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1. ประวติัของบริษทั นโยบาย วตัถปุระสงค ์และกลยทุธใ์นการด าเนินธรุกิจเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายในการประกอบธรุกิจตามท่ีก าหนดไว้ รวมถึงแสดงข้อมลูเก่ียวกบั

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ รายละเอียดลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีส าคญั ช่อง

ทางการติดต่อกบับริษทั วิธีการและระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียกร้องพิจารณา และชดใช้

เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั 
 

1.1 ประวติับริษทั 

พ.ศ. 2495 

จดัตัง้บรษิทั ไพศาลประกนัภยั จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 10 ลา้นบาท 

พ.ศ. 2517 

เริม่ขยายงานดา้นตวัแทนออกไปทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั โดยไดเ้ปิดส านักงานบรกิารจ านวน 6 แห่ง 

ไดแ้ก่ เชยีงใหม่, นครราชสมีา, นครสวรรค,์หาดใหญ่,ภูเกต็ และ ธนบุร ี

พ.ศ. 2550 

บรษิทั ไพศาลประกนัภยั จ ากดั ไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั เอไอจ ีประกนัวนิาศภยั (ประเทศไทย) จ ากดั 

พ.ศ. 2552 

ประกาศใชช้ื่อ Chartis (ชาร์ทสิ) เป็นชื่อทางการตลาดของธุรกจิประกนัวนิาศภยัพรอ้มกนัทัว่โลก และเปลีย่น

ชื่อบรษิทั เอไอจ ีประกนัวนิาศภยั (ประเทศไทย) จ ากดั เป็น บรษิทั ชารท์สิ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั 

พ.ศ. 2554 

บรษิทั ชารท์สิ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั ไดเ้ปลีย่นสถานะจากบรษิทัจ ากดั เป็นบรษิทัมหาชน 

พ.ศ. 2556 

ประกาศใชช้ื่อและแบรนด์ เอไอจ ี(AIG) ในรูปลกัษณ์ใหม่เป็นชื่อทางการตลาดของธุรกจิประกนัภยัพรอ้มกนั

ทัว่โลก และเปลีย่นชื่อบรษิทั ชารท์สิ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็น บรษิทั เอไอจ ีประกนัภยั 

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2558 

เปิดด าเนินการ 11 สาขาทัว่ประเทศอย่างเป็นทางการ 

 

  



1.2 นโยบาย วตัถปุระสงค ์และกลยทุธ์ิในการด าเนินธรุกิจ 

วิสยัทศัน์: “เรามุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นบรษิทัประกนัภยัทีท่รงคุณค่าทีสุ่ดในประเทศไทย” 

พนัธกิจ: “เราขจดัความกลวัทีม่ตี่อความไม่แน่นอนในอนาคต และเสรมิสรา้งศกัยภาพใหก้บัลูกคา้ดว้ยความ
เชีย่วชาญดา้นการบรหิารจดัการความเสีย่งภยัและความแขง็แกร่งทางการเงนิ”   

จดุมุ่งหมาย: 

1.  เพิม่ศกัยภาพของการเป็นผูน้ าในธุรกจิประกนัภยัและขยายการด าเนินธุรกจิทัว่โลก 

• เครอืขา่ยบรษิทัประกนัวนิาศภยัระดบัโลก: เป็นผูน้ าดา้นประกนัภยัประเภทต่าง ๆ พรอ้มมอบบรกิาร
และความเชีย่วชาญทีแ่ตกต่าง 

• ขยายฐานลูกคา้ใหก้วา้งยิง่ขึน้ 
• ประเภทธุรกจิทีห่ลากหลาย มเีครอืขา่ยทัว่ประเทศทีพ่รอ้มสนับสนุนการด าเนินงาน 
• การบรหิารเงนิทุนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 2.  สรา้งมลูค่าดว้ยการเตบิโตทีใ่หผ้ลก าไร 

• รกัษาสมดุลและความหลากหลายของผลติภณัฑ:์ ส าหรบักลุ่มลูกคา้รายย่อยและกลุ่มลูกคา้ภาคธุรกจิ
และการพาณิชย ์

• วัฒนธรรมองค์กรและศักยภาพของบุคคลากร: มีการก าหนดโครงสร้างองค์กรที่ดี  การจัดสรร
ทรพัยากร และการสรา้งแรงจงูใจใหก้บัทมีงานเพื่อส่งมอบผลการปฏบิตังิานดว้ยมาตรฐานระดบัโลก 

• ความเป็นเลศิด้านการรบัประกนัภยั: เพิม่ศกัยภาพของผูพ้จิารณารบัประกนัภยั และผนวกการรบั
ประกันภัย สินไหมทดแทน และคณิตศาสตร์การประกันภัยเข้าไว้ด้วยกันเพื่อการตัดสินใจที่มี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

• เทคโนโลยแีละนวตักรรม: พฒันาเครื่องมอืและกระบวนการท างานที่ช่วยให้เราสามารถประเมนิ
ธุรกจิและมอบบรกิารชัน้เลศิใหแ้ก่ลูกคา้ 

• เงนิทุนและการเตบิโต: บรหิารเงนิทุนอย่างมปีระสทิธภิาพและเตบิโตดว้ยการลงทุนอย่างมเีป้าหมาย
ทีช่ดัเจน 

• การเพิม่ประสทิธภิาพอย่างสูงสุดให้กบัการประกนัภยัต่อ: ร่วมมอืกบับรษิทัรบัประกนัภยัต่อเพื่อลด
โอกาสเกดิความสญูเสยี/ขาดทุน 

 

วตัถปุระสงคใ์นการด าเนินธรุกิจ 

 ‘บรษิัท เอไอจ ีประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ’ (“บรษิัทฯ”) เป็นหนึ่งในองค์กรด้านประกนัภยัที่

ใหญ่ทีสุ่ดในโลก ใหบ้รกิารลูกคา้กว่า 88 ล้านคนทัว่โลก พรอ้มดว้ยเครอืข่ายของพนักงานกว่า 46,000 คนในกว่า 80 

ประเทศและเขตการปกครอง (ขอ้มลู ณ ปี 2563) ซึง่เป็นกลุ่มคนทีร่่วมใจกนัจดัการกบัความทา้ทายใหม ่ๆ ทีเ่กดิขึน้บน

โลกใบนี้ตลอดเวลา เราเชื่อว่าทุกสิง่เป็นจรงิไดเ้มื่อเรามุ่งมัน่ทุ่มเท และมคี่านิยมที่ถูกต้อง เมื่อเราด าเนินธุรกจิอย่างมี



ประสทิธภิาพสูงสุด กจ็ะสามารถสนับสนุนการด าเนินธุรกจิของลูกคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพสูงสุดดว้ยเช่นกนั นอกจากนี้เรา

ยงัมกีารลงทุนอย่างต่อเน่ืองในเทคโนโลยดีา้นขอ้มลูอนัทนัสมยั ท าใหเ้รามัน่ใจไดว้่าเราจะเตบิโตอย่างมศีกัยภาพอย่าง

แน่นอน  

 

 บรษิทั เอไอจ ีประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัประกนัภยัชัน้น าทีใ่หบ้รกิารประกนัภยัที่

หลากหลายส าหรบัลูกค้า ทัง้ภาคธุรกิจ และลูกค้ารายย่อยในประเทศไทย ผ่านกลุ่มเครอืข่ายการประกนัวนิาศภยัที่

ครอบคลุมทัว่โลก โดยน าเสนอผลติภณัฑเ์หล่าน้ีผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายหลากหลายรปูแบบ 

 

บรษิทัฯ มคีวามแขง็แกร่งและมัน่คงทางการเงนิ ดไูดจ้ากอตัราส่วนเงนิกองทุนทีด่ ารงตามกฏหมาย รวมถงึยงั

มสีนิทรพัยแ์ละเงนิลงทุนในระดบัสูงทีส่ามารถยนืยนัไดถ้งึความมัน่คง ท าใหลู้กคา้สามารถวางใจในความแขง็แกร่งทาง

การเงิน การบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ ตลอดจนประสบการณ์ในการให้บริการสินไหมระดบัโลก ท าให้เรา

สามารถรองรบัทุกความเสีย่งภยั และตอบสนองทุกความต้องการของลูกคา้ไดอ้ย่างมัน่ใจ 

 

กลยุทธก์ารด าเนินธรุกิจ 

การเติบโต:  สร้างการเตบิโตในธุรกจิที่มมีูลค่าสูงเพื่อเพิม่ผลก าไร และขยายธุรกิจในประเทศทีม่อีตัราการ

เตบิโตทีด่งึดดูใจ 

ความเป็นเลิศด้านการรบัประกนัภยั: เพิม่ประเภทความเสีย่งและการก าหนดราคา เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที่

มสีดัส่วนเทยีบเท่ากบัความเสีย่งทีร่บัประกนัภยั   

แนวปฏิบติัท่ีดีของการเรียกร้องสินไหมทดแทน: ปรับปรุงการด าเนินงานเรื่องการเรียกร้องสินไหม

ทดแทน รวมถึงการวเิคราะห์และเครื่องมอืที่ใช้ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการให้บรกิารแก่ลูกค้า และลดอตัราส่วนการ

สญูเสยี/ความเสยีหาย (Loss Ratio) 

วินัยเร่ืองการใช้จ่ายในการด าเนินงาน: มวีนิัยดา้นการใชจ้่ายในการปฏบิตังิาน และเพิม่ประสทิธภิาพดว้ย

การใชป้ระโยชน์จากการด าเนินธุรกจิทัว่โลกของเราอย่างเตม็ที ่

ประสิทธิภาพของการใช้ทุน: เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการเงนิทุน ผ่านการพฒันาโครงสรา้งนิติ

บุคคล ปรบัโครงการรบัประกนัภยัต่อใหเ้หมาะสม และปรบัปรุงเรื่องภาษกีารลดหย่อนภาษตี่างๆใหม้ปีระสทิธภิาพ 

กลยุทธก์ารลงทุน: ด าเนินกลยุทธก์ารลงทุน ซึง่รวมถงึการเพิม่ความหลากหลายของสนิทรพัยแ์ละโอกาสใน

การเพิม่ผลผลติทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคด์า้นเงนิทุน สภาพคล่อง ความเสีย่ง และผลตอบแทน 

 

  



1.3 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 

ผลิตภณัฑ ์

ผลิตภัณฑ์ประกันภยัของเรามคีวามหลากหลายมากที่สุดในตลาด ซึ่งเป็นโอกาสอนัดีที่ท าให้เราได้มส่ีวน

ปรบัปรุงคุณภาพ พรอ้มทัง้เป็นการสรา้งความแตกต่างจากผูใ้หบ้รกิารรายอื่น ๆ 

ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัส าหรบัลูกค้ารายบุคคล และลูกค้าภาคธรุกิจ   

เราน าเสนอผลติภณัฑ์ทีด่ทีี่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้และปกป้องสิง่ที่ส าคญัส าหรบัพวกเขา 

เราไม่เพยีงส่งมอบผลติภณัฑ์ประกนัภยัเพื่อตอบสนองความต้องการเป็นรายบุคคล เช่น ประกนัภยัรถยนต์ บ้านและ

คอนโด อุบตัเิหตุส่วนบุคคล สถานทีท่ างาน และการเดนิทาง  แต่ยงัน าเสนอผลติภณัฑป์ระกนัภยัทีส่อดคล้องกบัความ

ต้องการของเจ้าของธุรกิจ เช่น ประกันภัยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประกันภัยการขนส่งทางทะเล 

ประกนัภยัทรพัย์สนิ ประกนัภยัความรบัผดิ ประกนัภยัวศิวกรรมและพลงังาน ประกนัภยัทางการเงนิ และประกนัภยั

สนิเชื่อทางการคา้ 

โอกาสใหม่ ๆ 

เราท าการทบทวนและพฒันาผลติภณัฑ์ของเราอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เขา้กบับรบิทของธุรกิจประกนัภยัที่

เปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อความเสี่ยงรูปแบบใหม่ๆ โดยมุ่งสร้างหลกัประกนัว่าลูกคา้จะได้รบัความคุ้มครองจาก

ความเสีย่งใหม่ ๆ เหล่าน้ี ตวัอย่างบรบิทของการประกนัภยัทีม่กีารเปลีย่นแปลงและความเสีย่งใหม่ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรม

การธนาคาร ความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอรแ์ละขอ้มลู เป็นตน้ 

จดุแขง็ท่ีดึงดดูใจลูกค้าในอนาคต 

ประเภทผลติภณัฑข์องเราจะช่วยดงึดดูผูท้ีม่ศีกัยภาพในการเป็นลูกคา้ในอนาคต ดว้ยเน้ือหาในการสนทนากบั

เราอย่างทีพ่วกเขาอาจไม่เคยไดร้บัฟังจากผูใ้หบ้รกิาร ณ ปัจจุบนัมาก่อน โดยเน้นถงึช่องว่างทีอ่าจมใีนความคุม้ครอง 

และใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีพ่วกเขาอาจไม่เคยทราบว่ามอียู่ กลยุทธน์ี้ช่วยสรา้งจุดยนืทีแ่ขง็แกร่งใหก้บัเรา เพราะ

เราไม่ใช่เพยีงผูน้ าเสนอผลติภณัฑใ์หม่ แต่ยงัเป็นผูใ้หค้ าปรกึษาทีน่่าเชื่อถอืและตอบสนองความต้องการประกนัภยัของ

พวกเขาไดอ้กีดว้ย    

บริการและการด าเนินงาน 

เราสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัพนัธมติร คู่คา้ และลูกคา้ โดยใชเ้วลาท าความเขา้ใจในธุรกจิและลูกคา้แต่ละราย 

ทัง้ยงัมกีารประสานงานเพื่อเพิม่โอกาสทางธุรกจิใหไ้ดม้ากทีสุ่ด เพื่อใหม้ัน่ใจว่าลูกคา้และธุรกจิของพวกเขาจะบรรลุผล

ส าเรจ็ตามทีต่อ้งการและเตบิโตกา้วหน้าต่อไป   

  



การจดัการในวงจรธรุกิจ 

เราไม่ไดมุ้่งหมายเพยีงผลลพัธสุ์ดทา้ย แต่ยงัมอบบรกิารทีลู่กคา้และธุรกจิต้องการภายในวงจรธุรกจิของพวก

เขาอกีดว้ย ผูเ้ชีย่วชาญของเรามอบบรกิารดา้นต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องในเวลาทีเ่หมาะสม ตัง้แต่การก าหนดนโยบาย การ

ต่ออายุ และการตกลงค่าสนิไหมทดแทน นอกจากนี้ยงัมศีูนย์บรกิารขอ้มูลลูกคา้ (Call Center) ทีพ่รอ้มเสมอในการตอบ

ค าถามของลูกคา้ 

เราสนทนาและรบัฟัง 

 เพราะการสื่อสารที่ดเีป็นรากฐานของความสมัพนัธ์ทีแ่นบแน่น เป้าหมายของเราคอืการท าใหทุ้กการสื่อสาร

เขา้ใจไดอ้ย่างดแีละเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เรารบัฟังลูกคา้และพนัธมติรทางธุรกจิ ตลอดจนน าความคดิเห็นเกี่ยวกบั

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไปใชป้รบัปรุงพฒันา เพื่อสรา้งประสบการณ์ทีเ่กีย่วกบัเราใหน่้าประทบัใจอย่างต่อเนื่อง 

การฝึกอบรม 

เรามกีารจดัอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคคลากรของเราอย่างต่อเนื่อง หลกัสูตรของเราประกอบดว้ยการ

ฝึกอบรมเกี่ยวกบัความรูด้า้นผลติภณัฑ์  วธิกีารขาย ขอ้กฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ เรื่องสนิไหมทดแทน

และเรื่องการบรหิารจดัการ 

การฝึกอบรมของเรานอกจากจะจดัโดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัทีม่ปีระสบการณ์และคุน้เคยกบัธุรกจิเป็นอย่างดี

แล้ว ยงัมกีารเชญิผู้ที่มคีวามรู้ความเชยีวชาญเฉพาะด้านนัน้ๆ จากภายนอกบรษิัทเขา้มามส่ีวนร่วมในการถ่ายทอด

ประสบการณ์ และแบ่งปันมุมมองและความคดิเหน็เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด 

สินไหมทดแทน 

เรายดึมัน่ในการรกัษาค ามัน่สญัญา ไม่ว่าการเรยีกรอ้งสนิไหมทดแทนของลูกคา้จะซบัซ้อนมากน้อยแค่ไหน 

เราก็พร้อมใหบ้รกิารในการเรยีกร้องค่าสนิไหมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทุกที่ทุกเวลาที่มคีวามสูญเสยี

เกดิขึน้ 

ศนูยก์ลางแห่งความเป็นเลิศ 

บรกิารเรยีกร้องสนิไหมทดแทนเป็นหนึ่งในจุดแขง็ทีสุ่ดของเรา ทมีงานสนิไหมทดแทนของบรษิทัเป็นผูท้ีม่ ี

ความรู ้พรอ้มตอบสนองอย่างฉบัไวและมคีวามสามารถในการบรหิารจดัการเรื่องสนิไหมทดแทนอย่างด ีเรามกีารลงทุน

สูงมากเรื่องระบบปฏิบตัิการในการด าเนินงานด้านการเรยีกร้องสินไหมทดแทน ในทุกสาขาทัว่ประเทศ เพื่อสร้าง

หลกัประกนัว่าลูกคา้ของเราจะไดร้บับรกิารทีด่ทีีสุ่ดไม่ว่าจะเป็นสนิไหมประเภทใด 

 

 

  



ความร่วมมือและเทคโนโลยี 

เราตระหนักดวี่า การตกลงสนิไหมทดแทนอย่างเป็นธรรมและรวดเรว็มคีวามส าคญัเพยีงใดต่อลูกคา้และธุรกจิ

ของพวกเขา เราจงึประสานงานและตดิต่อกบัลูกคา้ตลอดระยะเวลาการเรยีกรอ้งสนิไหมทดแทน ตัง้แต่การแจง้ไปจนถงึ

การตกลงค่าสนิไหม โดยใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการดา้นสนิไหมทดแทนเพื่อ

สนับสนุนการท างานในทุกขัน้ตอน ใหม้ปีระสทิธภิาพทีด่ยีิง่ขึน้ในการใหบ้รกิาร 

บริษทัระดบัโลก ผสานความเช่ียวชาญในระดบัท้องถ่ิน 

เราจดัการเรยีกรอ้งสนิไหมทดแทนในทุกพืน้ทีด่ว้ยมาตรฐานระดบัโลก พรอ้มดว้ยการสนับสนุนจากเครอืขา่ย

ทีค่รอบคลุมทัว่โลก ทมีใหบ้รกิารเรยีกรอ้งสนิไหมทดแทนของเรามทีกัษะความรูท้ีเ่พยีบพรอ้มตามมาตรฐานสากลและมี

ความเป็นมอือาชพี ซึง่เป็นขอ้ไดเ้ปรยีบของเราทีเ่หนือกว่าคู่แขง่รายอื่นๆ 

 

1.4 รายละเอียดลกัษณะผลิตภณัฑ ์บริการท่ีส าคญั และสดัส่วนร้อยละของเบีย้

ประกนัภยั แยกตามประเภทของการรบัประกนัภยั 

กลุ่มผลิตภณัฑป์ระกนัภยัเพื่อการพาณิชยแ์ละลูกค้าภาคธรุกิจ 

การประกนัภยัทรพัยสิ์น:  

• การประกนัความเสีย่งภยัทุกชนดิ และการประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั 

• การประกนัภยัทรพัยส์นิจากเหตกุารณ์ก่อการรา้ย 

ประกนัภยัความรบัผิดต่อบุคคลภายนอก: การประกนัภยัความรบัผดิทีม่คีวามคุม้ครองทีห่ลากหลาย และ

มอีาณาเขตคุม้ครองครอบคลุมทัว่โลก 

• การประกนัภยัจากการปนเป้ือนของผลติภณัฑ ์/การเรยีกคนืผลติภณัฑ์ 
• การประกนัภยัความรบัผดิส าหรบัผูป้ระกอบการโรงแรม 

• การประกนัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายอนัเนื่องมาจากมลภาวะ 

• การประกนัภยัความรบัผดิต่อสาธารณะ 

• การประกนัภยัการทดแทนแรงงาน/การประกนัความรบัผดิของนายจา้ง 

• การประกนัภยัการขนส่งวตัถุอนัตราย 

• การประกนัภยัความเสีย่งภยัของผูร้บัเหมาและผูใ้หบ้รกิารธุรกจิน ้ามนั และแก๊ส 

• การประกนัภยัความรบัผดิต่อผลติภณัฑ ์

• การประกนัภยัความเสีย่งภยัของผูร้บัเหมารายย่อย 

 

  



ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัส าหรบัลูกค้ารายย่อย 

ประกนัภยัส าหรบัผูบ้รโิภค เป็นผลติภณัฑท์ีข่บัเคลื่อนการเตบิโตของเราในชว่งไม่กีปี่ทีผ่่านมา  โดยประกนัภยั

อุบตัเิหตุส่วนบุคคลมกีารเตบิโตอย่างคงที ่ขณะทีป่ระกนัภยัรถยนตแ์ละประกนัภยัการเดนิทางเตบิโตในอตัราทีเ่รว็ขึน้    

ประกนัภยัการเดินทาง 

วางใจไดเ้มื่อคุณเดนิทาง โดยมปีระกนัภยัการเดนิทางทีคุ่ม้ครองอย่างครอบคลุมและใหค้วามช่วยเหลอืตลอด 

24 ชัว่โมงจาก Travel Guard® สามารถเลอืกความคุม้ครองใหต้รงกบัความตอ้งการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแผนการเดนิทาง

ต่างประเทศแบบรายเทีย่ว หรอืรายปี แผนการเดนิทางในประเทศ หรอืแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบันักเรยีนทีไ่ป

ศกึษาในต่างประเทศ 

ประกนัภยัอบุติัเหตุส่วนบุคคล 

ใหค้วามคุม้ครองสงู ส าหรบัในกรณีการสญูเสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ ทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ เน่ืองจากอุบตัเิหตุ 

และขยายความคุ้มครองถึงกรณีขบัขี่หรือซ้อนท้ายรถจกัรยานยนต์และการถูกฆาตกรรมและลอบท าร้าย และมีค่า

รกัษาพยาบาลกรณีตอ้งเขา้รบัการรกัษาอนัเนื่องจากอุบตัเิหตุ  

• มัน่ใจไดก้บัการใหค้วามคุม้ครอง 24 ชัว่โมง ทัว่โลกในกรณีบาดเจบ็และอุบตัเิหตุ  

• ไม่ตอ้งตอบค าถามสุขภาพ  

• ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพและต่ออายุไดจ้นถงึอายุ 65 ปี  

• ขยายความคุม้ครองใหก้บัคู่สมรสและบุตร (โดยไม่จ ากดัจ านวนบุตร) 

ประกนัภยัทรพัยสิ์นส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่  ประกนัภยัรถยนต ์ประกนัภยัทีพ่กัอาศยั ประกนัภยัการขยายเวลาการรบัประกนั รวมทัง้การ
ประกนัภยัทรพัยส์นิทีม่มีลูค่าสงู เช่น เครื่องประดบัจวิเวลรี ่งานศลิปะทีม่มีลูค่าสงู ของสะสมต่างๆ และความคุม้ครอง
บตัรเครดติ 

 

ประกนัภยัรถยนต์ 

เราน าเสนอแผนประกนัภยัรถยนตแ์ละการบรกิารทีต่อบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างครบครนั 

ประกนัภยัรถยนต์ ชัน้ 1 แผนประกนัภยัท่ีครอบคลุมทุกภยั 

ความคุม้ครองทีค่รบครนัส าหรบัรถของคุณหากเกดิอุบตัเิหตุใดๆ เช่น การชน ไฟไหม ้การโจรกรรม รถคว ่า 

หรอืจากสาเหตุภายนอกใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในขอ้ยกเวน้ของกรมธรรม์ ผู้โดยสารทุกคนในรถและผู้ขบัขีจ่ะได้รบัการ

คุม้ครองโดยไดร้บัผลประโยชน์ เช่น การคุม้ครองอุบตัเิหตุส่วนบุคคล ค่าใชจ้่ายทางการแพทย์ และหลกัทรพัย์ในการ

ประกนัตวั ทัง้ยงัครอบคลุมความรบัผดิตามกฎหมายต่อบุคคลทีส่าม ในกรณีทีอุ่บตัเิหตุเกดิจากความผดิของคุณ 

https://www.aig.co.th/personal/car/class1
https://www.aig.co.th/personal/car/class1


ประกนัภยัรถยนต์ ชัน้ 2 แผนประกนัภยัคุ้มครองไฟไหม้/โจรกรรม และบุคคลท่ีสาม 

ความคุม้ครองทีค่รบครนัส าหรบัรถของคุณจากเหตุไฟไหมห้รอืโจรกรรม ผูโ้ดยสารทุกคนในรถ และผูข้บัขีจ่ะ

ได้รบัความคุ้มครองโดยได้รบัผลประโยชน์ เช่น ความคุ้มครองอุบตัิเหตุส่วนบุคคล ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ และ

หลกัทรพัย์ในการประกันตวั ทัง้ยงัครอบคลุมความรบัผิดตามกฎหมาย ต่อบุคคลที่สามในกรณีที่อุบตัิเหตุเกิดจาก

ความผดิของคุณ 

ประกนัภยัรถยนต์ ชัน้ 3 แผนประกนัภยัความรบัผิดต่อบุคคลท่ีสาม 

ความคุม้ครองทีค่รบครนัส าหรบัความรบัผดิตามกฎหมายของคุณต่อบุคคลทีส่าม ในกรณีทีอุ่บตัเิหตุเกดิขึ้น

จากความผดิของคุณ ผูโ้ดยสารทุกคนในรถและผูข้บัขีจ่ะไดร้บัการคุม้ครอง โดยไดร้บัผลประโยชน์ เช่น การคุม้ครอง

อุบตัเิหตุส่วนบุคคล ค่าใชจ้่ายทางการแพทย ์และหลกัทรพัย ์ในการประกนัตวั 

ประกนัภยัรถยนต ์2+, 3+   

 ความคุม้ครองทีค่รบครนัส าหรบัรถของคุณจากการชนกบัพาหนะอื่นๆทีว่ิง่บนถนน  ไฟไหมห้รอืการโจรกรรม 

(ขึ้นอยู่กบัแผนทีเ่ลอืกใช)้  ผู้โดยสารทุกคนในรถและผูข้บัขีจ่ะได้รบัความคุ้มครองโดยได้รบัผลประโยชน์ เช่น ความ

คุม้ครองอุบตัเิหตุส่วนบุคคล ค่าใชจ้่ายทางการแพทย์ และหลักทรพัย์ในการประกนัตวั แผนนี้ยงัมอบความคุม้ครองที่

จ าเป็นส าหรบัความรบัผดิตามกฎหมายของคุณต่อบุคคลทีส่าม ในกรณีทีอุ่บตัเิหตุเกดิขึน้จากความผดิของคุณ 

พ.ร.บ. แผนประกนัภยัแบบคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ   

ความคุ้มครองที่จ าเป็นส าหรบัความรบัผิดตามกฎหมายของคุณต่อบุคคลที่สาม ในส่วนของค่าใช้จ่าย ที่

เกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ของบุคคลที่สาม ผู้ข ับขี่และผู้โดยสารที่บังคับให้ต้อง มีตาม

พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 

  

http://www.aig.co.th/personal/car/class2
http://www.aig.co.th/personal/car/class2
http://www.aig.co.th/personal/car/class3
http://www.aig.co.th/personal/car/class3
http://www.aig.co.th/personal/car/classplus
http://www.aig.co.th/personal/car/classplus
http://www.aig.co.th/personal/car/compulsory-third-party-liability


สดัส่วนร้อยละของเบีย้ประกนัภยัแยกตามประเภทของการรบัประกนัภยั 

หน่วย : ลา้นบาท  

รายการ 
การ

ประกนั
อคัคีภยั 

การ
ประกนัภยั
ทางทะเล
และขนส่ง 
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รถยนต ์

การประกนัภยัเบด็เตลด็ 
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ส์ิน

 

คว
าม
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ม 

อบุ
ตัิเ
หตุ

ส่ว
นบุ
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ล 

สุข
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พ 
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ๆ

 

จ านวนเบีย้
ประกนัภยัรบั
โดยตรง 

          
93  

             
-    

            
15  

            
27  

          
595  

              
1  

             
-    

             
-    

            
13  

            
16  

            
31 

          
791  

สดัส่วนของเบีย้
ประกนัภยั (รอ้ยละ) 

            
12  

             
-    

              
2  

              
3  

            
75  

              
0  

             
-    

             
-    

              
2  

            
2  

              
4  

          
100  

หมายเหตุ : ขอ้มลูมาจากรายงานประจ าปี 

 

1.5 ช่องทางการติดต่อบริษทั วิธิการและระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และ

ชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั 

1.5.1) ขัน้ตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรบัค่าสินไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั : 

ทมีงานบรกิารสนิไหมจากทัว่ทุกมุมโลกของเราพรอ้มใหบ้รกิารช่วยเหลอื และบรรเทาความเสยีหายเมื่อเกดิเหตุการณ์

ไม่คาดฝันขึน้ เพื่อใหคุ้ณกา้วไปสู่วนัขา้งหน้าไดอ้ย่างมัน่ใจ 

คลกิที่นี่ เพื่อศกึษาวธิกีาร ขัน้ตอน ระยะเวลา และเอกสารที่ต้องใชใ้นการเรยีกรอ้งสนิไหม หรอืดาวน์โหลด

เอกสารทีจ่ าเป็นส าหรบักระบวนการเรยีกรอ้งสนิไหมทดแทน 

1.5.2) วิธีการติดต่อบริษทั และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเร่ืองร้องเรียน 

ตดิต่อฝ่ายสนิไหมทดแทน: 
โทร. 0 2649 1999 
E-mail: claimshareservices@aig.com 
 

ช่องทางการรอ้งเรยีน: 
โทร. 0 2649 1596 

แฟกซ์ 0 2649 1998 
e-mail: Complaint.th@aig.com 

https://www.aig.co.th/claims


2. กรอบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคมุภายในของบริษทั รวมถึง

รายละเอียดในการด าเนินการตามกรอบและกระบวนการดงักล่าว 

2.1 กรอบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และกระบวนการคมุคมุภายในของบริษทั 

 กรอบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิตามมาตรฐานจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิขัน้สงูสุด รวมทัง้ปฏบิตัติาม

กฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับในประเทศที่เราประกอบธุรกิจ พนักงานทุกคน กรรมการใน

คณะกรรมการบรษิทัทุกคณะ เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ (รวมถงึผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัฯ) และเจา้หน้าที่

ทางการเงนิอาวุโสจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัการและวธิดี าเนินการตามทีแ่นบมานี้ 

• หลกัจรรยาบรรณทางธุรกจิส าหรบัพนักงาน (ไทย/Eng) 

• หลกัจรรยาบรรณทางธุรกจิส าหรบักรรมการ เจา้หน้าที ่และเจา้หน้าทีอ่าวุโสทางการเงนิ (ไทย/Eng) 

• นโยบายการต่อตา้นการคอรปัชัน่ (คลกิ) 

กระบวนการควบคมุภายในของบริษทั 

บรษิัทฯ มกีระบวนการควบคุมภายในอย่างเขม้งวด เพื่อให้การด าเนินกิจการต่างๆ เป็นไปอย่างชอบธรรม 

และโปร่งใส บรษิทัจงึมมีาตรการ เพื่อควบคุม ดแูล ใหเ้ป็นไปตามกรอบระเบยีบวธิกีารต่างๆ ดงันี้ 

 ปราการการป้องกนัสามระดบั (Three Line of Defense) 

 หลกัการแนวป้องกนัสามระดบัของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดดงันี้ 

แนวป้องกนัท่ีหน่ึง (First Line of Defense) 

• แนวป้องกนัทีห่นึ่งประกอบดว้ยหน่วยงานธุรกจิ (Business Unit) และหน่วยงานระหว่างประเทศ 

• แนวป้องกนัทีห่นึ่งมคีวามรบัผดิชอบส าคญัในการบรหิารความเสีย่งในการปฏบิตังิานรวมถงึการจ าแนก

ความเสีย่ง การประเมนิค่าความเสีย่ง การควบคุมความเสีย่ง การเฝ้าตดิตาม และ การรายงานระดบั

ของความเสีย่งในการปฏบิตังิาน 

• นอกจากนี้แนวป้องกนัทีห่นึ่งยงัมคีวามรบัผดิชอบในการตรวจสอบขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบั ตวัเลข และ/

หรอืรายงานทีแ่สดงถงึระดบัของความเสีย่งของสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน 

• แนวป้องกนัทีห่นึ่งยงัมหีน้าทีก่ าหนดขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้ง สถติ ิและ/หรอื รายงานการบรหิารความเสี่ยง

ดา้นปฏบิตักิาร (ORM) 

• การรายงานขอ้มูลที่ครบถ้วนและถูกต้องจะท าใหแ้ผนกการบรหิารความเสี่ยงด้านปฏบิตักิาร (ORM) 

ท าการวเิคราะหค์วามเสีย่งได ้และยงัสามารถสรา้งบญัชคีวามเสีย่งเพื่อบรหิารจดัการไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

  

https://www.aig.co.th/content/dam/aig/apac/thailand/documents/other/aig-coc-thai.pdf
https://www.aig.co.th/content/dam/aig/apac/thailand/documents/other/aigcodeofconducteng-brochure_2018.pdf
https://www.aig.co.th/content/dam/aig/apac/thailand/documents/other/coc_director-officer-and-senior-financial-officer_th.pdf
https://www.aig.co.th/content/dam/aig/apac/thailand/documents/other/coc_director-officer-and-senior-financial-officer_en.pdf
https://www.aig.co.th/content/dam/aig/apac/thailand/documents/other/anti-corruption-policy.pdf


แนวป้องกนัท่ีสอง (Second Line of Defense) 

• แนวป้องกนัทีส่องท าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระเมนิ/ผูใ้หค้ าแนะน าในเรื่องของความเสีย่งอสิระแก่แนวป้องกนัที่

หนึ่ง และก าหนดกรอบงานเพื่อสนับสนุนการบรหิารความเสีย่งและการจดัท ารายงานของแนวป้องกนัที่

หนึ่ง 

• หน่วยงานทีม่หีน้าดูแลผลประโยชน์และความปลอดภยัของบรษิทัจะอยู่ในแนวป้องกนัทีส่อง(เช่น ฝ่าย

การบรหิารความเสี่ยงด้านปฏิบตักิาร ฝ่ายการปฏบิตักิารตามกฎมาย ฝ่ายกฎหมาย) โดยหน่วยงาน

ดงักล่าวมหีน้าทีท่ าใหม้ัน่ใจไดว้่ากรอบงานการควบคุมภายในมปีระสทิธภิาพ 

• แต่ละหน่วยงานของแนวป้องกนัทีส่องมคีวามรบัผดิชอบในการก าหนดขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้ง ตวัเลข และ/

หรอื รายงาน ส าหรบัการบรหิารความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร (ORM) ทัง้นี้ การรายงานขอ้มลูทีค่รบถว้น

และถูกตอ้งจะท าใหก้ารบรหิารความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร (ORM) ท าการวเิคราะหค์วามเสีย่งได ้และยงั

สามารถสรา้งบญัชคีวามเสีย่งเพื่อบรหิารจดัการไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

แนวป้องกนัท่ีสาม (Third Line of Defense) 

• แนวป้องกนัทีส่ามรบัหน้าทีโ่ดย หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอื “Internal Audit Department (“IAD”)” 

ทัง้นี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะท าหน้าทีใ่นการตรวจสอบความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมถงึส่วนทีแ่นว

ป้องกนัทีห่นึ่งและสองดแูลอยู่ อกีทัง้ยงัรวมถงึการบรหิารความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร (ORM) 

• หน่วยงานตรวจสอบภายในจะตอ้งท าการตรวจสอบภายใน และประเมนิผลโดยใชฐ้านความเสีย่งอย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้และรายงานสิง่ทีพ่บต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

เพื่อท าการตรวจสอบและเฝ้าตดิตามความเสีย่งต่อไป 

 



2.3 โครงสร้งการจดัการของบริษทั 

 



คณะกรรมการบริษทั 

ล าดบัท่ี ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
1 นายโทมี ่ลทัวา-คสิโคลา ประธานกรรมการ 
2 นายอศิรศกัดิ ์เทศรตันวงศ ์ กรรมการ 
3 นายดนัย ควงปารชิาต กรรมการ 
4 นายเดวดิ โฮ กรรมการ 
5 นายจุลพงศ ์อยู่เกษ กรรมการอสิระ 
6 นางสาวพรทศิ วาทะวฒุ ิ กรรมการอสิระ 

 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทั มบีทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกจิการ โดยคณะกรรมการบรษิทั ตอ้งมคีวามเป็นอสิระ

ในการตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม 

1. คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการของบรษิทั มจี านวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมดตอ้งมถีิน่พ านักอยู่ในราชอาณาจกัร 

2. วาระการด ารงต าแหน่ง 

ขอ้บงัคบัของบรษิทั ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นอตัรา 1 

ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกเป็นจ านวนทีใ่กลเ้คยีงทีสุ่ดกบั 1 ใน 3 กรรมการ

ที่ต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิัทนัน้ ให้จบัฉลากกนัว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ

ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระนี้อาจ

ไดร้บัเลอืกตัง้ใหม่ได ้

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบตั ิหรอืลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 

(4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 

(5) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

ใหค้ณะกรรมการของบรษิทัต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ ใหส่้งหนังสอืนัดประชุมไปยงักรรมการไม่

น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิัท จะแจ้งการนัด

ประชุมโดยวธิอีื่นและก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้

4. คุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทั 



คณะกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้เป็นผู้ที่มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ทกัษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบรษิัท โดยไม่จ ากดัเพศ มคีวามเขา้ใจเป็นอย่างดถีงึ

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ และทกัษะการด าเนินธุรกจิของบรษิทั สามารถอุทศิเวลาและความพยายามใหก้บั

การเป็นกรรมการบรษิทัไดอ้ย่างเตม็ที ่

5. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัท มบีทบาทหน้าที่ในการก าหนดกลยุทธ์ แผนนโยบายการด าเนินงานของบรษิัท ก ากบั

ดูแลการบรหิารงานของบรษิทั เพื่อมัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารของบรษิทั ไดป้ฏบิตัติามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมาย และมุ่งมัน่

ในการสรา้งผลการด าเนินงานทีเ่ป็นเลศิ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถอืหุน้และ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถงึการด าเนินการ

ดงัต่อไปนี้ 

1)  ก าหนดทศิทาง นโยบายและกลยุทธ์ในภาพรวมของบรษิทั   ก ากบัดูแลใหม้กีารด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  และยดึหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

2)  พจิารณาอนุมตักิรอบนโยบายการลงทุนและการประกอบธุรกจิอื่น (หากม)ี  ตดิตาม  ควบคุมดูแลใหก้าร

ลงทุนและการประกอบธุรกจิอื่น (หากม)ี ของบรษิทัมคีวามเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัสถานการณ์  ลกัษณะของธุรกจิและ

ภาระผูกพนัทีม่อียู่  โดยค านึงถงึความมัน่คง   สถานะทางการเงนิ   การด าเนินงานของบรษิทั   รวมถงึหลกัการก ากบั

ดแูลกจิการทีด่ ี และการบรหิารความเสีย่ง 

3)  ดแูลใหบ้รษิทั มรีะบบบรหิารความเสีย่ง การควบคุมภายในและตรวจสอบทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

4)  พจิารณาความเหมาะสมในการแต่งตัง้และก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อย 

5)  ก ากบัดูแลและติดตามการด าเนินงานของบรษิัทตลอดเวลา เพื่อให้มัน่ใจว่าผู้บรหิารด าเนินกิจการตาม

กฎหมายและนโยบายทีก่ าหนดไว ้

6)  จดัใหม้บีทบญัญตัเิกี่ยวกบัจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกจิ จรยิธรรมของผูบ้รหิารและพนักงาน เพื่อ

ยดึถอืเป็นแนวปฏบิตัภิายในบรษิทั 

7)  ด าเนินการอื่นๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 

  



2.4 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ล าดบัท่ี ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
1 นายจุลพงศ ์อยู่เกษ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2 นายอศิรศกัดิ ์เทศรตันวงศ ์ กรรมการตรวจสอบ 
3 นางสาวพรทศิ วาทะวฒุ ิ กรรมการตรวจสอบ 

 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ก. การสอบทานและประเมนิผลการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบดา้นการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง ดงันี้ 

(1) สอบทานและประเมนิผลระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการ

บรหิารความเสีย่งตามกรอบทีไ่ดร้บัการยอมรบัเป็นมาตรฐานสากล 

(2) ให้ค าแนะน า/ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อการก ากับดูแลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

(3) ในกรณีทีป่รากฏเหตุทีม่รีายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอื การทุจรติ มสีิง่ผดิปกต ิ

หรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการ

บรษิทัเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข 

(4) แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

ข. การสอบทานการปฏบิตัติามกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานกระบวนการในการดูแลให้มีการปฏิบตัิงานตามนโยบาย กฎ 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายว่าด้วยการประกนัวนิาศภยั ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิ

การประกอบธุรกิจประกนัภยั และกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง โดยในกรณีทีป่รากฏเหตุที่

บรษิทัมกีารปฏบิตัไิม่เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายว่าดว้ยการประกนัวนิาศภยั ขอ้ก าหนด

ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั และกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของ

บรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข 

  



ค. การสอบทานรายงานทางการเงนิ 

(1) รายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่ความรบัผดิชอบในการสอบทานใหบ้รษิทัมกีารควบคุมภายในใน

การจดัท ารายงานทางการเงนิ (Financial Report) ตามองคป์ระกอบทีส่ าคญัตามหลกัการทีก่ าหนด อย่างครบถว้น 

เพยีงพอ และมปีระสทิธผิล และประสานงานกบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เพื่อใหค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผล

ว่าการจดัท ารายงานทางการเงนิเป็นไปตามวตัถุประสงค์ในเรื่อง ความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นไปตาม

มาตรฐานบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป 

(2) ความสมัพนัธก์บัผูส้อบบญัช ี

คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มผีูบ้รหิารเขา้ร่วม ประชุมดว้ยอย่างน้อยปี

ละครัง้ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ามีการหารืออย่างเป็นอิสระและตรงไปตรงมา โดย ในการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจขอความเหน็จากผู้สอบบญัชใีนเรื่องต่าง ๆ เช่น คุณภาพของงานสอบบญัชแีละเรื่องต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้ง 

ง. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายบรหิาร 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบมบีทบาทหน้าทีท่ีส่ าคญัในการใหค้ าปรกึษาและ แนะน าแก่ฝ่ายบรหิาร 

และตดิตามการก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบอาจมกีารประชุมกบัฝ่ายบรหิาร เพื่อช่วยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจเกี่ยวกบัการด าเนินงาน ต่าง ๆ ของบรษิทัไดด้ยีิง่ขึน้ เช่น นโยบายการด าเนินงาน

ทีส่ าคญั ความเสีย่งและระบบการบรหิารความเสีย่ง ผลกระทบดา้นกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ระบบ

การควบคุมภายในของบรษิทั ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

  



คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ล าดบัท่ี ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
1 นายปัญญ์  รอดลอยทุกข ์ ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2 นายดนัย ควงปารชิาต กรรมการ 
3 นายชยัฤกษ์  จติตแ์กว้ กรรมการ 
4 นางสาวพรรณทสิา  ทองทวสุีภา กรรมการ 
5 นางสาวแจม่จรสั  สุมโนจติราภรณ์ หวัหน้าหน่วยงานบรหิารความเสีย่งและเลขานุการ 

 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มดีงันี้: 

ก. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมหีน้าทีใ่นการตดิตาม และ จดัการความเสีย่งทีเ่กดิจากสาเหตุความเสีย่ง

ต่างๆดงันี้: 

1. ความเสีย่งทีเ่กดิจากการประกนัภยั (Insurance Risk) 

2. ความเสีย่งทีเ่กดิจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

3. ความเสีย่งดา้นเครดติ (Credit Risk) 

4. ความเสีย่งดา้นตลาด (Market Risk) 

5. ความเสีย่งทีเ่กดิจากกลุ่มบรษิทั (Group Risk) 

6. ความเสีย่งทีเ่กดิจากการปฏบิตักิาร (Operational Risk) 

ข. โดยอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง สรุปโดยย่อ ไดด้งันี้: 

1. ก าหนด และทบทวนนโยบายการบรหิารความเสี่ยง โดยจดัใหม้กีารด าเนินการตามกรอบการการ

บรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ 

2. สนับสนุนการอนุมตังิบประมาณ และ ทรพัยากรในการด าเนินการตามกรอบการบรหิารความเสี่ยง

ของบรษิทัฯ 

3. สนับสนุนใหม้กีารจดัท าขอ้ความความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องบรษิทั (Risk Appetite Statement) โดย

มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้ความความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องกลุ่มบรษิทัเอไอจ ี

4. ติดตาม และ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในทุกรูปแบบความเสี่ยงให้มคีวามสอดคล้องกบั

รปูแบบความเสีย่ง(Risk Profile), ความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite), ขอ้จ ากดัความเสีย่ง (Risk 

Limit) และ วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธข์องบรษิทั 

5. ก ากับดูแลในกิจกรรมที่เกียวข้องกับเศรษฐกิจ , การก ากับดูแล และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

แบบจ าลองเศรษฐกิจจากหน่วยงานประเมนิต่างๆ และการรายงานการประเมนิความเขม้แขง็ของ

เงนิกองทุน 

6. ก ากบัดแูลการสื่อสารเกีย่วกบันโยบายการจดัการความเสี่ยง ทัง้ภายในและภายนอกบรษิทัฯ 

7. รายงานผลการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงที่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญั ใหผู้ม้ ี

ส่วนไดส่้วนเสยี, ผูจ้ดัการแผนกต่างๆ หรอืพนักงานทัง้องคก์ร (หากจ าเป็น) รบัทราบ 



 

คณะกรรมการลงทุน 

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายอศิรศกัดิ ์เทศรตันวงศ ์ ประธานคณะกรรมการลงทุน 

2. นายดนัย ควงปารชิาต กรรมการ 

3. นายรชิารด์ กรนีวดู กรรมการ 

4. นายอาวลิเดอร ์ซงิห ์กลิล ์ กรรมการ 

5. นายอริคิ ลวิ กรรมการ 

6. นายโทชยิะ ฮาเซงาว่า กรรมการ 

7. นางสาวสุทธนิันท ์คุรหุงษา กรรมการ 

8. นายปัญญ์ รอดลอยทุกข ์ กรรมการ 

9. นางสาวพรรณทสิา ทองทวสุีภา กรรมการ 
 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) มบีทบาทและหน้าทีเ่ป็นไปตามประกาศของผูก้ ากบัดแูล

บรษิทัประกนัวนิาศภยัในประเทศไทย (Local Regulator) คณะกรรมการการลงทุนจะต้องก าหนด อนุมตั ิและทบทวน

นโยบายการลงทุน (Investment Policy Standard) คณะกรรมการการลงทุนจะต้องดูแลการลงทุน และกิจกรรมการ

ลงทุน รวมถงึแนะน าและควบคุมการรเิริม่กลยุทธต่างๆ ในการลงทุน คณะกรรมการการลงทุนอาจซื้อหรอืขายสนิทรพัย์

ลงทุนโดยตรงหรอือาจมอบหมายใหบุ้คคลอื่นในการท าการแทนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

    การลงทุนของบรษิทั จะต้องเน้นเพื่อด ารงทุนของบรษิทั (Capital) และเพิม่สภาพคล่องของบรษิทัใหม้าก

ที่สุด (Maximizing Liquidity) เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะมีเงินส ารองเพียงพอแก่ผู้ถือกรมธรรม์ (Policyholders) 

วตัถุประสงค์รองของการลงทุนคอื เพื่อสรา้งผลตอบแทนการลงทุน (Income) เพื่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ การลงทุน

ของบรษิัทจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย (Legal), กฎระเบยีบ (Regulatory), และมาตราฐานของการลงทุนที่รอบคอบ 

(Prudent Investment Standards) 

  



คณะกรรมการผลิตภณัฑ ์ 

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

1. นางสาวพชัรา เจนผาสุก 
ประธานคณะกรรมการ
ผลติภณัฑ ์

ดา้นการพฒันาผลติภณัฑ ์
และคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

2. นายดนัย ควงปารชิาต กรรมการ ดา้นการลงทุน 

3. นายชยัฤกษ์ จติตแ์กว้ กรรมการ ดา้นการปฎบิตักิาร 

4. นายประเสรฐิ ฤกษ์อ านวยโชค กรรมการ ดา้นการขาย 

5. นางสาวพยิดา จริธนวฒันา กรรมการ 
ดา้นการดแูลการปฎบิตัติาม
กฎหมาย 

6. นางสาวสุทธนิันท ์คุรหุงษา กรรมการ ดา้นการบรหิารความเสีย่ง 

7. นางสาวพรรณทสิา ทองทวสุีภา กรรมการ ดา้นกฎหมาย 
 

คณะกรรมการบริหารและก ากบัสินไหมทดแทน* 

ประกอบดว้ยบุคคลในต าแหน่ง ดงันี้ 

1. ประธาน 

2. ผูแ้ทนจากแผนกสนิไหมทดแทนทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. ผูแ้ทนจากแผนกรบัประกนัภยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ผูแ้ทนจากหน่วยงานระบบฐานขอ้มลูแผนกสนิไหมทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. ฝ่ายกฎหมาย 

6. ฝ่ายการดแูลการปฏบิตัติามกฎหมาย 

7. ฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

*หมายเหตุ: ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัวาระการประชุม 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารและก ากบัสนิไหมทดแทน 

ก.  รายงาน และตรวจสอบความถูกตอ้งของการชดใชเ้งนิค่าสนิไหมทดแทน 

• สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการจ่ายสินไหมอย่างถูกต้องตามข้อมูลการรับประกันภัยและ

พอเพยีงต่อการพจิารณาในการประเมนิค่าสนิไหม และประเมนิความเหมาะสมของหลกัการทีใ่ชใ้น

การพจิารณาค่าสนิไหมทดแทนของบรษิทั 

• สอบทานประเด็นความถูกต้องในการบันทึกค่าสินไหมทดแทนตามหลักการบัญชีและรายงาน

ทางการเงนิทีม่สีาระส าคญั สอดคล้องกบัขอ้มูลประมาณการค่าสนิไหมทดแทน รวมทัง้รายการทีม่ี

ความซบัซอ้นหรอืผดิปกต ิและรายการทีต่อ้งใชว้จิารณญาณในการตดัสนิ 



• สอบทานประเด็นความถูกต้องในการอนุมัติการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา

ประกนัภยั รวมถงึตรวจสอบความถูกตอ้งในการบนัทกึขอ้มลูหากมกีารเปลีย่นแปลง 

• สอบทานใหบ้รษิทัมกีารควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพเกี่ยวกบักระบวนการการจดัการค่าสนิไหม

ทดแทน และค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

• สอบทานให้บรษิัทมกีระบวนการรบัแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกบัรายการที่ไม่เหมาะสมหรือ

ประเดน็อื่นๆ ดว้ย 

ข.  การควบคุมภายใน 

• สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้ก าหนดให้มีการควบคุมภายในรวมถึงการควบคุมภายในของระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่พยีงพอเหมาะสมของแผนกสนิไหม  และแนวทางการสื่อสารความส าคญั

ของการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง 

• สอบทานใหบ้รษิทัมกีารก าหนดล าดบัของผูม้อี านาจในการพจิารณาเพื่ออนุมตักิารชดใชเ้งนิหรอืค่า

สนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั และผูม้อี านาจในการอนุมตักิารจ่ายเงนิใหเ้ป็นไปตามหลกัการ

ถ่วงดุลอ านาจภายในองคก์ร (check and balance) 

• สอบทานเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการควบคุมภายในทีผู่ต้รวจสอบภายใน และผูส้อบ

บญัชเีสนอนัน้ฝ่ายแผนกสนิไหมไดน้ าไปปรบัปรุงแกไ้ขตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

• สอบทานประสทิธผิลของแผนกสนิไหมต่อการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในว่าไดม้กีารปฏบิตัติามขอ้

แกไ้ข ตามมาตรฐานในการตรวจสอบภายในของบรษิทั 

ค.  การก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์

• สอบทานประสทิธผิลของระบบในการติดตามการปฏิบตัติามกฎหมายของแผนกสนิไหม ระเบยีบ 

และผลการตดิตามการแกไ้ขในกรณีทีไ่ม่มกีารปฏบิตัติาม 

ง.  การบรหิารความเสีย่ง 

• สอบทานประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงภายในแผนกสินไหม เพื่อให้มีความสามารถ

ตรวจจับความเสี่ยงได้ทันท่วงที และสามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาความเสี่ยงได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 

  



คณะกรรมการรบัเร่ืองร้องเรียน* 

ประกอบดว้ยบุคคลในต าแหน่ง ดงันี้ 

1. ประธาน 

2. ผูแ้ทนจากแผนกสนิไหมทดแทนทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. ผูแ้ทนจากแผนกรบัประกนัภยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ผูแ้ทนจากหน่วยงานระบบฐานขอ้มลูแผนกสนิไหมทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. ฝ่ายกฎหมาย 

6. ฝ่ายการดแูลการปฏบิตัติามกฎหมาย 

7. ฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

*หมายเหตุ: ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัวาระการประชุม 

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

ก.  รายงาน และตรวจสอบความถูกตอ้งของการจดัการเรื่องรอ้งเรยีน 

• สอบทานให้บริษัทมีรายงานหรือบนัทกึเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ไม่ว่าจะได้รบัผ่านทางส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั หรอืไดร้บัโดยตรงจากผูร้อ้งเรยีน และ

ประเมนิความเหมาะสมของหลกัการทีใ่ชใ้นการพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนในแต่ละเรื่อง 

• สอบทานประเดน็ความถูกตอ้งในการพจิารณาและตดัสนิเรื่องรอ้งเรยีน รวมทัง้เรื่องทีม่คีวามซบัซอ้น

หรอืผดิปกต ิและเรื่องทีต่อ้งใชว้จิารณญาณในการตดัสนิ 

• สอบทานใหบ้รษิทัมกีารควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพเกีย่วกบักระบวนการพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีน 

• สอบทานให้บรษิัทมกีระบวนการรบัแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกบัรายการที่ไม่เหมาะสมหรือ

ประเดน็อื่นๆ ดว้ย 

ข.  การควบคุมภายใน 

• สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้ก าหนดให้มีการควบคุมภายในรวมถึงการควบคุมภายในของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอเหมาะสมของแผนกรบัเรื่องร้องเรียน  และแนวทางการสื่อสาร

ความส าคญัของการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง 

• สอบทานใหบ้รษิทัมกีารก าหนดล าดบัของผูม้อี านาจในการพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีน 

• สอบทานเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่ผูต้รวจสอบภายใน เสนอนัน้ 

ฝ่ายแผนกรบัเรื่องรอ้งเรยีน ไดน้ าไปปรบัปรุงแกไ้ขตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

• สอบทานประสิทธผิลของแผนกรบัเรื่องร้องเรียน ต่อการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในว่าได้มกีาร

ปฏบิตัติามขอ้แกไ้ข ตามมาตรฐานในการตรวจสอบภายในของบรษิทั 

  



ค.  การก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์

• สอบทานประสทิธผิลของระบบในการติดตามการปฏิบตัติามกฎหมายของแผนกรบัเรื่องร้องเรยีน  

ระเบยีบ และผลการตดิตามการแกไ้ขในกรณีทีไ่ม่มกีารปฏบิตัติาม 

ง.  การบรหิารความเสีย่ง 

• สอบทานประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงภายในแผนกรับเรื่องร้องเรียน  เพื่อให้มี

ความสามารถตรวจจบัความเสี่ยงได้ทนัท่วงท ีและสามารถป้องกนัหรอืแก้ไขปัญหาความเสี่ยงได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

2.5 การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร  
บรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการและผูบ้รหิาร ซึง่เป็นผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นการ

ท างาน บรษิทัไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัในการเลอืกสรรบุคลากรทีม่คีุณสมบตัิเหมาะสม และมคีวามเชีย่วชาญในการ

บรหิาร เพื่อพฒันาบรษิทัไดอ้ย่างมัน่คงและเป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ี  

3. การบริหารความเส่ียงขององคก์ร (Enterprise Risk Management : ERM) และการ

บริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (Asset Liability Managemnt : ALM) 

3.1 การบริหารความเส่ียงขององคก์ร (Enterprise Risk Management : ERM) 

นโยบายการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดดงันี้: 

• กรอบแนวทางการบรหิารความเสี่ยงของบรษิัทฯ ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรกัษาวฒันธรรมการจดัการความ

เสี่ยง (Risk Culture)  โดยมีแบบจ าลองแนวป้องกันสามระดับ (Three Lines of Defense) และมี

โครงสรา้งการก ากบัดูแลความเสีย่งทีช่ดัเจน ทัง้นี้ความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องบรษิทัฯนัน้ ไดก้ าหนดไวใ้น

ระดบัองคก์ร และมกีารปรบัปรุงอยู่เสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของกลุ่มบรษิทัเอไอจี 

• นโยบายการบรหิารความเสีย่งทีส่ าคญัมดีงันี้: 

o การก ารหนดกรอบแนวทางการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Framework)  - เป็นพืน้ฐาน

ส าหรบัการจดัการความเสี่ยงทุกประเภทเพื่อส่งเสรมิให้บรษิัทด าเนินธุรกิจและสร้างมูลค่าได้ใน

ระยะยาว 

o ข้อความความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ (Risk Appetite Statement) – แสดงระดบัความเสี่ยงที่บริษัทฯ 

สามารถยอมรบัไดเ้พื่อทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์ 

o นโยบายการบรหิารความเสีย่งของกลุ่มบรษิทัเอไอจทีีไ่ดน้ ามาใชก้บับรษิทัฯ ในปัจจุบนัมดีงันี้ 

• นโยบายการบรหิารความเสีย่งแบบจ าลอง (Model Risk) 

• นโยบายการบรหิารความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร (Operational Risk) 

• นโยบายความเสีย่งดา้นตลาด (Market Risk) 



• นโยบายความเสีย่งดา้นเครดติ (Credit Risk) 

• นโยบายการบรหิารความเสีย่งทีก่ าหนดขึน้เฉพาะในประเทศไทย ไดแ้ก่ 

o กลยุทธก์ารบรหิารความเสีย่งดา้นการลงทุน (Investment Risk Management Strategy) 

• นโยบายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งดา้นประกนัภยั วนิัยในการการพจิารณารบัประกนัภยั การพฒันา 

ผลติภณัฑ ์และการจดัการการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนไดแ้ก่ 

o นโยบายความเสีย่งดา้นการประกนัภยั (Insurance Risk) 

o นโยบายการพฒันาผลติภณัฑเ์ชงิพาณิชย ์(Product Development) 

o นโยบายการดแูลการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน (Claims Management) 

• นอกเหนือจากทีก่ล่าวไวข้า้งตน้บรษิทั ยงัไดม้กีารด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 

o การทดสอบภาวะวกิฤติ (Stress Testing) – ขณะนี้บรษิัทไม่มนีโยบายการทดสอบภาวะวกิฤติที่

ออกใช้ภายในประเทศ อย่างไรก็ด ีบรษิัทใชร้ะเบยีบวธิ ีและการวเิคราะห์สถานการณ์ (Scenario 

Analysis) ที่มีอยู่จาก ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.) ส าหรบัการทดสอบภาวะวกิฤต ิโดยปัจจุบนับรษิทัมกีารทดสอบภาวะวกิฤตเป็นประจ าทุกปี 

o วฒันธรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Culture)  - บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะรกัษาวฒันธรรมความ

เสีย่งทีม่ปีระสทิธผิล เน่ืองจากไดต้ระหนักว่าการสรา้งและด ารงวฒันธรรมความเสีย่งทีเ่หมาะสมนัน้

เป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความส าเร็จในการรกัษาและพฒันาระบบการบรหิารความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิภาพในประเทศ ทัง้นี้ เพื่อที่จะรกัษาวฒันธรรมความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลดงักล่าว ใน

ประเทศไทย บรษิทัจงึจดักจิกรรมดงัต่อไปนี้ 

• โครงการอบรมและการรบัรูเ้รื่องการบรหิารความเสี่ยง – มกีารจดัอบรมด้านการบรหิารความ

เสีย่งใหก้บัพนักงานทัง้หมดหลายครัง้ตลอดทัง้ปี 

• ผูเ้ทนความเสีย่ง (Risk Ambassador)- มกีารระบุรายชื่อผูแ้ทนความเสีย่งของแต่ละสายงาน 

• การส ารวจวฒันธรรมความเสี่ยง  - บรษิัทฯ ได้ท าการส ารวจความเสี่ยงในเชงิวฒันธรรมทัว่

ประเทศในเดอืนกันยายน 2560 และมกีารรายงานผลส ารวจความเสี่ยงเชงิวฒันธรรมให้กับ

คณะกรรมการความเสีย่งและคณะผูบ้รหิารอาวุโสทราบ 

• โครงการยกมอืขึน้ (Raise Your Hand Campaign) – โครงการน้ีส่งเสรมิใหพ้นักงานของบรษิทั

ฯ รายงาน หรอืแจ้งประเด็นความเสี่ยงต่างๆ รวมทัง้มคีวามเป็นเจา้ของในการแก้ไขประเดน็

นัน้ๆ และอ่อนไหวต่อความเสีย่ง แนวคดิของโครงการยกมอืขึน้น้ีไดส้ื่อสารออกไปทัว่ประเทศ 

แผนการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ - Business Continuity Planning (BCP) 

บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการจดัท าแผนการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิทีส่อดคล้องกบัโปรแกรมการบรหิารความ

ต่อเนื่องทางธุรกจิของกลุ่มบรษิทัเอไอจปีระเทศไทย ซึง่มพีนัธกจิหลกั คอื: 

1. เพื่อประเมนิผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลเสียต่อการให้บรกิารลูกค้า ความปลอดภยัของ

พนักงาน และมลูค่าของสนิทรพัยข์องบรษิทั 



2. เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัสามารถกู้คนืการการด าเนินธุรกรรมผ่านการจดัการคน (People) กระบวนการ 

(Process) และเทคโนโลย ี(Technology) เพื่อตอบสนองความรบัผดิชอบของบรษิทัทีม่ตี่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี

ทัง้หมด และ 

3. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด กฎหมายและกฎระเบยีบ 

เพื่อใหส้อดคล้องกบันโยบายความต่อเนื่องทางธุรกจิของเอไอจ ีทุกหน่วยงานจ าเป็นต้องด าเนินการทบทวนแผน

ความต่อเนื่องทางธุรกจิ และแผนฟ้ืนฟูความเสยีหายอย่างน้อยปีละครัง้ 

3.2 การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (Asset Liability Management : ALM) 

ความเสีย่งดา้นการจดัการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของบรษิทัฯ คอืความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของอตัรา

ดอกเบีย้และราคาตราสารทุน ทีส่่งผลใหจ้ านวนสนิทรพัยไ์ม่เพยีงพอต่อจ านวนหนี้สนิและภาระผกูพนัทีส่ าคญัของ

บรษิทัฯ โดยเฉพาะเงนิส ารองคา่สนิไหมทดแทน เงนิส ารองเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไมถ่อืเป็นรายได ้และเบีย้ประกนัภยัรบั

ล่วงหน้า และระยะเวลาของสนิทรพัยย์าวนานกว่าระยะเวลาหนี้สนิ ซึง่จะส่งผลต่อสภาพคล่องเงนิกองทุนและความ

มัน่คงทางการเงนิของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ จงึมกีารบรหิารความเสีย่งโดยมกีารจดัการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ โดยก าหนดใหม้นีโยบายบรหิารความ

เสีย่งการลงทุน ซึง่สอดคลอ้งกบักรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน และระเบยีบวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการลงทุนของ

บรษิทั ซึง่ผ่านการพจิารณาของทีป่ระชมุคณะกรรมการลงทุน เพื่อใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัแิละ

น ามาปฏบิตัเิป็นรายไตรมาส โดยมรีายละเอยีดการก าหนดและควบคุมสดัส่วนสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ การก าหนดสดัส่วน

ลงทุนในหลกัทรพัย ์สดัส่วนเงนิสด และสนิทรพัยส์ภาพคล่องตามแผนการลงทุน 

ทัง้นี้ส าหรบัขอ้มลูเชงิปรมิาณใหม้รีายละเอยีด ดงันี้ 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
ปี 2563 ปี 2562 

ราคาตามบญัช ี ราคาประเมนิ ราคาตามบญัช ี ราคาประเมนิ 
สินทรพัยล์งทุน 
(Total Investment Assets) 

698 702 580 600 

สินทรพัยส์ภาพคล่อง 
(Total Liquid Assets) 

680 683 575 577 

หน้ีสินรวม 958 908 804 761 

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 537 491 438 397 

 



4. ความเส่ียงจากการรบัประกนัภยัท่ีสามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคญัอนัอาจมี

ผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทั การบริหารจดัการประกนัภยัต่อ ความเช่ือมโยง

ของเงินกองทุนและความเส่ียงจากการรบัประกนัภยั และการกระจกุตวัจากการรบั

ประกนัภยั 
 

บรษิทัฯ  ไดม้กีารบรหิารจดัการความเสีย่ง  โดยจดัใหม้กีารทบทวนนโยบายการรบัประกนัภยัประเภทต่าง ๆ  

และกลยุทธ์การบรหิารการประกนัภยัต่อเป็นประจ าทุกปี  ก าหนดกระบวนการพิจารณารบัประกนัภยัทีร่อบคอบ และ

ก าหนดเงื่อนไขความคุ้มครองที่เหมาะสมกบัความเสี่ยงภยัที่แท้จรงิ อีกทัง้ยงัมกีารควบคุมและติดตามขอ้มูลใหเ้ป็น

ปัจจุบนัเพื่อเป็นแนวทางในการพจิารณาปรบัเบี้ยประกนัภยัและเงื่อนไขความคุม้ครองใหเ้หมาะสมและสอดคล้องกบั

สภาวการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป  บรษิทัฯ  ยงัค านึงถงึการกระจุกตวัจากการรบัประกนัภยัและการท าประกนัภยัต่อ  โดย

กระจายความเสีย่งในการรบัประกนัภยัจากลูกคา้ในกลุ่มต่าง ๆ  และมกีารโอนความเสีย่งไปยงัผูร้บัประกนัภยัต่อโดย

เน้นผูร้บัประกนัภยัต่อทีม่คีวามแขง็แกร่งทางการเงนิเป็นหลกั  อกีทัง้ยงัจดัใหม้สีญัญาประกนัภยัต่อแบบความเสยีหาย

ส่วนเกิน (Excess of Loss)  และความเสยีหายจากภยัพบิตั ิอนัเป็นเครื่องมอืส าคญัในการป้องกนัและควบคุมเสี่ยงภยัที่

ไม่ใหเ้กดิความผนัผวนและกระทบต่อฐานะการเงนิของบรษิทัฯ 

 

ทัง้นี้ส าหรบัขอ้มลูเชงิปรมิาณมรีายละเอยีด ดงันี้ 

หน่วย : ลา้นบาท  

รายการ จ านวน 
ส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทั
ประกนัภยัต่อ 

337 

เงินค้างรบัจากการประกนัภยัต่อ - 

เงินวางไว้จากการประกนัภยัต่อ - 

 

  



5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 
 

อา้งองิหมายเหตุประกอบงบการเงนิหวัขอ้หนี้สนิจากสญัญาประกนัภยั 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
ปี 2563  ปี 2562 

ราคาบญัช ี ราคาประเมนิ  ราคาบญัช ี ราคาประเมนิ 

ส ารองเบีย้ประกนัภยัท่ียงัไม่ถอืเป็น
รายได ้(Premium liabilities) 

406 347  325 273 

- ส ารองค่าสินไหมทดแทน 
(Claim liabilities) 

131 144  113 124 

รวมหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 537 491  438 397 

 

6. การลงทุนของบริษทั 
 

บรษิทัฯ มรีายไดห้ลกัจากค่าเบี้ยประกนัภยัรบั และน ารายไดเ้หล่านัน้มาเกบ็ไวเ้พื่อใหค้รอบคลุมถงึค่าความ

เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคตไดอ้ย่างพอเพยีง โดยการน าไปลงทุนเพื่อก่อใหเ้กดิรายไดจ้ากการลงทุน ซึง่นโยบาย

ในการลงทุนของบริษัทฯ เน้นไปที่การลงทุนในพนัธบตัรรฐับาล หุ้นกู้ที่มีความน่าเชื่อถือสูง และหุ้นทุนในตลาด

หลกัทรพัยท์ีม่คีวามเสีย่งต ่า การตดัสนิใจในการลงทุนของบรษิทัฯ จะมกีารวเิคราะหถ์งึความสมัพนัธข์องระยะเวลาและ

ผลตอบแทนจากการลงทุนเปรยีบเทยีบกบัค่าสนิไหมทดแทนทีจ่ะต้องจ่ายในอนาคตใหม้คีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด และ

ค านึงถงึความเพยีงพอของเงนิกองทุนของบรษิทัฯ ดว้ย 

  



มลูค่าสนิทรพัยเ์งนิลงทุนของบรษิทัฯ มดีงัต่อไปนี้ 

หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทสนิทรพัยล์งทุน ปี 2563 
 

ปี 2562 
ราคาบญัชี ราคาประเมิน 

 
ราคาบญัชี ราคาประเมิน 

เงินฝากกบัสถาบนัการเงินและบตัร
เงินฝากสถาบนัการเงิน 

132 132  152 152 

ตราสารหน้ี (พนัธบตัร หุ้นกู้ ตัว๋
สญัญาใช้เงิน ตัว๋แลกเงิน หุ้นกู้
แปลงสภาพ และสลากออมทรพัย)์ 

547 551  423 425 

ตราสารทุน ไม่รวมเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

19 19  5 23 

หน่วยลงทุน - -  - - 

เงินให้กู้ยืม เงินให้เช่าซื้อรถและให้
เช่าทรพัยสิ์นแบบลิสซ่ิง 

- -  - - 

ใบส าคญัแสดงสิทธิการซื้อหุ้น หุ้นกู้ 
หน่วยลงทุน 

- -  - - 

ตราสารอนุพนัธุ ์ - -  - - 

เงินลงทุนอ่ืน - -  - - 

รวมสินทรพัยล์งทุน 698 702  580 600 

 

7. ผลการด าเนินงานของบริษทัประกนัภยั รวมถึงผลการวิเคราะหแ์ละอตัราส่วนต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง 
บริษัทฯ มีรายได้จากค่าเบี้ยประกันภยัรบั รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ และรายได้จากการลงทุน และมี

ค่าใชจ้่ายซึ่งประกอบดว้ยค่าสนิไหมทดแทนทีจ่่ายใหผู้เ้อาประกนัภยั ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ ต้นทุนขายและการบรกิาร 

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ซึ่งความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัฯ ขึ้นอยู่กบัความสามารถในการ

ก าหนดอตัราเบี้ยประกนัภยัไดอ้ย่างเหมาะสม การจัดการความเสีย่งจากการรบัประกนัภยั ความมปีระสทิธภิาพในการ

บรหิารจดัการสนิทรพัยล์งทุน และการควบคุมดแูลตน้ทุนและค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างเหมาะสม 

  



รายการทางการเงนิทีส่ าคญั มดีงัต่อไปนี้ 

หน่วย : ลา้นบาท  

รายการ  ปี 2563  ปี 2562 

เบีย้ประกนัภยัรวม 794 639 

เบีย้ประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได้ (สุทธิ) 240 204 

รายได้จากการลงทุนสทุธิ และรายได้อ่ืน 15 16 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) 56 13 

 

อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั (รอ้ยละ) 

อตัราส่วน ปี 2563 ปี 2562 

อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) 53.3 55.7 

อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินธรุกิจ
ประกนัภยั (Expense Ratio) 

21.6 42.7 

อตัราส่วนรวม (Combined ratio) 74.9 98.3 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 534.8 530.3 

อตัราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on 
equity) 

19.1 4.8 

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน 
นโยบายและวัตถุประสงค ์ 

บรษิัทมีการบรหิารจดัการเงินกองทนุโดยการประเมินความเพยีงพอของเงินกองทนุตามระดบัความเส่ียงเพื่อให้

สะทอ้นถึงระดบัความเส่ียงในแตล่ะดา้น ซึ่งอยู่ภายในกรอบการก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิ

การประกอบธรุกจิประกนัภยัซึง่ก าหนดใหอ้ตัราส่วนความเพยีงพอของเงินกองทนุตอ้งไม่ต ่ากว่า 140% 

บรษิัทก าหนดกรอบการด ารงเงินกองทนุตามระดบัความเส่ียงเพื่อสรา้งความมั่นใจวา่ บรษิัทมเีงินกองทนุ

เพียงพอกบัระดบัความเส่ียงและเหมาะสมกบัแนวทางในการด าเนินธุรกิจ เพื่อส่งเสรมิใหเ้กิดการบรหิารความเส่ียงที่ดี ท า

ใหก้ารใชเ้งินกองทนุมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ และใชเ้ป็นสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้ เพื่อใหผู้บ้รหิารสามารถพิจารณาและ



ด าเนินมาตรการแกไ้ขที่จ  าเป็นอย่างทนัท่วงที นอกจากนีบ้รษิัทยงัมีการทดสอบภาวะวกิฤตของการด ารงเงินกองทนุเพื่อให้

บรษิัทมั่นใจถึงความแขง็แกรง่และมั่นคงของเงินกองทนุของบรษิัท โดยความเส่ียงที่บรษิัทน ามาพิจารณาตามกรอบของ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั ประกอบดว้ย ความเส่ียงดา้นประกนัภยั, ความ

เส่ียงดา้นตลาด, ความเส่ียงดา้นเครดิต และความเส่ียงดา้นการกระจกุตวั และเพิ่มความโปรง่ใสโดยมีการประเมินมลูค่า

สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นรวมถึงการใชว้ิธีทางคณิตศาสตรป์ระกนัภยัใหเ้ป็นไปตามหลกัมลูค่ายตุิธรรมหรือราคาตลาด 

กระบวนการบริหารจัดการการประเมินความเพียงพอ 

บริษัทมีการจดัท าการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนและรายงานผลการประเมินดงักล่าวใหแ้ก่ผูบ้ริหาร

เป็นรายไตรมาสเพื่อเป็นขอ้มลูประกอบในการวางกลยทุธแ์ละด าเนินธุรกิจ 

รายปี 

หน่วย : ลา้นบาท  

รายการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 2562 

สินทรพัยร์วม 1,109 931 

หน้ีสินรวม 908 761 

     - หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 491 397 

     - หน้ีสินอ่ืน 417 364 

ส่วนของเจา้ของ 201 171 

อตัราส่วนเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของ
เจ้าของต่อเงินกองทุนท่ีต้องด ารงตามกฎหมาย 
(ร้อยละ) 

671.19 568.97 

อตัราส่วนเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ต่อเงินกองทุนท่ีต้อง
ด ารงตามกฎหมาย (ร้อยละ) 

671.19 568.97 

อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ) 671.19 568.97 

เงินกองทุนท่ีสามารถน ามาใช้ได้ทัง้หมด 201 171 

เงินกองทุนท่ีต้องด ารงตามกฎหมาย 30 30 

หมายเหตุ - รายการข้างต้นค านวณโดยใช้มูลค่าตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าด้วยการ

ประเมนิราคาทรพัยส์นิและหนี้สนิของบรษิทัประกนัวนิาศภยั และประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัว่า

ด้วยการก าหนดประเภทและชนิดของเงนิกองทุน รวมทัง้หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื่อนไขในการค านวณเงนิกองทุนของบรษิทัประกนัวนิาศ

ภยั 



รายไตรมาส ประจ าปี 2564 

หน่วย : ลา้นบาท  

รายการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 
อตัราส่วนเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจ้าของต่อ
เงินกองทุนท่ีต้องด ารงตามกฎหมาย (ร้อยละ) 635.22 550.43  579.08  620.99 

อตัราส่วนเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ต่อเงินกองทุนท่ีต้องด ารง
ตามกฎหมาย (ร้อยละ) 635.22 550.43  579.08  620.99 

อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน  
(ร้อยละ) 635.22 550.43  579.08  620.99 

เงินกองทุนท่ีสามารถน ามาใช้ได้ทัง้หมด 1,259 165 
 

174 
 

186 
เงินกองทุนท่ีต้องด ารงตามกฎหมาย 198 30 

 
30 

 
30 

หมายเหตุ 

• รายการขา้งตน้ค านวณโดยใชม้ลูค่าตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยัว่าดว้ยการ
ประเมนิราคาทรพัยส์นิและหนี้สนิของบรษิทัประกนัวนิาศภยั และประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิ
ประกนัภยัว่าดว้ยการก าหนดประเภทและชนิดของเงนิกองทุน รวมทัง้หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื่อนไขในการค านวณเงนิกองทุน
ของบรษิทัประกนัวนิาศภยั 

• ไตรมาสที ่1 หมายถงึผลการด าเนินงานสะสม 3 เดอืน 

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรบัรอบปีปฏิทินท่ีลว่งมาท่ีผู้สอบ

บญัชีตรวจสอบและแสดงความเหน็แล้ว 
 

งบการเงนิ ประจ าปี 2563 ทีผู่ส้อบบญัชไีดส้อบทานแลว้ สามารถเขา้ไปศกึษาขอ้มลูไดโ้ดย คลกิทีน่ี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aig.co.th/content/dam/aig/apac/thailand/documents/reports/stat-fs_aig_2020.pdf
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