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ส่ วนที 2 รายละเอียดการเปิ ดเผยข้ อมูล
1. ประวัติบ ริ ษัท นโยบาย วัต ถุป ระสงค์ กลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจ รายละเอีย ดผลิตภัณฑ์ และ
บริการ รวมถึงช่ องทางการติดต่ อกับบริษัท
1.1 ประวัติบริษัท
บริ ษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ดําเนินประกอบธุรกิจในประเทศไทย
มากว่า 130 ปี เริมต้ นในปี พ.ศ. 2432 โดยกลุ่มบริษัท คอมเมอร์เชียลยูเนียนแอชชัวรันส์ ได้ แต่งตังให้ บริษัท
แองโกล-สยาม จํากัดเป็ นตัวแทนในการดําเนินธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย ดังปรากฎหลักฐานในหอ
ทะเบียนบริ ษัททีกรุงลอนดอนและหนังสือคู่มือ Instructions to Colonial & Foreign Branches & Agent ที
จัดพิมพ์ในปี พ.ศ. 2445 โดยสํานักงานใหญ่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึงปั จจุบนั บริษัทฯ ได้ เก็บรักษา
ไว้ เป็ นอย่างดี
ปี พ.ศ. 2510 กลุ่มบริ ษัท คอมเมอร์ เชียลยูเนียนแอชชัวรันส์ ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการประกัน
วินาศภัย โดยการจัดตังเป็ นสํานักงานสาขาประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526 บริษัทฯ ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ในนามบริษัท คอมเมอร์เชียล ยู
เนียน ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด และได้ ดําเนินธุรกิจเจริญเติบโตอย่างมันคงตลอดมา จนถึงในปี พ.ศ. 2541
บริษัทฯ ได้ ควบรวมกิจการกับบริษัท เยนเนอรัล แอ็คซิเดนท์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด พร้ อมกับเปลียน
ชือเป็ นบริษัท ซีจียู ประกันภัย (ไทย) จํากัด และต่อมาได้ เปลียนชือเป็ น บริษัท อวีว่า ประกันภัย (ไทย) จํากัด
ตามกลุ่มผู้ถือหุ้นทีดําเนินกิจการทัวโลก
ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มมิตซุย สุมิโตโม ประกันภัย (ปั จจุบนั เป็ นบริษัทในเครื อของกลุ่ม เอ็มเอส แอนด์ เอดี)
ได้ ซือกิจการประกันภัยของกลุ่มอวีว่า ในภูมิภาคเอเชีย และได้ เปลียนชือบริษัทฯ เป็ น บริ ษัท เอ็ม เอส ไอ จี
ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด
ปั จจุบนั บริษัทฯ ได้ จดทะเบียนเป็ นบริษัทมหาชนจํากัดชือ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) และเป็ นบริ ษัทในเครื อของกลุ่ม เอ็มเอส แอนด์ เอดี ประกันภัย ซึงเป็ นหนึงในกลุ่มบริษัท
ประกันวินาศภัยทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในโลก มีสาขาทัวโลกทุกภูมิภาคมากกว่า 49 ประเทศ เอ็มเอส แอนด์ เอดี
ประกัน ภัย ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารใน 5 ธุรกิจ หลัก คือ ธุรกิจ ประกัน วินาศภัย ธุรกิจ ประกัน ชีวิต ธุรกิจ ประกันภัยใน
ต่างประเทศ ธุรกิจสถาบันการเงิน และธุรกิจเกียวกับการบริหารความเสียงภัย
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1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มุ่งมันพัฒนาบริษัทฯ ให้ เป็ นบริษัทประกันภัยชันนํา มีทีมงานทีมีคณ
ุ ภาพ เป็ นมืออาชีพด้ านการ
รับประกันภัย มีการประยุกต์ใช้ ดิจิทลั เทคโนโลยีทีทันสมัยและปรับกระบวนการทํางานให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ
การพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ป ระกัน ภัย การเสนอการขาย การให้ บ ริ ก ารลูก ค้ าและคู่ค้ า เน้ น การใช้ เทคโนโลยี
หลากหลายเพือตอบสนองความต้ องการทางการตลาดทีรวดเร็ว มีระบบการทํางานทีอํานวยความสะดวกให้
ลูกค้ าและคู่ค้า ใช้ งานได้ ง่ายแต่มีความปลอดภัยสูง มีระบบปฎิบตั ิการป้ องกันการโจรกรรม การคุกคามด้ าน
เทคโนโลยีจากภายนอก มีการป้ องกันรักษาฐานข้ อมูลคู่ค้าทางธุรกิจ ตามเกณฑ์มาตรฐานการให้ บริการและ
สอดคล้ องกับ ระเบียบ กรอบข้ อบังคับ ของกฎหมายของธุรกิจโดยเฉพาะ บริ ษัท ฯ ยัง คํานึงถึงการมีส่วน
รับผิดชอบต่อสังคมสิงแวดล้ อมอันเป็ นแนวทางของกลุ่ม เอ็มเอส แอนด์ เอดี ซึงส่งเสริ มให้ ดําเนินธุรกิจเพือ
เป้ าหมายการพัฒนาทียังยืน ตามกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกจากทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
สภาพแวดล้ อมในการดําเนินธุรกิจ
เศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2563 เติบโตลดลงร้ อยละ 6.1 เทียบกับการขยายตัวร้ อยละ 2.3 ในปี 2562 โดย
มูลค่าการส่งออกสินค้ า การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมลดลงร้ อยละ 6.6 ร้ อยละ 1.0 และ
ร้ อยละ 4.8 ตามลําดับ อัตราเงินเฟ้ อทัวไปเฉลียอยู่ทีร้ อยละ -0.8 เศรษฐกิจโดยรวมได้ รับผลกระทบรุนแรง
จากมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ทีเข้ มงวดทังในและต่างประเทศ การท่องเทียวเดิมคาดว่าจะ
ฟื นตัวแต่ก็ได้ รับผลกระทบต่อเนืองจากสถานการณ์โควิด-19 ทังในและต่างประเทศทียังไม่สินสุด การส่งออก
สินค้ าหดตัวโดยการส่งออกไปอาเซียนและตะวันออกกลางยังอยู่ในระดับตําตามแนวโน้ มเศรษฐกิจประเทศคู่
ค้ า ขณะทีการส่งออกไปกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลักและจีนเริมฟื นตัวเล็กน้ อย
การกลับมาแพร่ระบาดซําของโควิด-19 ในช่วงไตรมาสสีของปี ส่งผลให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางส่วน
กลับมาชะงักงันอีกครัง การฟื นตัวของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้ องใช้ เวลานานขึน โดยมาตรการการควบคุมการ
ระบาดในช่วงปลายปี 2563 ไม่ได้ เข้ มงวดเท่ากับการระบาดในรอบแรก แม้ ว่าภาครัฐออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจหลายโครงการเพือเยียวยาผลกระทบ แต่ความหวังในเรื องการฉีดวัคซีนให้ ทันเวลาเป็ นตัวแปร
สําคัญ ซึงหากมีความล่าช้ า การแพร่ระบาดจะยังคงยืดเยือและกระทบต่อความภาพรวมเศรษฐกิจ การใช้
จ่ายของประชาชน และความเชือมันของนักลงทุน นักท่องเทียวจากต่างประเทศอย่างมาก ความหวังต่อการ
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ฟื นตัวของภาคการท่องเทียวซึงเป็ นแรงขับเคลือนเศรษฐกิจหลักต้ องล่าช้ า ในขณะทีฐานะการเงินของภาค
ธุรกิจและครัวเรือนทีอ่อนแออยู่เดิมคาดว่าจะใช้ เวลานานขึนกว่าจะกลับมาแข็งแรงในระดับปกติ
การเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยเติบโตร้ อยละ 3.9 เมือเทียบกับปี 2562 มีเบียประกันภัยรวมทังสิน
2.62 แสนล้ านบาท ซึงการประกันภัยสุขภาพเติบ โตขึนจากการซือประกัน ออนไลน์ การประกันภัยแต่ละ
ประเภทมีการเติบ โตต่อเนือง ยกเว้ น การประกันภัย การเดินทางและการประกันภัยขนส่งทีเติบโตติดลบ
เนืองจากผลกระทบทางลบจากสถานการณ์โควิด-19 การเกิดโรคระบาดดังกล่าวทําให้ คนเกิดการระมัดระวัง
ปรับเปลียนพฤติกรรมและทํางานจากทีบ้ านหรื ออยู่บ้ านกันมากขึน การเดินทางลดลงและอัตราการเกิด
อุบัติเหตุจึงลดลงไปด้ วย โดย การเรี ยกร้ องสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ปรับตัวลดลง อาทิเช่น ประกันภัย
รถยนต์ลดลงร้ อยละ 4% คืออยู่ทีร้ อยละ 60 จากปี 2562 ทีอยู่ในอัตราร้ อยละ 64-65
เบียประกันภัยของบริษัทฯ ในปี 2563 ลดลงร้ อยละ 10.3 เมือเทียบกับปี 2562 โดยได้ รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 โดยทุกผลิตภัณฑ์มียอดเบียประกันภัยลดลง ยกเว้ นการประกันสุขภาพทีเติบโตจากปี
ก่อน นอกจากผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าว บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้ างการดําเนินงานและพอร์ตการ
รับ ประภัน ภัย ประเภทต่าง ๆ จากการประเมิน ความเสียงและการทํากําไรของผลิตภัณ ฑ์ เน้ น การขาย
ผลิตภัณฑ์ทีมีกําไรทีเหมาสะม ยกเลิกหรือลดสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ทีมีความเสียงในการรับประกันสูงแต่
ไม่มีผลกําไรทีเพียงพอในการดําเนินงานตามแผนงานทีกําหนด สัดส่วนการรับประกันภัยของบริษัทฯ ณ สิน
ปี 2563 อยู่ทีร้ อยละ 1.4 เป็ นลําดับที 21 เทียบกับปี 2562 อยู่ทีร้ อยละ 1.7 เป็ นลําดับที 17 ของอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ และแผนงานหลัก
บริ ษัทฯ ยังคงมุ่งมันในการผลักดันการเติบโตในรูปแบบดิจิทลั ผ่านการพัฒนาดิจิทลั แพลตฟอร์มต่างๆ
อย่างต่อเนืองเพือเพิมช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยทีหลากหลายมากขึน และมุ่งเน้ นการรักษาผล
ประกอบการของการประกันภัยรถยนต์ให้ มีกําไรในขณะทีตลาดยังคงมีการแข่งขันรุนแรง รวมถึงรักษาระดับ
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนให้ แข็งแกร่ง โดยได้ กําหนดกลยุทธ์หลักใน 5 ด้ าน ทีจะเป็ นกลไก
สําคัญในการผลักดันให้ บริษัทฯ บรรลุเป้ าหมายตามแผนธุรกิจทีได้ กําหนดไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ และช่ องทางการจําหน่ ายเพือการเติบโตอย่ างยังยืน
เน้ นการเติบโตในธุรกิจทีมีผลกําไรดี ทังในมุมของช่องทางการจําหน่ายและผลิตภัณ ฑ์ พร้ อมกับ
พัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้า/คนกลางประกันภัยในการเติบโตทางดิจิทลั รวมถึงการสร้ างแบรนด์ให้
เป็ นทีรู้จกั กับลูกค้ าในวงกว้ าง
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2. ด้ านการบริการทีเป็ นเลิศ
ติ ด ตามและพัฒ นาการบริ ห ารประสบการณ์ ลูก ค้ า อย่ า งต่อ เนืองในทุ ก จุ ดบริ ก าร โดยเฉพาะ
ศูนย์บริการลูกค้ าและการบริการสินไหมทีเป็ นเลิศ
3. ด้ านโครงสร้ างพืนฐานระบบดิจิทลั
พัฒนาระบบดิจิทัลสํา หรับ พนัก งาน ลูก ค้ า และคนกลางประกัน ภัย ในทุก จุดบริ ก ารด้ วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีมันคงปลอดภัย
4. การบริหารทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์ กร
พัฒนาและรัก ษาบุคลาการทีมีศัก ยภาพสูงและสร้ างสภาวะแวดล้ อมให้ พนัก งานทํางานอย่างมี
ความสุขตอบรับกับยุคดิจิทลั ด้ วยการวางแผนพัฒนาบุคลากรทีสอดคล้ องไปกับกลยุทธ์ ความผูกพัน
ระหว่างพนักงานกับองค์กร และวัฒนธรรมองค์กรทีสร้ างสรรค์ยงยื
ั น
5. การบริหารความเสียง การควบคุมภายใน และการปฏิบัตติ ามกฎหมาย
ยกระดับการกํากับดูแลกิจการทีดี ด้ วยการพัฒนาปรับปรุงการบริหารความเสียง การควบคุมภายใน
และการปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างต่อเนือง
1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทฯ ให้ บริ การรับประกันวินาศภัยแก่ลูกค้ าทุกกลุ่ม ทังลูกค้ ารายบุคคล ลูกค้ าองค์กร ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ โดยรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ผ่านช่องทางการขายต่าง ๆ มีพนักงานมากกว่า 700 คน
และมีสาขาและสาขาย่อย 19 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทีพร้ อมจะให้ บริการทีเป็ นเลิศแก่ผ้ ู
เอาประกันภัย เป็ นไปตามคุณค่าหลักขององค์กร 5 ประการ ได้ แก่
 มุ่งเน้ นลูกค้ า เรามุ่งมันตลอดเวลาทีจะส่งมอบหลักประกันความมันคงให้กบั ลูกค้ า เพือสร้ าง
ความพึงพอใจอย่างสูงสุด
 มีคุณธรรม เราดําเนินธุรกิจด้ วยความจริงใจ เป็ นธรรม และเทียงตรง
 ทํางานเป็ นทีม เราเติบโตก้ าวหน้ าไปพร้ อมกัน ด้ วยการเคารพและยอมรับความคิดเห็นซึงกัน
และกันรวมถึงการแบ่งปั นความรู้ และแนวคิดต่าง ๆ
 มีความสร้ างสรรค์ เรารับฟั งผู้เกียวข้ องทุกภาคส่วน เพือนํามาพัฒนากระบวนการทํางานและ
การดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง
 เป็ นมืออาชีพ เราทุ่มเทอย่างต่อเนืองในการพัฒนาทักษะและความเชียวชาญ เพือส่งมอบการ
บริการทีมีคณ
ุ ภาพสูงสุด
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1.4 รายละเอี ย ดลั ก ษณะผลิ ต ภั ณ ฑ์ บริ ก ารที สํ า คั ญ ของบริ ษั ท และสั ด ส่ ว นร้ อยละของเบี ย
ประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย
บริ ษัทฯ มีผลิตภัณฑ์การรับประกัน ภัยครอบคลุมทุกประเภท อาทิเช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัย
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ประกันอัคคีภยั สําหรับทีอยู่อาศัยและทรัพย์สิน ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ประกันภัยขนส่งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ และอืน ๆ บริ ษัทฯ มีความมุ่งมันทีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
เหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ าในกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น ลูกค้ ารายบุคคล ลูกค้ าองค์กร หรือ บริษัท
โดยมีสดั ส่วนร้ อยละของเบียประกันภัยดังตารางต่อไปนี
สรุปสัดส่วนเบียประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจําปี 2563
หน่วย : ล้ านบาท

รวม

134.7

1.5

417.4

76.9

1,915.0

225.3

-

31.7

444.6

116.0

275.3

3,638.4

3.7

0.1

11.5

2.1

52.6

6.2

-

0.9

12.2

3.2

7.5

100.0

สินค้ า

อื นๆ

อุบัติเหตุส่วน
บุคคล

วิศวกรรม

ความรับผิดต่ อ
บุคคลภายนอ

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ความเสียงภัย
ทรัพย์ สิน

ภาคสมัครใจ

ภาคบังคับ

การประกันภัย
รถยนต์

สุขภาพ

จํานวนเบีย
ประกันภัย
รับโดยตรง
สัดส่วน
ของเบีย
ประกันภัย
(ร้ อยละ)

ตัวเรือ

รายการ

การ
ประกัน
อัคคีภัย

การประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ ง

หมายเหตุ: ข้ อมูลมาจากรายงานประจําปี รายชือผลิตภัณฑ์ทังหมดสามารถอ้ างอิงได้ จากเว็บไซต์บริษัทฯ ที https://www.msig-thai.com/th

1.5 ช่ องทางการติดต่ อบริษัท วิธีการ และระยะเวลาทีใช้ ในการเรี ยกร้ อง พิจารณา และชดใช้ เงิน
หรือค่ าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
บริษัทฯ ยึดมันในการให้ บริการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็ วและเป็ นธรรมแก่ผ้ เู อาประกันภัยทุก
ราย จึงได้ พฒ
ั นาช่องทางการบริการสินไหมทีหลากหลายและครอบคลุม รวมถึงพัฒนากระบวนการพิจารณา
ชดใช้ ค่าสินไหมให้ รวดเร็วเพือตอบสนองต่อความต้ องการของผู้เอาประกันภัยให้ มากทีสุด
บริ ษัทฯ จัดตังศูนย์รับเรื องร้ องเรี ยนสําหรับผู้บริโภคทีมีมาตรฐาน จนได้ รับรางวัลศูนย์รับเรืองร้ องเรียน
ดีเด่นจากสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ติดต่อกันต่อเนืองหลายปี
บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลบริ ษัทประกันภัยทีใช้ ระบบสิน ไหมอัตโนมัติดีเด่น จากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับบริ ษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
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จํากัด และสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยรางวัล E-Claim Award นีได้ คดั เลือกบริษัทประกันภัยทีนําข้ อมูล
ข้ อเท็จ จริ งเข้ าสู่ระบบสินไหมอัตโนมัติได้ อย่างครบถ้ วน ถูก ต้ อง และรวดเร็ ว ทําให้ สามารถนําข้ อมูลมา
บริหารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพให้ กบั ประชาชนอย่างแท้ จริง
1.5.1 ช่ องทางการติดต่ อในการเรียกร้ องค่ าสินไหมทดแทน
- แจ้ งสินไหมทุกประเภทผ่านศูนย์เคลมฮอตไลน์ เอ็ม เอส ไอ จี 1259 ตลอด 24 ชัวโมง
- เขตต่างจังหวัด ติดต่อสาขาบริษัทฯ ได้ ที เครือข่ายสาขา ในวันและเวลาทําการ
- ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินประกันภัยเดินทางต่างประเทศ MSIG Assist +66 2039 5704
- ศูนย์/บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้ าน MSIG Emergency Home Assistance +66 2305 8715
- แจ้ งเคลมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SpeeDi
- สอบถามเกียวกับสินไหมเบืองต้ นผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ด้ วยอีเมลหรือไลฟ์ แชททีลิงค์
https://www.msig-thai.com/th
- รายละเอียดและวิธีการเรียกร้ องสินไหมสามารถอ้ างอิงได้ จากเว็บไซต์บริษัทฯ ตามลิงค์
https://www.msig-thai.com/th
1.5.2 ขันตอนการพิจารณาและการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน
ผู้เ อาประกัน ภัย สามารถติดต่อบริ ษัท ฯ เพือแจ้ งเหตุ เรี ย กร้ องค่าสิน ไหมทดแทนและนําส่ง
เอกสารตามช่องทางข้ างต้ นได้ ทนั รายละเอียดแบบฟอร์มเอกสาร เอกสารประกอบต่าง ๆ และวิธีการ
เรี ยกร้ องสินไหมทดแทน บริ ษัทฯ ได้ แสดงไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เพือให้ ผ้ ูเอาประกันภัยสามารถ
อ้ างอิงและนํามาใช้ โดยสะดวกตามลิงค์ https://www.msig-thai.com/th
1.5.3 ระยะเวลาการพิจารณาและชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน
ระยะเวลาการพิจารณาค่ าสินไหมทดแทน






การประกัน ภัย รถยนต์ภาคบังคับ : ภายใน 7 วัน นับ จากวัน ทีเกิดความเสีย หาย (และผู้เ อา
ประกันภัยรับผิดตามกฎหมาย)
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ: ภายใน 15 วัน นับจากวันทีเกิดความเสียหาย (และผู้เอา
ประกันภัยรับผิดตามกฎหมาย)
การประกันภัยประเภทอืน ๆ : ภายใน 30 วัน นับจากวันทีบริ ษัทฯ ได้ รับเอกสารประกอบการ
พิจารณาครบถ้ วนและถูกต้ อง (และ/หรือตามประเภทกรมธรรม์)
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ระยะเวลาการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ: ภายใน 7 วัน นับจากวันทีบริษัทฯ ได้ รับเอกสารประกอบการ
พิจารณาครบถ้ วนและถูกต้ องตามเงือนไขกรมธรรม์
 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ: ภายใน 15 วัน นับจากวันทีบริ ษัทฯ และผู้มีสิทธิเรี ยกร้ องได้
ตกลงกัน
 การประกันภัยประเภทอืน ๆ : 15 วันนับจากวันทีผู้เรี ยกร้ องตอบตกลงข้ อเสนอจากทางบริ ษัท
หมายเหตุ ในกรณีมเี หตุอนั ควรสงสัยว่าการเรียกร้ องเพือให้ บริษัทฯ ชดใช้ ตามกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าวข้ างต้ นไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาทีกําหนดไว้ อาจ
ขยายออกไปอีกได้ ตามความจําเป็ น แต่ทงนี
ั จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ทีบริษทั ฯ ได้ รับเอกสาร
ครบถ้ วนแล้ ว


1.5.4 ศูนย์ รับเรืองร้ องเรียน เอ็ม เอส ไอ จี (24 ชัวโมง)
กรณีผ้ เู อาประกันภัยมีข้อร้ องเรียนเกียวกับการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทน หรือมีข้อแนะนําใน
การปรับปรุงบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ สามารถติดต่อศูนย์รับเรืองร้ องเรียน เอ็ม เอส ไอ จี ได้ ตลอด
24 ชัวโมงผ่านหมายเลขโทรศัพท์: 0 2825 8700 หรือ อีเมล: servicequality@th.msig-asia.com
2. กรอบการกํากับดูแลกิจการทีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดใน
การดําเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่ าว
2.1 กรอบการกํากับดูแลกิจการทีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีในการดําเนินธุรกิจ และ
มีความมุ่งมันในการบริ ห ารงานให้ เป็ นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพ โปร่ งใส มีจ ริ ย ธรรม ซือสัตย์สุจ ริ ต และ
สามารถตรวจสอบได้ เพือสร้ างคุณค่าให้ กิจการเติบโตอย่างมันคงยังยืน และเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ูมีส่วน
ได้ เสียทุกฝ่ าย ซึงจะนําไปสู่ความสําเร็จและเพิมความสามารถในการแข่งขันในตลาดธุรกิจประกันภัย พร้ อม
กับบรรลุพนั ธกิจของบริษัทฯ และเป็ นไปตามคุณค่าหลักขององค์กร
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ กําหนดให้ มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยให้ ความสําคัญในเรืองสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส ระบบการ
ควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน บทบาทของบริ ษัท ฯ ต่อผู้มีส่วนได้ เ สีย ทุก ฝ่ าย ความ
รับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน ทังนี เพือให้ เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิ โครงสร้ าง
คุณสมบัติ และข้ อพึงปฏิบตั ิทีดีของกรรมการบริ ษัทประกันวินาศภัย และหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของ
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพือให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคน ยึดถือ และปฏิบตั ิร่วมกันอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี บริษัทฯ ยังบริหารกิจการภายใต้ กรอบการควบคุมภายในทีดีโดยยึดมาตรฐานสากล COSO
Framework ซึงประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบทีมีความเกียวเนืองสัมพันธ์กนั คือ สภาพแวดล้ อมการควบคุม
การประเมิ น ความเสี ยงกิ จ กรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื อสาร และการติ ด ตามและ
ประเมินผล และเป็ นไปตามหลักโครงสร้ าง Three Lines of Defense แบบเต็มรูปแบบ เพือให้ มันใจว่าการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ จะเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวตั ถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจ
มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริษัทฯ และมีรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหารที
ถูกต้ อง
การกํ า กับ ดูแ ลตามแนวปฏิ บัติ ส ากล Three Lines of Defense ประกอบไปด้ ว ย หน่ ว ยงานธุ ร กิ จ
หน่วยงานกํากับ ดูแล และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึงทัง 3 หน่วยงานต้ องทํางานประสานกัน ผ่าน
กระบวนการทํางานทีกําหนดไว้ ในแต่ละระดับ ดังนี
1. ในระดับหน่วยงานธุรกิจ (First Line of Defense) จะต้ องมีการแบ่งแยกหน้ าทีระหว่างผู้ปฏิบตั ิงาน
ผู้ควบคุมงาน เพือให้ เ กิดการตรวจสอบการทํางานระหว่างกันอย่างเหมาะสม และจัดให้ มีการ
รายงานข้ อมูลทางการเงินทีถูกต้ อง ทันเวลา และเชือถือได้ มีระเบียบปฏิบตั ิทีกําหนดให้ พนักงาน
ตรวจสอบประเมิน ผลและสอบทานการทํ างานของตนเอง มีก ระบวนการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้ เกิดประโยชน์
2. กระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานธุรกิจต่าง ๆ จะต้ องอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลโดยหน่วยงาน
กํากับดูแลบริษัท (Second Line of Defense) ซึงเป็ นผู้กําหนดกรอบระเบียบปฏิบตั ิ เพือให้ มนใจว่
ั า
การปฏิบัติงานของหน่วยงานธุรกิจอยู่ภายใต้ ก ารควบคุมภายในทีดี เป็ นไปตามข้ อกําหนดและ
กฎหมายทีเกียวข้ อง รวมถึงการบริหารความเสียงด้ านต่าง ๆ ของบริษัทฯ
3. หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Third Line of Defense) ซึงจัดเป็ นหน่วยงานกํากับ ดูแลในลําดับ
สุดท้ าย และต้ องเป็ นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้ าทีในการ
ตรวจสอบเพือประเมินความเพียงพอของกระบวนการกํากับดูแล การบริ หารความเสียง และการ
ควบคุม ของหน่ ว ยงานธุร กิจ และหน่ว ยงานกํา กับ ดูแ ลอี ก ครั ง รวมถึ ง การทํ า หน้ า ทีในการให้
คําปรึกษาเพือสนับสนุนแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพือให้ มนใจว่
ั า บริษัทฯ จะบรรลุวตั ถุประสงค์ทีกําหนด
ไว้ ภายใต้ การกํากับดูแลและการควบคุมภายในทีดี
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2.2 โครงสร้ างองค์ กรของบริษัท

2.3 โครงสร้ างการจัดการของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ทําหน้ าทีในการควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยยึดมันในหลักการกํากับดูแลกิจการที บริ ษัทฯ มีผ้ ูทรงคุณวุฒิทีมี
ประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่าง ๆ ทังจากในประเทศและต่างประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิจากธุรกิจ
ประกันภัยและนอกธุรกิจประกันภัย
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้ วยรายชือดังต่อไปนี
1. นายอรรณพ พรธิติ
2. นายอลัน จอห์น วิลสัน
3. นายศานิต ร่างน้ อย
4. นายเทวัญ เลียวบุรินทร์
5. นายคิโยชิ นาคากาวา
6. นายบุญชู อังชัยสุขศิริ
7. นายรัฐพล กิติศกั ดิ ไชยกุล
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ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้ วยรายชือดังต่อไปนี
1 นายรัฐพล กิติศกั ดิ ไชยกุล กรรมการผู้อํานวยการ
2 นายสุรชัย รัถยาวิศิษฏ์
ผู้จดั การใหญ่ฝ่ายรับประกันภัย
3 นางสาวสุพร เร้ าปิ ติวงษ์กุล ผู้จดั การใหญ่ฝ่ายการเงินและบัญชี
4 นางสาวสถาพร ธานีรัตน์
ผู้จดั การใหญ่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 นางสาวภาวนา ไทยสุวรรณ ผู้จดั การใหญ่ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และบริหารความเสียง
6 นางลลิตา สุวรรณรัตน์
ผู้จดั การใหญ่ฝ่ายกํากับการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและกฎหมาย
7 นายวรพล โลพันธ์ศรี
ผู้จดั การใหญ่ฝ่ายตรวจสอบภายใน
8 นายสมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ ผู้จดั การใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารประสบการณ์ลกู ค้ า
9 นางสาวศุภวรรณ นาคปนันท์ ผู้จดั การฝ่ ายสินไหม
2.4 คณะกรรมการชุดย่ อย
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบไปด้ วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึงเป็ นกรรมการอิสระ
2 ท่ า น และเป็ นกรรมการที ไม่ เ ป็ นผู้ บ ริ ห ารอี ก 1 ท่ า น โดยมี ก รรมการอิ ส ระทํ า หน้ าที เป็ นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ทีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้ าน
บัญชีและการเงิน ดังรายชือต่อไปนี
1. นายศานิต ร่างน้ อย
2. นายบุญชู อังชัยสุขศิริ
3. นายอลัน จอห์น วิลสัน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าทีสอบทานความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน กระบวนการบริหารความเสียง การกํากับดูแลการดําเนินงานของ บริษัทฯ ใน
ภาพรวม และเสนอแนะแนวทางแก้ ไขข้ อบกพร่องสําคัญทีตรวจสอบพบ รวมถึงมีการติดตามการแก้ ไขปั ญหา
ดังกล่าว นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าทีพิจารณา และให้ ความเห็นรายงานทางการเงินและหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ โดยเฉพาะกรณีทีเกิดรายการทีเกียวโยงกัน หรื อ
รายการทีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วน โปร่งใส ดําเนินการพิจารณาเสนอแต่งตัง
และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง โยกย้ าย เลิกจ้ าง การ
กําหนดค่าตอบแทน และพิจารณาผลงานประจําปี ของหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงเป็ นอีกช่องทาง
หนึงในการรับเรื องร้ องเรี ยนและเบาะแสการทําทจริ ต (whistle blowing) และรับทราบผลการดําเนินการแก้ ไข
เรืองร้ องเรียนดังกล่าวเพือให้ มนใจว่
ั ามีการจัดการข้ อร้ องเรียนอย่างเหมาะสมและโปร่งใส และปฏิบตั ิงานอืนใดที
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสียง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสียง ประกอบด้ วยกรรมการผู้อํานวยการ นัก คณิตศาสตร์ ป ระกัน ภัย
ผู้บริหารระดับสูง ซึงได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ดังรายชือต่อไปนี
1. นายรัฐพล กิติศกั ดิ ไชยกุล
2. นางสาวภาวนา ไทยสุวรรณ
3. นายสุรชัย รัถยาวิศิษฏ์
4. นางสาวสุพร เร้ าปิ ติวงษ์กุล
5. นางสาวสถาพร ธานีรัตน์
6. นางลลิตา สุวรรณรัตน์
7. ดร.สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์
8. นางสาวศุภวรรณ นาคปนันท์
9. นายวิลเลียม วุง ซอง
10. นางสาวเศรณี สุทธิพงศ์เกียรติ
กรรมการบริหารความเสียง เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาต่าง ๆ และมีความเหมาะสม มีหน้ าที
และความรับผิดชอบในการพิจารณา กําหนดนโยบาย และให้ ความเห็นเกียวกับการจัดทํานโยบาย ทบทวน
กํากับ และติดตามการบริหารความเสียงของบริษัทฯ โดยรวม และครอบคลุมถึงกิจกรรมหลักของบริษัทฯ เพือให้
สอดคล้ องและเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกัน ภัย ว่าด้ วยเรือง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการกํากับการบริหารความเสียงแบบองค์รวมและการประเมินความเสียงและ
ความมันคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุ น ประกอบด้ วยกรรมการที ไม่ เ ป็ นผู้ บริ ห าร กรรมการผู้ อํ า นวยการ
ผู้เชียวชาญด้ านการลงทุน และผู้บริหารระดับสูง ซึงได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ดังรายชือต่อไปนี
1. นายอรรณพ พรธิติ
2. นายรัฐพล กิติศกั ดิ ไชยกุล
3. นางสาวสุพร เร้ าปิ ติวงษ์กุล
4. Mr. Kenji Isomoto
5. นางสาวมณีนุช จารุสาธิต
ทีปรึกษาการลงทุน
1. Mr. Richard Da Silva
2. Mr. Aidan Tucker
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องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการการลงทุน เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้ วยเรือง การลงทุนประกอบธุรกิจอืนของบริษัทประกันวิน าศ
ภัย มีห น้ าทีและความรับ ผิดชอบในการกําหนดนโยบายการลงทุน ทีเหมาะสม พิจ ารณาให้ ความเห็น ชอบ
กฎระเบียบและวิธีปฏิบตั ิเกียวกับการลงทุนของบริษัทฯ กํากับดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงการ
คัดเลือกและว่าจ้ างผู้จดั การบริหารจัดการกองทุนทีมีความเชียวชาญและสามารถบริหารจัดการลงทุนให้ เป็ นไป
ตามนโยบายและกฎระเบียบการลงทุนของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงความเสียง และกฎหมายทีเกียวข้ อง เพือนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนตามแผนงาน และนโยบายทีกําหนดไว้
2.4.4 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทฯ ประกอบไปด้ วยกรรมการทีไม่เป็ น
ผู้บ ริ ห าร 3 ท่าน โดยมีก รรมการอิสระ 1 ท่าน ซึงเป็ นจํานวนกึงหนึงของจํานวนกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนทังหมด ดังรายชือต่อไปนี
1. นายอลัน จอห์น วิลสัน
2. นายอรรณพ พรธิติ
3. นายศานิต ร่างน้ อย
4. นายคิโยชิ นาคากาวา
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนต้ องได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้ าทีและ
ความรับ ผิดชอบในการกําหนดนโยบาย หลัก เกณฑ์ และวิธีก ารในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริ ห ารระดับ สูง เพือให้ มีหลักการทีชัดเจน โปร่งใส และได้ รับผลตอบแทนที
เหมาะสมกับหน้ าทีและความรับผิดชอบ ดําเนินการคัดเลือก และเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมทีจะเป็ น
กรรมการของบริ ษัทฯ และผู้บริ หารระดับสูง และดูแลให้ คณะกรรมการมีขนาดและองค์ป ระกอบทีเหมาะสม
รวมถึงมีการปรับเปลียนให้ สอดคล้ องกับ สภาพแวดล้ อมทีเปลียนแปลงไป อี ก ทังมีหน้ าทีในการกําหนดแนว
ทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยคํานึงถึงหน้ าทีความรับผิดชอบ และความเสียงที
เกียวข้ องด้ วย
2.5 การสรรหาและการแต่ งตังกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีหน้ าทีในการสรรหา
และคัดเลือกบุคคลทีสมควรได้ รับการเสนอชือเพือแต่งตังเป็ นกรรมการ กรรมการผู้อํานวยการ และผู้บริ หาร
ระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี
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1. พิจารณาทบทวนโครงสร้ างและองค์ประกอบ รวมทังขนาดของคณะกรรมการให้ เหมาะสมกับ
องค์กรและสอดคล้ องกับสภาพทางธุรกิจทีเปลียนไป โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยบุคคลทีมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในด้ านต่าง ๆ ทีหลากหลายและสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้ มนคงและยั
ั
งยืน
2. พิจารณาทบทวนคุณสมบัติทวไป
ั คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
ระดับสูง ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง
3. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นรายย่อย เสนอชือบุคคลทีมีคุณ สมบัติเหมาะสม เพือรับ การพิจารณา
เลือกตังเป็ นกรรมการในทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
4. พิจารณาการมีส่วนได้ ส่วนเสียและความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)
2.6 นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทน (Remuneration Policy)
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีหน้ าทีในการ
กําหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการ กรรมการผู้อํานวยการ และผู้บริ หาร
ระดับสูงของบริ ษัทฯ ไว้ อย่างชัดเจน โปร่งใส เป็ นธรรม เหมาะสม และเชือมโยงกับผลการดําเนินการงานของ
บริษัทฯ สอดคล้ องกับความสามารถและหน้ าทีความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละตําแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้ างอิง
จากบริษัททีเป็ นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้ เคียงกัน รวมทังภาระหน้ าทีและความรับผิดชอบ และ
พิจารณาจากการเติบโตทางผลกําไรและการขยายตัวทางธุรกิจ เพือนําเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ
ก่อนนําเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้อํานวยการ และ
ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง เป็ นประจําทุก ปี โดยพิจ ารณาจากผลการดําเนิน งานของบริ ษัท ฯ และผลการปฏิบัติ งาน
รายบุคคล โดยเปรี ยบเทียบกับตัวชีวัดผลการปฏิบัติงานทังทีเป็ นตัวชีวัดทางด้ านการเงิน ตัวชีวัดด้ านลูกค้ า
ตัวชีวัดด้ านการพัฒนากระบวนการทํางาน รวมทังตัวชีวัดด้ านการพัฒนาบุคลากร
3.1. การบริหารความเสียงขององค์ กร (Enterprise Risk Management “ERM”)
บริ ษัท ฯ ตระหนัก ถึงความสําคัญ ในการบริ ห ารความเสียง เพือการเติบ โตอย่างมีเ สถีย รภาพตาม
เป้ าหมายองค์กร โดยมีการจัดสรรทุนและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของ
บริษัทฯ และสร้ างผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ในระดับทีเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการทีดี บริษัทฯ
จึ ง ได้ แ ต่ ง ตังคณะกรรมการบริ ห ารความเสี ยง (Enterprise Risk Management Committee “ERMC”) เพื อ
รับผิดชอบในการกํากับดูแลการบริหารจัดการความเสียงและเงินกองทุนของบริษัทฯ ให้ อยู่ในระดับทียอมรับได้
พร้ อมทังจัดให้ มีแผนการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสียงอย่างต่อเนืองตามมาตรฐานสากล
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ทังนี จากสภาพแวดล้ อมในการดําเนินธุรกิจ การแข่งขัน และแผนธุรกิจขององค์กร บริ ษัทฯ มีการบริ หารจัดการ
ความเสียงสําคัญทีอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ดังนี
1. ความเสียงด้ านการประกันภัย (Insurance Risk)
เป็ นความเสียงทีอาจเกิดขึนได้ ในกระบวนการพิจารณารับประกันภัย การจัดการสินไหมทดแทน และ
การประกันภัยต่อ ทังนี อาจรวมถึงความเสียงทีเกิดขึนจากการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการกําหนดอัตรา
เบียประกันภัยทีไม่เหมาะสม หรือการตังเงินสํารองค่าสินไหมทดแทนของสินไหมทีเกิดขึนแล้ วไว้ ไม่เพียงพอ และ
ความเสียงด้ านเครดิตจากการประกันภัยต่อ
บริ ษัท ฯ บริ ห ารจัดการความเสียงด้ านการประกันภัย โดยมีน โยบายการพิจ ารณารับ ประกันภัย
นโยบายการจัดการสินไหมทดแทน นโยบายการสํารองประกันภัย และนโยบายการประกันภัยต่อ เป็ นแนวทางใน
การบริหารงาน และมีการทบทวนนโยบายรวมถึงแนวทางการรับประกันภัยประเภทต่าง ๆ ขอบเขตอํานาจอนุมตั ิ
การรับประกันภัย รวมถึงกล-ยุทธ์การประกันภัยต่อเป็ นประจําทุกปี ให้ สอดคล้ องกับระดับความเสียงทียอมรับได้
และแผนธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณาการรับประกันภัยทีรอบคอบพร้ อมทังควบคุมติดตาม
การกระจุกตัวของภัยทีรับประกันไว้ ให้ เหมาะสมกับขีดจํากัดของภัยทีบริษัทฯ สามารถรับความเสียงไว้ เองได้
บริ ษัทฯ มีการเอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อทีมีความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยมีอันดับ
ความน่าเชือถือไม่ตํากว่าเกณฑ์ทีบริษัทฯ กําหนด เพือลดความเสียงด้ านเครดิตจากการประกันภัยต่อ และสร้ าง
ความมันใจว่าบริ ษัทฯ จะได้ รับชําระหนีตามสัญญาจากผู้รับประกันภัยต่อตามภาระผูกพันภายในระยะเวลาที
กําหนด บริ ษัทฯ มีสัญญาประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) เป็ นเครื องมือสําคัญใน
การป้ องกัน ควบคุมความเสียหายจากมหัน ตภัย เพือลดผลกระทบและความผันผวนทีอาจเกิดขึนต่อฐานะ
การเงินของบริษัทฯ
ด้ านการบริ หารจัดการสินไหมทดแทน บริ ษัทฯ ได้ กําหนดแนวทาง คู่มือปฏิบัติงาน และขอบเขต
อํานาจอนุมตั ิ ในการจัดการสินไหมทดแทนตามกรอบนโยบายของบริ ษัทฯ และกํากับดูแลติดตามการเรียกร้ อง
สินไหมให้ ได้ รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและเป็ นธรรมต่อลูกค้ า รวมถึงมีการประเมินโดยนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยเพือให้ มนใจว่
ั า บริษัทฯ มีการตังสํารองสินไหมอย่างเพียงพอตามระดับความเสียงทียอมรับได้ เรืองเงิน
สํารองประกันภัยของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ (Product Governance Committee, “PGC”) เป็ นผู้กํากับดูแล
การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ มีการดําเนินงานภายใต้ การกํากับดูแลกิจการทีดี รวมถึงบริหารความเสียงที
เกียวข้ องกับการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. ความเสียงด้ านการลงทุน (Investment Risk)
บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังคณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) มีหน้ าทีรับผิดชอบจัดทํากรอบ
นโยบาย แผนการลงทุน กํากับดูแลการลงทุนของบริษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนและจัดสรรการ
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ลงทุนให้ อยู่ในระดับความเสียงทียอมรับได้ โดยกําหนดขอบเขตประเภทสินทรัพย์ทีจะลงทุนตามทีได้ รับ การ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานผลการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึง บริหารจัดการความ
เสียงหลักทีเกียวกับสินทรัพย์ลงทุนดังนี
2.1 ความเสียงด้ านตลาด (Market Risk)
เป็ นความเสียงทีจะเกิดผลขาดทุนจากปั จจัยทางด้ านตลาด เช่น การเปลียนแปลงราคาตลาด
ของสินทรัพย์ทีลงทุน เช่น หุ้นหรือหลักทรัพย์ อัตราดอกเบีย และอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้ น
2.2 ความเสียงด้ านเครดิต (Credit Risk)
เป็ นความเสียงทีเกิดการล้ มละลายหรื อการเปลียนแปลงสถานะทางการเงิน (การลดอันดับ
เครดิต) ของสินทรัพย์ทีลงทุน หรือจากคู่สญ
ั ญา ทําให้ ค่สู ญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระทีตกลงไว้ กบั บริ ษัทฯ
ไว้ ได้ ความเสียงหมวดนีมาจากการลงทุน อาทิ ในกลุ่มพันธบัตร หุ้นกู้ เงินฝาก
2.3 ความเสียงด้ านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของกระแสเงินสด หรื อจากการขาดสภาพคล่องของ
ตลาดในการจําหน่ายสินทรัพย์ลงทุน ส่งผลให้ บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายชําระภาระหนีสินได้
2.4 ความเสียงด้ านการบริหารสินทรัพย์และหนีสิน (ALM Risk)
เป็ นความเสียงจากความไม่สมั พันธ์กนั ระหว่างระยะเวลาและจํานวนสินทรัพย์ลงทุน กับระยะเวลา
และจํานวนหนีสินตามภาระผูกพันของบริษัทฯ
3. ความเสียงด้ านธุรกิจ/กลยุทธ์ (Strategic Risk)
เป็ นความเสียงจากความผิดพลาดในการกําหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ นโยบายและระบบการบริ ห าร
ความเสียงของบริษัทฯ ซึงหมายรวมถึงการบริหารงานหรือการนําไปปฏิบตั ิใช้ไม่สอดคล้ องหรือเหมาะสมเพียงพอ
ทําให้ อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ ฐานะการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ
บริษัทฯ บริหารจัดการความเสียงด้ านกลยุทธ์ โดยวางแผนกลยุทธ์และการดําเนินงานให้ สอดคล้ อง
กับวิสยั ทัศน์ของบริษัทฯ ตังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับหน่วยงาน มีการประชุมผู้บริหารรายเดือนเพือสรุปความ
คืบ หน้ าและความสําเร็ จของแผนงาน และมีดัช นีชีวัดเพือเป็ นสัญญาณเตือนในกรณีทีผลการดําเนินงานมี
แนวโน้ มไม่เป็ นไปตามแผนทีกําหนดไว้ ทําให้ สามารถพิจารณาปรับเปลียนแผนทีสะท้ อนสภาพการณ์ทเปลี
ี ยนไป
ไม่ว่าจะเป็ น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การแข่งขัน เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ และกฎระเบียบทีเกียวข้ องต่าง ๆ
พร้ อมทังมีการสือสารทิศทางและแผนให้ พนักงานรับทราบทัวกันเพือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี
บริ ษัทฯ ยังได้ จัดระบบงานภายในทังการจัดการและโครงสร้ างองค์กร บุคลากร งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบการบริ หารความเสียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ให้ เหมาะสมเพือสนับสนุนการ
ดําเนินงานให้ บรรลุเป้ าหมายและแผนกลยุทธ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

17

4. ความเสียงด้ านปฏิบัติการ (Operational Risk)
เป็ นความเสี ยงทังทางตรงและทางอ้ อ มทีเกิ ดจากความล้ ม เหลว หรื อ ความไม่ เ พี ย งพอของ
กระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน ระบบงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล ความเสียงทีเกิดขึนจากความผิดพลาดใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานตามหน้ าทีทีได้ รับมอบหมาย ความเสียงในการบริหารจัดการข้ อมูล และความเสียง
เกิดจากเหตุปั จจัยภายนอก ซึงหมายรวมถึงความเสียงทีบริ ษัท ฯ ไม่ป ฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบีย บ และ
ข้ อบังคับทีออกโดยหน่วยงานกํากับดูแลภาครัฐอย่างครบถ้ วน
บริษัทฯ จัดให้ มีระบบและกระบวนการปฏิบตั ิงาน ระบบการควบคุมภายใน และการจัดสรรบุคลากร
อย่างเพีย งพอ พร้ อมทังมีทีปรึ ก ษาผู้เ ชียวชาญในแต่ละด้ านทังจากภายในและจากกลุ่มบริ ษัท เพือพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน พร้ อมกับพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือช่วยเพิมประสิทธิภาพในการทํางานและ
ป้ องกันความผิดพลาดทีอาจเกิดขึนจากพนักงาน
5. ความเสี ยงด้ า นความปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและภัย ทางไซเบอร์
(IT Security and Cyber Risk)
เป็ นความเสียงทีอาจเกิดขึนกับความมันคงปลอดภัยของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงครอบคลุม
ถึงข้ อมูล ระบบปฏิบตั ิการ ระบบงาน ระบบฐานข้ อมูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายสือสาร รวมถึง
ความเสียงทีเกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อความสูญเสียในเชิงข้ อมูลทีเป็ นความลับ
ความครบถ้ วนถูกต้ อง และความพร้ อมใช้ งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
บริษัทฯ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารความเสียงด้ านนีอย่างต่อเนือง สอดคล้ องไปกับ
แผนกลยุทธ์ทีมุ่งพัฒนานวัตกรรมและผลักดันการเติบโตในรูปแบบดิจิทลั โดยมี IT Steering Committee และ
Information Security Management Committee เป็ นผู้กํากับ ดูแลให้ มีการนํานโยบายการรักษาความมันคง
ปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีมาปรับใช้ ในกระบวนการและระบบปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม มีการปรับปรุงมาตรการ
ในการระบุประเมินความเสียง การป้ องกัน การตรวจจับ การตอบสนอง และการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริ ษัท ให้ ทันต่อสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีทีเปลียนไป จัดให้ มีการทบทวนประเมินผลและมีการตรวจสอบ
โดยผู้เชียวชาญภายนอกเป็ นประจํา รวมถึงมีการทดสอบการเจาะระบบ และมีการอบรมประจําปี เพือให้ พนักงาน
มีความเข้ าใจ ตระหนักรู้ และสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้ อย่างเหมาะสมและทัน
การณ์ เพือให้ มนใจว่
ั ากระบวนการ มาตรการและโครงสร้ างระบบป้ องกันความปลอดภัยทีวางไว้ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เป็ นการเสริมสร้ างความมันใจให้ แก่ลกู ค้ าทีใช้ บริการทางดิจิทลั ของบริษัทฯ
ในปี 2563 บริ ษัท ฯ ยังคงดําเนิน การตามแผนกรอบการบริ ห ารความเสียงจากภัย ทางไซเบอร์
ประจําปี 2561-2563 (Cyber Security Risk Management Framework Plan 2018-2020) อย่างต่อเนือง รวมถึง
การปรับปรุงโครงสร้ างระบบและแอปพลิเคชันในการกลันกรอง ตรวจจับและป้ องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทังใน
ด้ านระบบรัก ษาความปลอดภัย ของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) ระบบตรวจสอบการบุก รุ ก (Intrusion
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Prevention System, “IPS”) ระบบป้ องการการโจมตีเว็บไซด์ (Web Application Firewall, “WAF”) และเริ มใช้
ระบบ InCapsula DDos บน Cloud รวมถึงจัดทําและทดสอบแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security
Incident Response Testing) เป็ นครังแรกในช่วงปลายปี 2563 โดยกิจกรรมต่าง ๆ มีความคืบหน้ าและสําเร็จ
ตามแผนทีกําหนดไว้
ในภาพรวมด้ านวัฒนธรรมความเสียง บริษัทฯ จัดอบรมพนักงานประจําทุกปี ให้ พนักงานมีความรู้
ความเข้ าใจเกียวกับการบริหารความเสียง การควบคุมภายใน การใช้ บริการจากบุคคลภายนอก การกํากับดูแล
ให้ มีการปฏิบัติตามกฏหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ และความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยี นอกจากนีบริ ษัทฯ มีการ
ตรวจสอบเพือประเมินประสิทธิผลในการดําเนินงานด้ านการบริ ห ารความเสียงและการควบคุมภายในอย่าง
สมําเสมอ ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาการบริหารความเสียงอย่างต่อเนือง
3.2. การบริหารสินทรัพย์ และหนีสิน (Asset Liability Management “ALM”)
บริ ษัทฯ ลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายประเภท โดยคํานึงถึงการกระจายความเสียงให้ อยู่ในระดับที
ยอมรับได้ และมีผลตอบแทนจากการลงทุนทีเหมาะสม การพิจารณาความเสียงของสินทรัพย์และหนีสิน ทาง
การเงินและบริหารจัดการกระแสเงินสดรับจ่ายจากการดําเนินงานมุ่งสร้ างรายได้ จากกิจกรรมลงทุน รักษาสภาพ
คล่องทีเพียงพอต่อการชําระหนีสินและภาระผูกพันทางธุรกิจซึงส่วนใหญ่หนีสินจากการรับประกันภัยของบริษทั ฯ
เป็ นภาระผูกพันในระยะสัน มีความผันผวนของอัตราดอกเบียตํา อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ อาจมีความเสียงจาก
ความเสียหายขนาดใหญ่หรื อจากเหตุการณ์มหันตภัยในลักษณะเดียวกันกับเหตุการณ์อุทกภัยในปี พ.ศ. 2554
ตลอดจนความเสียงภัยด้ านอืน ๆ จากการประกอบธุรกิจ อาทิเช่น การกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ผิดพลาด การ
ประมาณการหนีสินค่าสินไหมทดแทนทีคลาดเคลือนอย่างมีสาระสําคัญ การประมาณการค่าใช้ จ่ายหนีสินอืนไม่
เพียงพอ เป็ นต้ น ปั จจัยเหล่านีเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการกําหนดกรอบการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนีสิน
ของบริษัทฯ ในแต่ละปี
การบริหารสินทรัพย์และหนีสินของบริษัทฯ มุ่งเน้ นด้ านการรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้ อยู่ในระดับที
เพียงพอเหมาะสม (Level of Liquidity) โดยคํานึงถึงความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดจ่ายทังจํานวนเงินและ
ระยะเวลา มีการตังเป้ าหมายของระยะห่างระหว่างระยะเวลาการได้ มาของสินทรัพย์และการใช้ ไปเพือชําระ
หนีสิน (Duration Gap) โดยพิจารณาแผนเงินทุนสํารอง (Asset Backed-Up) และความเพียงพอของเงินกองทุน
ตามระดับความเสียง (Risked Based Capital Ratio) ตามเกณฑ์อตั ราส่วนในระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ า
กํ า หนดโดยสํ า นัก งาน คปภ. (Early Warning Intervention Ratio) ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2563 บริ ษั ท ฯ มี
อัตราส่วนสภาพคล่องทีร้ อยละ 311.58
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รายละเอียดข้ อมูลเกียวกับการบริหารสินทรัพย์หนีสินมี ดังนี
รายการ
สินทรัพย์ลงทุน
(Total Investment Assets)
สินทรัพย์สภาพคล่อง
(Total Liquid Assets)
หนีสินรวม
หนีสินตามสัญญาประกันภัย

หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2563
ปี 2562
ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน
3,261.6
3,328.1
3,024.1
3,112.3
3,258.3

3,258.3

3,020.9

3,020.9

4,015.5

3,853.8

3,904.5

3,686.0

2,990.4

2,834.2

2,941.6

2,762.4

หมายเหตุ
ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนีสิน ทีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนีสินทีประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้ วย
การประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสินของบริษัทประกันวินาศภัย เพือวัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมันคงทางการเงินของบริ ษั ท
ประกันภัย และเพือให้ มนใจว่
ั าบริษัทฯ มีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้ อย่างครบถ้ วนแก่ผ้ เู อาประกั นภัย

4. ความเสียงจากการรั บประกันภัยทีสามารถคาดการณ์ ได้ และมีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบต่ อฐานะ
การเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่ อ ความเชือมโยงของเงินกองทุนและความเสียงจาก
การรับประกันภัย และการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย
ความเสี ยงด้ านการรับประกันภัย
ความเสียงด้ านการรับประกันภัย หมายถึงความเสียงทีอาจจะเกิดความเสียหายทางการเงินต่อบริษัท ฯ
จากเหตุการณ์ความเสียหายต่อภัยทีบริ ษัทฯ รับประกันความเสียงไว้ หากไม่มีการบริ หารจัดการความเสียงจาก
การรับประกันภัยอย่างเหมาะสม อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อบริษัทฯ ขึนได้
ระดับความเสียงจากการรับประกันแปรผันตามประเภทของการรับประกันภัย ระดับความเสียงทีบริษัทฯ
รับไว้ การบริหารจัดการด้ านการประกันภัยต่อ และการจัดการความเสียงสะสมทีอาจเกิดจากภัยธรรมชาติ
บริษัทฯ ได้ สร้ างระบบธรรมาภิบาลในการกํากับดูแลและบริหารจัดการความเสียงด้ านการรับประกันภัยใน
ระดับองค์กรผ่านนโยบายต่าง ๆ ทีได้ กําหนดขึนมาเพือให้ ผ้ บู ริหารและพนักงานนําไปปฏิบตั ิใช้ ในการวางแผนกล
ยุทธ์และการควบคุมการทํางานของแต่ละฝ่ ายให้ สอดคล้ องกับแนวนโยบายดังกล่าว
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การบริหารความเสี ยงจากการประกันภัย
การบริหารความเสียงด้ านการประกันภัย ครอบคลุมถึงการกําหนดระดับความเสียงทีบริษัทฯ ยอมรับได้ ใน
กิจกรรมการพิจารณารับประกันภัย การจัดทําคู่มือการรับประกันภัย การแบ่งแยกและกําหนดอํานาจพิจารณารับ
ประกันภัยของเจ้ าหน้ าทีให้ มีการสอบทานระหว่างกัน การควบคุมระดับการสะสมและการกระจุกตัวของความ
เสียงการกระจายความเสียงผ่านการทําสัญญาประกันภัยต่อเพือลดความเสียงอย่างเพียงพอ เพือให้ มนใจได้
ั
ว่ า
บริษัทฯ จะมีความมันคงอย่างยังยืนภายใต้ สถานการณ์ความไม่แน่นอนส่วนใหญ่ทีอาจจะเกิดขึน
กลยุทธ์ การรับประกันภัย
บริษัทฯ กําหนดกลยุทธ์และทิศทางการรับประกันภัยโดยรวมในแผนธุรกิจประจําปี เพือผลักดันให้ บริษัทฯ
บรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจและในขณะเดียวกันสร้ างความสมดุลของสัดส่วนการรับประกันภัยเพือลดความเสียง
จากความผันผวน โดยบริษัทฯ มีการกําหนดเป้ าหมายธุรกิจตามประเภทของการประกันภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และกลุ่มเป้ าหมาย กลยุทธ์เหล่านีจะถูกสือสารไปยังเจ้ าหน้ าทีทีเกียวข้ อง โดยเฉพาะฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ ายรับ
ประกันภัยและฝ่ ายสินไหม เพือให้ แผนงานของแต่ละฝ่ ายสอดคล้ องกับกลยุทธ์ดงั กล่าว
กลยุทธ์ การเอาประกันภัยต่ อ
บริษัทฯ ได้ จดั ทํากลยุทธ์ด้านการเอาประกันภัยต่อ ซึงได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริหารและมีก าร
สอบทานเป็ นรายปี พร้ อมนําส่งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ และส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) โดยกลยุทธ์ดงั กล่าวสอดคล้ องกับนโยบายการเอาประกันภัยและการรับเสียงภัยไว้ เองของ MSIG ASIA
และอยู่ภายใต้ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ ซึงประกอบไปด้ วย การบริ ห ารการประกัน ภัย ต่อ การคัดเลือก
นายหน้ าการประกันภัยต่อ การอนุมัติรายชือบริ ษัทรับประกันภัยต่อทีมีความมันคง ระดับของการทําประกันภัย
ต่อ และการควบคุมตรวจสอบการกระจุกตัวของความเสียงจากการประกัน ภัย ต่อ กลยุท ธ์ดังกล่าวจัดทําขึน
เพือให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์การรับประกันภัยและแผนธุรกิจของบริษัทฯ และมีการจัดทําข้ อมูลเพือควบคุมระดับ
การกระจายความเสียงทีเหมาะสมอย่างเป็ นอิสระ การควบคุมดังกล่าวรวมถึงการตรวจสอบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยฝ่ ายตรวจสอบภายในและการตรวจสอบเฉพาะทางในเชิงคุณ ภาพการรับ ประกัน ภัย โดยผู้
ตรวจสอบจาก MS&AD Regional office
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การควบคุมความเสี ยงภัยสะสม
บริษัทฯ จัดทําข้ อกําหนดเพือบริหารความเสียงจากการกระจุกตัวของภัย โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ซึงมีผ้ เู อาประกันภัยรวมอยู่เป็ นจํานวนมาก นอกจากนี บริษัทฯ มีการบริหารและควบคุมความเสียงสะสมทีอาจเกิด
จากภัยพิบตั ิภยั ธรรมชาติ ซึงประกอบไปด้ วยการออกแนวทางการรับประกันภัยสําหรับภัยธรรมชาติ การให้ ความรู้
และฝึ กอบรมผู้มีอํานาจในการรับประกันภัย การจํากัดอํานาจในการรับประกันภัยจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะอย่าง
ยิงอุทกภัย การตรวจสอบขีดจํากัดของความเสียงและการควบคุมความเสียงต่อแต่ละภัย (Block)
กล่าวโดยรวม บริษัทฯ กําหนดกลยุทธ์และการบริหารด้ านการรับประกัน การจัดการประกันภัยต่อ และการ
ควบคุมความเสียงภัยทีสอดคล้ องกับระดับความเสียงทียอมรับได้ ของบริษัทฯ ซึงสามารถช่วยลดผลกระทบต่อผล
ประกอบการและเงินกองทุนของบริษัทฯ หากเกิดเหตุการณ์มหันตภัยหรือความเสียหายขนาดใหญ่ขึน พร้ อมทังมี
การทดสอบภาวะวิกฤตด้ วยสถานการณ์จําลองเหตุการณ์มหันตภัยในการประกันภัยทรัพย์สิน ตามประมาณการ
มูลค่าความเสียหายทีอาจเกิดขึนจากวิกฤตอุทกภัย (1-in-200 years event from Nat Cat model) เพือให้ มนใจว่
ั า
บริษัทฯ มีเงินกองทุนเพียงพอต่อสถานการณ์เชิงลบทีอาจเกิดขึนได้
ความเสี ยงเกี ยวกับการกระจุกตัวของการรับประกันภัย
ความเสียงด้ านการกระจุกตัวของการรับประกันภัยก่อนและสุทธิจากการประกันภัยต่อ สัมพันธ์กบั ประเภท
ความเสียงภัยทีบริษทั รับประกัน โดยแสดงตามมูลค่าตามบัญชีของหนีสินจากสัญญาประกันภัย สรุปได้ ดงั ต่อไปนี
หน่วย : ล้ านบาท
สํารองค่ าสินไหมทดแทนและค่ า
สินไหมทดแทนค้ างจ่ าย
ประเภทการรับประกันภัย
อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ง
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด
รวม

2563
ก่ อนการ
ประกันภัยต่ อ
17.5
203.3
661.5
173.5
1,055.8

2562
สุทธิ
15.7
58.9
653.1
105.7
833.4

ก่ อนการ
ประกันภัยต่ อ
11.2
150.6
655.0
160.7
977.5

สุทธิ
9.0
56.3
647.3
118.6
831.2
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หน่วย : ล้ านบาท
สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ ถือเป็ น
รายได้

2563
ก่ อนการ
ประกันภัยต่ อ

ประเภทการรับประกันภัย
อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ง
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด
รวม

127.3
89.7
1,118.0
599.6
1,934.6

2562
สุทธิ

ก่ อนการ
ประกันภัยต่ อ

108.7
63.3
1,108.2
459.3
1,739.5

131.8
89.6
1,155.9
586.8
1,964.1

สุทธิ
115.6
67.7
1,145.4
441.6
1,770.3

ทังนีสําหรับข้ อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี
หน่วย : ล้ านบาท
รายการ
สํารองประกันภัยส่วนทีเรียกคืนจากบริษทั ประกันภัยต่อ
เงินค้ างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้ จากการประกันภัยต่อ

จํานวน
417.5
60.6
-

5. มูลค่ า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีสินจากสัญญาประกันภัย
หนีสินจากสัญญาประกันภัย
หนีสินจากสัญญาประกันภัยประกอบด้ วยสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้ างจ่ายและ
สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้
กระบวนการทีเกียวข้ องในการกําหนดสมมติฐานของสํารองค่ าสินไหมทดแทนและค่ าสินไหม
ทดแทนค้ างจ่ าย
บริ ษัท ฯ กําหนดสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้ างจ่ายตามข้ อมูลประสบการณ์ของ
บริษัทฯ สมมติฐานทีใช้ ในการประมาณการมีจุดมุ่งหมายเพือให้ ประมาณการหนีสินทีจะรองรับหนีสินทีเกิดจาก
สัญญาประกันภัยเท่าทีสามารถคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม เนืองจากความไม่แน่นอนในการ
ประมาณการหนีสินสําหรับสินไหมทดแทนซึงมีโอกาสทีค่าสินไหมสุดท้ ายอาจมีผลแตกต่างกับหนีสินทีประมาณ
การไว้
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การประมาณการหนีสินประมาณขึน ณ วันทีรายงาน สําหรับค่าสินไหมทดแทนทีคาดว่าเกิดขึนทังหมด ณ
วันทีรายงาน ไม่ว่าจะได้ รับรายงานหรื อไม่ก็ตาม รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน บริษัทฯ ได้ ใช้
หลายวิธีการทางสถิติในการจัดทําสมมติฐานทีหลากหลายรวมเข้ าด้ วยกันเพือใช้ ในการประมาณการค่าสินไหม
ทดแทนทังหมด โดยประกอบไปด้ วยวิธี Chain-Ladder เกียวข้ องกับการวิเคราะห์อตั ราการพัฒนาการค่าสินไหม
ทดแทนในอดีต และการเลือกอัตราการพัฒนาการค่าสิน ไหมทดแทนขึนอยู่กับ รูปแบบการพัฒนาการของค่า
สิน ไหมทดแทนในอดีต โดยอัตราการพัฒนาการค่าสิน ไหมทดแทนทีถูกเลือกถูก นํามาใช้ ใ นการสะสมข้ อมูล
สินไหมทดแทนสําหรับแต่ละปี อบุ ตั ิเหตุ และวิธี Bornhuetter-Ferguson เป็ นการประมาณการค่าสินไหมทดแทน
สัมบูรณ์ โดยการรวมความเสียหายทีได้ รับรายงานจริงและค่าประมาณของพัฒนาการของความเสียหายทีเกิดขึน
ในอนาคตเข้ าด้ วยกัน ค่าประมาณการพัฒนาของความเสียหายในอนาคตนีจะขึนอยู่กบั ความเสียหายทีคาดว่า
จะเกิดขึน และอัตราพัฒนาการของมูลค่าความเสียหายทีเลือกของแต่ละปี อุบตั ิเหตุ การประมาณการทังสองค่า
จะถูก นํามารวมกัน โดยการใช้ สูตรทีให้ ก ารถ่วงนําหนัก บนการประมาณการจากประสบการณ์ มากขึนตาม
ระยะเวลาทีผ่านไป

รายการ
หนีสินจากสัญญาประกันภัย
- สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้
(Premium liabilities)
- สํารองค่าสินไหมทดแทน
(Claim liabilities)

ปี 2563
ราคา
ราคา
บัญชี
ประเมิน

หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2562
ราคา
ราคา
บัญชี
ประเมิน

1,934.5

1,665.6

1,964.1

1,683.4

1,055.8

1,168.5

977.5

1,079.0

หมายเหตุ
ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนีสินจากสัญญาประกันภัย ทีประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงค์หลักเพือให้ นัก
ลงทุนผู้วิเคราะห์ทางการเงินเข้ าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของหนีสินจากสัญญาประกันภัยทีเป็ นทียอมรับตามหลักการ
ทางบัญชีในประเทศไทย ซึงมูลค่าดังกล่าวจะต้ องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ ว
-

ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนีสินจากสัญญาประกันภัย ทีประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสินของบริษัทประกันวินาศภัย เพือวัตถุประสงค์หลักใน
การกํากับความมันคงทางการเงินของบริษัทฯ ประกันภัยและเพือให้ มนใจว่
ั าบริษัทฯ มีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์
ตามสัญญาประกันภัยได้ อย่างครบถ้ วนแก่ผ้ เู อาประกันภัยซึงจะต้ องประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยทีได้ รบั ใบอนุ ญาต
จากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร์ ประกันภัยทีได้ รับการยอมรับ สมมติฐานทีใช้ ในการประเมินจะต้ องสอดคล้ อง
กับประสบการณ์จริ ง หรื อในกรณีทีบริ ษัทฯ มีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้ างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้
เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ ตการรับประกันภัยของบริษัทฯ นัน นอกจากนี มูลค่าสํารองประกันภัยดังกล่าวจะต้ อง
รวมถึงค่าเผือความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึงให้ เป็ นไปตามทีสํานักงาน คปภ. กําหนด
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ข้ อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนีสินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่างราคา
บัญชีและราคาประเมินอย่างมีนัยสําคัญ อันเนืองมาจากวัตถุประสงค์และวิธีการทีแตกต่างกันในการประเมินตามทีกล่า วไว้
ข้ างต้ น ทังนีผู้ทีจะนําข้ อมูลไปใช้ ค วรศึกษาและทําความเข้ าใจถึง วัตถุป ระสงค์แ นวทางการประเมิ นราคาหนี สิน จากสัญ ญา
ประกันภัยทังสองให้ ถีถ้ วนก่อนตัดสินใจ

6. การลงทุนของบริษัท
บริ ษัทฯ มีนโยบายการลงทุนเพือสร้ างความมันคงของระดับเงินกองทุนและสร้ างมูลค่าเพิมสูงสุดให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้น โดยมุ่งเน้ นการรักษาความสมดุลระหว่างความเสียงและผลตอบแทนจากการลงทุน เพือสร้ างความมันคง
ในผลประกอบการและสินทรัพย์สทุ ธิอย่างต่อเนืองทังในระยะปานกลางและระยะยาว โดยบริษัทฯ มุ่งเน้ นการทํา
กําไรจากผลประกอบการการรับประกันภัย และไม่มีนโยบายในการใช้ ผลกําไรจากการลงทุนมาชดเชยผลขาดทุน
จากการรับประกันภัยแต่อย่างใด
บริ ษัทฯ ว่าจ้ างบริษัทจัดการการลงทุนมาเป็ นผู้จดั การการลงทุนในสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ และมี
บางส่วนทีบริหารจัดการด้ วยตนเอง โดยมีคณะกรรมการลงทุนเป็ นผู้กํากับการลงทุนให้ เป็ นไปตามนโยบายและ
เป้ าหมายทีบริ ษัทฯ กําหนด โดยมีการกําหนดทบทวนนโยบายและแผนการลงทุน และโครงสร้ างสัดส่วนการ
ลงทุนทีเหมาะสมเป็ นรายปี มีปัจจัยหลักในการพิจารณา ได้ แก่ กระแสเงินสดทีต้ องดํารงไว้ ระยะเวลาเฉลียของ
หนีสิน ระดับ ความเพียงพอของเงินกองทุน การจ่ายเงิน ปั นผล การใช้ เ งินทุนอย่างมีประสิท ธิผล และความ
เหมาะสมระหว่างผลตอบแทนการลงทุนกับความเสียง
บริ ษัทฯ เน้ นการลงทุนในสินทรัพย์ทีมีความมันคงสูง อาทิ พันธบัตรรัฐบาล เพือช่วยลดความเสียงด้ าน
สภาพคล่องทางการเงิน และเลือกลงทุนในตราสารหนีภาคเอกชน หุ้นกู้ หรือเงินฝากในสถาบันการเงิน ทีมีอนั ดับ
ความน่าเชือถือไม่ตํากว่าเกณฑ์ขนตํ
ั าทีกําหนดไว้ พร้ อมทบทวนอันดับเครดิต ฐานะการเงิน และความสามารถ
ในการชําระคืนเงินต้ นและดอกเบียของผู้ออกตราสารหนีอย่างสมําเสมอ เพือเป็ นการลดความเสียงด้ านเครดิต
จากการลงทุน บริษัทฯ มีการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนค่อนข้ างตํา
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หน่วย : ล้ านบาท
ประเภท
สินทรัพย์ ลงทุน
เงิ น ฝากสถาบัน การเงิ น และ
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี (พันธบัตร,หุ้นกู้,
ตัวสัญญาใช้ เงิน,ตัวแลกเงิน,
หุ้นกู้แปลงสภาพ และสลาก
ออมทรัพย์)
ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม)
หน่วยลงทุน
เงิ น ให้ กู้ ยื ม ,เงิ น ให้ เช่ า ซื อรถ
และให้ เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิง
ใบสําคัญแสดงสิทธิการซือหุ้น
หุ้นกู้ หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนอืน
รวมสินทรัพย์ ลงทุน

มูลค่ า ณ วันที 31 ธันวาคม
ปี 2563
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

ปี 2562
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

427.2

427.2

342.1

342.1

2,531.3

2,531.3

2,511.0

2,511.0

221.7

312.2

140.7

228.6

81.3

81.3

30.3

30.6

-

-

-

-

3,261.5

3,352.0

3,024.1

3,112.3

หมายเหตุ
ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนีสิน ทีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนีสินทีประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่า
ด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสินของบริษัทประกันวินาศภัย เพือวัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมันคงทางการเงินของ
บริษัทประกันภัย และเพือให้ มนใจว่
ั าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้ อย่างครบถ้ วนแก่ผ้ ูเอา
ประกันภัย

7. ผลการดําเนินงานและอัตราส่ วนทางการเงิน
ในต้ นปี 2563 ได้ เกิดเหตุการณโรคระบาดของเชือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไปทัวโลก รวมถึง
ประเทศไทยรั ฐ บาลไทยจึ ง ได้ ประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น (Lockdown) ในหลายพื นที รวมทั ง
กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมเพือควบคุมการแพร่ ระบาดของเชือไวรัส จึง
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ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากโดยเฉพาะต่ออุตสาหกรรมการท่องเทียวและ
การเดินทางภายในและต่างประเทศซึงหยุดชะงักลงทันที การส่งสินค้ าได้ ลดลง จากเหตุการณ์ดงั กล่าวมี
ผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยประเภทการเดินทางและประกันภัยขนส่งสินค้ าทางทะเลและลูกค้ าผู้เอา
ประกันจํานวนหนึงได้ ชะลอการทําประภันภัยและขอยกเลิกกรมธรรม์ในขณะนัน
ในปี 2563 บริษัทฯ มีเบียประกันภัยรับรวมจํานวน 3,638 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2562 คิดเป็ นร้ อยละ
10.3 โดยเบียประกันภัยของบริษัทฯ ทีลดลงนันเป็ นผลมาจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทีกระทบ
ต่อยอดขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยหลายประเภท แต่กลับมีผลดีต่ออุบัติเหตุรถยนต์ทีลดลง เนืองจากก
การใช้ รถน้ อยลงในช่วงระยะเวลา 4 เดือนตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทําให้ ค่าสินไหมทดแทน
รถยนต์ลดลง ผลกําไรจากการรับประกัน ภัยของบริ ษัทฯ เพิมขึนเป็ นจํานวน 188 ล้ านบาท สูงกว่าปี
2562 ซึงมีกําไรจํานวน 61 ล้ านบาทและสูงกว่าแผนธุรกิจประจําปี ทีกําหนดไว้ บริ ษัทฯ มีรายได้ และกําไร
จากการลงทุนจํานวน 58 ล้ านบาทลดลงจากปี 2562 จํานวน 9 ล้ านบาท เนืองจากอัตราผลตอบแทนใน
ตลาดตราสารหนีทีปรับตัวลดลงอย่างต่อเนือง
ในปี 2563 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิหลังหักภาษี จํานวน 204 ล้ านบาทเพิมมขึนนร้ อยละ 62 จากปี
2562 คิดเป็ นผลกําไรต่อหุ้น 143 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิมขึนเป็ นจํานวน 1,710 ล้ านบาท มีอตั ราส่วน
ความเพียงพอของเงินกองทุนในอัตราร้ อยละ 416 สูงกว่าอัตราทีกฎหมายกําหนดไว้ 4 เท่า และเพิมจาก
ปี 2562 ซึงมีอัตราร้ อยละ 330 จึงแสดงให้ เห็นว่ าบริ ษัทฯ มีฐ านะการเงินและเงินกองทุนทีแข็งแกร่ ง
สามารถรองรับการเติบโต
ในปี 2563 มาเป็ นอีกปี หนึงทีธุรกิจประกันวินาศภัยได้ รับผลกระทบค่อนข้ างมากจากสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19 บริ ษัทฯ ยังแสดงถึงความสามารถในการรักษามาตรฐาน การบริการแก่ลกู ค้ า คู่ค้า
และบุคคลภายนอกได้ อย่างดี อย่างมีคณ
ุ ภาพ อีกทังพนักงานทุกคนยังปลอดภัยจากเหตุการณ์ดงั กล่าว
ความสําเร็ จ จากการดําเนินธุรกิจในสถานการณ์ที ไม่ ป กติครังนี เป็ นการพิ สูจน์ ถึงความพร้ อมและ
ความสามารถของผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน รวมทังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีบริ ษัทฯ ได้ ลงทุน
พัฒนามาอย่างต่อเนือง
หน่วย : ล้ านบาท
รายการ
2563
2562
เบียประกันภัยรับรวม
3,638
4,055
เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้ สทุ ธิ
3,083
3,346
รายได้ จากการลงทุน และรายได้ อืน
74
85
กําไรสุทธิ
204
126
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อัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญ (ร้ อยละ)
อัตราส่ วน
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน ( Loss Ratio)
อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายในการดําเนินธุรกิจกันภัย ( Expense Ratio)
อัตราส่วนรวม ( Combined Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ( Return on equity)

2563
45.8
17.8
94.4
309

2562
51.8
15.7
97.5
312

12.5

8.3

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
บริ ษัท ฯ มีน โยบายในการบริ หารเงิน กองทุนตามระดับความเสียง และมีก ารกําหนดกรอบ
ระดับความเสียงทียอมรับได้ (Risk Appetite Framework “RAF”) ทังในภาพรวมองค์กรและระดับความ
เสียงหลัก พร้ อมทังระดับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio “CAR”)
เป็ นเกณฑ์ภายในของบริ ษัทฯ ทีสูงกว่าเกณฑ์ในระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าของสํานักงาน คปภ.
ซึงบริ ษัทฯ ใช้ เป็ นแนวทางในการรักษาระดับเงินกองทุนของบริ ษัทฯ ตลอดระยะเวลาทีดําเนินงาน และ
ใช้ ติดตามพิจารณาดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงตามทีกําหนดไว้ ในแผนการบริหารเงินกองทุน (Capital
Management Plan “CMP”) หากค่า CAR ตํากว่าระดับทีบริ ษัทฯ ตังไว้ รวมถึงมีการทบทวนประเมิน
RAF, CMP และเกณฑ์ ค่ า CAR โดยคณะกรรมการบริ ห ารความเสี ยงเป็ นรายปี (หรื อ เมื อมี ก าร
เปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญทีมีผลกระทบสูงต่อเงินกองทุนของบริ ษัทฯ) เพือเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิ
บริษัทฯ มีการจัดทําประมาณการค่า CAR ในอนาคต สอดคล้ องไปกับระยะเวลาในการจัดทํา
แผนธุรกิจ พร้ อมกับพิจารณาการทดสอบภาวะวิกฤติและการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Stress Test and
Sensitivity Analysis) สํ า หรั บ เหตุ ก ารณ์ ที มี โ อกาสเกิ ด ขึ นและส่ ง ผลกระทบในเชิ ง ลบต่ อ ผลการ
ดําเนินงานและเงินกองทุนของบริษัทฯ เช่น ความเสียหายมหันตภัย อัตราค่าสินไหมสูงกว่าสมมติฐานใน
แผน หรื อการขาดทุนจากการลงทุน เป็ นต้ น เพือให้ มันใจว่าบริ ษัทฯ จะมีเงินกองทุนเพียงพอต่อการ
ดําเนินธุรกิจตามแผนทีวางไว้ และสามารถทนทานต่อสถานการณ์เชิงลบทีอาจเกิดขึนได้
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนทีร้ อยละ 416.4
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานในระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าของสํานักงาน คปภ. ทีร้ อยละ 140 และจาก
การทดสอบภาวะวิกฤติทีคาดการณ์ว่าบริษัทฯ อาจต้ องเผชิญ สามารถสรุปได้ ว่าระดับเงินกองทุนของ
บริ ษัท ฯ ยังคงสูงกว่าระดับทีกฎหมายกําหนด และมีความเพีย งพอต่อการดําเนินตามแผนธุรกิจใน
อนาคตแม้ ว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงต่าง ๆ ตามทีตังสมมติฐานไว้
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รายการ
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
- หนีสินจากสัญญาประกันภัย
- หนีสินอืน
ส่วนของเจ้ าของ
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที ทีเป็ นส่วนของเจ้ าของต่อเงินกองทุนที
ต้ องดํารงตามกฎหมาย (ร้ อยละ)
อัตราส่วนเงินกองทุนชันที ต่อเงินกองทุนทีต้ องดํารงตามกฎหมาย
(ร้ อยละ)
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้ อยละ)
เงินกองทุนทีสามารถนํามาใช้ ได้ ทงหมด
ั
เงินกองทุนทีต้ องดํารงตามกฎหมาย

หน่วย : ล้ านบาท
ณ วันที 31 ธันวาคม
2563
2562
5,725
5,470
4,015
3,904
2,990
2,942
1,025
962
1,710
1,566
416.4

329.9

416.4
416.4
1,553.5
373.1

329.9
329.9
1,491.8
452.2

หมายเหตุ
- ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการกําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทัง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย กําหนดให้ นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการทีจําเป็ นใน
การกํากับดูแลบริษัททีมีอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตํากว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนทีใช้ ในการกํากับ (supervisory
CAR) ทีกําหนดไว้ ในประกาศฯ ได้
- รายการข้ างต้ นคํานวณโดยใช้ ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการประเมินราคา
ทรัพย์สินและหนีสินของบริษัทประกันวินาศภัย และประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการกําหนด
ประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทังหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย

. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับรอบปี ปฏิทินทีล่ วงมาทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ
แสดงความเห็นแล้ ว
รายละเอี ย ดงบการเงิ น และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ แสดงอยู่ ใ นเว็ บ ไซต์ ที
https://www.msig-thai.com/about-us#FinancialReports

