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แบบรายการเปิ ดเผยข้ อมูล (แนบท้ ายคาสั่งนายทะเบียนที่ 48 /2561)
เรื่อง ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2560

แบบ ปผว. 1 รายปี
...................................
...

ส่ วนที่ 1 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลทีเ่ ปิ ดเผย

คำอธิ บำย
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษัท หรื อผู้จัดกำรสำขำของบริ ษัทต่ ำงประเทศ (กรณี สำขำต่ ำงประเทศ)
ต้ องลงลำยมือชื่ อพร้ อมทั้งประทับตรำบริ ษัท (ถ้ ำมี) เพื่อกำรรั บรองควำมถูกต้ องของข้ อมูลที่บริ ษัทเปิ ดเผยตำม
รำยกำรที่ นำยทะเบียนกำหนด
บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลที่เปิ ดเผย ด้วยความระมัดระวัง และบริ ษทั ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่
เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผูอ้ ่ืนสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ และขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ได้เปิ ดเผย
ทุกรายการของบริ ษทั

ลงนาม
ชื่อ นายนิโคลัส จอห์น พอตเตอร์
ตาแหน่ง Managing Director

ลงนาม
ชื่อ นายคเชนทร์ กังสดาลณที
ตาแหน่ง Sales and Marketing Director
วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ข้อมูลประจาปี 2560
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ส่ วนที่ 2 รายละเอียดการเปิ ดเผยข้ อมูล
คำอธิ บำย
รำยละเอี ยดกำรเปิ ดเผยข้ อมูลตำมข้ อ 1 – 9 หำกบริ ษัทมีข้อมูลดังกล่ ำวแสดงอยู่ที่หน้ ำ website ของบริ ษัทแล้ ว บริ ษัท
สำมำรถเชื่ อมโยงตัวชี ้แหล่ ง (Universal resource locator : URL) ของข้ อมูลดังกล่ ำวมำยังรำยละเอี ยดกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของ
แต่ ละข้ อได้

1. ประวัตขิ องบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจเพือ่ ให้ บรรลุเป้ าหมายในการประกอบธุรกิจตามที่
กาหนดไว้

รวมถึงแสดงข้ อมูลเกีย่ วกับลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ าคัญ

ช่ องทางการติดต่อกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการเรียกร้ อง พิจารณา และชดใช้ เงินหรือค่ าสินไหมทดแทนตาม
สัญญาประกันภัย
1.1 ประวัตบิ ริษัท

คำอธิ บำย
ให้ อธิ บำยประวัติควำมเป็ นมำของบริ ษัทโดยสังเขป

ข้ อมูลเกีย่ วกับเอ็ทน่ า ประเทศไทย
เอ็ทน่าในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2560 โดยก่อนหน้านี้ บริ ษทั ฯ เป็ นที่รู้จกั ในนามของบริ ษทั บูพา ประกัน
สุขภาพ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) มีสมาชิกกว่า 300,000 คน และกว่า 2,000 องค์กร ตลอดจนโรงพยาบาลในเครื อข่ายรวมกว่า
400 แห่ง ท่านสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aetna.co.th

ค่านิยมของเอ็ทน่า
ความซื่อสัตย์ ความเป็ นเลิศ ความใส่ ใจ และแรงบันดาลใจ
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ความซื่อสัตย์ – ทาสิ่ งที่ถูกด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง
ความเป็ นเลิศ – เราทุ่มเทที่จะมอบผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคุณภาพสูง มีคุณค่า ผ่านโซลูชนั่ ที่ง่ายและสอดคล้องกับความ
ต้องการ
ความใส่ ใจ – เรารับฟังและเครารพความต้องการของลูกค้า จึงทาให้เราสามารถดาเนินการหรื อมอบผลิตภัณฑ์และบริ การ
ที่เกิดจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับลูกค้า และด้วยความมุ่งมัน่ ที่เรามีต่อลูกค้า
แรงบันดาลใจ - เราสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกคน ในการค้นหาไอเดียใหม่ๆ ที่จะทาให้โลกของเราน่าอยูม่ ากขึ้น








พันธกิจ
เรายกระดับบริ การด้านสุขภาพทัว่ โลกด้วยการสร้างทางเลือกที่จะช่วยให้ผคู ้ นได้มีโอกาสได้เข้าถึงและใช้ระบบบริ การ
สุขภาพที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม
1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ

คำอธิ บำย
ให้ อธิ บำยรำยละเอียดนโยบำย และวัตถุประสงค์ ของบริ ษทั ในภำพรวม รวมถึงสภำพแวดล้ อมในกำรดำเนินธุรกิจ
กำรตลำด กำรแข่ งขัน แนวโน้ มภำวะอุตสำหกรรม และกลยุทธ์ ในกำรดำเนินธุรกิจโดยสังเขป
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ในปี พ.ศ. 2560 ธุรกิจมีผลประกอบการในระดับที่เป็ นประวัติการณ์กว่าเดิม ผ่านการให้ความสาคัญกับเรื่ องหลักอย่างชัดเจน ได้แก่
ธรรมาภิบาลการกาหนดราคา การพัฒนาข้อเสนอ การจัดการสิ นไหมทดแทน (เอชอาร์เอ็ม) ประสิ ทธิภาพและผลิตภาพด้านการ
ดาเนินการ เรื่ องเหล่านี้ยงั คงเป็ นเรื่ องที่ให้ความสาคัญในแผน 3 ปี นี้
ทิศทางธุรกิจยังคงเน้นกลุ่มลูกค้าบุคคลและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากกว่ากลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ โดยคานึงถึง
ลูกค้าเป็ นสาคัญในการพัฒนาข้อเสนอและการส่งมอบการให้บริ การลูกค้า
ในตลาดองค์กรใหญ่ ธุรกิจจะเน้นเรื่ องการรักษาลูกค้าเดิมโดยคงอัตราส่วนค่าสิ นไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันไว้ได้ และการพัฒนา
โซลูชนั่ ด้านสุขภาพในที่ทางานที่แตกต่าง ซึ่งได้มาจากงานที่มีอยูแ่ ล้วหรื อกาลังพัฒนาในตลาดอื่น
เรื่ องที่ให้ความสาคัญทั้งหมดนี้จะทาให้ธุรกิจมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ งตลอดช่วงเวลาดังกล่าวและเริ่ มเติบโตตามเป้ าหมายที่
อัตรากาไร 5-6% ภายในห้าปี
พื้นฐานของธุรกิจจะเปลี่ยนไปเน้นที่การส่งมอบข้อเสนอที่แตกต่างและมีคุณภาพสูงที่ให้ความคุม้ ค่าเงินที่ดีเลิศสาหรับลูกค้า

กลยุทธ์ในการดาเนินธุ รกิจ
กลยุทธ์ หลักทีส่ าคัญ – ประสบการณ์ ของลูกค้ า
การทบทวนข้ อเสนอสาหรับลูกค้าเพือ่ พัฒนาลาดับขั้นพีเอ็มไอแบบง่ ายทีเ่ หมาะกับตลาดและช่ องทางการจัดจาหน่ ายในปัจจุบัน
• การดูแลสุขภาพเป็ นเรื่ องซับซ้อน ผลิตภัณฑ์สาหรับลูกค้าผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปของเราต้องง่ายและแตกต่างยิง่ ขึ้น ในปี
2561 เราจะนาเสนอลาดับขั้นของข้อเสนอที่ง่าย และนาโดยผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วยข้อเสนอบริ การที่ดีข้ นึ ด้วยบริ การ
อย่างผูด้ ูแลทางการแพทย์ ทีมสนับสนุนแพทย์เฉพาะทาง การสนับสนุนทางดิจิทลั และการเข้าถึงแพทย์และพยาบาล
ตลอด 24 ชัว่ โมงทุกวัน เป้ าหมายคือการให้ประสบการณ์ที่โดดเด่นและใส่ใจตลอดเส้นทางประสบการณ์ของลูกค้า
แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของเรา
• เราจะนาเสนอเอ็ทนา ไอพีเอ็มไอ เป็ นข้อเสนอระดับบนสาหรับทั้งลูกค้าผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปและลูกค้าองค์กร
• ข้อเสนอของเราจะออกแบบโดยใช้หลักเอชอาร์เอ็ม และจะมีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มนั่ ใจ
ว่ามีความสามารถในการทากาไรและธุรกิจเติบโตอย่างยัง่ ยืน รวมทั้งคุม้ ค่าเงินลูกค้าของเรา
พัฒนาข้ อเสนอคุณค่ าสาหรับลูกค้ าองค์ กรด้ วยความคิดริเริ่มด้ านสุ ขภาพและความสุขในทีท่ างาน
• การแข่งขันในตลาดลูกค้าองค์กรเข้มข้นด้วยความอ่อนไหวต่อราคาสูง และวิธีการตัดราคาเพื่อทาลายคู่แข่งขันซึ่งเป็ น
เรื่ องปกติสาหรับผูเ้ ล่นในตลาดที่ตอ้ งการซื้อส่วนแบ่งการตลาด เราจะไม่ลงไปทาธุรกิจแบบยอมขาดทุนเพื่อสร้าง
การเติบโตของยอดขาย เรามุ่งเน้นที่การสร้างพันธมิตรอย่างยัง่ ยืนและสมเหตุผลในระยะยาว
• ด้วยเป้ าหมายที่มงุ่ เน้นเรื่ องคุณค่ามากกว่าราคา
เราจะพัฒนาข้อเสนอสาหรับลูกค้าองค์กรด้วยความคิดริ เริ่ มด้าน
สุขภาพและความสุขในที่ทางาน โปรแกรมด้านสุขภาพและอื่นๆ ที่อาจต่อยอดได้จากตลาดของเอ็ทนาอื่นๆ
• ข้อเสนอที่พฒั นานี้จะสนับสนุนเรื่ องการรักษาลูกค้าองค์กรหลักของเรา และมีผลเชิงบวกต่อค่าใช้จ่ายการเรี ยกร้อง
สิ นไหมและแนวโน้มในอนาคต เพื่อให้การจัดการการเรี ยกร้องสิ นไหม ความสามารถในการทากาไร และอัตราการ
รักษาลูกค้าดีข้ ึน
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เข้ าใจลูกค้ าของเราดีขนึ้ เพือ่ ปรับปรุงประสบการณ์ ลูกค้ าของเราอย่ างต่ อเนื่อง
• ดาเนินการและพัฒนาเอ็นพีเอสเพิ่มเติมเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการหาเสี ยงตอบกลับและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจาก
ลูกค้าของเราเพื่อให้เกิดการปรับปรุ งประสบการณ์ลูกค้าในภาพรวมที่มีกบั เราอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เราจะใช้คะ
แนะนเอ็นพีเอสในการเปรี ยบเทียบกับคู่แข่ง
• เราจะนาเสนอกระบวนการจัดการข้อร้องเรี ยนที่ได้ปรับปรุ งให้ดีข้ นึ แล้วเพื่อทาให้แน่ใจว่าเราได้เรี ยนรู ้จากความไม่
พึงพอใจของลูกค้าของเราเพื่อการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง

เพิม่ การสร้ างเส้ นทางลูกค้ าสาหรับข้ อเรียกร้ องมูลค่ าสู ง ระยะเวลาเข้ ารักษา ผู้ทเี่ รียกร้ องบ่ อยครั้ง
• ระบุตวั ลูกค้าเหล่านี้ได้ต้ งั แต่ช่วงต้นของกระบวนการ จัดให้อยูใ่ นเส้นทางเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการรักษาที่
โรงพยาบาลที่ถูกต้อง ในราคาที่ถกู ต้อง และได้ระดับคุณภาพที่ถูกต้อง
การจัดการเครือข่ าย
• เข้าใจเครื อข่ายที่มีอยูแ่ ละผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทาให้เรามีโอกาสเข้าใจประสบการณ์ลูกค้าเช่นกัน เราจะ
มีความเข้าใจที่ชดั เจนว่าโรงพยาบาลใดควรอยูใ่ นเครื อข่าย เราควรขยายไปที่ส่วนใดของประเทศ และโรงพยาบาล
ไหนควรออกจากเครื อข่าย
• เราจะเริ่ มการกาหนดราคาคงที่และการกาหนดราคาเป็ นแพ็คเกจกับโรงพยาบาล
• เพิ่มโปรแกรมการติดตามกากับของผูใ้ ห้บริ การที่มีผลการดาเนินงานที่ผดิ ปกติ
เสนอการขออนุมตั คิ วามคุ้มครองก่ อนเข้ ารับการรักษาทีจ่ าเป็ น และโรงพยาบาลทีต่ ้ องการสาหรับลูกค้ าบริษัทหลัก
• เริ่ มงานกับลูกค้าองค์กรหลักและเสนอการขออนุมตั ิความคุม้ ครองก่อนเข้ารับการรักษาที่จาเป็ น สาหรับข้อเรี ยกร้อง
มูลค่าสูงเพื่อหลีกเลี่ยงการชาระเงินสาหรับการรักษาที่ขาดคุณสมบัติ
มุ่งเน้ นเพิม่ ขึน้ เรื่องผลิตภาพ การอบรม และการสอนงานของส่ วนรับลูกค้ า
• ทาให้แน่ใจว่าส่วนรับลูกค้าเข้าใจสี่ งที่พวกเขาสนับสนุนโปรแกรมเอชเอ็มอาร์ นอกจากนั้น การเพิม่ การเน้นคุณภาพ
ของงานที่ทา เราจะมีโอกาสเข้าใจความต้องการด้านการอบรม ซึ่งจะลดการตัดสิ นใจที่ผิดและเพิม่ ความผูกพันของ
พนักงาน
เพิม่ เครือข่ ายทันตกรรม
• ส่วนหนึ่งของการวิจยั ลูกค้าพบว่า ทันตกรรมมีความสาคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลาหลายปี
เครื อข่ายทันตกรรมปัจจุบนั จะดาเนินการในปี 2561/19

การทบทวน
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1.3

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
คำอธิ บำย
ให้ อธิ บำยลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัท ที่ดำเนินงำนอยู่ในปั จจุบัน

เอ็ทน่ามีแผนประกันสุขภาพรายบุคคลและรายกลุ่มที่หลากหลายเหมาะกับทุกความต้องการ แผนประกันสุขภาพของเอ็ท
น่าส่วนใหญรับประกันการต่ออายุตลอดชีพ อาทิเช่น
แผนโอปอล
จ่ายเบี้ยประกันแบบเบาๆ สบายกระเป๋ า ผลประโยชน์ที่เข้าใจง่ายไม่ซบั ซ้อนและจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริ ง

แผนบียอนด์
ดูแลคุณ และคนที่คุณรัก ด้วยแผนประกันสุขภาพที่คุม้ ค่า

แผนแพลทินั่ม
มอบความคุม้ ครองที่เหนือกว่าด้วยผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น

แผนเพอร์ ซันนัลแคร์
ให้คุณใช้ชีวติ ได้อย่างมัน่ ใจกับความคุม้ ครองตลอด 24 ชัว่ โมงทัว่ โลก

แผนซันชายน์
ประกันสุขภาพสาหรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาพักอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยภายในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

แผนเอ็กซ์ ตร้ าแคร์
เหมาะสาหรับผูท้ ี่มีประกันสุขภาพ ประกันสังคมหรื อสวัสดิการจากบริ ษทั อยูแ่ ล้ว

เพอร์ ซันนัลแคร์
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1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการทีส่ าคัญของบริษัท และสัดส่ วนร้ อยละของเบีย้ ประกันภัย

แยกตามประเภทของการ

รับประกันภัย
คำอธิ บำย
ให้ อธิ บำยลักษณะ ประเภท หรื อ กลุ่มผลิตภัณฑ์ และบริ กำรที่สำคัญของบริ ษทั ที่ แสดงให้ เห็นถึงควำมหลำกหลำย
และควำมชำนำญในผลิตภัณฑ์ และบริ กำรที่ บริ ษทั จัดจำหน่ ำยอยู่

ตารางสั ดส่ วนร้ อยละของเบีย้ ประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจาปี 2560
หน่วย : ล้านบาท

จานวนเบี้ย
ประกันภัย
รับโดยตรง
สัดส่วน
ของเบี้ย
ประกันภัย
(ร้อยละ)

อื่นๆ

สุ ขภาพ

อุบตั ิเหตุส่วน
บุคคล

รวม

วิศวกรรม

ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ความเสี ยงภัย
ทรัพย์สิน

ภาคสมัครใจ

ภาคบังคับ

ตัวเรื อ

รายการ

สิ นค้า

การ
ประกัน
อัคคีภัย

การประกันภัย
การประกันภัย
ทางทะเล
รถยนต์
และขนส่ ง

2,865

2,865

100%

100%

หมายเหตุ : ข้ อมูลมาจากรายงานประจาปี

1.5 ช่ องทางการติดต่ อบริษัท วิธีการและระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการเรียกร้ อง พิจารณา และชดใช้ เงินหรือค่ าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัย
1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.5.2 วิธีการติดต่อบริ ษทั และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี มีขอ้ พิพาทหรื อเรื่ องร้องเรี ยน
คำอธิ บำย
ให้ บริ ษัทแสดงขั้นตอน ระยะเวลำ เอกสำร และวิธีกำรในกำรขอรั บค่ ำสิ นไหมทดแทนตำมสั ญญำประกันภัยให้ ชัดเจน
รวมถึงวิธีกำรติดต่ อบริ ษัท และหน่ วยงำนที่ เกี่ยวข้ องกรณี มีข้อพิพำทหรื อเรื่ องร้ องเรี ยน
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1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
ท่านสามารถส่งหลักฐานประกอบการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมได้ 2 ช่องทางดังนี้
ยืน่ เอกสารด้วยตัวเองได้ที่สานักงานเอ็ทน่าทุกแห่งที่ท่านสะดวก
ส่งเอกสารทางไปรษณี ยม์ าที่ ฝ่ ายชดเชยค่าสิ นไหมทดแทน บริ ษทั เอ็ทน่าประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชั้น 14-15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ
10500
ท่านจะต้องดาเนินการเรี ยกร้องค่าชดเชยภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการรักษา (กรณี คนไข้นอก)หรื อออกจาก
โรงพยาบาล (กรณี คนไข้ใน) และกรุ ณาจัดส่งหลักฐานประกอบการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนเพื่อ
ป้ องกันการสูญหายที่อาจเกิดขึ้น
กรณีคนไข้ นอก

แบบฟอร์มการเรี ยกร้องสิ ทธิรักษาพยาบาล
ใบรับรองแพทย์ซ่ ึงระบุผลการวินิจฉัยและการรักษา – ในกรณี การรักษาโรคผิวหนัง ให้แพทย์ผทู ้ าการรักษาระบุชื่อยาที่ใช้ในการ
รักษาและชื่อโรค เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการพิจารณาให้ความคุม้ ครอง
ต้นฉบับใบเสร็ จรับเงินระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย
สาเนาบัตรสมาชิก
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
กรณีคนไข้ ในโรงพยาบาล
แบบฟอร์มการเรี ยกร้องสิ ทธิรักษาพยาบาล
ใบรับรองแพทย์ซ่ ึงระบุผลการวินิจฉัยและการรักษา
ใบรายงานการรักษา (Attending Physician’s Report) ที่รับรองโดยแพทย์ผทู ้ าการรักษา
ต้นฉบับใบเสร็ จรับเงินระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย
สาเนาบัตรสมาชิก
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หมายเหตุ : เอ็ทน่าขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ความคุม้ ครอง ในกรณี ที่ท่านไม่สามารถนาส่งต้นฉบับใบเสร็ จรับเงินค่า
รักษาพยาบาลได้
1.5.2 วิธีการติดต่อบริ ษทั และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี มีขอ้ พิพาทหรื อเรื่ องร้องเรี ยน
ยืน่ เอกสารด้วยตัวเองได้ที่สานักงานเอ็ทน่าทุกแห่งที่ท่านสะดวก
ส่งเอกสารทางไปรษณี ยม์ าที่ ฝ่ ายรับเรื่ องร้องเรี ยน บริ ษทั เอ็ทน่าประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชั้น 14-15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรื อประสงค์จะร้องเรี ยน ศูนย์บริ การข้อมูลสมาชิกเอ็ทน่า (Aetna Call
Center) กรุ ณาติดต่อ 0 2232 8666 บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรืออีเมล์ csc@aetna.co.th

9

2. กรอบการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการดาเนินการตามกรอบและ
กระบวนการดังกล่ าว
2.1 กรอบการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
คำอธิ บำย
ให้ บริ ษัทแสดงถึงกรอบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ ดี และกระบวนกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ที่ใช้ อยู่ในปั จจุบัน เพื่อเป็ น
กำรสร้ ำงควำมเชื่ อมัน่ ให้ กับผู้เอำประกันภัย และผู้ใช้ ข้อมูลโดยแสดงให้ เห็นถึงควำมมุ่งมัน่ และตระหนักถึงกำรดำเนิน
ธุรกิจด้ วยควำมรั บผิดชอบ ซื่ อสัตย์ สุจริ ต และระมัดระวัง คำนึงถึงผลประโยชน์ ของบริ ษทั และผู้เอำประกันภัยเป็ นสำคัญ

กรอบการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance)
• บริ ษทั ดาเนินธุรกิจตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความเชื่อมัน่ และหลักความสุจริ ตต่อกันอย่างยิง่ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู ้
เอาประกันภัยและประชาชน
• การที่บริ ษทั จะสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างมัน่ คง ต่อเนื่อง และสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมในการดาเนินุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็จได้ในปัจจุบนั บริ ษทั จึงดาเนินธุรกิจโดยกาหนดระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริ มให้
เกิดการถ่วงดุลอานาจ (Check and balance) เพื่อให้บริ ษทั สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด ซึ่งมีระบบการบริ หารจัดการความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรอย่างมีระบบ (Enterprise Risk Management)
ทั้งนี้ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จึงเป็ นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและกาหนด
กฎเกณฑ์เรื่ องต่างๆ ภายในบริ ษทั ทั้งการให้ทิศทาง กาหนดนโยบายที่สาคัญ และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้ง
การกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ทั้งหมด อาทิเช่น การจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภาพ เป็ นต้น
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กระบวนการควบคุมภายในของบริษัท (Internal Control Process)
กระบวนการที่ บริ ษทั จัดให้มีข้ ึนและถือปฏิ บตั ิเพื่อสร้างความมัน่ ใจ และเชื่ อมัน่ ได้อย่างมีเหตุผลว่าบริ ษทั จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั และทาให้รายงานทางการเงิ นของบริ ษทั มี ความน่ าเชื่ อถื อ โดยการปฏิ บัติตาม
กฎหมาย ระเบียน และนโยบายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสูงสุด

2.2 โครงสร้ างองค์กรของบริษัท

คำอธิ บำย
ให้ บริ ษัทแสดงถึงโครงสร้ ำงองค์ กรของบริ ษัท ทั้งนีส้ ำมำรถแสดงในรู ปแบบแผนภูมิองค์ กร
(organization chart) ได้
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2.3 โครงสร้ างการจัดการของบริษัท

คำอธิ บำย
ให้ บริ ษัทแสดง ชื่ อ/ตำแหน่ ง และบทบำทหน้ ำที่ควำมรั บผิดชอบของ
- คณะกรรมกำร
- ผู้บริ หำร
หน้ าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัตติ ามนโยบายของบริษทั
1. หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษทั
• พิจารณาอนุมตั ิกรอบนโยบายการลงทุน และกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่เกิดจากการลงทุน
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการลงทุนที่มีนยั สาคัญ
• จัดให้มีกระบวนการติดตามสอดส่ องผลการดาเนินงานด้านการลงทุน ระบบการควบคุมและการ
ตรวจสอบภายในที่ เพียงพอ เพื่อให้การลงทุนของบริ ษทั เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุ น
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลงทุน และข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• จัดให้มีการทบทวนระดับความเสี่ ยงที่ ย อมรับได้ (risk appetite) ของบริ ษทั และกระบวนการ
ระบุความเสี่ ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารทางการเงินในปัจจุบนั
• แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการการลงทุน
2.

หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร (Executive Management) มีขอบเขตอานาจหน้ าที่ ดังนี้
• พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการบริ หาร การดาเนินธุรกิจอย่างมีนยั ยะสาคัญของบริ ษทั ฯ
เพื่อ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
• พิจารณาให้ความเห็นชอบ การกาหนดกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั การกาหนด เป้ าหมาย
ระยะเวลาในการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ
• ให้การสนับสนุนทรัพยากรในการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ
• ติดตามการดาเนินการตามการบริ หารงานและการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ

2.4 คณะกรรมการชุดย่ อย
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
1) Karen Carter
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) Prawit Wipusirikup - คณะกรรมการตรวจสอบ
3) Jun Deng
- คณะกรรมการตรวจสอบ
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2.4.2 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
รายชื่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วย 10 ท่าน ดังต่อไปนี้
1) นายนิ โคลัส จอห์น พอตเตอร์
- ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2) นางพรทิพย์ จุลชาต
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3) นางอาพรรณ ตระกูลเรื องโรจน์ - กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4) นายคเชนทร์ กังสดาลณที
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
5) Mr. Kemal Asik
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
6) นางสาวณัฐวสา พจมานพรชัย
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
7) นายแพทย์นิพนธ์ ธี ราโมกข์
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
8) นางสาวสุ จินดา เลิศเกียรติมงคล - กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
9) นางสายฝน คงจิตต์งาม
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
10) นางสาวหทัยทิพย์ วงศ์สามล
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน
รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
1) นายนิ โคลัส จอห์น พอตเตอร์
- ประธานกรรมการการลงทุน
2) นางสาวณัฐวสา พจมานพรชัย
- กรรมการการลงทุน
3) นางสาวหทัยทิพย์ วงศ์สามล
- กรรมการการลงทุน
2.4.4 คณะกรรมการสรรหา (ถ้ามี)
2.4.5 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ถ้ามี)
2.4.6 คณะกรรมการอื่นๆ (ถ้ามี)

คำอธิ บำย
ให้ บริ ษัทแสดงชื่ อ/ตำแหน่ ง และรำยละเอี ยดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรแต่ ละชุด สำหรั บข้ อ
2.4.4-2.4.6 ถ้ ำบริ ษัทมีคณะกรรมกำรชุดย่ อยดังกล่ ำว ให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลด้ วย เพื่อแสดงให้ เห็นว่ ำบริ ษัทมี
กลไกกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ผ่ ำนกำรดำเนินงำนภำยใต้ ควำมรั บผิดชอบของคณะกรรมกำรแต่ ละคณะ
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2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
คำอธิ บำย
ให้ บริ ษัทแสดงถึงหลักเกณฑ์ หรื อวิธีกำร ขั้นตอน กำรสรรหำและกำรแต่ งตั้งกรรมกำร กรรมกำรอิ สระ และผู้บริ หำร
ของบริ ษัท เพื่อแสดงให้ เห็นถึงควำมโปร่ งใสในกำรสรรหำกรรมกำร และมัน่ ใจได้ ว่ำกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และผู้บริ หำร
มีคุณสมบัติ ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถที่ เหมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท

การสรรหาและการแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั มีกระบวนการสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดยกาหนดหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1) เป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบรั ท
2) ไม่มีความบกพร่ องในด้านความสามารถตามกฎหมาย
3) ไม่อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษหรื อดาเนินคดี โดยสานักงาน คปภ. หน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแล หรื อหน่วยงานที่มีอานาจ
ตามกฎหมายไม่วา่ ในประเทศหรื อต่างประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
4) ไม่มีประวัติการถูกดาเนินการหรื อถูกลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ต
เกี่ยวกับทรัพย์
5) ไม่มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบตั ิต่อผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ เจ้าหนี้ตามสัญญา
ประกันภัย บริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม ทั้งนี้ ลักษณะของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวยึดถือตามแนวทางที่
สานักงาน คปภ. กาหนด
การสรรหาและการแต่ งตั้งกรรมการอิสระ
บริ ษทั มีกระบวนการสรรหากรรมการอิสระ โดยกาหนดหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ ซึ่ง
1) กรรมการอิสระของบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติ ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั
รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
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3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต

หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา

มารดา

คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู ้
ถือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ เว้นแต่ จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่เข้ารับตาแหน่ง
2.6 นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทน (Remuneration policy)
คำอธิ บำย
ให้ บริ ษัทอธิ บำยถึงนโยบำยกำรจ่ ำยค่ ำตอบแทนของกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และผู้บริ หำรของบริ ษัท เพื่อแสดงให้ เห็นว่ ำ
บริ ษัทมีนโนบำยกำรจ่ ำยค่ ำตอบแทนที่ โปร่ งใส มีหลักเกณฑ์ กำรจ่ ำยค่ ำตอบแทนที่ ชัดเจน เหมำะสมและเป็ นธรรม สอดคล้ อง
กับควำมสำรถ และหน้ ำที่ ควำมรั บผิดชอบของแต่ ละตำแหน่ ง

3. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์
และหนีส้ ิน (Asset Liability Management : ALM)
3.1 การบริหารความเสี่ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM)
คำอธิ บำย
ให้ บริ ษทั อธิ บำยถึงภำพรวมของควำมเสี่ ยงและแนวทำงในกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั

การบริหารความเสี่ยงขององค์ กร
ภาวะแวดล้อมของการบริ หารบริ ษทั เปลี่ ยนแปลงไปอย่างมากประกอบกับความเสี่ ยงที่ บริ ษทั ต้องเผชิ ญและบริ หารมี ความ
หลากหลายและซับซ้อน คณะกรรมการบริ ษทั ขอแถลงนโยบายบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ตามที่ระบุไว้ขา้ งล่างนี้ เพื่อสร้างการ
บริ หารความเสี่ ยงที่ดีและมัน่ คงของบริ ษทั ยอมรับความเสี่ ยงของบริ ษทั เพื่อที่จะหลีกเลี่ยง ความเสี ยหาย ควบคุมความเสี่ ยงเพื่อให้
ก า ร ด า เ นิ น กิ จ ก า ร เ ป็ น ไ ป ด้ ว ย ดี แ ล ะ จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ น ก ร ณี ที่ มี ค ว า ม เ สี่ ย ง เ กิ ด ขึ้ น
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้กาหนดกรอบนโยบายบริ หารความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับกฎระเบี ยบเรื่ องการคุ ม้ ครองผลประโยชน์ของผูถ้ ื อ
กรมธรรม์ (Solvency Regulations) และ กฎหมายอื่ น ๆ ที่ อ อกโดยองค์ก รที่ มี อานาจ เพื่ อ ให้แ น่ ใจถึ งความมั่นคงทางการเงิ น
เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ ค ว า ม มั่ น ค ง แ ล ะ ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ
บริ ษทั จะติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายที่บงั คับใช้และกาหนดกรอบนโยบายการจัดการที่เหมาะสม
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3.2 การบริหารสินทรัพย์ และหนีส้ ิน (Asset Liability Management : ALM)
คำอธิ บำย
ให้ บริ ษทั อธิ บำยถึง เกณฑ์ และนโยบำยกำรตัดสิ นใจ ในกำรจัดกำรด้ ำนกำรบริ หำรสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ น ของบริ ษัท เกณฑ์ ใน
กำรจัดกำรระหว่ ำงกำรดำรงสภำพคล่ องและกำรลงทุน มำตรกำรป้ องกันกำรขำดทุนอย่ ำงสำคัญ ที่ อำจจะเกิดจำกกำรต้ องขำย
สิ นทรั พย์ ลงทุนในช่ วงที่ สภำวะตลำดไม่ เอือ้ อำนวย

หลักเกณฑ์ และนโยบายการตัดสินใจในการบริหารสินทรัพย์ของบริษทั
1)

ขอบเขตและประเภทของสินทรัพย์ ทบี่ ริษทั จะลงทุน (Asset Allocation)
บริ ษทั กำหนดให้ ลงทุนได้ เฉพำะในสิ นทรั พย์ที่เป็ นไปตำมนโยบำย ที่ อนุมตั ิโดยคณะกรรมบริ ษทั คณะกรรมกำรกำร
ลงทุน และบริ ษทั แม่ ประเทศสหรั ฐอเมริ กำและเป็ นไปตำมกฎระเบียบของสำนักงำน คปภ. เท่ ำนั้น

2)

จานวนวงเงินลงทุนทีผ่ ้ บู ริหารแต่ ละระดับสามารถอนุมัติให้ ลงทุนได้
บริ ษทั กำหนดให้ กำรลงทุนทุกครั้ งต้ องได้ รับกำรอนุมตั ิจำกกรรมกำรบริ ษทั หรื อผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี และกำรเงิน และ
กรรมกำรบริ หำร 1ท่ ำน เป็ นลำยลักษณ์ อักษร

3)

เงื่อนไขการนาสินทรัพย์ ลงทุนไปก่ อภาระผูกพัน
บริ ษทั ไม่ อนุญำตให้ นำสิ นทรั พย์ลงทุนไปก่ อภำระผูกพันใดๆทั้งสิ น้ ยกเว้ นกำรนำสิ นทรั พย์ ลงทุนไปวำงเป็ นประกันต่ อ
ศำล หรื อนำไปใช้ เป็ นหลักทรั พย์ ประกันกำรออกหนังสื อคำ้ ประกันจำกสถำบันกำรเงินเพื่อนำไปวำงเป็ นประกันต่ อศำล
เพื่อขอทุเลำกำรบังคับคดีที่ศำลมีคำพิพำกษำให้ บริ ษัทชดใช้ หนีต้ ำมสัญญำประกันภัย หรื อสัญญำประกันภัยต่ อ ซึ่ ง
เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ อง กำรลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
ของบริ ษัทประกันวินำศภัย พ.ศ. 2556 ข้ อ 22

ทั้งนีส้ ำหรั บข้ อมูลเชิ งปริ มำณให้ มีรำยละเอียด ดังนี ้

รายการ
สิ นทรัพย์ลงทุน
(Total Investment Assets)
สิ นทรัพย์สภาพคล่อง
(Total Liquid Assets)
หนี้สินรวม
หนี้สินตามสัญญาประกันภัย

ปี 2560
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
1,000
1,000

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2559
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
353
353

767

767

1,229

1,229

1,854
1,569

1,867
1,582

1,675
1,429

1,680
1,434
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หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักใน
การกากับความมัน่ คงทางการเงินของบริ ษทั ประกันภัย
และเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีความสามารถในการจ่าย
ผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู ้ อาประกันภัย
4. ความเสี่ ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ ได้ และมีนัยสาคัญอันอาจมีผลกระทบต่ อฐานะการเงินของ
บริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่ อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และ
การกระจุกตัวจากการรับประกันภัย
คำอธิ บำย
ให้ บริ ษทั อธิ บำยถึงกระบวนกำรในกำรคำดกำรณ์ ควำมเสี ยหำยที่ อำจจะเกิดขึน้ และควำมเสี่ ยงที่มีอยู่ (risk exposure) จำกกำร
รั บประกันภัยอย่ ำงมีนัยสำคัญ เกณฑ์ และนโยบำยกำรตัดสิ นใจในกำรรั บควำมเสี่ ยงจำกกำรรั บประกันภัยไว้ เอง กำรเอำประกันภัย
ต่ อ หรื อโอนควำมเสี่ ยงภัยโดยวิธีอื่น ควำมเชื่ อมโยงของเงินกองทุนและควำมเสี่ ยงจำกกำรรั บประกันภัย และกำรกระจุกตัวจำกกำร
รั บประกันภัย (Insurance Concentration Risk) เช่ นกำรกระจุกตัวของภัย พืน้ ที่ ที่รับประกันภัย ประเภทกำรประกันภัย และกำรเอำ
ประกันภัยต่ อ ทั้งนีใ้ ห้ บริ ษัทอธิ บำยถึงเกณฑ์ กำรคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่ อ ที่ บริ ษทั ใช้ บริ กำรด้ วย
บริ ษทั ฯ ได้ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดในการดาเนินนโยบายรับประกันภัยให้สอดคล้องกับแบบธุรกิจ และถูกต้องตามกฏระเบียบที่
กาหนดโดยคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้คานึงถึงความเสี่ ยงจากการรับ
ประกันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้โดยได้ให้ความสนใจในสิ่ งต่างๆ ดังนี้


การกระจุกตัวของผลิตภัณฑ์



ช่องทางการจาหน่าย



พื้นที่รับประกันภัย



ภัยที่รับประกัน
เพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น บริ ษทั ได้บริ หารจัดการประกันภัย โดยได้ดาเนินการดังต่อไปนี้



จัดแผนการประกันภัยต่อให้เหมาะสมกับความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการกระจุกตัวของภัย ทั้งในส่วนของพื้นที่รับประกัน
และภัยที่รับประกัน รวมทั้งการเลือกผูร้ ับประกันภัยต่อที่มีสถานะการเงินที่มนั่ คง มี Security Rating อยูใ่ นระดับสูง



จัดการทาแบบจาลองภัยพิบตั ิที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะภัยพิบตั ิต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน เป็ นการเตรี ยมตัวที่จะซื้อ
ความคุม้ ครองให้เหมาะสมกับความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ



วิเคราะห์ความสามารถในการรับเสี่ ยงภัย โดยคานึงถึงผลประกอบการของภัยต่างๆ โดยอาศัยหลักการของนักคณิ ตศาตร์ประกันภัย



คานวณผลกระทบของการรับความเสี่ ยงภัยไว้เองกับความเปลี่ยนแปลง
ประกันภัยเป็ นผูท้ าการวิเคราะห์ขอ้ มูลเหล่านี้
ทั้งนีส้ ำหรั บข้ อมูลเชิ งปริ มำณให้ มีรำยละเอียด ดังนี ้

ของเงินกองทุนที่อาจจะเกิดขึ้น

โดยนักคณิ ตศาตร์
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หน่วย : ล้านบาท
รายการ
สารองประกันภัยส่วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ

จานวน
3.000
0.025
0.827

5. มูลค่ า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย
คำอธิ บำย
ให้ บริ ษัทอธิ บำยถึงวิธีกำร และสมมติฐำนในกำรประเมินหนีส้ ิ นจำกสัญญำประกันภัยของบริ ษัท

การบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สินมีวตั ถุประสงค์เพื่อการจัดการความเสี่ ยงทางด้านการเงินสาหรับสิ นทรัพย์หนุนหลัง
เพื่อการจ่ายชาระหนี้สินสาหรับธุรกิจ

เนื่องจากหนี้สินจากการรับประกันวินาศภัยส่วนใหญ่เป็ นหนี้สินระยะสั้นจึงมีความเสี่ ยง

ทางด้านดอกเบี้ยต่า แต่มีความเสี่ ยงที่เกิดจากมหันตภัย ความเสี่ ยงที่เกิดจากการกาหนดราคาผิดพลาด และความเสี่ ยงด้านการ
ประมาณการหนี้สินค่าสิ นไหมทดแทนคลาดเคลื่อนสูง กลยุทธ์การบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ฯ จึงเน้นไปทางการ
รักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยูใ่ นระดับที่เพียงพอและเหมาะสม อันเนื่องมากจากความไม่แน่นอนของจานวนกระแสเงินสด
จ่าย รวมถึงระยะเวลาที่จะต้องจ่าย บริ ษทั ฯจึงมีการประมาณการกระแสเงินสดจ่ายหนี้สินอย่างสม่าเสมอ และจัดสรรเงินลงทุนเช่น
ตราสารหนี้และเงินฝากธนาคารที่มีอายุ วันครบกาหนดและอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อให้มีกระแสเงินสดรับที่สอดคล้อง
กับกระแสเงินสดจ่ายที่ประมาณการไว้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้จดั ทาโดยฝ่ ายลงทุน โดยใช้ขอ้ มูลประกอบจากฝ่ ายการเงินและ
ฝ่ ายสิ นไหมทดแทน

กลยุทธ์การบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สินเน้นไปทางการรักษาสภาพคล่องทางการเงินเพื่อให้เพียงพอที่จะจ่ายชาระ
หนี้สินที่มีต่อผูถ้ ือกรมธรรม์ จานวนกรมธรรม์ และหนี้สินตามกรมธรรม์ประกันภัยจึงเป็ นสิ่ งที่บริ ษทั นามาใช้ในการพิจารณา
ตัดสิ นใจในการลงทุน ทั้งในเรื่ องของระยะเวลาที่จะลงทุน และความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
- ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้
นักลงทุนผูว้ เิ คราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนี้ สินจากสัญญาประกันภัยที่เป็ นที่ยอมรับตาม
หลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชีอนุญาตแล้ว
-ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้ สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุ ร กิ จ ประกัน ภัย ว่า ด้ว ยการประเมิ น ราคาทรั พ ย์สิ น และหนี้ สิ น ของบริ ษ ัท ประกัน วิน าศภัย เพื่ อ
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วัตถุประสงค์หลักในการกากับความมัน่ คงทางการเงินของบริ ษทั ประกันภัยและเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ความสามารถ
ในการจ่ า ยผลประโยชน์ ต ามสัญ ญาประกัน ภัย ได้อ ย่า งครบถ้ว นแก่ ผูเ้ อาประกัน ภัย ซึ่ ง จะต้อ งประเมิ น โดยนัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับใบอนุ ญาตจากนายทะเบี ยนตามหลักการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับการ
ยอมรั บ สมมติ ฐานที่ ใช้ในการประเมิ นจะต้องสอดคล้อ งกับประสบการณ์ จริ งหรื อในกรณี ที่บริ ษทั มี ข ้อ มู ล ไม่
เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ ตการรับ
ประกันภัยของบริ ษทั นั้น นอกจากนี้ มูลค่าสารองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision of
Adverse Deviation : PAD) ซึ่งให้เป็ นไปตามที่สานักงาน คปภ. กาหนด
ข้ อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่างราคา
บัญชีและราคาประเมินของ อย่างมีนยั สาคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันในการประเมินตามที่
กล่าวไว้ขา้ งต้น ทั้งนี้ผทู ้ ี่จะนาข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทาความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคาหนี้สินจาก
สัญญาประกันภัยทั้งสองให้ถี่ถว้ นก่อนตัดสิ นใจ
ทั้งนีส้ ำหรั บข้ อมูลเชิ งปริ มำณให้ มีรำยละเอียด ดังนี ้
รายการ

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2560
ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

ปี 2559
ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ (Premium 1,118
1,095
1,073
1,048
liabilities)
- สารองค่าสิ นไหมทดแทน
450
486
355
385
(Claim liabilities)
หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้
นักลงทุนผูว้ เิ คราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เป็ นที่ยอมรับตาม
หลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชีอนุญาตแล้ว
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย

เพื่อ

วัตถุประสงค์หลักในการกากับความมัน่ คงทางการเงินของบริ ษทั ประกันภัยและเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ความสามารถ
ในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู ้ อาประกันภัยซึ่งจะต้องประเมินโดยนัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการ
ยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จริ งหรื อในกรณี ที่บริ ษทั มีขอ้ มูลไม่เพียงพอ
อาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกันภัย
ของบริ ษทั นั้น นอกจากนี้ มูลค่าสารองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse
Deviation : PAD) ซึ่งให้เป็ นไปตามที่สานักงาน คปภ. กาหนด
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ข้ อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่างราคา
บัญชีและราคาประเมินของ อย่างมีนยั สาคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันในการประเมินตามที่
กล่าวไว้ขา้ งต้น ทั้งนี้ผทู ้ ี่จะนาข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทาความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคาหนี้สินจาก
สัญญาประกันภัยทั้งสองให้ถี่ถว้ นก่อนตัดสิ นใจ
6. การลงทุนของบริษัท
คำอธิ บำย
ให้ บริ ษัทอธิ บำยถึ งนโยบำย วัตถุประสงค์ และกระบวนกำรกำรลงทุนของบริ ษัทโดยสั งเขป ทั้ งนี ้ให้ บริ ษัทแสดง
สมมติฐำน วิธีกำรประเมินมูลค่ ำสิ นทรั พย์ ลงทุนที่ ใช้ ในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิ นตำมมำตรฐำนบัญชี และกำรรำยงำน
ควำมเพียงพอของเงินกองทุน ตำมประกำศ คณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ องกำรประเมิน
รำคำทรั พย์ สินและหนีส้ ิ นของบริ ษัทประกันวินำศภัย พ.ศ. 2554

แผนการลงทุนของ บริ ษทั เอ็ทน่า ประกันสุ ขภาพ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน
ของบริ ษทั วันที่ 31 มี นาคม 2561 ที่ บ ริ ษ ทั ได้นาส่ งส านักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย ซึ่ งแผนการลงทุนดังกล่าวถูกจัดทาขึ้ นภายใต้ขอ้ กาหนดของสานักงาน คปภ. และเป็ นไปตามนโยบายของ
บริ ษทั ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้อนุ มตั ิ แผนการลงทุ นของบริ ษทั คื อ ให้ลงทุ นได้เ ฉพาะเงิ นฝากแบบมี กาหนด
ระยะเวลาในธนาคารที่มีการจัดอันดับโดย S&P หรื อ Fitch หรื อ Moody’s ตั้งแต่ BBB + หรื อ Baa1 เท่านั้น
แผนการลงทุนในเงินลงทุนของบริษทั
แผนกำรลงทุนของบริ ษทั เอ็ทน่ ำ ประกันสุขภำพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ประจำปี 2561
บริ ษทั มีแผนกำรลงทุนที่ ต้องปฎิบัติให้ เป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษัทแม่ที่ประเทศสหรั ฐอเมริ กำ และภำยใต้ ข้ อกำหนด
ของและภำยใต้ ข้อกำหนดของคปภ.คือมีกำรวำงแผนกำรฝำกเงินสำหรั บธนำคำรที่ ได้ รับอนุมตั ิตำมนโยบำยจำกบริ ษัทแม่ที่
ประเทศสหรั ฐอเมริ กำ คือ ธนำคำรที่ สำมำรถลงทุนด้ ำนตั๋วเงินฝำกได้ ตำมนโยบำยของ Aetna- USA
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ธนาคาร

Limit from USA

Limit ภายใต้ ข้อกาหนดของ คปภ.

1. ธนำรแสตนดำร์ ชำร์ เตอร์

500 M

30% จำกเงินลงทุน

2. ธนำคำรฮ่ องกงและเซี่ ยงไฮ้

500 M

30% จำกเงินลงทุน

3. ธนำคำรยูโอบี

500 M

30% จำกเงินลงทุน

4. ธนำคำรซิ ตีแ้ บงก์

500 M

30% จำกเงินลงทุน

5. พันธบัตรรั ฐบำล

Unlimit

Unlimit

1. บริ ษทั จะทำกำรลงทุนเป็ นตั๋วเงินฝำกเป็ นอันดับแรก โดยเลือกลงทุนระยะสั้น ระยะเวลำ 1-2 เดือนโดยคำนึงถึง Risk
charge ใน RBC เป็ นหลัก
2. เงินลงทุนที่เกินกว่ ำข้ อกำหนดของ Aetna USA และ OIC บริ ษัทจะนำไปลงทุนในพันธบัตรรั ฐบำลระยะสั้นเพิ่มเติม
โดย Risk charge ใน RBC เท่ ำกับ 0
3. หำกนอกเหนือจำกนีจ้ ะต้ องขออนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรกำรลงทุน
ทั้งนีส้ ำหรั บข้ อมูลเชิ งปริ มำณให้ มีรำยละเอียด ดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท
ประเภท
สินทรัพย์ ลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินและ
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี้
(พันธบัตร,หุน้ กู,้
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน,ตัว๋ แลกเงิน, หุน้ กู้
แปลงสภาพ
และ
สลากออมทรัพย์)
ตราสารทุน
(ไม่รวมเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม)
หน่วยลงทุน
เงินให้กยู้ มื ,เงินให้เช่าซื้อรถ และให้เช่า
ทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง

มูลค่ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2560
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
1,021
1,021

746

746

ปี 2559
ราคาบัญชี
1,583

ราคาประเมิน
1,583
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ใบสาคัญแสดงสิ ทธิการซื้อหุน้
หุน้ กู้ หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพนั ธุ์
เงินลงทุนอื่น
รวมสินทรัพย์ ลงทุน

1,767

1,767

1,583

1,583

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักใน
การกากับความมัน่ คงทางการเงินของบริ ษทั ประกันภัยและเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีความสามารถในการจ่าย
ผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู ้ อาประกันภัย
7. ผลการดาเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์ และอัตราส่ วนต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
คำอธิ บำย
ให้ บริ ษัทอธิบำยถึงผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมของบริ ษัท รวมทั้งต้ องแสดงผลกำรวิเครำะห์ กำรดำเนินงำนของบริ ษัท
และอัตรำส่ วนต่ ำงๆที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ ข้อมูลตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ผลการดาเนินงานปี 2560
รายได้ ค่าเบีย้ ประกันเพิ่มขึน้ จากปี 2558 3% ส่ วนใหญ่ เพิ่มขึน้ จากลูกค้ ารายเดี่ยว ในขณะที่ ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ ายเพิ่มขึน้ จากปี ก่ อน
11% ส่ วนใหญ่ เกิดจากลูกค้ ารายกลุ่ม ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการลดลงจาก 9.6% เป็ น 9.3% ของรายได้ ค่าเบีย้ ประกันภัย ผลการ
ดาเนินงานหลังภาษีขาดทุนเป็ นจานวน 48.2 ล้ านบาท
ผลการดาเนินงานปี 2560
รำยได้ ค่ำเบีย้ ประกันเพิ่มขึน้ จำกปี 2559 3% ส่ วนใหญ่ เพิ่มขึน้ จำกกลุ่ม Individual และ Small Business ส่ วนค่ ำสิ นไหมทดแทน
ลดลง3%มำจำกลูกค้ ำกลุ่ม Group และ Travel ส่ วนค่ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินกำรลดลง 5%จำกปี ที่ แล้ ว เนื่องจำกบริ ษทั สำมำรถ
ควบคุมค่ ำใช้ จ่ำยได้ อย่ ำงมีประสิ ทธิ ภำพ และรำยได้ อื่นๆเพิ่มขึน้ เนื่องจำกรำยได้ ดอกเบีย้ รั บ และรำยได้ จำกมี ลกู ค้ ำรำยกลุ่มที่ ให้
บริ ษทั เป็ นที่ปรึ กษำเกี่ยวกับค่ ำสิ นไหม ผลกำรดำเนินงำนหลังภำษี กำไรเป็ นจำนวน 75.53 ล้ ำนบำท
ทั้งนีส้ ำหรั บข้ อมูลเชิ งปริ มำณให้ มีรำยละเอียด ดังนีเ้ ป็ นอย่ ำงน้ อย
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รายการ
เบี้ยประกันภัยรับรวม
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ (สุทธิ)
รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ (ร้ อยละ)
อัตราส่ วน
อัตราส่วนค่าสิ นไหมทดแทน ( Loss Ratio)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจกันภัย ( Expense Ratio)
อัตราส่วนรวม ( Combined Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ( Return on equity)

2560
2,862
2,818
58
75

หน่วย : ล้านบาท
2559
2,784
2,747
55
-48

2560
78%
19%
97%
392%
54%

2559
83%
19%
102%
334%
-3%

8.. ความเพียงพอของเงินกองทุน
คำอธิ บำย
ให้ บริ ษัทอธิบำยถึงนโยบำย วัตถุประสงค์ และกระบวนกำรบริ หำรจัดกำรเงินกองทุน รวมถึงกำรประเมินควำมเพียงพอ
ของเงินกองทุน

ความเพียงพอของเงินกองทุนและการบริหารจัดการเงินกองทุน
การบริ หารจัดการเงินกองทุนของบริษัท
บริ ษทั ฯ มีกระบวนการประเมินและบริ หารจัดการความเสี่ ยงทางด้านธุรกิจโดยทัว่ ไป นอกจากนี้ยงั มีกระบวนการประเมิน
และจัดการความเสี่ ยงทางด้านเงินกองทุน (ORSA process) โดยพิจารณาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ผบู ้ ริ หารเข้าใจถึงความเสี่ ยงที่มีอยู่ ระดับเงินกองทุนที่ตอ้ งดารงไว้สาหรับความเสี่ ยงจากกิจกรรมทางธุรกิจแต่ละ
ประเภทรวมถึงการหาทางจัดการกับความเสี่ ยงดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
บริ ษทั ได้จดั ให้มีการศึกษาผลกระทบเชิงปริ มาณ (stress test) เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเงินกองทุนของ
บริ ษทั ในสถานการณ์หนึ่งๆ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อเนื่องไปยังผูถ้ ือกรมธรรม์ เพื่อให้สามารถบริ หารจัดการความเสี่ ยงนั้น
ได้ก่อนจะเกิดเหตุการณ์และหรื อเตรี ยมพร้อมแผนรับมือกับเหตุการณ์น้ นั ได้ทนั ท่วงที
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บริ ษทั ฯได้กาหนดระดับความเพียงพอของเงินกองทุนและได้ทาการประมาณการอัตราความเพียงพอของเงินกองทุน
รวมอยูใ่ นแผนธุรกิจของบริ ษทั โดยมีการรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อรายงานต่อไปยัง
คณะกรรมการของบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
ซึ่ งการรายงานดังกล่าวไม่ได้จากัดอยูแ่ ค่เพียงระดับเงินกองทุนหรื อผลจาก
การศึ่กษาผลกระทบเชิงปริ มาณเท่านั้น แต่ยงั เป็ นการรายงานความคืบหน้าถึงกิจกรรม และกระบวนการบริ หารและจัดการ
ความเสี่ ยงด้านอื่นๆ อีกด้วย

ทั้งนีส้ ำหรั บข้ อมูลเชิ งปริ มำณ ให้ มีรำยละเอียด ดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- หนี้สินอื่น
ส่วนของเจ้าของ
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน
(ร้อยละ)
เงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้ท้ งั หมด
เงินกองทุนที่ตอ้ งดารงตามกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2,668
1,854
1,582
272
814

2559
2,414
1,676
1,434
242
738

235%
727
309

276%
644
233

หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกาหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย กาหนดให้นาย
ทะเบียนอาจกาหนดมาตรการที่จาเป็ นในการกากับดูแลบริ ษทั ที่มีอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ากว่าร้อยละ
หนึ่งร้อยสี่ สิบได้
- เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
- รายการข้างต้นคานวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
ว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
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9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับรอบปี ปฏิทนิ ทีล่ ่ วงมาทีผ่ ู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ ว
คำอธิ บำย
งบกำรเงินให้ เป็ นไปตำมประกำศสภำวิชำชี พบัญชี ว่ำด้ วยมำตรฐำนกำรบัญชี และมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน
-รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ ายหลังจากนารายงานงบการเงินประจาปี 2560 (ตามไฟส์ แนบ) ขึน้ เวปไซค์ แล้ ว ให้ ชี้ไปที่ URL นั้น

