2

ส่ วนที่ 2 รายละเอียดการเปิ ดเผยข้ อมูล
1. ประวัติบ ริ ษัท นโยบาย วัต ถุป ระสงค์ กลยุ ทธ์ ในการดาเนินธุ รกิจ รายละเอีย ดผลิตภัณฑ์ และ
บริการ รวมถึงช่ องทางการติดต่ อกับบริษัท
1.1 ประวัติบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 120 ปี โดยเริ่ มต้ นในปี พ.ศ. 2432 กลุ่มบริษัท
คอมเมอร์ เชียลยูเนี่ยนแอชชัวรันส์ ได้ แต่งตังให้
้ บริ ษัท แองโกล-สยาม จากัดเป็ นตัวแทนในการดาเนินธุรกิจ
ประกันวินาศภัยในประเทศไทย ดังปรากฎหลักฐานในหอทะเบียนบริ ษัทที่ก รุงลอนดอนและหนังสื อคู่มือ
Instructions to Colonial & Foreign Branches & Agent ที่จัดพิมพ์ในปี พ.ศ. 2445 โดยสานักงานใหญ่ใ น
กรุงลอนดอน ประเทษอังกฤษ ซึ่งปั จจุบนั บริษัทฯ ได้ เก็บรักษาไว้ เป็ นอย่างดี
ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 กลุ่มบริ ษัท คอมเมอร์ เชียลยูเนี่ยนแอชชัวรันส์ ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ประกันวินาศภัย โดยการจัดตังเป็
้ นสานักงานสาขาประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2526 บริ ษัทฯ ได้ ขอจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลประเภทบริ ษัทจากัด ในนามบริ ษัท คอมเมอร์
เชียล ยูเนี่ยน ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด และได้ ดาเนินธุรกิจเจริญเติบโตอย่างมัน่ คงตลอดมา จนถึงในปี
พ.ศ. 2541 บริ ษัทฯ ได้ ควบรวมกิจการกับบริ ษัท เยนเนอรัล แอ็คซิเดนท์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด
พร้ อมกับ เปลี่ย นชื่ อเป็ นบริ ษั ท ซี จี ยู ประกัน ภัย (ไทย) จ ากัด และต่อมาได้ เ ปลี่ย นชื่ อเป็ น บริ ษั ท อวีว่า
ประกันภัย (ไทย) จากัด ตามกลุม่ ผู้ถือหุ้นที่ดาเนินกิจการทัว่ โลก
ปี พ.ศ. 2549 กลุ่มมิตซุย สุมิโตโม ประกันภัย (ปั จจุบนั เป็ นบริษัทในเครื อของกลุ่ม เอ็มเอส แอนด์ เอดี)
ได้ ซือ้ กิจการประกันภัยของกลุ่มอวีว่า ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกไกล และได้ เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็ น บริษัท
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด
ปั จจุบนั บริษัทฯ ได้ จดทะเบียนเป็ นบริษัทมหาชนจากัดชื่อ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) และเป็ นบริ ษัทในเครื อของกลุ่ม เอ็มเอส แอนด์ เอดี ประกันภัย ซึ่งเป็ นหนึ่งในกลุ่มบริษัท
ประกันวินาศภัยที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก มีสาขาทัว่ โลกทุกภูมิภาคมากกว่า 42 ประเทศ เอ็มเอส แอนด์ เอดี
ประกันภัย ได้ ให้ บริ การใน 5 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจประกันวินาศภัย (ภายในประเทศญี่ปน),
ุ่ ธุรกิจประกันชีวิต
(ภายในประเทศญี่ปน),
ุ่ ธุรกิจในต่างประเทศ, ธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงภัย
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1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษั ท ฯ มุ่งมั่น พัฒนาบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ นบริ ษั ท ประกัน ภัย ชัน้ น าที่ มีก ารใช้ ดิจิ ทัลเทคโนโลยี มาพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการให้ แก่สงั คม ด้ วยความมัน่ คง ยุติธรรม เข้ าถึงง่าย จากการใช้ ช่องทางดิจิทัล
พร้ อมความคิดสร้ างสรรค์ และทีมงานที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นเลิศ
สภาพแวดล้ อมในการดาเนินธุรกิจ
การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2562 คาดการณ์ไว้ ที่อตั ราร้ อยละ 4.1 ระดับเดียวกับปี พ.ศ.2561
โดยมีแรงผลักดันจากการจัดการเลือกตังทั
้ ว่ ไปที่ จะช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ การใช้ จ่ายภาครัฐ
ในโครงการสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน การส่งออกสินค้ า ภาคการท่องเที่ยว ระบบเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่
รวมถึงโอกาสการเติบโตจากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
การเติบโตธุรกิจประกันวินาศภัย เป็ นไปอย่างต่อเนื่องในรอบสองปี ที่ผ่านมา โดยเติบโตที่อตั ราร้ อยละ
4.1 ในปี พ.ศ. 2560 เป็ นร้ อยละ 6.2 ในปี พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะในการประกันภัยรถยนต์และการประกันภัย
สินค้ าและขนส่งทางทะเล ที่มีปัจจัยสนับสนุนจากยอดขายรถยนต์ที่ปรับตัวดีขึ ้นตังแต่
้ ปีพ.ศ. 2560
การแข่งขันในอุตสาหกรรมประกันภัยยังคงมีความรุนแรงต่อเนื่อง โดยเฉพาะการประกันภัยรถยนต์
ส่งผลให้ ผลประกอบการไม่น่าพึงพอใจ บริ ษั ท ฯ จึงมีน โยบายลดการเติบ โตด้ านการประกั นภัย รถยนต์
และเน้ น เติบ โตในธุรกิ จประเภทอื่น โดยเฉพาะการประกัน ภัยรายย่อย เช่น การประกัน ภัย การเดินทาง
การประกันภัยอุบ ัติเหตุส่วนบุค คล การประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคล และการประกันภัยสินค้ าทางทะเล
พร้ อมทังมุ
้ ง่ มัน่ พัฒนานวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้ อมสูร่ ูปแบบธุรกิจดิจิทลั ผ่านช่องทางออนไลน์ตา่ ง ๆ และ
สร้ างศักยภาพในการแข่งขันที่แข็งแกร่ง
กลยุทธ์ และแผนงานหลัก
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ และช่ องทางการจาหน่ ายในยุคดิจทิ ัล
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับลูกค้ าแต่ละกลุม่ พัฒนาช่องทางการจาหน่ายทุกช่องทางผ่านดิจิ ทลั
และมุง่ สร้ างความความประทับใจแก่ลกู ค้ าในทุกกระบวนการทางดิจิทลั
2. ด้ านการเติบโตอย่ างยั่งยืน
ลดสัดส่วนของการประกัน ภัยรถยนต์และมุ่งเน้ นการเติบ โตธุรกิจรายย่ อยประเภทอื่น รวมถึ งการรับ
ประกันภัยสินค้ าทางทะเลและขนส่ง เพื่อผลกาไรที่ยงั่ ยืน
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3. ด้ านดิจทิ ลั แอพพลิเคชันและการบริการที่เป็ นเลิศ
พัฒนาดิ จิ ทัลแอพพลิเ คชัน ที่ ต อบสนองต่อความต้ องการลูก ค้ า และผู้ใ ช้ งานภายในองค์ก ร พัฒนา
ศูนย์บริการลูกค้ า และประเมินความพึงพอใจของลูกค้ าและคูค่ ้ าเพื่อพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง
4. ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่อการพัฒนาในยุคดิจิทัลและการป้องกันความเสี่ยงจากภัยทาง
ไซเบอร์
พัฒนาปรับปรุงโครงสร้ างเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ พนักงานสามารถทางานได้ ทุกที่ทุกเวลา สร้ าง
โครงสร้ างพื ้นฐานที่เอื ้อให้ การพัฒนาแอพพลิเคชันรวดเร็วขึ ้น และลงทุนในระบบป้องกันความเสี่ยงด้ าน
ไซเบอร์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจทางดิจิทลั
5. ด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์ กร
พัฒนาบุคคลากรให้ มีความพร้ อม มีความผูกพันกับองค์กร ส่งเสริมความก้ าวหน้ าในสายงานอาชีพ และ
พัฒนาความสามารถด้ านดิจิทลั ของพนักงานให้ สอดคล้ องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท ฯ
6. ด้ านการปฏิบัติตามกฎหมายและการกากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดความเสี่ยง
แบบองค์ รวม
พัฒนาปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการติดตามดูแลการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ข้ อบังคับเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีระบบการกากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ดี
บริษัทฯ ต้ องเผชิญความท้ าทายหลายด้ านในการดาเนินธุรกิจให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ โดยเฉพาะ
ในการผลัก ดันการเติ บโตในรูป แบบดิจิ ทัลอย่ างมีก าไร และการปรับปรุ งผลประกอบการของการประกันภัย
รถยนต์ที่ตลาดมีการแข่งขัน รุนแรงและแนวโน้ มต้ นทุนความเสียหายที่เพิ่มขึ ้น อีกทัง้ ต้ องรักษาระดับอัตราส่วน
ความเพียงพอของเงินกองทุนให้ แข็งแกร่ง แม้ ว่าการเติบโตทางธุรกิ จและการแข่งขันจะมีความท้ าทายอย่างยิ่ง
บริษัทฯ มัน่ ใจว่าคณะผู้บริหารได้ วางแผนธุรกิจและกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่จะนาไปสูผ่ ลสาเร็จตามเป้าหมายได้
1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทฯ ให้ บริ การรับประกันวินาศภัย แก่ลกู ค้ าทุกกลุ่ม ทัง้ ลูกค้ ารายบุคคล ลูกค้ าองค์กร ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ โดยรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ผ่านช่องทางการขายต่าง ๆ มีพนักงานมากกว่า 800 คน และมี
สาขามากกว่า 20 แห่งครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย ที่พร้ อมจะให้ บริ การที่เป็ นเลิศแก่ผ้ เู อาประกันภัย
เป็ นไปตามคุณค่าหลักขององค์กร 5 ประการ ได้ แก่
มุ่งเน้ นลูกค้ า เรามุง่ มัน่ ตลอดเวลาที่จะส่งมอบหลักประกันความมัน่ คงให้ กบั ลูกค้ า เพื่อสร้ างความพึง
พอใจอย่างสูงสุด
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มีคุณธรรม เราดาเนินธุรกิจด้ วยความจริงใจ เป็ นธรรม และเที่ยงตรงทางานเป็ นทีมเราเติบโตก้ าวหน้ า
ไปพร้ อมกัน ด้ วยการเคารพและยอมรับความคิดเห็นซึง่ กันและกันรวมถึงการแบ่งปั นความรู้ และแนวคิดต่าง ๆ
ทางานเป็ นทีม เราเติบโตก้ าวหน้ าไปพร้ อมกัน ด้ วยการเคารพและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
รวมถึงการแบ่งปันความรู้ และแนวคิดต่าง ๆ
มีความสร้ างสรรค์ เรารับฟั งผู้เกี่ยวข้ องทุกภาคส่วน เพื่อนามาพัฒนากระบวนการทางานและการ
ดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
เป็ นมืออาชีพ เราทุ่มเทอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ เพื่อส่งมอบการบริการที่
มีคณ
ุ ภาพสูงสุด
1.4 รายละเอี ย ดลั ก ษณะผลิ ต ภั ณ ฑ์ บริ ก ารที่ ส าคั ญ ของบริ ษั ท และสั ด ส่ วนร้ อยละของเบี ย้
ประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย
บริ ษัทฯ มีผลิตภัณฑ์การรับประกันภัยครอบคลุมทุกประเภท อาทิเช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันอัคคีภยั สาหรับที่อยู่อาศัย และทรัพย์สิน ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ประกัน ภัย ขนส่งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ และอื่น ๆ บริ ษั ท ฯ มีความมุ่งมั่น ที่ จ ะพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ ใ ห้
เหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ าในกลุม่ ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น ลูกค้ ารายบุคคล หรือลูกค้ าองค์กร หรือ บริษัท
โดยมีสดั ส่วนร้ อยละของเบี ้ยประกันภัยดังตารางต่อไปนี ้
ตารางสัดส่วนร้ อยละของเบี ้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจาปี 2561
หน่วย : ล้ านบาท

88.43 2,050.39 233.63

3.55

0.03

12.33

2.23

51.59

5.88

-

39.85

633.97

108.28 187.60

-

1.00

15.95

2.72

รวม

อื่นๆ

490.12

สุขภาพ

1.01

อุบัตเิ หตุส่วน
บุคคล

141.16

ความรั บผิดต่ อ
บุคคลภายนอ
ก
วิศวกรรม

ความเสียงภัย
ทรั พย์ สนิ

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ภาคบังคับ

ภาคสมัครใจ

การประกันภัย
รถยนต์

สินค้ า

จานวนเบี ้ย
ประกันภัย
รับโดยตรง
สัดส่วน
ของเบี ้ย
ประกันภัย
(ร้ อยละ)

ตัวเรื อ

รายการ

การ
ประกัน
อัคคีภยั

การประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ ง

4.72

หมายเหตุ: ข้ อมูลมาจากรายงานประจาปี
รายชื่อผลิตภัณฑ์ทงหมดสามารถอ้
ั้
างอิงได้ จากเว็บไซต์บริษัทฯ ตามลิงค์ www.msig-thailand.com

3,974.44

100.00
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1.5 ช่ องทางการติดต่ อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยกร้ อง พิจารณา และชดใช้ เงิน
หรือค่ าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
บริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในการให้ บริ การชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนอย่างรวดเร็วและเป็ นธรรมแก่ผ้ เู อาประกันภัย
ทุกราย จึงได้ พฒ
ั นาช่องทางการบริการสินไหมที่หลากหลายและครอบคลุม รวมถึงพัฒนากระบวนการพิจารณา
ชดใช้ คา่ สินไหมให้ รวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของผู้เอาประกันภัยให้ มากที่สดุ
นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ ได้ จัดตังศู
้ นย์รับเรื่ องร้ องเรี ยนสาหรับผู้บริ โภคที่มีมาตรฐาน จนได้ รับรางวัลศูนย์รับ
เรื่องร้ องเรียนดีเด่นจากสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ติดต่อกันถึง 3 ปี (พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2560)
ในปี 2561 บริ ษั ท ฯ ได้ รับ รางวัลบริ ษั ท ประกัน ภัย ที่ ใ ช้ ระบบสิน ไหมอัตโนมัติดีเ ด่น จากสานัก งาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จากัด และสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยรางวัล E-Claim Award นีไ้ ด้ คดั เลือกบริ ษัทประกันภัยที่นา
ข้ อมูลข้ อเท็จจริ งเข้ าสู่ระบบสินไหมอัตโนมัติได้ อย่ างครบถ้ วน ถูกต้ องและรวดเร็ว ทาให้ สามารถนาข้ อมูลมา
บริหารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพให้ กบั ประชาชนอย่างแท้ จริง
1.5.1 ช่ องทางการติดต่ อในการเรียกร้ องค่ าสินไหมทดแทน
- กรุงเทพและปริมณฑล แจ้ งสินไหมทุกประเภทผ่านศูนย์เคลมฮอตไลน์ เอ็ม เอส ไอ จี 1259
- เขตต่างจังหวัด ติดต่อสาขาบริษัทฯ ได้ ที่ เครือข่ายสาขา ในวันและเวลาทาการ
- ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินประกันภัยเดินทางต่างประเทศ MSIG Assist +66 2039 5704
- แจ้ งเคลมออนไลน์ผา่ นแอปพลิเคชัน่ SpeeDi
- สอบถามเกี่ยวกับสินไหมเบื ้องต้ นผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ด้ วยอีเมลหรือไลฟ์แชทที่ลิงค์
www.msig-thai.com/th/home
- รายละเอียดและวิธีการเรียกร้ องสินไหมสามารถอ้ างอิงได้ จากเว็บไซต์บริษัทฯ ตามลิงค์
www.msig-thai.com/th/home
1.5.2 ขัน้ ตอนการพิจารณาและการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน
เมื่อเกิดสินไหม ผู้เอาประกันภัยควรติดต่อบริษัทฯ ตามช่องทางข้ างต้ นโดยเร็ว และนาส่งเอกสาร
ที่เกี่ยวข้ อง ทัง้ นีร้ ายละเอียดแบบฟอร์มเอกสาร เอกสารประกอบต่าง ๆ และวิธีการเรี ยกร้ องสินไหม
ทดแทน บริษัทฯ ได้ แสดงไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ ผ้ เู อาประกันภัยสามารถอ้ างอิงและนามาใช้
โดยสะดวกตามลิงค์ www.msig-thai.com/th/home
1.5.3 ระยะเวลาการพิจารณาและชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน
ระยะเวลาการพิจารณาค่ าสินไหมทดแทน


การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ: ภายใน 7 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้ รับเอกสารประกอบการ
พิจารณาครบถ้ วนและถูกต้ อง
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การประกั น ภัย รถยนต์ ภ าคสมัค รใจ: ภายใน 15 วัน นั บ จากวัน ที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ รั บ เอกสาร
ประกอบการพิจารณาครบถ้ วนและถูกต้ อง
 การประกันภัยประเภทอื่น ๆ : ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ บริ ษัทฯ ได้ รับเอกสารประกอบการ
พิจารณาครบถ้ วนและถูกต้ อง
ระยะเวลาการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน: 15 วันนับจากวันที่ผ้ เู รียกร้ องตอบตกลงข้ อเสนอ
จากทางบริษัท


หมายเหตุ ในกรณีมเี หตุอนั ควรสงสัยว่าการเรียกร้ องเพื่อให้ บริษัทฯ ชดใช้ ตามกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าวข้ างต้ นไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้ อาจ
ขยายออกไปอีกได้ ตามความจาเป็ น แต่ทงนี
ั ้ ้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วนั ที่บริษัทฯ ได้ รับเอกสาร
ครบถ้ วนแล้ ว
1.5.4 ศูนย์ รับเรื่องร้ องเรียน เอ็ม เอส ไอ จี (24 ชั่วโมง)
กรณีผ้ เู อาประกันภัยมีข้อร้ องเรียนเกี่ยวกับการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทน หรือมีข้อแนะนาใน
การปรับปรุงบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ สามารถติดต่อศูนย์รับเรื่องร้ องเรียน เอ็ม เอส ไอ จี ได้ ตลอด
24 ชัว่ โมงผ่านหมายเลขโทรศัพท์: 0 2825 8700 หรือ อีเมล: servicequality@th.msig-asia.com
2. กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดใน
การดาเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่ าว
2.1 กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในการดาเนินธุรกิจ และ
มีความมุ่งมัน่ ในการบริ หารงานให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีจริ ยธรรม ซื่อสัตย์สจุ ริ ต และสามารถ
ตรวจสอบได้ เพื่อสร้ างคุณค่าให้ กิจการเติบโตอย่างมัน่ คงยัง่ ยืน และเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
ซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็จและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดธุรกิจประกันภัย พร้ อมกับบรรลุพนั ธกิจ
ของบริษัทฯ และเป็ นไปตามคุณค่าหลักขององค์กร
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ กาหนดให้ มีนโยบายการกากับดูแลกิจการ โดยให้ ความสาคัญในเรื่องสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นและการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส ระบบการควบคุม
ภายในและระบบการตรวจสอบภายใน บทบาทของบริษัทฯ ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ความรับผิดชอบต่อสังคม
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน ทัง้ นี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามแนวปฏิบัติ โครงสร้ าง คุณสมบัติ และข้ อพึง
ปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทประกันวินาศภัย และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุกคน ยึดถือ และ
ปฏิบตั ิร่วมกันอย่างเคร่งครัด
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นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังบริหารกิจการภายใต้ กรอบการควบคุมภายในที่ดีโดยยึดมาตรฐานสากล COSO
Framework ซึ่งประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั คือ สภาพแวดล้ อมการควบคุม การ
ประเมินความเสี่ยงกิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามและประเมินผล และ
เป็ นไปตามหลักโครงสร้ าง 3 lines of defense แบบเต็มรูปแบบ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงานของบริ ษัทฯ จะ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวตั ถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้ อบังคับของบริษัทฯ และมีรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหารที่ถกู ต้ อง
การก ากับ ดูแ ลตามแนวปฏิ บัติ ส ากล Three Lines of Defense ประกอบไปด้ ว ย หน่ ว ยงานธุร กิ จ
หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งทัง้ 3 หน่วยงานต้ องทางานประสานกันผ่านกระบวนการ
ทางานที่กาหนดไว้ ในแต่ละระดับ ดังนี ้
1. ในระดับ หน่วยงานธุรกิ จ (First Line of Defense) จะต้ องมีก ารแบ่ งแยกหน้ าที่ ระหว่างผู้ป ฏิบัติง าน
ผู้ควบคุมงาน เพื่อให้ เกิดการตรวจสอบการทางานระหว่างกันอย่างเหมาะสม และจัดให้ มีการรายงานข้ อมูล
ทางการเงินที่ถกู ต้ องทันเวลาและเชื่อถือได้ มีระเบียบปฏิบตั ิที่กาหนดให้ พนักงานตรวจสอบประเมินผลและ
สอบทานการทางานของตนเอง มีกระบวนการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้ เกิดประโยชน์
2. กระบวนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานธุรกิจต่าง ๆ จะต้ องอยู่ภายใต้ การกากับดูแลโดยหน่วยงานกากับ
ดูแลบริษัท (Second Line of Defense) ซึ่งเป็ นผู้กาหนดกรอบระเบียบปฏิบตั ิ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า การปฏิบตั ิงาน
ของหน่วยงานธุรกิจอยู่ภายใต้ การควบคุมภายในที่ดี เป็ นไปตามข้ อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมถึง
การบริหารความเสี่ยงด้ านต่าง ๆ ของบริษัทฯ
3. หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Third Line of Defense) ซึ่งจัดเป็ นหน่วยงานกากับดูแลในลาดับสุดท้ าย
และต้ องเป็ นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้ าที่ในการตรวจสอบเพื่อประเมิน
ความเพียงพอของกระบวนการกากับดูแล การบริ หารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานธุรกิจและ
หน่วยงานกากับดูแลอีกครัง้ รวมถึงการทาหน้ าที่ในการให้ คาปรึกษาเพื่อสนับสนุนแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้
มัน่ ใจว่า บริษัทฯ จะบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ภายใต้ การกากับดูแลและการควบคุมภายในที่ดี
2.2 โครงสร้ างองค์ กรของบริษัท
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2.3 โครงสร้ างการจัดการของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ทาหน้ าที่ในการควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริษัทฯ
ให้ บ รรลุตามวัต ถุประสงค์ขององค์ กร โดยยึ ดมั่น ในหลัก การก ากับ ดูแลกิจ การที่ บริ ษั ท ฯ มี ผ้ ทู รงคุณ วุฒิที่มี
ประสบการณ์ ห ลากหลายในสาขาต่าง ๆ ทัง้ จากในประเทศและต่างประเทศ และผู้ท รงคุณ วุฒิจ ากธุรกิ จ
ประกันภัยและนอกธุรกิจประกันภัย
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้ วยรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายอรรณพ พรธิติ
2. นายอลัน จอห์น วิลสัน
3. นายศานิต ร่างน้ อย
4. นายเทวัญ เลียวบุรินทร์
5. นายฮิเดยูกิ ทานากะ
6. นายบุญชู อังชัยสุขศิริ
7. นายรัฐพล กิติศกั ดิ์ไชยกุล
ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้ วยรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายรัฐพล กิติศกั ดิ์ไชยกุล ตาแหน่ง กรรมการผู้อานวยการ
2. นายสุรชัย รัถยาวิศิษฏ์
ตาแหน่ง Senior Vice President, Underwriting Service
3. นางสาวสุพร เร้ าปิ ติวงษ์ กลุ
ตาแหน่ง Senior Vice President, Finance and Accounts
Department
4. นายพุทธา วิริยะบวร
ตาแหน่ง Senior Vice President, Business Development
5. นางสาวสถาพร ธานีรัตน์
ตาแหน่ง Senior Vice President, Information Technology
6. นางสาวภาวนา ไทยสุวรรณ ตาแหน่ง Senior Vice President, Strategic Planning and ERM
7. นายแม็ทธิว กรอส
ตาแหน่ง Senior Vice President, Human Resources and
Customer Experience
8. นางลลิตา สุวรรณรัตน์
ตาแหน่ง Senior Vice President, Compliance Department
9. นายวรพล โลพันธ์ศรี
ตาแหน่ง Senior Vice President, Internal Audit
2.4 คณะกรรมการชุดย่ อย
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ ประกอบไปด้ วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งเป็ น
กรรมการอิสระ 2 ท่าน และเป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารอีก 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระทาหน้ าที่เป็ นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านบัญชี
และการเงิน ดังรายชื่อต่อไปนี ้
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1. นายศานิต ร่างน้ อย
2. นายบุญชู อังชัยสุขศิริ
3. นายอลัน จอห์น วิลสัน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่สอบทานความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง การกากับดูแลการดาเนินงานของ บริษัทฯ ใน
ภาพรวม และเสนอแนะแนวทางแก้ ไขข้ อบกพร่องสาคัญที่ตรวจสอบพบ รวมถึงมีการติดตามการแก้ ไขปั ญหา
ดังกล่าว นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่พิจารณา และให้ ความเห็นรายงานทางการเงินและหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ โดยเฉพาะกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อ
รายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วน โปร่งใส ดาเนินการพิจารณาแต่งตังและ
้
กาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างการ
กาหนดค่าตอบแทน และพิจารณาผลงานประจาปี ของหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงเป็ นอีกช่องทาง
หนึ่งในการรับเรื่ องร้ องเรี ยน เพื่อให้ ครอบคลุมข้ อร้ องเรี ยนจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม และรับทราบผลการ
ดาเนินการแก้ ไขเรื่ องร้ องเรี ยนดังกล่าวเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการจัดการข้ อร้ องเรี ยนอย่างเหมาะสมและโปร่งใส และ
ปฏิบตั ิงานอื่นใดที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้ วยกรรมการผู้อานวยการ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัทฯ ดังรายชื่อต่อไปนี ้
1. นายรัฐพล กิติศกั ดิ์ไชยกุล
2. นายสุรชัย รัถยาวิศิษฏ์
3. นางสาวภาวนา ไทยสุวรรณ
4. นายพุทธา วิริยะบวร
5. นางสาวสถาพร ธานีรัตน์
6. นางสาวสุพร เร้ าปิ ติวงษ์ กลุ
7. นายแม็ทธิว กรอส
8. นางลลิตา สุวรรณรัตน์
9. นายอะสึฮิโระ สะเอะคิ
10. นายวิลเลี่ยม วุง ซอง
11. นางสาวเศรณี สุทธิพงศ์เกียรติ์
โดยกรรมการบริ ห ารความเสี่ย ง เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถในสาขาต่าง ๆ และมีความ
เหมาะสม มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการพิจาณา กาหนดนโยบาย และให้ ความเห็นเกี่ยวกับการจัดท า
นโยบาย ทบทวน กากับ และติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวม และครอบคลุมถึงกิจกรรมหลัก
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ของบริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกัน
ว่าด้ วยเรื่อง การกาหนดมาตรฐานขันต
้ ่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้ วยกรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ นผู้บริ ห าร กรรมการผู้อ านวยการ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการลงทุน และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัทฯ ดังรายชื่อต่อไปนี ้
1. นายอรรณพ พรธิติ
2. นายรัฐพล กิติศกั ดิ์ไชยกุล
3. นางสาวสุพร เร้ าปิ ติวงษ์ กลุ
4. Mr. Eiji Takahashi
5. Mr. Hajime Yamagata
6. Mr. Aidan Tucker
7. นางจูเลียตี ้ แกง
โดยองค์ ป ระกอบ และคุณ สมบัติเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันว่าด้ วยเรื่ อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษัทประกันวิน าศภัย มีหน้ าที่และความ
รับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม พิจารณาให้ ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การลงทุนของบริ ษัทฯ ก ากับ ดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริ ษัทฯ รวมถึ งการคัดเลือกและว่าจ้ างผู้จัดการ
บริหารจัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถบริหารจัดการลงทุนให้ เป็ นไปตามนโยบายและกฎระเบียบ
การลงทุนของบริ ษัทฯ โดยคานึงถึงความเสี่ยง และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้
พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนตามแผนงาน และนโยบายที่กาหนดไว้
2.4.4 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทฯ ประกอบไปด้ วยกรรมการที่ไม่เป็ น
ผู้บ ริ ห าร 3 ท่าน โดยมีก รรมการอิสระ 1 ท่าน ซึ่งเป็ นจานวนกึ่ งหนึ่งของจานวนกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนทังหมด
้
ดังรายชื่อต่อไปนี ้
1. นายอลัน จอห์น วิลสัน
2. นายอรรณพ พรธิติ
3. นายศานิต ร่างน้ อย
4. นายฮิเดยูกิ ทานากะ
โดยกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้ องได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทฯ มี
หน้ าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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และผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ มีหลักการที่ชดั เจน โปร่งใส และได้ รับผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดาเนินการคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะเป็ น
กรรมการของบริ ษัทฯ และผู้บริ หารระดับสูง และดูแลให้ คณะกรรมการมีขนาดและองค์ป ระกอบที่เหมาะสม
รวมถึ งมีการปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้ องกับ สภาพแวดล้ อมที่เปลี่ย นแปลงไป อีก ทัง้ มีหน้ าที่ ในการกาหนดแนว
ทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยคานึงถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้ องด้ วย
2.5 การสรรหาและการแต่ งตัง้ กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีหน้ าที่ในการสรร
หาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้ รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการ กรรมการผู้อานวยการ และผู้บริ หาร
ระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาทบทวนโครงสร้ างและองค์ประกอบ รวมทัง้ ขนาดของคณะกรรมการให้ เหมาะสมกับ
องค์กรและสอดคล้ องกับสภาพทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในด้ านต่าง ๆ ที่หลากหลายและสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้ มนั่ คงและยัง่ ยืน
2. พิจารณาทบทวนคุณสมบัติทวั่ ไป คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
ระดับสูง ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง
3. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อย เสนอชื่ อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่ อรับ การพิจารณา
เลือกตังเป็
้ นกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
4. พิจารณาการมีสว่ นได้ สว่ นเสียและความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)
2.6 นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทน (Remuneration policy)
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีหน้ าที่ในการ
กาหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการ กรรมการผู้อานวยการ และผู้บริ หาร
ระดับสูงของบริ ษัทฯ ไว้ อย่างชัดเจน โปร่งใส เป็ นธรรม เหมาะสมและเชื่อมโยงกับผลการดาเนินการงานของ
บริษัทฯ สอดคล้ องกับความสามารถและหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละตาแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้ างอิง
จากบริษัทที่เป็ นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในระดับใกล้ เคียงกัน รวมทังภาระหน้
้
าที่และความรับผิดชอบ และ
พิจารณาจากการเติบโตทางผลกาไรและการขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อนาเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ
ก่อนนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้อานวยการ และ
ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง เป็ นประจ าทุก ปี โดยพิ จ ารณาจากผลการดาเนิน งานของบริ ษัท ฯ และผลการปฏิบัติ งาน
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รายบุคคล โดยเปรี ยบเทียบกับตัวชีว้ ัดผลการปฏิบัติงานทัง้ ที่เป็ นตัวชีว้ ัดทางด้ านการเงิน ตัวชี ว้ ัดด้ านลูกค้ า
ตัวชี ้วัดด้ านการพัฒนากระบวนการทางาน รวมทังตั
้ วชี ้วัดด้ านการพัฒนาบุคลากร
3. การบริหารความเสี่ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management “ERM”) และ การบริหารสินทรั พย์
และหนีส้ ิน (Asset Liability Management “ALM”)
3.1. การบริหารความเสี่ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management “ERM”)
บริ ษั ท ฯ ตระหนัก ถึ งความสาคัญ ในการบริ ห ารความเสี่ย ง เพื่ อการเติบ โตอย่ างมีเ สถี ย รภาพตาม
เป้าหมายองค์กร มีการจัดสรรทุนและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของบริษัทฯ
และสร้ างผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงส่ งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทฯ จึงได้
แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Enterprise Risk Management Committee “ERMC”) มี ห น้ าที่
รับผิดชอบในการกากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเงินกองทุนของบริษัทฯ ให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
และมีแผนการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล
ทัง้ นี ้ จากสภาพแวดล้ อมในการดาเนินธุรกิจ การแข่งขัน และแผนธุรกิจขององค์กร บริ ษัทฯ มีการบริ หารจัดการ
ความเสี่ยงสาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ฯ ดังนี ้
1. ความเสี่ยงด้ านการประกันภัย (Insurance Risk)
เป็ นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นได้ ในกระบวนการพิจารณารับประกันภัย การจัดการสินไหมทดแทน และ
การประกันภัยต่อ ทังนี
้ ้ อาจรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการกาหนดอัตรา
เบี ้ยประกันภัยที่ไม่เหมาะสม หรือการตังเงิ
้ นสารองค่าสินไหมทดแทนของสินไหมที่เกิดขึ ้นแล้ วไว้ ไม่เพียงพอ และ
ความเสี่ยงด้ านเครดิตจากการประกันภัยต่อ
บริ ษั ท ฯ บริ ห ารจัด การความเสี่ย งด้ านการประกันภัย โดยมีน โยบายการพิ จ ารณารับ ประกันภัย
นโยบายการจัดการสินไหมทดแทน นโยบายการสารองประกันภัย และนโยบายการประกันภัยต่อ และมีการ
ทบทวนนโยบายกับแนวทางการรับประกันภัยประเภทต่าง ๆ ขอบเขตอานาจอนุมตั ิการรับประกันภัย รวมถึงกล
ยุทธ์การประกันภัยต่อเป็ นประจาทุกปี ให้ สอดคล้ องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และแผนธุรกิจของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ มีกระบวนการพิจารณาการรับประกันภัยที่รอบคอบพร้ อมทัง้ ควบคุมติดตามการกระจุกตัวของภัย ที่
รับประกันไว้ ให้ เหมาะสมกับขีดจากัดของภัยที่บริษัทฯ สามารถรับความเสี่ยงไว้ เองได้
บริ ษัทฯ มีการจัดประกันภัยต่อที่เน้ นผู้รับประกันภัยต่อที่มีความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยมีอนั ดับ
ความน่าเชื่อถือไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนด เพื่ อลดความเสี่ยงด้ านเครดิตจากการประกันภัยต่อ และทาให้
มัน่ ใจว่าบริษัทฯ จะได้ รับชาระหนี ้ตามสัญญาจากผู้รับประกันภัยต่อตามภาระผูกพันภายในระยะเวลาที่กาหนด
พร้ อมทังจั
้ ดให้ มีสญ
ั ญาประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) เป็ นเครื่องมือสาคัญในการ
ป้องกันควบคุมความเสียหายจากมหันตภัย เพื่อลดผลกระทบและความผันผวนที่อาจเกิดขึ ้นต่อฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ
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ด้ านการบริ หารจัดการสินไหมทดแทน บริ ษัทฯ ได้ กาหนดแนวทาง คู่มือปฏิบัติงาน และขอบเขต
อานาจอนุมตั ิ ในการจัดการสินไหมทดแทนตามกรอบนโยบายของบริ ษัทฯ และกากับดูแลติดตามการเรี ยกร้ อง
สินไหมให้ ได้ รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและเป็ นธรรมต่อลูกค้ า รวมถึง มีการประเมินโดยนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยเพื่อให้ มนั่ ใจว่า บริษัทฯ มีการตังส
้ ารองสินไหมอย่างเพียงพอตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เรื่องเงิน
สารองประกันภัยของบริษัทฯ
2. ความเสี่ยงด้ านการลงทุน (Investment Risk)
บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังคณะกรรมการลงทุ
้
น (Investment Committee) มีหน้ าที่รับผิดชอบจัดทากรอบ
นโยบาย แผนการลงทุน กากับดูแลการลงทุนของบริษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนและจัดสรรการ
ลงทุนให้ อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยกาหนดขอบเขตประเภทสินทรัพย์ที่จะลงทุนตามที่ ได้ รับ การ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานผลการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึง บริหารจัดการความ
เสี่ยงหลักที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ลงทุนดังนี ้
2.1 ความเสี่ยงด้ านตลาด (Market Risk)
เป็ นความเสี่ยงที่จะเกิดผลขาดทุนจากปั จจัยทางด้ านตลาด เช่น การเปลี่ยนแปลงราคาตลาด
ของสินทรัพย์ที่ลงทุน เช่น หุ้นหรือหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี ้ย และอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้ น
2.2 ความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Risk)
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดการล้ มละลายหรื อการเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงิ น (การลดอันดับ
เครดิต) ของสินทรัพย์ที่ลงทุน หรือจากคูส่ ญ
ั ญา ทาให้ คสู่ ญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระที่ตกลงไว้ กบั บริ ษัท ฯ
ไว้ ได้ ความเสี่ยงหมวดนี ้มาจากการลงทุนในกลุม่ พันธบัตร หุ้นกู้ เงินฝากเป็ นต้ น
2.3 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของกระแสเงินสด หรื อจากการขาดสภาพคล่องของ
ตลาดในการจาหน่ายสินทรัพย์ลงทุน ส่งผลให้ บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายชาระภาระหนี ้สินได้
2.4 ความเสี่ยงด้ านการบริหารสินทรัพย์และหนี ้สิน (ALM Risk)
เป็ นความเสี่ยงจากความไม่สมั พันธ์กนั ระหว่างระยะเวลาและจานวนสินทรัพย์ลงทุน กับระยะเวลา
และจานวนหนี ้สินตามภาระผูกพันของบริษัทฯ
3. ความเสี่ยงด้ านธุรกิจ/กลยุทธ์ (Strategic Risk)
เป็ นความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการกาหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ นโยบายและระบบการบริ ห าร
ความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถึงการบริหารงานหรือการนาไปปฏิบตั ิใช้ ไม่สอดคล้ องหรือเหมาะสมเพียงพอ
ทาให้ อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ ฐานะการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ
บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ โดยวางแผนกลยุทธ์และการดาเนินงานให้ สอดคล้ อง
กับวิสยั ทัศน์ของบริษัทฯ ตังแต่
้ ระดับองค์กรจนถึงระดับหน่วยงาน มีการประชุมผู้บริหารรายเดือนเพื่อสรุปความ
คืบ หน้ าและความสาเร็ จของแผนงาน และมีดัช นี ชี ว้ ัดเพื่ อเป็ นสัญญาณเตือนในกรณี ที่ผลการดาเนิ นงานมี
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แนวโน้ มไม่เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ทาให้ สามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนที่สะท้ อนสภาพการณ์ที่เปลีย่ นไป
ไม่ว่าจะเป็ น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การแข่งขัน เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ
พร้ อมทัง้ มีการสื่อสารทิศทางและแผนให้ พนักงานรับทราบทั่วกันเพื่อ ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี ้
บริ ษัทฯ ยังได้ จัดระบบงานภายในทัง้ การจัดการและโครงสร้ างองค์กร บุคลากร งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบการบริ หารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ให้ เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานให้ บรรลุเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการ (Operational Risk)
เป็ นความเสี่ ย งทัง้ ทางตรงและทางอ้ อ มที่ เ กิ ดจากความล้ ม เหลว หรื อ ความไม่เ พี ย งพอของ
กระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน ระบบงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากความผิดพลาดใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย ความเสี่ยงในการบริหารจัดการข้ อมูล และความเสี่ยง
เกิ ดจากเหตุปั จจัยภายนอก ซึ่งหมายรวมถึ งความเสี่ ยงที่ บ ริ ษัท ฯ ไม่ป ฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ และ
ข้ อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานกากับดูแลภาครัฐอย่างครบถ้ วน
บริษัทฯ จัดให้ มีระบบและกระบวนการปฏิบตั ิงาน ระบบการควบคุมภายใน และการจัดสรรบุคลากร
อย่ างเพี ย งพอ พร้ อมทัง้ มีที่ ป รึ ก ษาผู้เ ชี่ย วชาญในแต่ละด้ านทัง้ จากภายในและจากกลุ่มบริ ษั ท เพื่ อพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการทางาน พร้ อมกับพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและ
ป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ ้นจากพนักงาน
5. ความเสี่ ยงด้ านความปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและภัย ทางไซเบอร์
(IT Security and Cyber Risk)
เป็ นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นกับความมัน่ คงปลอดภัยของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุม
ถึงข้ อมูล ระบบปฏิบตั ิการ ระบบงาน ระบบฐานข้ อมูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายสื่อสาร รวมถึง
ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อความสูญ เสียในเชิงข้ อมูลที่เป็ นความลับ
ความครบถ้ วนถูกต้ อง และความพร้ อมใช้ งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
บริษัทฯ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงด้ านนีอ้ ย่างต่อเนื่อง สอดคล้ องไปกับ
แผนกลยุท ธ์ ที่ ม่งุ พัฒนานวัต กรรมและผลัก ดัน การเติบ โตในรู ป แบบดิจิ ทัล โดยมีคณะกรรมการด้ านความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Committee) เป็ นผู้กากับดูแลให้ มีการนานโยบายการ
รักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีมาปรับใช้ ในกระบวนการและระบบปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม มีการ
ปรับปรุงมาตรการในการระบุประเมินความเสี่ยง การป้องกัน การตรวจจับ การตอบสนอง และการกู้คืน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ให้ ทนั ต่อสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป จัดให้ มีการทบทวนประเมินผล
และมีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็ นประจา รวมถึงมีการทดสอบการเจาะระบบ และมีการอบรม
ประจาปี เพื่อให้ พนักงานมีความเข้ าใจ ตระหนักรู้ และสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ภยั คุกคามทางไซเบอร์ ได้
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อย่างเหมาะสมทันการณ์ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากระบวนการ มาตรการและโครงสร้ างระบบป้องกันความปลอดภัยที่วาง
ไว้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็ นการเสริมสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ลกู ค้ าที่ใช้ บริการทางดิจิทลั ของบริษัทฯ
ในปี 2561 บริ ษั ท ฯ ได้ เ ริ่ มด าเนิ น การตามแผนกรอบการบริ หารความเสี่ย งจากภัย ทางไซเบอร์
ประจาปี 2561-2563 (Cyber Security Risk Management Framework Plan 2018-2020) รวมถึง การปรับปรุง
โครงสร้ างระบบและแอพพลิเคชันในการกลัน่ กรอง ตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทังในด้
้ านระบบ
รักษาความปลอดภัยของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall), ระบบตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention
System, “IPS”), ระบบป้ องการการโจมตีเว็บไซด์ (Web Application Firewall, “WAF”) โดยกิ จ กรรมต่าง ๆ มี
ความคืบหน้ าและสาเร็จตามแผนที่กาหนดไว้
ในภาพรวมด้ านวัฒนธรรมความเสี่ยง บริษัทฯ จัดอบรมพนักงานประจาทุกปี ให้ พนักงานมีความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การใช้ บริการจากบุคคลภายนอก การกากับดูแล
ให้ มีการปฏิบัติตามกฏหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ และความปลอดภั ยด้ านเทคโนโลยี นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ มีการ
ตรวจสอบเพื่อประเมินประสิทธิผลในการดาเนินงานด้ านการบริ ห ารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่ าง
สม่าเสมอ ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
3.2. การบริหารสินทรัพย์ และหนีส้ ิน (Asset Liability Management “ALM”)
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการบริ หารสินทรัพย์และหนีส้ ินของบริ ษัทฯ แบบองค์รวม โดยยอมรับความเสี่ยง
จากการลงทุนในระดับหนึ่ง และมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัย มีสภาพคล่อง มีประสิทธิผล และกระจาย
ความเสี่ยงจากการลงทุนให้ เหมาะสม เพื่อเป้าหมายในการสร้ างรายได้ จากการลงทุนที่มี เสถียรภาพ และมีการ
จัดสรรการลงทุนให้ สอดคล้ องกับภาระหนี ้สินของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นหนี ้สินระยะสัน้
โดยมีแนวทางหลักในการบริหารจัดการดังนี ้
1. การติดตามและประมาณการกระแสเงินสดรับและการแสเงินสดจ่าย ด้ วยการจัดทาประมาณการ
กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายให้ มีความสมดุลย์ เพียงพอต่อการชาระหนี ้ตามภาระผูกพัน
2. การบริ ห ารจัด การเงิ น ลงทุน ระยะสัน้ บริ ษั ท ฯ จัดสรรการถื อครองสิน ทรัพย์ สภาพคล่องอย่ า ง
เหมาะสม และบริหารระยะเวลาครบกาหนดของเงินฝากสถาบันการเงินให้ สอดคล้ องกับแผนการใช้ จ่าย
3. การบริ ห ารจัดการสิน ไหมจากความเสียหายขนาดใหญ่ หรื อเหตุการณ์ มหันตภัย บริ ษั ท ฯ มีก าร
วางแผนและประเมินระยะเวลาในการเจรจาตกลงค่าสินไหมและกาหนดชาระเงิ นแก่ ผ้ เู อาประกันภัย ท าให้
สามารถดาเนินการเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยต่อได้ อย่างมีประสิทธิผล ตัวอย่างดังเช่นการ
เรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทรับประกันภัยต่ออย่างมีประสิทธิผลในเหตุการณ์ความเสียหายมหันตภัยปี
2554
สาหรับเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องเชิงปริมาณนัน้ บริษัทฯ ถือปฏิบตั ิตามเกณฑ์ดชั นี ้ชี ้วัด
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องในระบบสัญญาณเตือนภัยล่ว งหน้ าของสานักงาน คปภ. เพื่อรองรับสารองค่า
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สินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้ างจ่ายที่ต้องบริ ษัทฯ ต้ องชาระให้ แก่ลกู ค้ า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 บริษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องที่ร้อยละ 240.41
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการบริ หารสิ นทรัพย์หนี้สินมี ดังนี้
รายการ
สินทรัพย์ลงทุน
(Total Investment Assets)
สินทรัพย์สภาพคล่อง
(Total Liquid Assets)
หนี ้สินรวม
หนี ้สินตามสัญญาประกันภัย

หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2561
ปี 2560
ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน
3,022.07
3,107.70
2,858.17
2,940.85
3,018.93

3,018.93

2,855.89

2,855.89

4,109.43

4,056.05

3,759.88

3,700.24

3,118.38

3,071.23

2,942.67

2,885.32

หมายเหตุ

- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี ้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี ้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี ้สินของบริษัท
ประกัน วิ น าศภัย เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ห ลัก ในการก ากับ ความมั่น คงทางการเงิ น ของบริ ษั ท
ประกันภัย และเพื่อให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทฯ มีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญา
ประกันภัยได้ อย่างครบถ้ วนแก่ผ้ เู อาประกันภัย
4. ความเสี่ยงจากการรั บประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ ได้ และมีนัยสาคัญอันอาจมีผลกระทบต่ อฐานะ
การเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่ อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจาก
การรับประกันภัย และการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย
ความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย
ความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย หมายถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความเสียหายทางการเงินต่อบริษัท ฯ
จากเหตุการณ์ความเสียหายต่อภัยที่บริ ษัทฯ รับประกันความเสี่ยงไว้ หากไม่มีการบริ หารจัดการความเสี่ยงจาก
การรับประกันภัยอย่างเหมาะสม อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อบริษัทฯ ขึ ้นได้
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ระดับความเสี่ยงจากการรับประกันแปรผันตามประเภทของการรับประกันภัย ระดับความเสีย่ งที่บริษัทฯ
รับไว้ การบริหารจัดการด้ านการประกันภัยต่อ และการจัดการความเสี่ยงสะสมที่อาจเกิดจากภัยธรรมชาติ
บริ ษั ท ฯ ได้ ส ร้ างระบบธรรมาภิ บ าลในการการก ากับ ดูแลและบริ ห ารจัดการความเสี่ ย งด้ า นการรับ
ประกันภัยในระดับองค์ผา่ นนโยบายต่าง ๆ ที่ได้ กาหนดขึ ้นมาเพื่อให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานนาไปปฏิบตั ิใช้ ในการ
วางแผนกลยุทธ์และการควบคุมการทางานของแต่ละฝ่ ายให้ สอดคล้ องกับแนวนโยบายดังกล่าว
การบริหารความเสี่ยงจากการประกันภัย
การบริหารความเสี่ยงด้ านการประกันภัย ครอบคลุมถึงการกาหนดระดับความเสี่ยงที่บริษัท ฯ ยอมรับได้ ใน
กิจกรรมการพิจารณารับประกันภัย การจัดทาคูม่ ือการรับประกันภัย การแบ่งแยกและกาหนดอานาจพิจารณารับ
ประกันภัยของเจ้ าหน้ าที่ให้ มีการสอบทานระหว่างกัน การควบคุมระดับการสะสมและการกระจุกตัวของความ
เสี่ยงการกระจายความเสี่ยงผ่านการทาสัญญาประกันภัยต่อเพื่อลดความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า
บริษัทฯ จะมีความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนภายใต้ สถานการณ์ความไม่แน่นอนส่วนใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ ้น
กลยุทธ์ การรับประกันภัย
บริษัทฯ กาหนดกลยุทธ์และทิศทางการรับประกันภัยโดยรวมในแผนธุรกิจประจาปี เพื่อผลักดันให้ บริษัท ฯ
บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและในขณะเดียวกันสร้ างความสมดุลของสัดส่วนการรับประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยง
จากความผันผวน โดยบริษัทฯ มีการกาหนดเป้าหมายธุรกิจตามประเภทของการประกันภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และกลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์เหล่านีจ้ ะถูกสื่อสารไปยังเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ ายรับ
ประกันภัยและฝ่ ายสินไหม เพื่อให้ แผนงานของแต่ละฝ่ ายสอดคล้ องกับกลยุทธ์ดงั กล่าว
กลยุทธ์ การเอาประกันภัยต่ อ
บริษัทฯ ได้ จดั ทากลยุทธ์ด้านการเอาประกันภัยต่อ ซึ่งได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริหารและมีก าร
สอบทานเป็ นรายปี พร้ อมน าส่งต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ และส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกัน ภัย
(คปภ.) โดยกลยุทธ์ดงั กล่าวสอดคล้ องกับนโยบายการเอาประกันภัยและการรับเสี่ยงภัยไว้ เองของ MSIG ASIA
และอยู่ภายใต้ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้ วย การบริ ห ารการประกัน ภัย ต่อ การคัดเลือก
นายหน้ าการประกันภัยต่อ การอนุมตั ิรายชื่อบริ ษัทรับประกันภัยต่อที่มี ความมัน่ คง ระดับของการทาประกันภัย
ต่อ และการควบคุมตรวจสอบการกระจุกตัวของความเสี่ยงจากการประกัน ภัย ต่อ กลยุท ธ์ดังกล่าวจัดทาขึ ้น
เพื่อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์การรับประกันภัยและแผนธุรกิจของบริษัทฯ และมีการจัดทาข้ อมูลเพื่อควบคุมระดับ
การกระจายความเสี่ย งที่ เ หมาะสมอย่ างเป็ นอิสระ การควบคุมดังกล่าวรวมถึ งการตรวจสอบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยฝ่ ายตรวจสอบภายในและการตรวจสอบเฉพาะทางในเชิ งคุณ ภาพการรับ ประกัน ภัย โดยผู้
ตรวจสอบจาก MS&AD Regional office
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การควบคุมความเสี่ยงภัยสะสม
บริษัทฯ จัดทาข้ อกาหนดเพื่อบริหารความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของภัย โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ซึ่งมีผ้ เู อาประกันภัยรวมอยู่เป็ นจานวนมาก นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีการบริหารและควบคุมความเสี่ยงสะสมที่อาจเกิด
จากภัยพิบตั ิภยั ธรรมชาติ ซึ่งประกอบไปด้ วยการออกแนวทางการรับประกันภัยสาหรับภัยธรรมชาติ การให้ ความรู้
และฝึ กอบรมผู้มีอานาจในการรับประกันภัย การจากัดอานาจในการรับประกันภัยจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งอุทกภัย การตรวจสอบขีดจากัดของความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงต่อแต่ละภัย (Block)
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของการรับประกันภัย
ความเสี่ยงด้ านการกระจุกตัวของการรับประกันภัยก่อนและสุทธิจากการประกันภัยต่อ สัมพันธ์กบั ประเภท
ความเสี่ยงภัยที่บริษัทรับประกัน โดยแสดงตามมูลค่าตามบัญชีของหนี ้สินจากสัญญาประกันภัย สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
หน่วย : ล้ านบาท
สารองค่ าสินไหมทดแทนและค่ า
สินไหมทดแทนค้ างจ่ าย
ประเภทการรับประกันภัย
อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ง
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด
รวม

2561
ก่ อนการ
ประกันภัยต่ อ
24.66
80.76
581.20
574.70
1,261.32

2560
สุทธิ
25.27
52.31
572.28
143.39
793.25

ก่ อนการ
ประกันภัยต่ อ

สุทธิ

22.35
81.98
615.24
474.47
1,194.04

21.61
56.59
595.91
142.62
816.73
หน่วย : ล้ านบาท

สารองเบีย้ ประกันภัยที่ยังไม่ ถือเป็ น
รายได้
ประเภทการรับประกันภัย
อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ง
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด
รวม

2561
ก่ อนการ
ประกันภัยต่ อ
120.01
92.46
1,135.16
509.43
1,857.06

2560
สุทธิ
108.86
63.07
1,126.93
393.80
1,692.66

ก่ อนการ
ประกันภัยต่ อ
112.62
93.08
1,138.39
404.54
1,748.63

สุทธิ
108.55
64.81
1,130.22
294.98
1,598.56
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ทัง้ นี้สาหรับข้อมูลเชิ งปริ มาณมีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้ านบาท
รายการ
สารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ
เงินค้ างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้ จากการประกันภัยต่อ

จานวน
632.47
59.89
-

5. มูลค่ า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนีส้ ินจากสัญญาประกันภัยประกอบด้ วยสารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้ างจ่าย และ
สารองเบี ้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
กระบวนการที่เกี่ยวข้ องในการกาหนดสมมติฐานของสารองค่ าสินไหมทดแทนและค่ าสินไหม
ทดแทนค้ างจ่ าย
บริ ษั ท ฯ ก าหนดสารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้ างจ่ายตามข้ อมูลประสบการณ์ของ
บริษัทฯ สมมติฐานที่ใช้ ในการประมาณการมีจดุ มุง่ หมายเพื่อให้ ประมาณการหนี ้สินที่จะรองรับหนี ้สินที่เกิดจาก
สัญญาประกันภัยเท่าที่สามารถคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผล
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความไม่แน่นอนในการประมาณการหนี ้สินสาหรับสินไหมทดแทนซึ่งมีโอกาสที่ค่า
สินไหมสุดท้ ายอาจมีผลแตกต่างกับหนี ้สินที่ประมาณการไว้
การประมาณการหนี ้สินประมาณขึ ้น ณ วันที่รายงาน สาหรับค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าเกิดขึ ้นทังหมด
้
ณ
วันที่รายงานไม่วา่ จะได้ รับรายงานหรือไม่ก็ตาม รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ช้ ห ลายวิธีก ารทางสถิติในการจัดทาสมมติฐานที่หลากหลายรวมเข้ าด้ วยกันเพื่อใช้ ในการ
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนทังหมด
้
วิธี Chain-Ladder เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์อตั ราการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนในอดีต และการเลือก
อัตราการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนขึ ้นอยู่กบั รูปแบบการพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนในอดีต โดยอั ตรา
การพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนที่ถกู เลือกถูกนามาใช้ ในการสะสมข้ อมูลสินไหมทดแทนสาหรับแต่ละปี อุบตั ิเหตุ
วิธี Bornhuetter-Ferguson เป็ นประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ โดยการรวมความเสียหายที่
ได้ รับรายงานจริ งและค่าประมาณของพัฒนาการของความเสียหายที่เกิดขึ ้นในอนาคตเข้ าด้ วยกัน ค่าประมาณ
การพัฒนาของความเสียหายในอนาคตนี ้จะขึ ้นอยู่กบั ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น และอัตราพัฒนาการของ
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มูลค่าความเสียหายที่เลือกของแต่ละปี อุบตั ิเหตุ การประมาณการทังสองค่
้
าจะถูกนามารวมกันโดยการใช้ สตู รที่
ให้ การถ่วงน ้าหนักบนการประมาณการจากประสบการณ์มากขึ ้นตามระยะเวลาที่ผา่ นไป
หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2561
ปี 2560
รายการ
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
บัญชี
ประเมิน
บัญชี
ประเมิน
หนี ้สินจากสัญญาประกันภัย
- สารองเบี ้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
1,857.06 1,601.13 1,748.63 1,504.47
(Premium liabilities)
- สารองค่าสินไหมทดแทน
1,261.32 1,470.10 1,194.04 1,380.85
(Claim liabilities)
หมายเหตุ

- ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี ้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ นกั ลงทุนผู้วิเคราะห์ทางการเงินเข้ าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของ
หนีส้ ินจากสัญญาประกันภัยที่เป็ นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลค่า
ดังกล่าวจะต้ องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ ว
- ราคาประเมิ น หมายถึ ง มูล ค่ า หนี ส้ ิ น จากสัญ ญาประกั น ภัย ที่ ป ระเมิ น ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับ และส่งเสริ มการประกอบธุรกิ จ ประกัน ภัย ว่าด้ วยการประเมิน ราคา
ทรัพย์สินและหนี ้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกากับความมัน่ คง
ทางการเงิ น ของบริ ษัท ฯ ประกัน ภัย และเพื่อให้ มั่นใจว่าบริ ษัท ฯ ความสามารถในการจ่าย
ผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้ อย่างครบถ้ วนแก่ผ้ เู อาประกันภัยซึ่งจะต้ องประเมิน โดย
นักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้ รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่ได้ รับการยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ ในการประเมินจะต้ องสอดคล้ องกับประสบการณ์
จริ งหรื อในกรณีที่บริ ษัทฯ มีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้ างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรม
และปรับให้ เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกันภัยของบริษัทฯ นัน้ นอกจากนี ้
มูลค่าสารองประกันภัยดังกล่าวจะต้ องรวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse
Deviation : PAD) ซึ่งให้ เป็ นไปตามที่สานักงาน คปภ. กาหนด
ข้ อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี ้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่าง
ระหว่างราคาบัญชีและราคาประเมินอย่างมีนยั สาคัญ อันเนื่องมาจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันใน
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การประเมินตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ทัง้ นีผ้ ้ ทู ี่จะนาข้ อมูลไปใช้ ควรศึกษาและทาความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์แนว
ทางการประเมินราคาหนี ้สินจากสัญญาประกันภัยทังสองให้
้
ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ
6. การลงทุนของบริษัท
บริ ษัทฯ มีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้ างความมัน่ คงของระดับเงินกองทุนและสร้ างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้น โดยมุง่ เน้ นการรักษาความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อสร้ างความมัน่ คง
ในผลประกอบการและสินทรัพย์สทุ ธิอย่างต่อเนื่องทังในระยะปานกลางและระยะยาว
้
โดยบริษัทฯ มุง่ เน้ นการทา
กาไรจากผลประกอบการการรับประกันภัย และไม่มีนโยบายในการใช้ ผลกาไรจากการลงทุนมาชดเชยผลขาดทุน
จากการรับประกันภัยแต่อย่างใด
บริ ษัทฯ ว่าจ้ างบริษัทจัดการการลงทุนมาเป็ นผู้จดั การการลงทุนในสินทรัพย์สว่ นใหญ่ของบริ ษัทฯ และมี
บางส่วนที่บริหารจัดการด้ วยตนเอง โดยมีคณะกรรมการลงทุนเป็ นผู้กากับการลงทุนให้ เป็ นไปตามนโยบายและ
เป้าหมายที่บริ ษัทฯ กาหนด โดยมีการกาหนดทบทวนนโยบายและแผนการลงทุน และโครงสร้ างสัดส่วนการ
ลงทุนที่เหมาะสมเป็ นรายปี มีปัจจัยหลักในการพิจารณา ได้ แก่ กระแสเงินสดที่ต้องดารงไว้ ระยะเวลาเฉลี่ยของ
หนี ส้ ิน ระดับ ความเพี ยงพอของเงิ นกองทุน การจ่ายเงิ น ปั นผล การใช้ เ งินทุนอย่ างมีประสิท ธิผล และความ
เหมาะสมระหว่างผลตอบแทนการลงทุนกับความเสี่ยง
บริ ษัทฯ เน้ นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมัน่ คงสูง อาทิ พันธบัตรรัฐบาล เพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้ าน
สภาพคล่องทางการเงิน และเลือกลงทุนในตราสารหนี ้ภาคเอกชน หุ้นกู้ หรือเงินฝากในสถาบันการเงิน ที่มีอนั ดับ
ความน่าเชื่อถือไม่ต่ากว่าเกณฑ์ขนต
ั ้ ่าที่กาหนดไว้ พร้ อมทบทวนอันดับเครดิต ฐานะการเงิน และความสามารถ
ในการชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยของผู้ออกตราสารหนี ้อย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงด้ านเครดิต
จากการลงทุน บริษัทฯ มีการลงทุนในตราทุนในสัดส่วนค่อนข้ างต่า
หน่วย : ล้ านบาท
มูลค่ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ประเภท
ปี 2561
ปี 2560
สินทรัพย์ ลงทุน
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
เงิ น ฝากสถาบัน การเงิ น และ
248.83
248.83
345.72
345.72
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี ้ (พันธบัตร,หุ้นกู้,
ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน,ตัว๋ แลกเงิน,
2,620.23
2,620.23
2,345.80
2,345.80
หุ้นกู้แปลงสภาพ และสลาก
ออมทรัพย์)
ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุน
151.47
237.10
164.37
247.05
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม)
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ประเภท
สินทรัพย์ ลงทุน
หน่วยลงทุน
เงิ น ให้ กู้ยื ม ,เงิ น ให้ เช่ า ซื อ้ รถ
และให้ เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง
ใบสาคัญแสดงสิทธิการซือ้ หุ้น
หุ้นกู้ หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพนั ธุ์
เงินลงทุนอื่น
รวมสินทรัพย์ ลงทุน

มูลค่ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2561
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
1.53
1.53

ปี 2560
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
1.83
1.83

-

-

-

-

3,022.07

3,107.70

0.45
2,858.17

0.45
2,940.85

หมายเหตุ
- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี ้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
-

ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี ้สินที่ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับ และ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สิน และหนี ้สินของบริษัท
ประกัน วิ น าศภัย เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ห ลัก ในการก ากับ ความมั่น คงทางการเงิ น ของบริ ษั ท
ประกัน ภัย และเพื่อให้ มั่นใจว่าบริ ษั ทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญา
ประกันภัยได้ อย่างครบถ้ วนแก่ผ้ เู อาประกันภัย

7. ผลการดาเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์ และอัตราส่ วนต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
บริษัทฯ มีเบี ้ยประกันภัยรับรวมจานวน 3,974 ล้ านบาท เติบโตจากปี 2560 ร้ อยละ 6.1 ซึ่งอยู่ในระดับการ
เติบ โตของธุรกิจประกันวินาศภัยที่ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) ได้ ประกาศไว้ ที่ร้อยละ 6.2 การเติบโตของเบี ้ยประกันภัยของบริษัทฯ ในปี 2561 เป็ นผลมาจากการเติบโต
ของธุรกิจประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ
และผ่านช่องทางการขายอัน หลากหลายของบริ ษั ท ฯ ท าให้ เ บี ย้ ประกัน ภัย ของบริ ษั ท ฯ อยู่ลาดับ ที่ 2 ของ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยการเดินทางของอุตสาหกรรมในระหว่างปี
บริ ษัทฯ มีผลกาไรจากการรับประกันภัยทัง้ สิ ้นจานวน 91.1 ล้ านบาท เป็ นผลกาไรที่ดีกว่าปี 2560 ซึ่งมี
ผลกาไรเพียง 40.5 ล้ านบาท และดีกว่าแผนธุรกิจประจาปี ที่บริ ษัทฯ ตังเป
้ ้ าหมายไว้ โดยเป็ นผลกาไรจากธุรกิจ
ประกันภัยขนส่งทางทะเล ประกันภัยอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคล ประกันภัยการเดินทางและประกันภัยสุขภาพ และการ
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ปรับนโยบายการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์และเบี ้ยประกันภัยให้ เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของรถยนต์แต่
ละประเภท เป็ นผลให้ ลดผลขาดทุนลงได้ จานวนมาก
บริษัทฯ มีรายได้ จากการลงทุนและรายได้ อื่น จานวน 52.7 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากความ
ผันผวนของตลาดทุนและการลดลงของอัตราดอกเบีย้ ในตลาดตราสารหนี ้ บริ ษัทฯ มีกาไรก่อนหักภาษี เงินได้
จ านวน 143.8 ล้ านบาท และก าไรสุทธิ 114.2 ล้ านบาท เพิ่ มขึน้ จากปี ก่อนร้ อยละ 21 เนื่ องจาก สัดส่วนเบีย้
ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลและประกันภัยการเดินทางเพิ่มสูงขึ ้น โดยมีอตั ราส่วนสินไหมทดแทนอยู่ระหว่าง
ร้ อยละ 41 และ 27 ตามลาดับ นอกจากนี ้ อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio)
สาหรับปี 2561 มีอตั ราร้ อยละ 417 ซึ่งสูงกว่าอัตราร้ อยละ 100 ที่กฎหมายกาหนดไว้ บริษัทฯ จึงมีฐานะการเงินที่
มัน่ คง มีเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง สามารถรองรับการเติบโตทางธุรกิจได้ อย่างมัน่ คง
ในปี ที่ ผ่านมา บริ ษั ท ฯ มีผลก าไรเพิ่ มขึน้ จากการรับ ประกันภัย เป็ นผลจากความสามารถในการนา
เทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ การให้ บริการลูกค้ าและคูค่ ้ าได้
รวดเร็วเป็ นระบบ การพัฒนาระบบการขายผ่านพันธมิตรทางธุรกิจและสื่อดิจิทลั รวมทังการพั
้
ฒนาระบบงานใน
รูปแบบใหม่ๆ หลากหลายโครงการที่มงุ่ เน้ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและการนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ที่ตรงต่อความต้ องการของลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง

รายการ
เบี ้ยประกันภัยรับรวม
เบี ้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ (สุทธิ)
รายได้ จากการลงทุน และรายได้ อื่น
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

2561
3,974.44
3,257.67
52.65
114. 17

หน่วย : ล้ านบาท
2560
3,745.45
3,298.37
87.68
94.31

2561
50.37
46.18
96.55
240.41
7.89

2560
54.74
43.42
98.16
240.84
6.55

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ (ร้ อยละ)
อัตราส่ วน
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน ( Loss Ratio)
อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายในการดาเนินธุรกิจกันภัย ( Expense Ratio)
อัตราส่วนรวม ( Combined Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ( Return on equity)
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8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง และมีการกาหนดกรอบระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Framework “RAF”) ทังในภาพรวมองค์
้
กรและระดับความเสี่ยงหลัก พร้ อมทังระดั
้ บ
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio “CAR”) เป็ นเกณฑ์ภายในของบริษัทฯ ที่สงู
กว่าเกณฑ์ในระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าของสานักงาน คปภ. ซึ่งบริษัทฯ ใช้ เป็ นแนวทางในการรักษาระดับ
เงินกองทุนของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ดาเนินงาน และใช้ ติดตามพิจารณาดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่
ก าหนดไว้ ใ นแผนการบริ ห ารเงิ น กองทุน (Capital Management Plan “CMP”) หากค่า CAR ต่ากว่าระดับ ที่
บริ ษัทฯ ตังไว้
้ รวมถึง มีการทบทวนประเมิน RAF, CMP และเกณฑ์ค่า CAR โดยคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ยงเป็ นรายปี (หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญที่มีผลกระทบสูงต่อเงินกองทุนของบริ ษัทฯ) เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิ
บริ ษัทฯ มีการจัดทาประมาณการค่า CAR ในอนาคต สอดคล้ องไปกับระยะเวลาในการจัดทาแผนธุรกิจ
พร้ อมกับ พิ จ ารณาการทดสอบภาวะวิก ฤติ และการวิ เ คราะห์ ค วามอ่อ นไหว ( Stress Test and Sensitivity
Analysis) สาหรับเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ ้นและส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการดาเนินงานและเงินกองทุน
ของบริ ษัทฯ เช่น ความเสียหายมหันตภัย อัตราค่าสินไหมสูงกว่าสมมติฐานในแผน หรื อการขาดทุนจากการ
ลงทุน เป็ นต้ น เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริษัทฯ จะมีเงินกองทุนเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้ และสามารถ
ทนทานต่อสถานการณ์เชิงลบที่อาจเกิดขึ ้นได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ร้อยละ 417.47 สูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานในระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าของสานักงาน คปภ. ที่ร้อยละ 140 และจากการทดสอบ
ภาวะวิกฤติที่คาดการณ์ว่าบริ ษัทฯ อาจต้ องเผชิญ สามารถสรุปได้ ว่าระดับเงินกองทุนของบริ ษัทฯ ยังคงสูงกว่า
ระดับที่กฎหมายกาหนด และมีความเพียงพอต่อการดาเนินตามแผนธุรกิจในอนาคตแม้ ว่าจะเกิดเหตุก ารณ์
รุนแรงต่าง ๆ ตามที่ตงสมมติ
ั้
ฐานไว้
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หน่วย : ล้ านบาท
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
- หนี ้สินจากสัญญาประกันภัย
- หนี ้สินอื่น
ส่วนของเจ้ าของ
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน
(ร้ อยละ)
เงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ ได้ ทงหมด
ั้
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย
หมายเหตุ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

2560
5,178.77
4,056.05
3,071.23
984.82
1,122.72

4,863.03
3,700.24
2,885.32
814.92
1,162.79

417.47
1,121.17
268.57

415.50
1,161.25
279.48

- ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการกาหนด
ประเภทและชนิ ด ของเงิ น กองทุน รวมทัง้ หลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อนไขในการคานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย กาหนดให้ นายทะเบียนอาจกาหนดมาตรการที่จาเป็ นใน
การกากับดูแลบริษัทที่มีอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ากว่าร้ อยละหนึ่งร้ อยสี่สิบได้
- เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี ้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
- รายการข้ างต้ นคานวณโดยใช้ ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี ้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับรอบปี ปฏิทนิ ที่ล่วงมาที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบและ
แสดงความเห็นแล้ ว
โปรดดูรายละเอียดงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ได้ จากเว็บไซต์บริษัทฯ ตาม
ลิงค์ URL: https://www.msig-thai.com/about-us#FinancialReports

