบาลที่ดีโดยจะไม่ส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่มีลักษณะ
ดังต่อไปน้ี
4.1. กิจการท่ีก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ หรือผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อสิ่งแวดล้อม
4.2. กิจการที่ประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของการลอกเลียนแบบ และขัดต่อกฎหมายด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา
4.3. กิจการท่ีประกอบธุรกิจอันขัดต่อศีลธรรมและจารีตประเพณีอันดี
4.4. กิจการท่ีประกอบธุรกิจอันเป็นภัยต่อสังคม หรือความมั่นคง
4.5. กิจการท่ีประกอบธุรกิจที่ไม่โปร่งใส และไม่สามารถอธิบายต่อบุคคลภายนอกได้

ขั้นตอนการลงทุน และรายงานผลการลงทุน  
กระบวนการตัดสินใจการลงทุน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการลงทุน มีหน้าที่วางนโยบายการลงทุน 

กํากับดูแลและควบคุมการลงทุนให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และเป้าหมายท่ีกําหนด ภายใต้กรอบความ
เส่ียง และผลตอบแทนเป้าหมาย 
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ขั้นตอนการอนุมัติการลงทุน  
1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการการลงทุนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพ่ือพิจารณากลยุทธ์การลงทุน

ดูแลสถานะของการลงทุน  และป้องกันความเสียหายจากการลงทุน พร้อมท้ังจัดทํารายงานประชุมเพ่ือ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. จัดให้มีข้อมูลวิเคราะห์การลงทุน โดยวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐาน และวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมท้ังบท
วิเคราะห์อื่น เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

3. หากมีการขออนุมัติเพ่ิม/ลดการลงทุน จะปฏิบัติตามอํานาจอนุมัติการลงทุน
การประเมินราคาทรัพย์สนิลงทนุ 

ตลอดเวลาการลงทุน บริษัทฯ ต้องประเมินราคายุติธรรมของตราสาร หรือมูลค่าการลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหน้ีสินของ
บริษัทประกันวินาศภัย รวมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี และตามเง่ือนไขที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด และ
ต้องดํารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนได้ตามที่กฎหมายกําหนด  

หากบริษัทฯ มีการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จะต้องได้รับความเห็นชอบโดย
คณะกรรมการลงทุน โดยจะต้องพิจารณาเป็นรายไป และจะต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบโดยคณะกรรมการ
บริษัททุกคร้ัง 
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หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2561 ปี 2560 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
เงินฝากสถาบันการเงินและ 

บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน    50.16  50.16  81.48 81.48 
ตราสารหนี้ (พันธบัตร,หุ้นกู้,ตั๋ว

สัญญาใช้เงิน,ตั๋วแลกเงิน,หุ้นกู้
แปลงสภาพ และ สลากออม
ทรัพย์) 

331.64  332.17  229.79 231.49 

ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม)  134.88     134.88  159.84 159.84 

หน่วยลงทุน    117.21     117.21  93.08 93.08 

เงินให้กู้ยืม,เงินให้เช่าซื้อรถ 
และให้เช่าทรัพย์สินแบบลสิซ่ิง - - - - 

ใบสําคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุ้น 
หุ้นกู้ หน่วยลงทุน - - - - 

ตราสารอนุพันธ์ุ - - - - 

เงินลงทุนอ่ืน 52.42  90.06  50.6 87.06 

รวมสินทรัพย์ลงทุน 686.31  724.48  614.79 652.95 
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7. ผลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

ในปี 2561 บริษัทฯ มีเบ้ียประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ เท่ากับ 152.28 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 เทา่กับ 22.77 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.01 เมือ่เทียบกับปี 2560  สําหรับรายได้จากการลงทุน เท่ากับ 4.69 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2560เทา่กับ 30.75 ลา้นบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 86.75 
บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเท่ากับ 198.38 ล้านบาท ลดลง 20.30 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.28  โดยมีค่าสินไหมทดแทนสุทธิลดลงจากปี 2560 จํานวน 28.12 ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น 3.14 ล้านบาท ค่าจ้างและค่าบําเหน็จเพ่ิมข้ึน 3.11 ล้านบาท  

 หน่วย : ล้านบาท 
รายการ ปี 2561 ปี 2560 

เบ้ียประกันภัยรับรวม 421.63 379.82 
เบ้ียประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (สุทธิ) 152.28 175.05 
รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น 7.45 36.22 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 41.94 54.66 

อัตราส่วน ปี 2561 ปี 2560 
อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) 15% 29% 
อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจกันภัย 

(Expense Ratio) 72% 54% 
อตัราส่วนรวม (Combined Ratio) 72% 83% 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 2,029% 1,022% 
อตัราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุน้ (Return on 

equity) 6.04% 8.31% 
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8.ความเพียงพอของเงินกองทุน

บริษัทฯต้องดํารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับผลขาดทุนหรือความสูญเสียที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจ
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลการดําเนินงานและเงินกองทุนของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น การจ่ายสินไหมรายใหญ่ การ
เกิดมหันตภัย การขาดทุนจากการลงทุน เป็นต้น นอกจากน้ีเงินกองทุนยังเป็นหลักประกันในความมั่นคงและ
สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ อีกด้วย เงินกองทุนน้ันจะสะท้อนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่ดีของบริษัทฯและยังเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯเมื่อระดับความเพียงพอของเงินกองทุนลดลง
อย่างเป็นสาระสําคัญ  

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

ปี 2561 ปี 2560 
สินทรัพย์รวม 1,145.96 1,034.18 
หน้ีสินรวม 
- หน้ีสินจากสญัญาประกันภัย 136.66 173.73 
- หน้ีสินอื่น 315.03 180.31 
ส่วนของเจ้าของ 694.27 680.14 
อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ) 1,020.45% 953.90% 
เงินกองทุนที่สามารถนํามาใชไ้ด้ทั้งหมด 723.91 680.14 
เงินกองทุนที่ตอ้งดํารงตามกฎหมาย 70.94 71.3 

หมายเหตุ 

- ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย กําหนดให้นายทะเบียนอาจ
กําหนดมาตรการที่จําเป็นในการกํากับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ํากว่าร้อยละหน่ึงร้อยส่ีสิบได้ 

- เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วย
การประเมินราคาทรัพย์สินและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย

- รายการข้างต้นคํานวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วย
การประเมินราคาทรัพย์สินและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย
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9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
และแสดงความเห็นแล้ว 

งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
และจัดทําข้ึนตามวิธีการบัญชีเก่ียวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องซึ่งกําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) และเป็นไปตามรูปแบบงบ
การเงินที่กําหนดในประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขและระยะเวลาในการจัดทําและย่ืนงบ
การเงินและรายงานเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559  

“ความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ทนูประกันภัย จาํกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ
และงบกระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชทีี่สําคัญ  

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานและงบ
กระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกันของบริษัท ทูนประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีค่วรใน
สาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน”  

กรุณาดูเอกสารแนบ : งบการเงินประจําปี 2561 ท่ีผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว  งบการเงินน้ีได้รับอนุมัติให้ออก
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 




















































































































	1. ปผว หน้ารายงาน เซ็น
	2.ปผว YE_61_Final
	3.งบการเงินไตรมาส4(1)-TH
	4.งบการเงินไตรมาส4(2)-TH



