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ส่ วนที 2 รายละเอียดการเปิ ดเผยข้ อมูล
1. ประวัติบ ริ ษัท นโยบาย วัต ถุป ระสงค์ กลยุทธ์ ในการดําเนินธุ รกิจ รายละเอีย ดผลิตภัณฑ์ และ
บริการ รวมถึงช่ องทางการติดต่ อกับบริษัท
1.1 ประวัติบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 130 ปี โดยเริ มต้ นในปี พ.ศ. 2432 กลุ่มบริษัท
คอมเมอร์ เชียลยูเนียนแอชชัวรันส์ ได้ แต่งตังให้ บริ ษัท แองโกล-สยาม จํากัดเป็ นตัวแทนในการดําเนินธุรกิจ
ประกันวินาศภัยในประเทศไทย ดังปรากฎหลักฐานในหอทะเบียนบริ ษัททีกรุงลอนดอนและหนังสื อคู่มือ
Instructions to Colonial & Foreign Branches & Agent ทีจัดพิมพ์ในปี พ.ศ. 2445 โดยสํานักงานใหญ่ใ น
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึงปั จจุบนั บริษัทฯ ได้ เก็บรักษาไว้ เป็ นอย่างดี
ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 กลุ่มบริ ษัท คอมเมอร์ เชียลยูเนียนแอชชัวรันส์ ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ประกันวินาศภัย โดยการจัดตังเป็ นสํานักงานสาขาประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2526 บริ ษัทฯ ได้ ขอจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลประเภทบริ ษัทจํากัด ในนามบริ ษัท คอมเมอร์
เชียล ยูเนียน ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด และได้ ดําเนินธุรกิจเจริญเติบโตอย่างมันคงตลอดมา จนถึงในปี
พ.ศ. 2541 บริ ษัทฯ ได้ ควบรวมกิจการกับบริ ษัท เยนเนอรัล แอ็คซิเดนท์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด
พร้ อมกับ เปลียนชื อเป็ นบริ ษั ท ซี จี ยู ประกัน ภัย (ไทย) จํ ากัด และต่อมาได้ เ ปลียนชื อเป็ น บริ ษั ท อวีว่า
ประกันภัย (ไทย) จํากัด ตามกลุม่ ผู้ถือหุ้นทีดําเนินกิจการทัวโลก
ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มมิตซุย สุมิโตโม ประกันภัย (ปั จจุบนั เป็ นบริษัทในเครื อของกลุ่ม เอ็มเอส แอนด์ เอดี)
ได้ ซือกิจการประกันภัยของกลุ่มอวีวา่ 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 42 ประเทศ เอ็มเอส แอนด์ เอดี
ประกันภัย ได้ ให้ บริ การใน 5 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจประกันวินาศภัย (ภายในประเทศญี ปุ่ น) ธุรกิจประกันชีวิต
(ภายในประเทศญีปุ่ น) ธุรกิจในต่างประเทศ ธุรกิจสถาบันการเงิน และธุรกิจเกียวกับการบริหารความเสียงภัย
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1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษั ท ฯ มุ่งมันพัฒนาบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ นบริ ษั ท ประกัน ภัย ชันนํ าที มีก ารใช้ ดิจิ ทัลเทคโนโลยี มาพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการให้ แก่สงั คม ด้ วยความมันคง ยุติธรรม เข้ าถึงง่าย จากการใช้ ช่องทางดิจิทัล
พร้ อมความคิดสร้ างสรรค์ และทีมงานทีมีคณ
ุ ภาพเป็ นเลิศ
สภาพแวดล้ อมในการดําเนินธุรกิจ
การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2562 อยู่ทีอัตราร้ อยละ 2.4 ซึงตํากว่าปี 2561 เนืองจากปริมาณ
การส่งออกของสินค้ าและการบริ การทีลดลงอันเป็ นผลมาจากสถานการณ์สงครามการค้ าและการชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจทัวโลก ในภาคการเกษตรการผลิตลดลงจากปั ญหาภัยแล้ งและอุทกภัย อุปสงค์ ในประเทศ
ลดลงเนืองจากการลงทุนของภาคเอกชนทีตํากว่าการคาดการณ์และการส่งออกทีถดถอยลง นอกจากนียัง
เกิดจากภาวะหนีครัวเรื อนทีอยู่ในระดับสูง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยมีนโยบายปรับลดอัตราดอกเบียลง
จากร้ อยละ 1.50 เป็ นร้ อยละ 1.25 ในเดือนพฤศจิกายน 2562 เพือรองรับการเติบโตทีผันผวนและเงินบาทที
แข็งค่าขึน และยังคาดการณ์วา่ การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทีแท้ จริ งในปี 2563 จะอยู่ทีร้ อย
ละ 2.7 ซึงเป็ นผลกระทบอันไม่พึงประสงค์จากสงครามการค้ าทีกําลังดําเนินอยู่
ในปั จจุบนั ตลาดประกันวินาศภัยมีการขยายตัวอย่างต่อเนืองและการเติบโตขึนคาดการณ์อยูท่ ีร้ อยละ 45 ต่อปี โดยได้ แรงหนุนจากการลงทุนของภาครัฐในโครงสร้ างพืนฐาน การท่องเทียว การเติบโตของการนําเข้ า
และส่งออก และยอดขายรถยนต์ใหม่ ยอดขายรถยนต์ใหม่ในปี 2562 คาดการณ์วา่ จะเพิมขึนร้ อยละ 2.44
เป็ น 1.05 ล้ านหน่วยเมือเทียบกับการเติบ โตในปี 2561 ร้ อยละ 19.5 ซึงเป็ นระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี การ
ประกันภัยรถยนต์ยงั คงเป็ นผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจซึงคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 57 ถึง 60% ของการ
ประกันวินาศภัย
ในทางกลับกันพอร์ ตของบริ ษั ทฯ ลดลงในช่วงสามปี ทีผ่านมา อัน เป็ นผลมาจากความพยายามและ
มาตรการต่างๆ ทีบริษัทฯ ดําเนินการเพือปรับปรุงศักยภาพในการทํากําไรจากการรับประกันภัยรถยนต์ ทังนี
สัดส่วนการประกันภัยรถยนต์ของบริษัทฯ ณ เดือนมิถนุ ายน 2562 อยู่ทีอัตราร้ อยละ 51 ซึงตํากว่าภาพรวม
อุตสาหกรรมทีร้ อยละ 59
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กลยุทธ์ และแผนงานหลัก
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ และช่ องทางการจําหน่ ายในยุคดิจทิ ัล
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทีเหมาะสมกับลูกค้ าแต่ละกลุม่ พัฒนาช่องทางการจําหน่ายทุกช่องทางผ่านดิจิทลั
และมุง่ สร้ างความความประทับใจแก่ลกู ค้ าในทุกกระบวนการทางดิจิทลั
2. ด้ านการเติบโตอย่ างยังยืน
ลดสัดส่วนของการประกัน ภัยรถยนต์และมุ่งเน้ นการเติบ โตธุรกิจรายย่อยประเภทอืน รวมถึงการรับ
ประกันภัยสินค้ าทางทะเลและขนส่ง เพือผลกําไรทียังยืน
3. ด้ านดิจทิ ลั แอปพลิเคชันและการบริการทีเป็ นเลิศ
พัฒนาดิจิ ทัลแอปพลิเ คชัน ที ตอบสนองต่อความต้ องการลูก ค้ า และผู้ใ ช้ งานภายในองค์ ก ร พัฒนา
ศูนย์บริการลูกค้ า และประเมินความพึงพอใจของลูกค้ าและคูค่ ้ าเพือพัฒนาบริการอย่างต่อเนือง
4. ด้ านโครงสร้ างพืนฐานเพือการพัฒนาในยุคดิจิทัลและการป้องกันความเสียงจากภัยทาง
ไซเบอร์
พัฒนาปรับปรุงโครงสร้ างเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือให้ พนักงานสามารถทํางานได้ ทุกทีทุกเวลา สร้ าง
โครงสร้ างพืนฐานทีเอือให้ การพัฒนาแอปพลิเคชันรวดเร็วขึน และลงทุนในระบบป้องกันความเสียงด้ าน
ไซเบอร์ เพือรองรับการขยายธุรกิจทางดิจิทลั
5. ด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์ กร
พัฒนาบุคคลากรให้ มีความพร้ อม มีความผูกพันกับองค์กร ส่งเสริมความก้ าวหน้ าในสายงานอาชีพ และ
พัฒนาความสามารถด้ านดิจิทลั ของพนักงานให้ สอดคล้ องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ
6. ด้ านการปฏิบัติตามกฎหมายและการกํากับดู แลกิจการทีดี และการบริหารจัดความเสียง
แบบองค์ รวม
พัฒนาปรับปรุงการบริหารความเสียง การควบคุมภายใน และการติดตามดูแลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ข้ อบังคับ เพือให้ มนใจว่
ั ามีระบบการกํากับดูแลกิจการและการบริหารความเสียงขององค์กรทีดี
บริษัทฯ ต้ องเผชิญความท้ าทายหลายด้ านในการดําเนินธุรกิจให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้ โดยเฉพาะ
ในการผลัก ดันการเติบโตในรูป แบบดิจิ ทัลอย่างมีกํ าไร และการปรับปรุ งผลประกอบการของการประกั นภัย
รถยนต์ทีตลาดมีการแข่งขันรุนแรงและแนวโน้ มต้ นทุนความเสียหายทีเพิมขึน อีกทังต้ องรักษาระดับอัตราส่วน
ความเพียงพอของเงินกองทุนให้ แข็งแกร่ง แม้ ว่าการเติบโตทางธุรกิจและการแข่งขันจะมีความท้ าทายอย่างยิง
บริษัทฯ มันใจว่าคณะผู้บริหารได้ วางแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทีเหมาะสมทีจะนําไปสูผ่ ลสําเร็จตามเป้าหมายได้
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1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทฯ ให้ บริ การรับประกันวินาศภัยแก่ลกู ค้ าทุกกลุ่ม ทังลูกค้ ารายบุคคล ลูกค้ าองค์กร ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ โดยรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ผ่านช่องทางการขายต่าง ๆ มีพนักงานมากกว่า 800 คน และมี
สาขาและสาขาย่อยกว่า แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทีพร้ อมจะให้ บริการทีเป็ นเลิศแก่ผ้ เู อา
ประกันภัย เป็ นไปตามคุณค่าหลักขององค์กร 5 ประการ ได้ แก่
มุ่งเน้ นลูกค้ า เรามุง่ มันตลอดเวลาทีจะส่งมอบหลักประกันความมันคงให้ กบั ลูกค้ า เพือสร้ างความพึง
พอใจอย่างสูงสุด
มีคุณธรรม เราดําเนินธุรกิจด้ วยความจริงใจ เป็ นธรรม และเทียงตรง
ทํางานเป็ นทีม เราเติบโตก้ าวหน้ าไปพร้ อมกัน ด้ วยการเคารพและยอมรับความคิดเห็นซึงกันและกัน
รวมถึงการแบ่งปันความรู้ และแนวคิดต่าง ๆ
มีความสร้ างสรรค์ เรารับฟั งผู้เกียวข้ องทุกภาคส่วน เพือนํามาพัฒนากระบวนการทํางานและการ
ดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง
เป็ นมืออาชีพ เราทุ่มเทอย่างต่อเนืองในการพัฒนาทักษะและความเชียวชาญ เพือส่งมอบการบริการที
มีคณ
ุ ภาพสูงสุด
1.4 รายละเอี ย ดลั ก ษณะผลิ ต ภั ณ ฑ์ บริ ก ารที สํ า คั ญ ของบริ ษั ท และสั ด ส่ วนร้ อยละของเบี ย
ประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย
บริ ษัทฯ มีผลิตภัณฑ์การรับประกันภัยครอบคลุมทุกประเภท อาทิเช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันอัคคีภยั สําหรับทีอยู่อาศัยและทรัพย์สิน ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ประกัน ภัย ขนส่งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ และอืน ๆ บริ ษั ท ฯ มีความมุ่งมันที จะพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ ใ ห้
เหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ าในกลุม่ ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น ลูกค้ ารายบุคคล ลูกค้ าองค์กร หรือ บริษัท โดยมี
สัดส่วนร้ อยละของเบียประกันภัยดังตารางต่อไปนี
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ตารางสัดส่วนร้ อยละของเบียประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจําปี 256
หน่วย : ล้ านบาท

3.74

0.04

11.38

1.97

50.83

5.26

-

33.26

761.92

110.66 179.88

-

0.82

18.79

2.73

อื นๆ

79.97 2,060.93 213.45

สุขภาพ

461.25

อุบัติเหตุส่วน
บุคคล

1.61

วิศวกรรม

151.76

ความรั บผิดต่ อ
บุคคลภายนอ

ความเสียงภัย
ทรั พย์ สิน

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ภาคบังคับ

ภาคสมัครใจ

การประกันภัย
รถยนต์

สินค้ า

จํานวนเบีย
ประกันภัย
รับโดยตรง
สัดส่วน
ของเบีย
ประกันภัย
(ร้ อยละ)

ตัวเรื อ

รายการ

การ
ประกัน
อัคคีภยั

การประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ ง

4.44

หมายเหตุ: ข้ อมูลมาจากรายงานประจําปี
รายชือผลิตภัณฑ์ทงหมดสามารถอ้
ั
างอิงได้ จากเว็บไซต์บริษัทฯ ตามลิงค์ www.msig-thai.com

รวม

4,054.69

100.00
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1.5 ช่ องทางการติดต่ อบริษัท วิธีการ และระยะเวลาทีใช้ ในการเรี ยกร้ อง พิจารณา และชดใช้ เงิน
หรือค่ าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
บริ ษัทฯ ยึดมันในการให้ บริ การชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนอย่างรวดเร็วและเป็ นธรรมแก่ผ้ เู อาประกันภัย
ทุกราย จึงได้ พฒ
ั นาช่องทางการบริการสินไหมทีหลากหลายและครอบคลุม รวมถึงพัฒนากระบวนการพิจารณา
ชดใช้ คา่ สินไหมให้ รวดเร็วเพือตอบสนองต่อความต้ องการของผู้เอาประกันภัยให้ มากทีสุด
นอกจากนีบริ ษัทฯ ได้ จัดตังศูนย์รับเรื องร้ องเรี ยนสําหรับผู้บริ โภคทีมีมาตรฐาน จนได้ รับรางวัลศูนย์รับ
เรืองร้ องเรียนดีเด่นจากสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ติดต่อกันถึง 3 ปี (พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2560)
ในปี 2561 บริ ษั ท ฯ ได้ รับ รางวัลบริ ษั ท ประกัน ภัย ที ใช้ ระบบสิน ไหมอัตโนมัติดีเ ด่น จากสํานัก งาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จํากัด และสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยรางวัล E-Claim Award นีได้ คดั เลือกบริ ษัทประกันภัยทีนํา
ข้ อมูลข้ อเท็จจริ งเข้ าสู่ระบบสินไหมอัตโนมัติได้ อย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง และรวดเร็ว 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 งเคลมออนไลน์ผา่ นแอปพลิเคชัน SpeeDi
- สอบถามเกียวกับสินไหมเบืองต้ นผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ด้ วยอีเมลหรือไลฟ์แชททีลิงค์
www.msig-thai.com
- รายละเอียดและวิธีการเรียกร้ องสินไหมสามารถอ้ างอิงได้ จากเว็บไซต์บริษัทฯ ตามลิงค์
www.msig-thai.com
1.5.2 ขันตอนการพิจารณาและการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน
เมือเกิดสินไหม ผู้เอาประกันภัยควรติดต่อบริษัทฯ ตามช่องทางข้ างต้ นโดยเร็ว และนําส่งเอกสาร
ทีเกียวข้ อง ทังนีรายละเอียดแบบฟอร์มเอกสาร เอกสารประกอบต่าง ๆ และวิธีการเรี ยกร้ องสินไหม
ทดแทน บริษัทฯ ได้ แสดงไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพือให้ ผ้ เู อาประกันภัยสามารถอ้ างอิงและนํามาใช้
โดยสะดวกตามลิงค์ www.msig-thai.com
1.5.3 ระยะเวลาการพิจารณาและชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน
ระยะเวลาการพิจารณาค่ าสินไหมทดแทน
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การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ: ภายใน 7 วัน นับจากวันทีบริษัทฯ ได้ รับเอกสารประกอบการ
พิจารณาครบถ้ วนและถูกต้ อง
 การประกั น ภั ย รถยนต์ ภ าคสมัค รใจ: ภายใน 15 วั น นั บ จากวั น ที บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ เอกสาร
ประกอบการพิจารณาครบถ้ วนและถูกต้ อง
 การประกันภัยประเภทอืน ๆ : ภายใน 30 วัน นับจากวันที บริ ษัทฯ ได้ รับเอกสารประกอบการ
พิจารณาครบถ้ วนและถูกต้ อง
ระยะเวลาการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน: 15 วันนับจากวันทีผู้เรียกร้ องตอบตกลงข้ อเสนอ
จากทางบริษัท


หมายเหตุ ในกรณีมเี หตุอนั ควรสงสัยว่าการเรียกร้ องเพือให้ บริษัทฯ ชดใช้ ตามกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าวข้ างต้ นไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาทีกําหนดไว้ อาจ
ขยายออกไปอีกได้ ตามความจําเป็ น แต่ทงนี
ั จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ทีบริษัทฯ 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 หารงานให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีจริ ยธรรม ซือสัตย์สจุ ริ ต และสามารถ
ตรวจสอบได้ เพือสร้ างคุณค่าให้ กิจการเติบโตอย่างมันคงยังยืน และเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
ซึงจะนําไปสู่ความสําเร็จและเพิมความสามารถในการแข่งขันในตลาดธุรกิจประกันภัย พร้ อมกับบรรลุพนั ธกิจ
ของบริษัทฯ และเป็ นไปตามคุณค่าหลักขององค์กร
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ กําหนดให้ มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยให้ ความสําคัญในเรืองสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นและการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส ระบบการควบคุม
ภายในและระบบการตรวจสอบภายใน บทบาทของบริษัทฯ ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ความรับผิดชอบต่อสังคม
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน ทังนี เพือให้ เป็ นไปตามแนวปฏิบัติ โครงสร้ าง คุณสมบัติ และข้ อพึง
ปฏิบัติทีดีของกรรมการบริษัทประกันวินาศภัย และหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของสํานักงานคณะกรรมการ
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กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพือให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือ และ
ปฏิบตั ิร่วมกันอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี บริษัทฯ ยังบริหารกิจการภายใต้ กรอบการควบคุมภายในทีดีโดยยึดมาตรฐานสากล COSO
Framework ซึงประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบทีมีความเกียวเนืองสัมพันธ์กนั คือ สภาพแวดล้ อมการควบคุม การ
ประเมินความเสียงกิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสือสาร และการติดตามและประเมินผล และ
เป็ นไปตามหลักโครงสร้ าง Three Lines of Defense แบบเต็มรูปแบบ เพือให้ มนใจว่
ั าการดําเนินงานของบริษัทฯ
จะเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวตั ถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และข้ อบังคับของบริษัทฯ และมีรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหารทีถูกต้ อง
การกํ า กับ ดูแ ลตามแนวปฏิ บัติ ส ากล Three Lines of Defense ประกอบไปด้ ว ย หน่ ว ยงานธุร กิ จ
หน่วยงานกํากับดูแล และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึงทัง 3 หน่วยงานต้ องทํางานประสานกันผ่านกระบวนการ
ทํางานทีกําหนดไว้ ในแต่ละระดับ ดังนี
1. ในระดับ หน่วยงานธุรกิ จ (First Line of Defense) จะต้ องมีก ารแบ่งแยกหน้ าที ระหว่างผู้ป ฏิบัติง าน
ผู้ควบคุมงาน เพือให้ เกิดการตรวจสอบการทํางานระหว่างกันอย่างเหมาะสม และจัดให้ มีการรายงานข้ อมูล
ทางการเงินทีถูกต้ อง ทันเวลา และเชือถือได้ มีระเบียบปฏิบตั ิทีกําหนดให้ พนักงานตรวจสอบประเมินผลและ
สอบทานการทํางานของตนเอง มีกระบวนการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้ เกิดประโยชน์
2. กระบวนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานธุรกิจต่าง ๆ จะต้ องอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับ
ดูแลบริษัท (Second Line of Defense) ซึงเป็ นผู้กําหนดกรอบระเบียบปฏิบตั ิ เพือให้ มนใจว่
ั า การปฏิบตั ิงาน
ของหน่วยงานธุรกิจอยู่ภายใต้ การควบคุมภายในทีดี เป็ นไปตามข้ อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้ อง รวมถึง
การบริหารความเสียงด้ านต่าง ๆ ของบริษัทฯ
3. หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Third Line of Defense) ซึงจัดเป็ นหน่วยงานกํากับดูแลในลําดับสุดท้ าย
และต้ องเป็ นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้ าทีในการตรวจสอบเพือประเมิน
ความเพียงพอของกระบวนการกํากับดูแล การบริ หารความเสียง และการควบคุมของหน่วยงานธุรกิจและ
หน่วยงานกํากับดูแลอีกครัง รวมถึงการทําหน้ าทีในการให้ คําปรึกษาเพือสนับสนุนแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพือให้
มันใจว่า บริษัทฯ จะบรรลุวตั ถุประสงค์ทีกําหนดไว้ ภายใต้ การกํากับดูแลและการควบคุมภายในทีดี
2.2 โครงสร้ างองค์ กรของบริษัท
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2.3 โครงสร้ างการจัดการของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ทําหน้ าทีในการควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ให้ บ รรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยยึดมันในหลัก การกํ ากับ ดูแลกิจ การที บริ ษั ท ฯ มี ผ้ ทู รงคุณ วุฒิทีมี
ประสบการณ์ ห ลากหลายในสาขาต่าง ๆ ทังจากในประเทศและต่างประเทศ และผู้ท รงคุณ วุฒิจ ากธุรกิ จ
ประกันภัยและนอกธุรกิจประกันภัย
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้ วยรายชือดังต่อไปนี
1. นายอรรณพ พรธิติ
2. นายอลัน จอห์น วิลสัน
3. นายศานิต ร่างน้ อย
4. นายเทวัญ เลียวบุรินทร์
5. นายฮิเดยูกิ ทานากะ
6. นายบุญชู อังชัยสุขศิริ
7. นายรัฐพล กิติศกั ดิ ไชยกุล
ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้ วยรายชือดังต่อไปนี
1. นายรัฐพล กิติศกั ดิ ไชยกุล ตําแหน่ง กรรมการผู้อํานวยการ
2. นายสุรชัย รัถยาวิศิษฏ์
ตําแหน่ง ผู้จดั การใหญ่ฝ่ายรับประกันภัย
3. นางสาวสุพร เร้ าปิ ติวงษ์ กลุ ตําแหน่ง ผู้จดั การใหญ่ฝ่ายการเงินและบัญชี
4. นางสาวสถาพร ธานีรัตน์
ตําแหน่ง ผู้จดั การใหญ่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นางสาวภาวนา ไทยสุวรรณ ตําแหน่ง ผู้จดั การใหญ่ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และบริหารความเสียง
6. นางลลิตา สุวรรณรัตน์
ตํ า แหน่ ง ผู้จัด การใหญ่ ฝ่ ายกํ า กับ การปฏิ บัติต ามข้ อ กํ า หนดและ
กฎหมาย
7. นายวรพล โลพันธ์ศรี
ตําแหน่ง ผู้จดั การใหญ่ฝ่ายตรวจสอบภายใน
. นายสุรชัย ไตรวิทยางกูร
ตําแหน่ง ผู้จดั การใหญ่ฝ่ายสินไหม
. นายสมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ ตํ า แหน่ ง ผู้อํ า นวยการอาวุโ สฝ่ ายทรั พ ยากรมนุษ ย์ แ ละบริ ห าร
ประสบการณ์ลกู ค้ า
2.4 คณะกรรมการชุดย่ อย
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ ประกอบไปด้ วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึงเป็ น
กรรมการอิสระ 2 ท่าน และเป็ นกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริหารอีก 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระทําหน้ าทีเป็ นประธาน
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คณะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ทีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านบัญชี
และการเงิน 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 ดําเนินการพิจารณาแต่งตังและ
กําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง โยกย้ าย เลิกจ้ าง การ
กําหนดค่าตอบแทน และพิจารณาผลงานประจําปี ของหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงเป็ นอีกช่องทาง
หนึงในการรับเรื องร้ องเรี ยน เพือให้ ครอบคลุมข้ อร้ องเรี ยนจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม และรับทราบผลการ
ดําเนินการแก้ ไขเรื องร้ องเรี ยนดังกล่าวเพือให้ มนใจว่
ั ามีการจัดการข้ อร้ องเรี ยนอย่างเหมาะสมและโปร่งใส และ
ปฏิบตั ิงานอืนใดทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสียง
คณะกรรมการบริหารความเสียง ประกอบด้ วยกรรมการผู้อํานวยการ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผู้บริหารระดับสูง ซึงได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ดังรายชือต่อไปนี
1. นายรัฐพล กิติศกั ดิ ไชยกุล
2. นางสาวภาวนา ไทยสุวรรณ
3. นายสุรชัย รัถยาวิศิษฏ์
4. นายสุรชัย ไตรวิทยางกูร
5. นางสาวสุพร เร้ าปิ ติวงษ์ กลุ
6. นางสาวสถาพร ธานีรัตน์
7. นางลลิตา สุวรรณรัตน์
8. นายอะสึฮิโระ สะเอะคิ
9. นายวิลเลียม วุง ซอง
10. นางสาวเศรณี สุทธิพงศ์เกียรติ
โดยกรรมการบริ ห ารความเสียง เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถในสาขาต่าง ๆ และมีความ
เหมาะสม มีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการพิจาณา กําหนดนโยบาย และให้ ความเห็นเกียวกับการจัดทํ า

12

นโยบาย ทบทวน กํากับ และติดตามการบริหารความเสียงของบริษัทฯ โดยรวม และครอบคลุมถึงกิจกรรมหลัก
ของบริ ษั ท ฯ เพื อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ว่าด้ วยเรือง การกําหนดมาตรฐานขันตําในการบริหารจัดการความเสียงของบริษัทประกันวินาศภัย
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้ วยกรรมการที ไม่ เ ป็ นผู้บริ ห าร กรรมการผู้อํ า นวยการ
ผู้เชียวชาญด้ านการลงทุน และผู้บริหารระดับสูง ซึงได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ดังรายชือต่อไปนี
1. นายอรรณพ พรธิติ
2. นายรัฐพล กิติศกั ดิ ไชยกุล
3. นางสาวสุพร เร้ าปิ ติวงษ์ กลุ
4. Mr. Richard Da Silva
5. Mr. Kenji Isomoto
6. Mr. Aidan Tucker
7. นางสาวมณีนชุ จารุสาธิต
โดยองค์ป ระกอบ และคุณ สมบัติเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับและส่งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้ วยเรือง การลงทุนประกอบธุรกิจอืนของบริษัทประกันวินาศภัย มีหน้ าทีและความ
รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการลงทุนทีเหมาะสม พิจารณาให้ ความเห็นชอบกฎระเบียบและวิธีป ฏิ บัติ
เกี ยวกับการลงทุนของบริ ษัทฯ กํ ากับ ดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริ ษัท ฯ รวมถึงการคัดเลือกและว่าจ้ าง
ผู้จัดการบริ หารจัดการกองทุนทีมีความเชียวชาญและสามารถบริ หารจัดการลงทุนให้ เป็ นไปตามนโยบายและ
กฎระเบียบการลงทุนของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงความเสียง และกฎหมายที เกียวข้ อง เพือนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้ พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนตามแผนงาน และนโยบายทีกําหนดไว้
2.4.4 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทฯ ประกอบไปด้ วยกรรมการทีไม่เป็ น
ผู้บ ริ ห าร 3 ท่าน โดยมีก รรมการอิสระ 1 ท่าน ซึ งเป็ นจํานวนกึงหนึงของจํานวนกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนทังหมด ดังรายชือต่อไปนี
1. นายอลัน จอห์น วิลสัน
2. นายอรรณพ พรธิติ
3. นายศานิต ร่างน้ อย
4. นายฮิเดยูกิ ทานากะ
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โดยกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนต้ องได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัทฯ มี
หน้ าทีและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพือให้ มีหลักการทีชัดเจน โปร่งใส และได้ รับผลตอบแทนที
เหมาะสมกับหน้ าทีและความรับผิดชอบ ดําเนินการคัดเลือก และเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมทีจะเป็ น
กรรมการของบริ ษัทฯ และผู้บริ หารระดับสูง และดูแลให้ คณะกรรมการมีขนาดและองค์ป ระกอบทีเหมาะสม
รวมถึงมีการปรับเปลียนให้ สอดคล้ องกับ สภาพแวดล้ อมทีเปลียนแปลงไป อีก ทังมีหน้ าที ในการกําหนดแนว
ทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยคํานึงถึงหน้ าทีความรับผิดชอบ และความเสียงที
เกียวข้ องด้ วย
2.5 การสรรหาและการแต่ งตังกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีหน้ าทีในการสรร
หาและคัดเลือกบุคคลทีสมควรได้ รับการเสนอชือเพือแต่งตังเป็ นกรรมการ กรรมการผู้อํานวยการ และผู้บริ หาร
ระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี
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 ถู ือหุ้นรายย่อย เสนอชื อบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื อรับ การพิจารณา
เลือกตังเป็ นกรรมการในทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
4. พิจารณาการมีสว่ นได้ สว่ นเสียและความขัดแย้ 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 ิตอ่ ไป
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้อํานวยการ และ
ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง เป็ นประจํ าทุก ปี โดยพิ จ ารณาจากผลการดําเนิน งานของบริ ษัท ฯ และผลการปฏิบัติ งาน
รายบุคคล โดยเปรี ยบเทียบกับตัวชีวัดผลการปฏิบัติงานทังทีเป็ นตัวชีวัดทางด้ านการเงิน ตัวชี วัดด้ านลูกค้ า
ตัวชีวัดด้ านการพัฒนากระบวนการทํางาน รวมทังตัวชีวัดด้ านการพัฒนาบุคลากร
3. การบริหารความเสียงขององค์ กร (Enterprise Risk Management “ERM”) และ การบริหารสินทรั พย์
และหนีสิน (Asset Liability Management “ALM”)
3.1. การบริหารความเสียงขององค์ กร (Enterprise Risk Management “ERM”)
บริ ษั ท ฯ ตระหนัก ถึงความสําคัญ ในการบริ ห ารความเสียง เพื อการเติบ โตอย่างมีเ สถี ย รภาพตาม
เป้าหมายองค์กร โดยมีการจัดสรรทุนและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของ
บริษัทฯ และสร้ างผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ในระดับทีเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการทีดี บริษัทฯ
จึ ง ได้ แ ต่ง ตังคณะกรรมการบริ ห ารความเสี ยง (Enterprise Risk Management Committee “ERMC”) เพื อ
รับผิดชอบในการกํากับดูแลการบริหารจัดการความเสียงและเงินกองทุนของบริษัทฯ ให้ อยู่ในระดับทียอมรับได้
พร้ อมทังจัดให้ มีแผนการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสียงอย่างต่อเนืองตามมาตรฐานสากล
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 ษั ท ฯ บริ ห ารจัดการความเสียงด้ านการประกันภัย โดยมีน โยบายการพิ จ 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 โดยมี อนั ดับ
ความน่าเชือถือไม่ตํากว่าเกณฑ์ทีบริษัทฯ กําหนด เพือลดความเสียงด้ านเครดิตจากการประกันภัยต่อ และสร้ าง
ความมันใจว่าบริ ษัทฯ จะได้ รับชําระหนีตามสัญญาจากผู้รับประกันภัยต่อตามภาระผูกพันภายในระยะเวลาที
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กําหนด บริ ษัทฯ มีสญ
ั ญาประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกิ น (Excess of Loss) เป็ นเครื องมือสําคัญใน
การป้ องกัน ควบคุมความเสียหายจากมหัน ตภัย เพื อลดผลกระทบและความผันผวนที อาจเกิ ดขึนต่อฐานะ
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
ในช่ ว งปลายปี 2562 บริ ษั ท ฯ ได้ แต่ ง ตังคณะกรรมการผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Governance
Committee, “PGC”) มีหน้ าทีกํากับการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ มีการดําเนินงานภายใต้ การกํากับดูแล
กิจการทีดี รวมถึงบริหารความเสียงทีเกียวข้ องกับการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. ความเสียงด้ านการลงทุน (Investment Risk)
บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังคณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) มีหน้ าทีรับผิดชอบจัดทํากรอบ
นโยบาย แผนการลงทุน กํากับดูแลการลงทุนของบริษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนและจัดสรรการ
ลงทุนให้ อยู่ในระดับความเสียงทียอมรับได้ โดยกําหนดขอบเขตประเภทสินทรัพย์ทีจะลงทุนตามที ได้ 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 อการเปลียนแปลงสถานะทางการเงิ น (การลดอันดับ
เครดิต) ของสินทรัพย์ทีลงทุน หรือจากคูส่ ญ
ั ญา ทําให้ คสู่ ญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระทีตกลงไว้ กบั บริ ษัทฯ
ไว้ ได้ ความเสียงหมวดนีมาจากการลงทุน อาทิ ในกลุม่ พันธบัตร 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
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3. ความเสียงด้ านธุรกิจ/กลยุทธ์ (Strategic Risk)
เป็ นความเสียงจากความผิดพลาดในการกําหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ นโยบายและระบบการบริ ห าร
ความเสียงของบริษัทฯ ซึงหมายรวมถึงการบริหารงานหรือการนําไปปฏิบตั ิใช้ ไม่สอดคล้ องหรือเหมาะสมเพียงพอ
ทําให้ อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ ฐานะการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ
บริษัทฯ บริหารจัดการความเสียงด้ านกลยุทธ์ โดยวางแผนกลยุทธ์และการดําเนินงานให้ สอดคล้ อง
กับวิสยั ทัศน์ของบริษัทฯ ตังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับหน่วยงาน มีการประชุมผู้บริหารรายเดือนเพือสรุปความ
คืบ หน้ าและความสําเร็ จของแผนงาน และมีดัช นี ชี วัดเพื อเป็ นสัญญาณเตื อนในกรณี ทีผลการดําเนิ นงานมี
แนวโน้ มไม่เป็ นไปตามแผนทีกําหนดไว้ ทําให้ สามารถพิจารณาปรับเปลียนแผนทีสะท้ อนสภาพการณ์ทีเปลียนไป
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 บรรลุเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ความเสียงด้ านปฏิบัติการ (Operational Risk)
เป็ นความเสี ยงทังทางตรงและทางอ้ อ มที เกิ ดจากความล้ ม เหลว หรื อ ความไม่เ พี ย งพอของ
กระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน ระบบงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล ความเสียงทีเกิดขึนจากความผิดพลาดใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานตามหน้ าทีทีได้ รับมอบหมาย ความเสียงในการบริหารจัดการข้ อมูล และความเสียง
เกิ ดจากเหตุปั จจัยภายนอก ซึงหมายรวมถึงความเสียงที บริ ษัท ฯ ไม่ป ฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ และ
ข้ อบังคับทีออกโดยหน่วยงานกํากับดูแลภาครัฐอย่างครบถ้ วน
บริษัทฯ จัดให้ มีระบบและกระบวนการปฏิบตั ิงาน ระบบการควบคุมภายใน และการจัดสรรบุคลากร
อย่างเพี ย งพอ พร้ อมทังมีที ปรึ ก ษาผู้เ ชียวชาญในแต่ละด้ านทังจากภายในและจากกลุ่มบริ ษั ท เพื อพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน พร้ อมกับพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือช่วยเพิมประสิทธิภาพในการทํางานและ
ป้องกันความผิดพลาดทีอาจเกิดขึนจากพนักงาน
5. ความเสี ยงด้ านความปลอดภัย 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
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บริษัทฯ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารความเสียงด้ านนีอย่างต่อเนือง สอดคล้ องไปกับ
แผนกลยุท ธ์ ที มุ่งพัฒนานวัตกรรมและผลัก ดัน การเติบ โตในรู ป แบบดิจิ ทัล โดยมีค ณะกรรมการด้ านความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Committee) เป็ นผู้กํากับดูแลให้ มีการนํานโยบายการ
รักษาความมันคงปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีมาปรับใช้ ในกระบวนการและระบบปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม มีการ
ปรับปรุงมาตรการในการระบุประเมินความเสียง การป้องกัน การตรวจจับ การตอบสนอง และการกู้คืน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ให้ ทนั ต่อสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีทีเปลียนไป จัดให้ มีการทบทวนประเมินผล
และมีการตรวจสอบโดยผู้เชียวชาญภายนอกเป็ นประจํา รวมถึงมีการทดสอบการเจาะระบบ และมีการอบรม
ประจําปี เพือให้ พนักงานมีความเข้ าใจ ตระหนักรู้ และสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ภยั คุกคามทางไซเบอร์ ได้
อย่างเหมาะสมและทันการณ์ เพือให้ มนใจว่
ั ากระบวนการ มาตรการและโครงสร้ างระบบป้องกันความปลอดภัย
ทีวางไว้ มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล เป็ นการเสริ มสร้ างความมันใจให้ แก่ลกู ค้ าทีใช้ บ ริ การทางดิจิทัล ของ
บริษัทฯ
ในปี 2562 บริ ษั ท ฯ ยังคงดําเนิ น การตามแผนกรอบการบริ ห ารความเสียงจากภัย ทางไซเบอร์
ประจําปี 2561-2563 (Cyber Security Risk Management Framework Plan 2018-2020) อย่างต่อเนือง รวมถึง
การปรับปรุงโครงสร้ างระบบและแอปพลิเคชันในการกลันกรอง ตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทังใน
ด้ านระบบรัก ษาความปลอดภัย ของเครื อข่ายคอมพิ วเตอร์ (Firewall) ระบบตรวจสอบการบุก รุ ก (Intrusion
Prevention System, “IPS”) และระบบป้ องการการโจมตี เ ว็บ ไซด์ (Web Application Firewall, “WAF”) โดย
กิจกรรมต่าง ๆ มีความคืบหน้ าและสําเร็จตามแผนทีกําหนดไว้
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”)
การบริ หารสินทรัพย์และหนีสินพิจารณาแบบองค์รวม โดยมีความเสียงจากการลงทุนทียอมรับได้ ใ น
ระดับหนึง มีการลงทุนในสินทรัพย์ทีปลอดภัย มีสภาพคล่อง มีประสิทธิผล และกระจายความเสียงจากการลงทุน
ให้ เ หมาะสม เพื อเป้ าหมายในการสร้ างรายได้ จ ากการลงทุน ทีมีเ สถีย รภาพ และมีก ารจัดสรรการลงทุนให้
สอดคล้ องกับภาระหนีสินของบริษัทฯ ซึงส่วนใหญ่เป็ นหนีสินระยะสัน
โดยมีแนวทางหลักในการบริหารจัดการดังนี
1. การติดตามและประมาณการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย ด้ วยการจัดทําประมาณการ
กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายให้ มีความสมดุลย์ เพียงพอต่อการชําระหนีตามภาระผูกพัน
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2. การบริ ห ารจัดการเงิ น ลงทุน ระยะสัน บริ ษั ท ฯ จัดสรรการถื อครองสิน ทรัพย์ สภาพคล่องอย่ า ง
เหมาะสม และบริหารระยะเวลาครบกําหนดของเงินฝากสถาบันการเงินให้ สอดคล้ องกับแผนการใช้ จ่าย
3. การบริ ห ารจัดการสิน ไหมจากความเสียหายขนาดใหญ่ หรื อเหตุการณ์ มหันตภัย บริ ษั ท ฯ มีก าร
วางแผนและประเมินระยะเวลาในการเจรจาตกลงค่าสินไหมและกําหนดชําระเงิ นแก่ผ้ เู อาประกันภัย ทํ าให้
สามารถดําเนินการเรี ยกเก็บค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยต่อได้ อย่างมีประสิทธิผล ดังเช่นการเรียกเก็บ
ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทรับประกันภัยต่อในเหตุการณ์ความเสียหายมหันตภัยปี 2554
สําหรับเกณฑ์การบริหารความเสียงด้ านสภาพคล่องเชิงปริมาณนัน บริษัทฯ ติดตามและควบคุมอัตราส่วน
สินทรัพย์สภาพคล่องในระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าของสํานักงาน คปภ. ให้ มีความเพียงพอ เพือรองรับ
สํารองค่าสิน ไหมทดแทนและค่าสิน ไหมทดแทนค้ างจ่ ายที บริ ษั ท ฯ มีภาระผูก พัน ต่อผู้เ อาประกัน ภัย ผู้รับ
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย และบุคคลภายนอก โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีอตั ราส่วน
สภาพคล่องทีร้ อยละ 311.58
รายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับการบริ หารสิ นทรัพย์หนีสิ นมี ดังนี
รายการ
สินทรัพย์ลงทุน
(Total Investment Assets)
สินทรัพย์สภาพคล่อง
(Total Liquid Assets)
หนีสินรวม
หนีสินตามสัญญาประกันภัย

หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2562
ปี 2561
ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน
3,024.08
3,112.27
3,022.07
3,107.70
3,020.94

3,021.23

3,018.93

3,018.93

3,869.26

3,686.04

4,109.43

4,056.05

2,941.59

2,762.39

3,118.38

3,071.23

หมายเหตุ

-

ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนีสิน ทีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนีสินทีประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสินของบริ ษัท
ประกัน วิ น าศภัย เพื อวัต ถุป ระสงค์ห ลัก ในการกํ า กับ ความมันคงทางการเงิ น ของบริ ษั ท
ประกันภัย และเพือให้ มนใจว่
ั าบริ ษัทฯ มีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญา
ประกันภัยได้ อย่างครบถ้ วนแก่ผ้ เู อาประกันภัย
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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
การบริหารความเสี ยงจากการประกันภัย
การบริหารความเสียงด้ านการประกันภัย ครอบคลุมถึงการกําหนดระดับความเสียงทีบริษัทฯ ยอมรับได้ ใน
กิจกรรมการพิจารณารับประกันภัย การจัดทําคูม่ ือการรับประกันภัย การแบ่งแยกและกําหนดอํานาจพิจารณารับ
ประกันภัยของเจ้ าหน้ าทีให้ มีการสอบทานระหว่างกัน การควบคุมระดับการสะสมและการกระจุกตัวของความ
เสียงการกระจายความเสียงผ่านการทําสัญญาประกันภัยต่อเพือลดความเสียงอย่างเพียงพอ เพือให้ มนใจได้
ั
ว่า
บริษัทฯ จะมีความมันคงอย่างยังยืนภายใต้ สถานการณ์ความไม่แน่นอนส่วนใหญ่ทีอาจจะเกิดขึน
กลยุทธ์ การรับประกันภัย
บริษัทฯ กําหนดกลยุทธ์และทิศทางการรับประกันภัยโดยรวมในแผนธุรกิจประจําปี เพือผลักดันให้ บริษัทฯ
บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและในขณะเดียวกันสร้ างความสมดุลของสัดส่วนการรับประกันภัยเพือลดความเสียง
จากความผันผวน โดยบริษัทฯ มีการกําหนดเป้าหมายธุรกิจตามประเภทของการประกันภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และกลุ่มเป้าหมาย 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 อมนํ าส่งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ และส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
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(คปภ.) โดยกลยุทธ์ดงั กล่าวสอดคล้ องกับนโยบายการเอาประกันภัยและการรับเสียงภัยไว้ เองของ MSIG ASIA
และอยู่ภายใต้ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ ซึงประกอบไปด้ วย การบริ ห ารการประกัน ภัย ต่อ การคัดเลือก
นายหน้ าการประกันภัยต่อ การอนุมตั ิรายชือบริ ษัทรับประกันภัยต่อทีมีความมันคง ระดับของการทําประกันภัย
ต่อ และการควบคุมตรวจสอบการกระจุกตัวของความเสียงจากการประกัน ภัย ต่อ กลยุท ธ์ดังกล่าวจัดทําขึน
เพือให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์การรับประกันภัยและแผนธุรกิจของบริษัทฯ และมีการจัดทําข้ อมูลเพือควบคุมระดับ
การกระจายความเสียงที เหมาะสมอย่างเป็ นอิสระ การควบคุมดังกล่าวรวมถึงการตรวจสอบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยฝ่ ายตรวจสอบภายในและการตรวจสอบเฉพาะทางในเชิ งคุณ ภาพการรับ ประกัน ภัย โดยผู้
ตรวจสอบจาก MS&AD Regional office
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)
ความเสี ยงเกี ยวกับการกระจุกตัวของการรับประกันภัย
ความเสียงด้ านการกระจุกตัวของการรับประกันภัยก่อนและสุทธิจากการประกันภัยต่อ สัมพันธ์กบั ประเภท
ความเสียงภัยทีบริษัทรับประกัน โดยแสดงตามมูลค่าตามบัญชีของหนีสินจากสัญญาประกันภัย สรุปได้ ดงั ต่อไปนี
หน่วย : ล้ านบาท
สํารองค่ าสินไหมทดแทนและค่ า
สินไหมทดแทนค้ างจ่ าย
ประเภทการรับประกันภัย
อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ง
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด
รวม

2562
ก่ อนการ
ประกันภัยต่ อ
11.20
150.60
655.00
160.71
977.51

2561
สุทธิ
8.96
56.27
647.35
118.60
831.18

ก่ อนการ
ประกันภัยต่ อ
24.66
80.76
581.20
574.70
1,261.32

สุทธิ
25.27
52.31
572.28
143.39
793.25
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หน่วย : ล้ านบาท
สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ ถือเป็ น
รายได้

2562
ก่ อนการ
ประกันภัยต่ อ

ประเภทการรับประกันภัย
อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ง
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด
รวม

131.81
89.58
1,155.92
586.77
1,964.08

2561
สุทธิ

ก่ อนการ
ประกันภัยต่ อ

115.59
67.68
1,145.37
441.66
1,770.30

120.01
92.46
1,135.16
509.43
1,857.06

สุทธิ
108.86
63.07
1,126.93
393.80
1,692.66

ทังนีสําหรับข้อมูลเชิ งปริ มาณมีรายละเอียด ดังนี
หน่วย : ล้ านบาท
รายการ
สํารองประกันภัยส่วนทีเรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ
เงินค้ างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้ จากการประกันภัยต่อ

จํานวน
340.11
157.84
-

5. มูลค่ า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีสินจากสัญญาประกันภัย
หนี สินจากสัญญาประกันภัย
หนีสินจากสัญญาประกันภัยประกอบด้ วยสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้ างจ่าย และ
สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้
กระบวนการที เกี ยวข้ องในการกําหนดสมมติฐานของสํารองค่ าสินไหมทดแทนและค่ าสินไหม
ทดแทนค้ างจ่ าย
บริ ษั ท ฯ กํ าหนดสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้ างจ่ายตามข้ อมูลประสบการณ์ของ
บริษัทฯ สมมติฐานทีใช้ ในการประมาณการมีจดุ มุง่ หมายเพือให้ ประมาณการหนีสินทีจะรองรับหนีสินทีเกิดจาก
สัญญาประกันภัยเท่าทีสามารถคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผล
อย่างไรก็ตาม เนืองจากความไม่แน่นอนในการประมาณการหนีสินสําหรับสินไหมทดแทนซึงมีโอกาสทีค่า
สินไหมสุดท้ ายอาจมีผลแตกต่างกับหนีสินทีประมาณการไว้
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การประมาณการหนีสินประมาณขึน ณ วันทีรายงาน สําหรับค่าสินไหมทดแทนทีคาดว่าเกิดขึนทังหมด ณ
วันทีรายงาน ไม่วา่ จะได้ รับรายงานหรือไม่ก็ตาม รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ช้ ห ลายวิธีก ารทางสถิติในการจัดทําสมมติฐานทีหลากหลายรวมเข้ าด้ วยกันเพือใช้ ในการ
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนทังหมด
วิธี Chain-Ladder เกียวข้ องกับการวิเคราะห์อตั ราการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนในอดีต และการเลือก
อัตราการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนขึนอยู่กบั รูปแบบการพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนในอดีต โดยอัตรา
การพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนทีถูกเลือกถูกนํามาใช้ ในการสะสมข้ อมูลสินไหมทดแทนสําหรับแต่ละปี อุบตั ิเหตุ
วิธี Bornhuetter-Ferguson เป็ นประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ โดยการรวมความเสียหายที
ได้ รับรายงานจริ งและค่าประมาณของพัฒนาการของความเสียหายทีเกิดขึนในอนาคตเข้ าด้ วยกัน ค่าประมาณ
การพัฒนาของความเสียหายในอนาคตนีจะขึนอยู่กบั ความเสียหายทีคาดว่าจะเกิดขึน และอัตราพัฒนาการของ
มูลค่าความเสียหายทีเลือกของแต่ละปี อุบตั ิเหตุ การประมาณการทังสองค่าจะถูกนํามารวมกันโดยการใช้ สตู รที
ให้ การถ่วงนําหนักบนการประมาณการจากประสบการณ์มากขึนตามระยะเวลาทีผ่านไป
หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2562
ปี 2561
รายการ
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
บัญชี
ประเมิน
บัญชี
ประเมิน
หนีสินจากสัญญาประกันภัย
- สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้
1,964.08 1,683.36 1,857.06 1,601.13
(Premium liabilities)
- สํารองค่าสินไหมทดแทน
977.51 1,079.03 1,261.32 1,470.10
(Claim liabilities)
หมายเหตุ

-

-

ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนีสินจากสัญญาประกันภัย ทีประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มี
วัตถุประสงค์หลักเพือให้ นกั ลงทุนผู้วิเคราะห์ทางการเงินเข้ าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของ
หนีสินจากสัญญาประกันภัยทีเป็ นทียอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึงมูลค่า
ดังกล่าวจะต้ องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ ว
ราคาประเมิ น หมายถึ ง มูล ค่ า หนี สิ น จากสัญ ญาประกั น ภัย ที ประเมิ น ตามประกาศ
คณะกรรมการกํ ากับ และส่งเสริ มการประกอบธุรกิ จ ประกัน ภัย ว่าด้ วยการประเมิน ราคา
ทรัพย์สินและหนีสินของบริษัทประกันวินาศภัย เพือวัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมันคง
ทางการเงินของบริ ษัทฯ ประกันภัยและเพือให้ มนใจว่
ั าบริ ษัท ฯ มีความสามารถในการจ่าย
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ผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้ อย่างครบถ้ วนแก่ผ้ เู อาประกันภัยซึงจะต้ องประเมิน โดย
นักคณิตศาสตร์ ประกันภัยทีได้ รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร์
ประกันภัยทีได้ รับการยอมรับ สมมติฐานทีใช้ ในการประเมินจะต้ องสอดคล้ องกับประสบการณ์
จริ ง หรื อในกรณีทีบริ ษัทฯ มีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้ างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรม
และปรับให้ เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกันภัยของบริษัทฯ นัน นอกจากนี
มูลค่าสํารองประกันภัยดังกล่าวจะต้ องรวมถึงค่าเผือความผันผวน (Provision of Adverse
Deviation : PAD) ซึงให้ เป็ นไปตามทีสํานักงาน คปภ. กําหนด
ข้ อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนีสินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่าง
ระหว่างราคาบัญชีและราคาประเมินอย่างมีนยั สําคัญ อันเนืองมาจากวัตถุประสงค์และวิธีการทีแตกต่างกันใน
การประเมินตามทีกล่าวไว้ ข้างต้ น ทังนีผู้ทีจะนําข้ อมูลไปใช้ ควรศึกษาและทําความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์ แนว
ทางการประเมินราคาหนีสินจากสัญญาประกันภัยทังสองให้ ถีถ้ วนก่อนตัดสินใจ
6. การลงทุนของบริษัท
บริ ษัทฯ มีนโยบายการลงทุนเพือสร้ างความมันคงของระดับเงินกองทุนและสร้ างมูลค่าเพิมสูงสุดให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้น โดยมุง่ เน้ นการรักษาความสมดุลระหว่างความเสียงและผลตอบแทนจากการลงทุน เพือสร้ างความมันคง
ในผลประกอบการและสินทรัพย์สทุ ธิอย่างต่อเนืองทังในระยะปานกลางและระยะยาว โดยบริษัทฯ มุง่ เน้ นการทํา
กําไรจากผลประกอบการการรับประกันภัย และไม่มีนโยบายในการใช้ ผลกําไรจากการลงทุนมาชดเชยผลขาดทุน
จากการรับประกันภัยแต่อย่างใด
บริ ษัทฯ ว่าจ้ างบริษัทจัดการการลงทุนมาเป็ นผู้จดั การการลงทุนในสินทรัพย์สว่ นใหญ่ของบริ ษัทฯ และมี
บางส่วนทีบริหารจัดการด้ วยตนเอง โดยมีคณะกรรมการลงทุนเป็ นผู้กํากับการลงทุนให้ เป็ นไปตามนโยบายและ
เป้าหมายทีบริ ษัทฯ กําหนด โดยมีการกําหนดทบทวนนโยบายและแผนการลงทุน และโครงสร้ างสัดส่วนการ
ลงทุนทีเหมาะสมเป็ นรายปี มีปัจจัยหลักในการพิจารณา ได้ แก่ กระแสเงินสดทีต้ องดํารงไว้ ระยะเวลาเฉลียของ
หนี สิน ระดับ ความเพี ยงพอของเงิ นกองทุน การจ่ายเงิ น 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
หน่วย : ล้ านบาท
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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 กู้ยื 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 2562
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

ปี 2561
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

342.06

342.06

248.83

248.83

2,511.05

2,511.05

2,620.23

2,620.23

140.65

228.55

151.47

237.10

30.32

30.61

1.54

1.54

-

-

-

-

3,024.08

3,112.27

3,022.07

3,107.70

หมายเหตุ

-

ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนีสิน ทีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนีสินทีประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสินของบริ ษัท
ประกัน วิ น าศภัย เพื อวัต ถุป ระสงค์ห ลัก ในการกํ า กับ ความมันคงทางการเงิ น ของบริ ษั ท
ประกัน ภัย และเพื อให้ มันใจว่าบริ ษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญา
ประกันภัยได้ อย่างครบถ้ วนแก่ผ้ เู อาประกันภัย

7. ผลการดําเนินงานและอัตราส่ วนทางการเงิน
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คณะกรรมการบริ ษัทฯ ขอรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2562 ดังนี
บริษัทฯ มีเบียประกันภัยรับรวม 4,054.7 ล้ านบาท เติบโตจากปี 2561 คิดเป็ นร้ อยละ 2 เมือเทียบกับการ
เติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยทีเติบโตเฉลียร้ อยละ 6 เบียประกันภัยของบริ ษัทฯ ที เพิมขึนมาจากผลิตภัณฑ์
ประกันภัยประเภทอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคลและประกันภัยเดินทาง โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนืองผ่านการจําหน่ายใน
หลากหลายช่องทาง รวมถึงการขายทางอิ เล็กทรอนิกส์ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยในปี 2562
บริษัทฯ มีเบียประกันภัยเดินทางรวมทังสินจํานวน 322.8 ล้ านบาท เป็ นลําดับที 1 ในอุตสาหกรรม
บริษัทฯ มีผลกําไรจากการรับประกันภัยสําหรับปี 2562 จํานวน 61.4 ล้ านบาทลดลงจากปี 2561 มีกําไร
จํานวน 91.1 ล้ านบาทและตํากว่าแผนธุรกิจประจําปี ทีบริษัทฯ ตังเป้าหมายไว้ เป็ นผลจากค่าสินไหมทดแทนราย
ใหญ่ ที เกิ ด ขึ นในระหว่ า งปี และการบั น ทึ ก ภาระผูก พั น ผลประโยชน์ พ นั ก งานระยะยาวที เพิ มขึ นตาม
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงานปี 2561 หากไม่รวมรายการพิเศษภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานฯ ดังกล่าว
กําไรจากการรับประกันภัยสําหรับปี จะเป็ น 98.2 ล้ านบาทซึงเติบโตกว่าปี ก่อนคิดเป็ นร้ อยละ 7.9
บริษัทฯ มีรายได้ และกําไรจากการลงทุนจํานวน 67.0 ล้ านบาทเพิมขึนจากปี 2561 จํานวน 24.5 ล้ านบาท
จากการบริหารสัดส่วนการลงทุนอย่างสมดุลระหว่างผลตอบแทน ระยะเวลาและความเสียงของการลงทุนแต่ละ
ประเภท บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําปี จํานวน 125.6 ล้ านบาทเพิมขึนร้ อยละ 10.5 จากปี 2561 มีกําไรต่อหุ้น 88
บาท อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ระยะที 2 ซึงบังคับใช้ ในวันที 31 ธันวาคม 2562 มีอตั ราร้ อยละ
329.90 สูงกว่าอัตราทีกฎหมายกําหนดไว้ กว่า 3 เท่า บริษัทฯ จึงมีฐานะการเงินทีมันคง มีเงินกองทุนทีแข็งแกร่ง
สามารถรองรับการเติบโตทางธุรกิจได้ อย่างต่อเนือง
ปี ทีผ่านมา บริษัทฯ มีผลกําไรจากการรับประกันภัยและกําไรสุทธิทีเพิมขึน จากการพัฒนาและประยุกต์ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลั ทีทันสมัยเพือเพิมประสิทธิภาพการทํางานในองค์กรอย่างเป็ นระบบ เน้ น
การเสนอขายผลิตภัณฑ์ การให้ บริการลูกค้ าและคูค่ ้ าอย่างรวดเร็ว ทําให้ สามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที
หลากหลายตรงต่อความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ าในปั จจุบนั
หน่วย : ล้ านบาท
รายการ
2562
2561
เบียประกันภัยรับรวม
4,054.69 3,974.44
เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้ (สุทธิ)
3,346.06 3,257.67
รายได้ จากการลงทุน และรายได้ อืน
84.60
52.65
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
125.60
114. 17

อัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญ (ร้ อยละ)
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อัตราส่ วน
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน ( Loss Ratio)
อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายในการดําเนินธุรกิจกันภัย ( Expense Ratio)
อัตราส่วนรวม ( Combined Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ( Return on equity)

2562
51.79
45.73
97.52
311.58
8.30

2561
50.37
46.18
96.55
240.41
7.89

. ความเพียงพอของเงินกองทุน
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการบริ หารเงินกองทุนตามระดับความเสียง และมีการกําหนดกรอบระดับความ
เสียงทียอมรับได้ (Risk Appetite Framework “RAF”) ทังในภาพรวมองค์กรและระดับความเสียงหลัก พร้ อมทัง
ระดับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio “CAR”) เป็ นเกณฑ์ภายในของบริษัทฯ
ทีสูงกว่าเกณฑ์ในระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าของสํานักงาน คปภ. ซึงบริ ษัทฯ ใช้ เป็ นแนวทางในการรักษา
ระดับเงินกองทุนของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาทีดําเนินงาน และใช้ ติดตามพิจารณาดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง
ตามทีกําหนดไว้ ในแผนการบริหารเงินกองทุน (Capital Management Plan “CMP”) หากค่า CAR ตํากว่าระดับ
ทีบริ ษัทฯ ตังไว้ รวมถึงมีการทบทวนประเมิน RAF, CMP และเกณฑ์ค่า CAR โดยคณะกรรมการบริ หารความ
เสียงเป็ นรายปี (หรื อเมือมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญทีมีผลกระทบสูงต่อเงินกองทุนของบริ ษัทฯ) เพือ
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิ
บริ ษัทฯ มีการจัดทําประมาณการค่า CAR ในอนาคต สอดคล้ องไปกับระยะเวลาในการจัดทํ าแผน
ธุรกิจ พร้ อมกับพิจารณาการทดสอบภาวะวิกฤติและการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Stress Test and Sensitivity
Analysis) สําหรับเหตุการณ์ทีมีโอกาสเกิดขึนและส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการดําเนินงานและเงินกองทุน
ของบริ ษัทฯ เช่น ความเสียหายมหันตภัย อัตราค่าสินไหมสูงกว่าสมมติฐานในแผน หรื อการขาดทุนจากการ
ลงทุน เป็ นต้ น เพือให้ มนใจว่
ั าบริษัทฯ จะมีเงินกองทุนเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจตามแผนทีวางไว้ และสามารถ
ทนทานต่อสถานการณ์เชิงลบทีอาจเกิดขึนได้
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนทีร้ อยละ 329.90 สูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานในระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าของสํานักงาน คปภ. ทีร้ อยละ 140 และจากการทดสอบ
ภาวะวิกฤติทีคาดการณ์ว่าบริ ษัทฯ อาจต้ องเผชิญ สามารถสรุปได้ ว่าระดับเงินกองทุนของบริ ษัทฯ ยังคงสูงกว่า
ระดับทีกฎหมายกําหนด และมีความเพียงพอต่อการดําเนินตามแผนธุรกิจในอนาคตแม้ ว่าจะเกิดเหตุก ารณ์
รุนแรงต่าง ๆ ตามทีตังสมมติฐานไว้
หน่วย : ล้ านบาท
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รายการ
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
- หนีสินจากสัญญาประกันภัย
- หนีสินอืน
ส่วนของเจ้ าของ
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน
(ร้ อยละ)
เงินกองทุนทีสามารถนํามาใช้ ได้ ทงหมด
ั
เงินกองทุนทีต้ องดํารงตามกฎหมาย

ณ วันที 31 ธันวาคม
2562

2561
5,179.37
3,686.04
2,762.39
923.65
1,493.33

5,178.77
4,056.05
3,071.23
984.82
1,122.72

329.90
1,491.78
452.20

417.47
1,121.17
268.57

หมายเหตุ

-

-

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการกําหนด
ประเภทและชนิ ดของเงิ น กองทุน รวมทังหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย กําหนดให้ นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการทีจําเป็ นใน
การกํากับดูแลบริษัททีมีอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตํากว่าร้ อยละหนึงร้ อยสีสิบได้
เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสินของบริษัทประกันวินาศภัย
รายการข้ างต้ นคํานวณโดยใช้ ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสินของบริษัทประกันวินาศภัย

. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับรอบปี ปฏิทนิ ทีล่ วงมาทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ
แสดงความเห็นแล้ ว
โปรดดูรายละเอียดงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ได้ จากเว็บไซต์บริษัทฯ ตาม
ลิงค์ URL: https://www.msig-thai.com/about-us#FinancialReports

