


1. ประวติัของบริษทั นโยบาย วตัถปุระสงค ์และกลยุทธใ์นการด าเนินธรุกิจเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายในการประกอบธรุกิจตามท่ีก าหนดไว้ รวมถึงแสดงข้อมลูเก่ียวกบั

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ รายละเอียดลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีส าคญั ช่อง

ทางการติดต่อกบับริษทั วิธีการและระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียกร้องพิจารณา และชดใช้

เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั 

1.1 ประวติับริษทั 

พ.ศ. 2481 

กลุ่มบรษิทั เอไอจ ี ไดจ้ดัตัง้บรษิทัทีเ่ป็นตวัแทนเพื่อด ำเนินงำนดำ้นกำรประกนัภยัทรพัยส์นิ  กำรประกนัภยั
ทำงทะเล และกำรประกนัภยัเบด็เตลด็ในประเทศไทย ในชื่อ บรษิทั อเมรกินัอนิเตอรเ์นชนัแนลอนัเดอรไ์ร
เตอร(์เอไอย)ู มสี ำนกังำนตัง้อยู่ทีถ่นนเจรญิกรุง ตรงขำ้มอำคำรไปรษณียก์ลำง 

พ.ศ. 2484 

บรษิทั แฮนโอเวอร ์อนิชวัรนัส ์(สำขำประเทศไทย) ไดร้บัใบอนุญำตประกอบกจิกำรประกนัภยั และเริม่ด ำเนิน
ธุรกจิกำรประกนัวนิำศภยัทำงทะเล 

พ.ศ. 2522 

เปลีย่นชื่อบรษิทัจำก บรษิทั แฮนโอเวอร ์อนิชวัรนัส ์(สำขำประเทศไทย) มำเป็น บรษิทั นิวแฮมพเ์ชอร ์อนิชวั
รนัส ์(สำขำประเทศไทย) 

พ.ศ. 2527 

บรษิทั นิวแฮมพเ์ชอร ์อนิชวัรนัส ์สำขำประเทศไทย เป็นบรษิทัแรกในประเทศไทยทีน่ ำเสนอแผนประกนัภยั
ควำมรบัผดิต่อผลติภณัฑ ์ส ำหรบัสนิคำ้ทีผ่ลติและสง่ออกไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิำ และแคนำดำ 

พ.ศ. 2542 

บรษิทั นิวแฮมพเ์ชอร ์อนิชวัรนัส ์สำขำประเทศไทย เป็นบรษิทัแรกในประเทศไทยทีน่ ำเสนอแผนประกนัภยั
ควำมรบัผดิในกำรบรหิำรงำนองคก์ร (D&O) 

พ.ศ. 2546 

บรษิทั นิวแฮมพเ์ชอร ์อนิชวัรนัส ์สำขำประเทศไทย เป็นบรษิทัแรกในประเทศไทยทีน่ ำเสนอแผนประกนัภยั
คุม้ครองกำรก่อกำรรำ้ย 



พ.ศ. 2552 

ประกำศใชช้ื่อ Chartis (ชำรท์สิ) เป็นชื่อทำงกำรตลำดของธุรกจิประกนัวนิำศภยัพรอ้มกนัทัว่โลก   

พ.ศ. 2556 

ประกำศใชช้ื่อและแบรนด ์เอไอจ ี(AIG) ในรูปลกัษณ์ใหม่เป็นชื่อทำงกำรตลำดของธุรกจิประกนัภยัพรอ้มกนั
ทัว่โลก 

พ.ศ. 2560 

ไดร้บัรำงวลั Prime Minister Road Safety Awards 2017 ยกย่องใหเ้ป็นองคก์รแบบอย่ำงดำ้นควำมปลอดภยั
ทำงถนน โดยเอไอจเีป็นบรษิเัอกชนเพยีงรำยเดยีวจำก 100 กว่ำบรษิทั ที่รบัเลอืกให้ได้รบัรำงวลัอนัทรง
เกยีรต ิทีแ่สดงถงึควำมมุ่งมัน่และจรงิจงัในกำรรณรงคเ์รื่องควำมปลอดภยับนทอ้งถนนใหก้บัเดก็ๆ และชุมชน
ทัว่ประเทศ 

 

1.2 นโยบาย วตัถปุระสงค ์และกลยทุธ์ิในการด าเนินธรุกิจ 

นโยบายการด าเนินธรุกิจ 

‘บรษิทั นิวแฮมพเ์ชอร ์อนิชวัรนัส’์ มกีำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง  เรำใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้ทัว่โลกโดยกำรบรหิำร
จดักำรควำมเสีย่ง พรอ้มน ำเสนอผลติภณัฑก์ำรประกนัวนิำศภยัทีห่ลำกหลำยเพื่อรบัมอืกบัควำมทำ้ทำยทัง้ในปจัจุบนั
และในอนำคต 

วนันี้ ในฐำนะที่เป็นส่วนหนึ่งของเอไอจ ีเรำได้น ำประสบกำรณ์ในกำรบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยงที่ส ัง่สมมำ
ยำวนำน มำใชป้กป้องดแูลลกูคำ้ของเรำใหม้คีวำมรูส้กึอุ่นใจ และพรอ้มรบัควำมทำ้ทำยใดๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคต 

วิสยัทศัน์: “เรำมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นบรษิทัประกนัภยัทีท่รงคุณค่ำทีส่ดุในประเทศไทย” 

พนัธกิจ: “เรำขจดัควำมกลวัทีม่ต่ีอควำมไม่แน่นอนในอนำคต และเสรมิสรำ้งศกัยภำพใหก้บัลูกคำ้ดว้ยควำม
เชีย่วชำญดำ้นกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งภยัและควำมแขง็แกร่งทำงกำรเงนิ”   

วตัถปุระสงคใ์นการด าเนินธรุกิจ 

‘บรษิทั นิวแฮมพเ์ชอร ์อนิชวัรนัส’์ ("บรษิทัฯ") เป็นหนึ่งในองคก์รดำ้นประกนัภยัที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก ใหบ้รกิำร

ลกูคำ้กว่ำ 88 ลำ้นคนทัว่โลก พรอ้มดว้ยเครอืขำ่ยของพนกังำนกว่ำ 63,000 คนในกว่ำ 80 ประเทศและเขตกำรปกครอง 

ซึง่เป็นกลุ่มคนทีร่่วมใจกนัจดักำรกบัควำมทำ้ทำยใหม่ ๆ ที่เกดิขึน้บนโลกใบนี้ตลอดเวลำ เรำเชื่อว่ำทุกสิง่เป็นจรงิได้

เมื่อเรำมุ่งมัน่ทุ่มเท และมคี่ำนิยมทีถู่กต้อง เมื่อเรำด ำเนินธุรกจิอย่ำงมปีระสทิธภิำพสงูสุด กจ็ะสำมำรถสนับสนุนกำร



ด ำเนินธุรกจิของลกูคำ้ใหม้ปีระสทิธภิำพสงูสดุดว้ยเช่นกนั นอกจำกนี้เรำยงัมกีำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่องในเทคโนโลยดีำ้น

ขอ้มลูอนัทนัสมยั ท ำใหเ้รำมัน่ใจไดว้่ำเรำจะเตบิโตอย่ำงมศีกัยภำพอย่ำงแน่นอน 
 

บริษทั นิวแฮมพเ์ชอร ์อินชวัรนัส ์(สาขาประเทศไทย) 

เป็นบรษิทัประกนัภยัชัน้น ำทีใ่หบ้รกิำรประกนัภยัทีห่ลำกหลำยส ำหรบัลูกคำ้ ทัง้ภำคธุรกจิ และลูกคำ้รำยย่อย

ในประเทศไทย ผ่ำนกลุ่มเครือข่ำยกำรประกนัวินำศภยัที่ครอบคลุมทัว่โลก โดยน ำเสนอผลติภณัฑ์เหล่ำนี้ผ่ำนช่อง

ทำงกำรจดัจ ำหน่ำยในหลำกหลำยรปูแบบ 

 

บรษิทัฯ ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอื และประเมนิควำมแขง็แกร่งทำงกำรเงนิทีร่ะดบั A+ จำกกำรจดั

อนัดบัโดยสถำบนัสแตนดำร์ดแอนด์พวัร์ (S&P's) อีกทัง้ยงัมศีกัยภำพทำงกำรเงนิที่แขง็แกร่งมัน่คง มัน่ใจได้จำก

อตัรำส่วนเงนิกองทุนที่ด ำรงตำมกฏหมำย ท ำใหลู้กค้ำสำมำรถวำงใจในควำมแขง็แกร่งทำงกำรเงนิ กำรบรหิำรควำม

เสีย่งอย่ำงมอือำชพี ตลอดจนประสบกำรณ์ในกำรใหบ้รกิำรสนิไหมระดบัโลก ท ำใหเ้รำสำมำรถรองรบัทุกควำมเสีย่งภยั 

และตอบสนองทุกควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงมัน่ใจ 

กลยุทธก์ารด าเนินธรุกิจ 

การเติบโต:  สร้ำงกำรเตบิโตในธุรกจิทีม่มีูลค่ำสูงเพื่อเพิม่ผลก ำไร และขยำยธุรกจิในประเทศที่มอีตัรำกำร

เตบิโตทีด่งึดดูใจ 

ความเป็นเลิศด้านการรบัประกนัภยั : เพิม่ประเภทควำมเสีย่งและกำรก ำหนดรำคำ เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทน

ทีม่สีดัสว่นเทยีบเท่ำกบัควำมเสีย่งทีร่บัประกนัภยั 

แนวปฏิบติัท่ีดีของการเรียกร้องสินไหมทดแทน : ปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนเรื่องกำรเรียกร้องสนิไหม

ทดแทน รวมถึงกำรวเิครำะห์และเครื่องมอืที่ใช้ เพื่อเพิม่ประสทิธิภำพกำรให้บรกิำรแก่ลูกค้ำ และลดอตัรำส่วนกำร

สญูเสยี/ควำมเสยีหำย (Loss Ratio) 

วินัยเรือ่งการใช้จ่ายในการด าเนินงาน : มวีนิยัดำ้นกำรใชจ้่ำยในกำรปฏบิตังิำน และเพิม่ประสทิธภิำพดว้ย

กำรใชป้ระโยชน์จำกกำรด ำเนินธุรกจิทัว่โลกของเรำอย่ำงเตม็ที ่

ประสิทธิภาพของการใช้ทุน: เพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำรเงนิทุน ผ่ำนกำรพฒันำโครงสรำ้งนิติ

บุคคล ปรับโครงกำรรับประกันภัยต่อให้เหมำะสม และปรับปรุงเรื่องภำษีและกำรลดหย่อนทำงภำษีต่ำงๆให้มี

ประสทิธภิำพ 

กลยุทธก์ารลงทุน: ด ำเนินกลยุทธก์ำรลงทุน ซึง่รวมถงึกำรเพิม่ควำมหลำกหลำยของสนิทรพัยแ์ละโอกำสใน

กำรเพิม่ผลผลติทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคด์ำ้นเงนิทุน สภำพคล่อง ควำมเสีย่ง และผลตอบแทน 

 

  



1.3 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 

ผลิตภณัฑ ์

ผลิตภัณฑ์ประกนัภยัของเรำมีควำมหลำกหลำยมำกที่สุดในตลำด ซึ่งเป็นโอกำสอนัดทีี่ท ำให้เรำได้มสี่วน

ปรบัปรุงคุณภำพชวีติของคนไทย พรอ้มทัง้เป็นกำรสรำ้งควำมแตกต่ำงจำกผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่น ๆ 

ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัส าหรบัลูกค้ารายบุคคล และลูกค้าภาคธรุกิจ 

เรำน ำเสนอผลติภณัฑป์ระกนัภยัทีด่ทีีส่ดุเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และปกป้องสิง่ทีส่ ำคญัส ำหรบั

พวกเขำ เรำไม่เพยีงส่งมอบผลติภณัฑป์ระกนัภยัเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรเป็นรำยบุคคล เช่น ประกนัภยัรถยนต ์

บำ้นและคอนโด อุบตัเิหตุสว่นบุคคล สถำนทีท่ ำงำน และกำรเดนิทำง  แต่ยงัน ำเสนอผลติภณัฑป์ระกนัภยัทีส่อดคลอ้ง

กบัควำมต้องกำรของเจำ้ของธุรกจิ เช่น ประกนัภยัธุรกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ประกนัภยักำรขนส่งทำง

ทะเล กำรประกนัภยัทรพัยส์นิ ประกนัภยัควำมรบัผดิต่อบุคคลภำยนอก ประกนัภยัวศิวกรรมและพลงังำน ประกนัภยั

ทำงกำรเงนิ และประกนัภยัสนิเชื่อทำงกำรคำ้ 

โอกาสใหม่ ๆ 

เรำท ำกำรทบทวนและพฒันำผลติภณัฑ์ของเรำอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้เขำ้กบับรบิทของธุรกจิประกนัภยัที่

เปลีย่นแปลงและตอบสนองต่อควำมเสีย่งรปูแบบใหม ่ๆโดยมุ่งสรำ้งหลกัประกนัว่ำลกูคำ้ชำวไทยจะไดร้บัควำมคุม้ครอง

จำกควำมเสี่ยงใหม่ ๆ เหล่ำนี้ ตัวอย่ำงบริบทของกำรประกันภัยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและควำมเสี่ยงใหม่ ได้แก่ 

อุตสำหกรรมกำรธนำคำร เช่น ควำมมัน่คงปลอดภยัทำงไซเบอรแ์ละในดำ้นขอ้มลู เป็นตน้ 

จดุแขง็ท่ีดึงดดูใจลูกค้าในอนาคต 

ประเภทผลิตภัณฑ์ของเรำจะช่วยดึงดูดผู้ที่มีศกัยภำพในกำรเป็นลูกค้ำในอนำคต     ด้วยเนื้อหำในกำร

สนทนำกบัเรำอย่ำงทีพ่วกเขำอำจไม่เคยไดร้บัฟงัจำกผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่นๆ ณ ปจัจุบนัมำก่อน โดยเน้นถงึช่องว่ำงทีอ่ำจมี

ในควำมคุ้มครอง และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่พวกเขำอำจไม่เคยทรำบว่ำมีอยู่ กลยุทธ์นี้ช่วยสร้ำงจุดยืนที่

แขง็แกร่งใหก้บัเรำ เพรำะเรำไม่ใช่เพยีงผูน้ ำเสนอผลติภณัฑใ์หม่ แต่ยงัเป็นผู้ใหค้ ำปรกึษำทีน่่ำเชื่อถอืและตอบสนอง

ควำมตอ้งกำรประกนัภยัของพวกเขำไดอ้กีดว้ย     

บริการและการด าเนินงาน 

เรำสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดกีบัพนัธมติร คู่คำ้ และลกูคำ้ โดยใชเ้วลำท ำควำมเขำ้ใจในธุรกจิและลกูคำ้แต่ละรำย 

ทัง้ยงัมกีำรประสำนงำนเพื่อเพิม่โอกำสทำงธุรกจิใหไ้ดม้ำกทีส่ดุ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำลูกคำ้และธุรกจิของพวกเขำจะบรรลุผล

ส ำเรจ็ตำมทีต่อ้งกำรและเตบิโตกำ้วหน้ำต่อไป   

  



การจดัการในวงจรธรุกิจ 

เรำไม่ไดมุ้่งหมำยเพยีงผลลพัธส์ดุทำ้ย แต่ยงัมอบบรกิำรทีลู่กคำ้และธุรกจิต้องกำรภำยในวงจรธุรกจิของพวก

เขำอกีดว้ย ผูเ้ชีย่วชำญของเรำมอบบรกิำรดำ้นต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่องในเวลำทีเ่หมำะสม ตัง้แต่กำรก ำหนดนโยบำย กำร

ต่ออำยุ และกำรตกลงค่ำสนิไหมทดแทน นอกจำกนี้ยงัมศีูนยบ์รกิำรขอ้มูลลูกคำ้ (Call Center) ทีพ่รอ้มเสมอในกำรตอบ

ค ำถำมของลกูคำ้ 

เราสนทนาและรบัฟัง 

เพรำะกำรสื่อสำรทีด่เีป็นรำกฐำนของควำมสมัพนัธท์ีแ่นบแน่น เป้ำหมำยของเรำคอืกำรท ำใหทุ้กกำรสื่อสำร

เขำ้ใจไดอ้ย่ำงดแีละเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ำ เรำรบัฟงัลูกคำ้และพนัธมติรทำงธุรกจิ ตลอดจนน ำควำมคดิเหน็เกีย่วกบั

ผลติภณัฑแ์ละบรกิำรไปใชป้รบัปรุงพฒันำ เพื่อสรำ้งประสบกำรณ์ทีเ่กีย่วกบัเรำใหน่้ำประทบัใจอย่ำงต่อเนื่อง 

การฝึกอบรม 

เรำมกีำรจดัอบรมเพื่อพฒันำศกัยภำพของบุคคลำกรของเรำอย่ำงต่อเนื่อง หลกัสตูรของเรำประกอบดว้ยกำร

ฝึกอบรมเกีย่วกบัควำมรูด้ำ้นผลติภณัฑ ์ วธิกีำรขำย ขอ้กฎหมำยและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่ำงๆ เรื่องสนิไหมทดแทน

และเรื่องกำรบรหิำรจดักำร 

กำรฝึกอบรมของเรำนอกจำกจะจดัโดยเจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัทีม่ปีระสบกำรณ์และคุน้เคยกบัธุรกจิเป็นอย่ำงดี

แล้ว ยงัมกีำรเชญิผู้ที่มคีวำมรู้ควำมเชยีวชำญเฉพำะด้ำนนัน้ๆ จำกภำยนอกบรษิทัเขำ้มำมสี่วนร่วมในกำรถ่ำยทอด

ประสบกำรณ์ และแบ่งปนัมุมมองและควำมคดิเหน็เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพสงูสดุ 

สินไหมทดแทน 

เรำยดึมัน่ในกำรรกัษำค ำมัน่สญัญำ ไม่ว่ำกำรเรยีกร้องสนิไหมทดแทนของลูกคำ้จะซบัซอ้นมำกน้อยแค่ไหน 

เรำกพ็รอ้มใหบ้รกิำรในกำรเรยีกร้องค่ำสนิไหมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้ ทุกที่ทุกเวลำทีม่คีวำมสญูเสยี

เกดิขึน้ 

ศนูยก์ลางแห่งความเป็นเลิศ 

บรกิำรเรยีกร้องสนิไหมทดแทนเป็นหนึ่งในจุดแขง็ที่สุดของเรำ ทมีงำนสนิไหมทดแทนของบรษิัทเป็นผู้ที่มี

ควำมรู ้พรอ้มตอบสนองอย่ำงฉับไวและมคีวำมสำมำรถในกำรบรหิำรจดักำรเรื่องสนิไหมทดแทนอย่ำงด ีเรำได้มกีำร

ลงทุนสงูมำกเรื่องระบบปฏบิตักิำรในกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรเรยีกรอ้งสนิไหมทดแทน ในทุกสำขำทัว่ประเทศ เพื่อสรำ้ง

หลกัประกนัว่ำลกูคำ้ของเรำจะไดร้บับรกิำรทีด่ทีีส่ดุไม่ว่ำจะเป็นสนิไหมประเภทใด 

ความรว่มมือและเทคโนโลยี 

เรำตระหนกัดวี่ำ กำรตกลงสนิไหมทดแทนอย่ำงเป็นธรรมและรวดเรว็มคีวำมส ำคญัเพยีงใดต่อลูกคำ้และธุรกจิ

ของพวกเขำ เรำจงึประสำนงำนและตดิต่อกบัลูกคำ้ตลอดระยะเวลำในกำรเรยีกรอ้งสนิไหมทดแทน ตัง้แต่กำรแจง้ไป



จนถึงกำรตกลงค่ำสนิไหม    โดยใช้เทคโนโลยทีี่ทนัสมยัมำช่วยเพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำรด้ำนสนิไหม

ทดแทนเพื่อสนบัสนุนกำรท ำงำนในทุกขัน้ตอน เพื่อประสทิธภิำพทีด่ยีิง่ขึน้ในกำรใหบ้รกิำร 

บริษทัระดบัโลก ผสานความเช่ียวชาญในระดบัท้องถ่ิน 

เรำจดักำรเรยีกรอ้งสนิไหมทดแทนในทุกพืน้ทีด่ว้ยมำตรฐำนระดบัโลก พรอ้มดว้ยกำรสนับสนุนจำกเครอืข่ำย

ของเรำที่ครอบคลุมทัว่โลก ทีมให้บริกำรเรียกร้องสินไหมทดแทนของเรำมีทักษะควำมรู้ที่เพียบพร้อมตำม

มำตรฐำนสำกลและมคีวำมเป็นมอือำชพี ซึง่เป็นขอ้ไดเ้ปรยีบของเรำทีเ่หนือกว่ำคู่แขง่รำยอื่นๆ 

 

1.4 รายละเอียดลกัษณะผลิตภณัฑ ์บริการท่ีส าคญั และสดัส่วนร้อยละของเบีย้

ประกนัภยั แยกตามประเภทของการรบัประกนัภยั 

กลุ่มผลิตภณัฑป์ระกนัภยัเพื่อการพาณิชยแ์ละลูกค้าภาคธรุกิจ 

ประกนัภยัวิศวกรรมและพลงังาน:  

 กำรประกนัควำมเสีย่งภยัทุกชนิด และกำรประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั 

 ประกนัควำมเสีย่งภยัทุกชนิดส ำหรบัผูร้บัเหมำ/กำรประกนัภยัทุกชนิดในกำรตดิตัง้เครื่องจกัร 

การประกนัภยัทรพัยสิ์น:   

 กำรประกนัควำมเสีย่งภยัทุกชนิด และกำรประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั 

 กำรประกนัภยัทรพัยส์นิจำกเหตุกำรณ์ก่อกำรรำ้ย 

ประกนัภยัความรบัผิดต่อบุคคลภายนอก: กำรประกนัภยัควำมรบัผดิทีม่คีวำมคุม้ครองทีห่ลำกหลำย และ

มอีำณำเขตคุม้ครองครอบคลุมทัว่โลก 

 กำรประกนัภยัจำกกำรปนเป้ือนของผลติภณัฑ ์/กำรเรยีกคนืผลติภณัฑ ์

 กำรประกนัภยัควำมรบัผดิส ำหรบัผูป้ระกอบกำรโรงแรม 

 กำรประกนัควำมรบัผดิต่อบุคคลภำยนอกตำมกฎหมำยอนัเนื่องมำจำกมลภำวะ 

 กำรประกนัภยัควำมรบัผดิต่อสำธำรณะ 

 กำรประกนัภยักำรทดแทนแรงงำน/กำรประกนัควำมรบัผดิของนำยจำ้ง 

 กำรประกนัภยักำรขนสง่วตัถุอนัตรำย 

 กำรประกนัภยัควำมเสีย่งภยัของผูร้บัเหมำและผูใ้หบ้รกิำรธุรกจิน ้ำมนั และแก๊ส 

 กำรประกนัภยัควำมรบัผดิต่อผลติภณัฑ ์

 กำรประกนัภยัควำมเสีย่งภยัของผูร้บัเหมำรำยย่อย 

 



กลุ่มผลิตภณัฑป์ระกนัภยัส าหรบัลูกค้ารายย่อย 

ประกนัอบุติัเหตแุละสุขภาพ 

ใหค้วำมคุม้ครองสงู ส ำหรบัในกรณีกำรสญูเสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ ทุพพลภำพถำวรสิน้เชงิ เนื่องจำกอุบตัเิหตุ 

และขยำยควำมคุ้มครองถึงกรณีขบัขีห่รือซ้อนท้ำยรถจกัรยำนยนต์และกำรถูกฆำตกรรมและลอบท ำร้ำย และมีค่ำ

รกัษำพยำบำลกรณีตอ้งเขำ้รบักำรรกัษำอนัเนื่องจำกอุบตัเิหตุ 

 มัน่ใจไดก้บักำรใหค้วำมคุม้ครอง 24 ชัว่โมง ทัว่โลกในกรณีบำดเจบ็และอุบตัเิหตุ 

 ไม่ตอ้งตอบค ำถำมสขุภำพ 

 ไม่ตอ้งตรวจสขุภำพและต่ออำยุไดจ้นถงึอำยุ 65 ปี 

 ขยำยควำมคุม้ครองใหก้บัคู่สมรสและบุตร (โดยไม่จ ำกดัจ ำนวนบุตร) 

ประกนัภยัทรพัยสิ์นส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่ ประกนัภยัรถยนต ์ประกนัภยัทีพ่กัอำศยั ประกนัภยักำรขยำยเวลำกำรรบัประกนั รวมทัง้กำรประกนัภยั

ทรพัยส์นิทีม่มีลูค่ำสงู เช่น เครื่องประดบัจวิเวลรี ่งำนศลิปะทีม่มีลูค่ำสงู ของสะสมต่ำงๆ และควำมคุม้ครองบตัรเครดติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สดัส่วนรอ้ยละของเบี้ยประกนัภยัแยกตามประเภทของการรบัประกนัภยั 

หน่วย : ลำ้นบำท  
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จ ำนวนเบีย้ประกนัภยัรบั
โดยตรง 
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สดัส่วนของเบีย้ประกนัภยั 
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หมำยเหตุ : ขอ้มลูมำจำกรำยงำนประจ ำปี 

 

1.5 ช่องทางการติดต่อบริษทั วิธิการและระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และ

ชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั 

1.5.1) ขัน้ตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรบัค่าสินไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั : 

ทมีงำนบรกิำรสนิไหมจำกทัว่ทุกมุมโลกของเรำพรอ้มใหบ้รกิำรช่วยเหลอื และบรรเทำควำมเสยีหำยเมื่อเกดิเหตุกำรณ์

ไม่คำดฝนัขึน้ เพื่อใหคุ้ณกำ้วไปสูว่นัขำ้งหน้ำไดอ้ย่ำงมัน่ใจ 

คลกิทีน่ี่ เพื่อศกึษำวธิกีำร ขัน้ตอน ระยะเวลำ และเอกสำรทีต่้องใชใ้นกำรเรยีกรอ้งสนิไหม หรอืดำวน์โหลด

เอกสำรทีจ่ ำเป็นส ำหรบักระบวนกำรเรยีกรอ้งสนิไหมทดแทน 

1.5.2) วิธีการติดต่อบริษทั และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรอืเรือ่งรอ้งเรียน 

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

ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน: 
โทร. 0 2649 1596 

แฟกซ ์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 ำเนินธุรกจิตำมมำตรฐำนจรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงธุรกจิขัน้สงูสดุ รวมทัง้ปฏบิตัติำม

กฏหมำย ระเบียบ และข้อบังคับต่ำงๆ ที่ใช้บังคับในประเทศที่เรำประกอบธุรกิจ พนักงำนทุกคน กรรมกำรใน

คณะกรรมกำรบรษิทัทุกคณะ เจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัฯ (รวมถงึผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ) และเจำ้หน้ำที่

ทำงกำรเงนิอำวุโสจะตอ้งปฏบิตัติำมหลกักำรและวธิดี ำเนินกำรตำมทีแ่นบมำนี้ 

 หลกัจรรยำบรรณทำงธุรกจิส ำหรบัพนกังำน (ไทย/Eng) 

 หลกัจรรยำบรรณทำงธุรกจิส ำหรบักรรมกำร เจำ้หน้ำที ่และเจำ้หน้ำทีอ่ำวุโสทำงกำรเงนิ (ไทย/Eng) 

 นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรคอรปัชัน่ (คลกิ) 

กระบวนการควบคมุภายในของบริษทั 

บรษิทัฯ มกีระบวนกำรควบคุมภำยในอย่ำงเขม้งวด เพื่อใหก้ำรด ำเนินกจิกำรต่ำงๆ เป็นไปอย่ำงชอบธรรม 

และโปร่งใส บรษิทัจงึมมีำตรกำร เพื่อควบคุม ดแูล ใหเ้ป็นไปตำมกรอบระเบยีบวธิกีำรต่ำงๆ ดงันี้ 

 ปรำกำรกำรป้องกนัสำมระดบั (Three Line of Defense) 

 หลกักำรแนวป้องกนัสำมระดบัของบรษิทัฯ มรีำยละเอยีดดงัน้ี 

แนวป้องกนัท่ีหน่ึง (First Line of Defense) 

 แนวป้องกนัทีห่น่ึงประกอบดว้ยหน่วยงำนธุรกจิ (Business Unit) และหน่วยงำนระหว่ำงประเทศ 

 แนวป้องกนัทีห่น่ึงมคีวำมรบัผดิชอบส ำคญัในกำรบรหิำรควำมเสีย่งในกำรปฏบิตังิำนรวมถงึกำรจ ำแนก

ควำมเสีย่ง กำรประเมนิค่ำควำมเสีย่ง กำรควบคุมควำมเสีย่ง กำรเฝ้ำตดิตำม และ กำรรำยงำนระดบั

ของควำมเสีย่งในกำรปฏบิตังิำน 

 นอกจำกน้ีแนวป้องกนัทีห่น่ึงยงัมคีวำมรบัผดิชอบในกำรตรวจสอบขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบั ตวัเลข และ/

หรอืรำยงำนทีแ่สดงถงึระดบัของควำมเสีย่งของสภำพแวดลอ้มในกำรปฏบิตังิำน 

 แนวป้องกนัทีห่น่ึงยงัมหีน้ำทีก่ ำหนดขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง สถติิ และ/หรอื รำยงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

ดำ้นปฏบิตักิำร (ORM) 

 กำรรำยงำนขอ้มูลที่ครบถ้วนและถูกต้องจะท ำใหแ้ผนกกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นปฏบิตัิกำร (ORM) 

ท ำกำรวเิครำะหค์วำมเสีย่งได ้และยงัสำมำรถสรำ้งบญัชคีวำมเสีย่งเพื่อบรหิำรจดักำรไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง 

 

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 ำหน้ำทีเ่ป็นผูป้ระเมนิ/ผูใ้หค้ ำแนะน ำในเรื่องของควำมเสีย่งอสิระแก่แนวป้องกนัที่

หน่ึง และก ำหนดกรอบงำนเพื่อสนบัสนุนกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรจดัท ำรำยงำนของแนวป้องกนัที่

หนึ่ง 

 หน่วยงำนทีม่หีน้ำดแูลผลประโยชน์และควำมปลอดภยัของบรษิัทจะอยู่ในแนวป้องกนัทีส่อง(เช่น ฝ่ำย

กำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนปฏบิตัิกำร ฝ่ำยกำรปฏบิตัิกำรตำมกฎมำย ฝ่ำยกฎหมำย) โดยหน่วยงำน

ดงักล่ำวมหีน้ำทีท่ ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำกรอบงำนกำรควบคุมภำยในมปีระสทิธภิำพ 

 แต่ละหน่วยงำนของแนวป้องกนัทีส่องมคีวำมรบัผดิชอบในกำรก ำหนดขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง ตวัเลข และ/

หรอื รำยงำน ส ำหรบักำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นปฏบิตักิำร (ORM) ทัง้นี้ กำรรำยงำนขอ้มูลทีค่รบถ้วน

และถูกตอ้งจะท ำใหก้ำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นปฏบิตักิำร (ORM) ท ำกำรวเิครำะหค์วำมเสีย่งได ้และยงั

สำมำรถสรำ้งบญัชคีวำมเสีย่งเพื่อบรหิำรจดักำรไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง 

แนวป้องกนัท่ีสาม (Third Line of Defense) 

 แนวป้องกนัที่สำมรบัหน้ำที่โดย หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรอื “Internal Audit Department 

(“IAD”)” ทัง้นี้ หน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะท ำหน้ำทีใ่นกำรตรวจสอบควำมเสีย่งซึง่ครอบคลุมถงึส่วน

ทีแ่นวป้องกนัทีห่น่ึงและสองดแูลอยู่ อกีทัง้ยงัรวมถงึกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นปฏบิตักิำร (ORM) 

 หน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะตอ้งท ำกำรตรวจสอบภำยใน และประเมนิผลโดยใชฐ้ำนควำมเสีย่งอย่ำง

น้อยปีละ 1 ครัง้และรำยงำนสิง่ทีพ่บต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและ คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

เพื่อท ำกำรตรวจสอบและเฝ้ำตดิตำมควำมเสีย่งต่อไป 



2.3 โครงสรา้งการจดัการของบริษทั 

 

  



คณะกรรมการบริษทั 

ล าดบัท่ี ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
1 นำยอศิรศกัดิ ์เทศรตันวงศ ์ ผูจ้ดัการส านกังานประเทศไทยและประธานผูบ้ริหาร 
2 นำงสำวพชัรำ เจนผำสกุ  ผูบ้รหิำร 
3 นำงณภทัร โอแสงธรรมนนท ์ ผูบ้รหิำร 
4 นำงสำวสทุธนินัท ์คุรหุงษำ ผูบ้รหิำร 
5 นำงสำวบุษบำ เจนมธุกร ผูบ้รหิำร 

 

หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะผูบ้รหิำร 

คณะผูบ้รหิำรของบรษิทั มบีทบำทหน้ำทีใ่นกำรก ำหนดกลยุทธ ์แผนนโยบำยกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ก ำกบั

ดแูลกำรบรหิำรงำนของบรษิทั เพื่อมัน่ใจว่ำบรษิทั ไดป้ฏบิตัติำมนโยบำยทีไ่ดร้บัมอบหมำย และมุ่งมัน่ในกำรสรำ้งผล

กำรด ำเนินงำนทีเ่ป็นเลศิ เพื่อประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ซึง่รวมถงึกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

                    1)  ก ำหนดทิศทำง นโยบำยและกลยุทธ์ในภำพรวมของบริษัท   ก ำกบัดูแลให้มีกำรด ำเนินกำรให้

เป็นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล  และยดึหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ี 

                    2)  พจิำรณำอนุมตักิรอบนโยบำยกำรลงทุนและกำรประกอบธุรกจิอื่น (หำกม)ี  ตดิตำม  ควบคุมดูแล

ใหก้ำรลงทุนและกำรประกอบธุรกจิอื่น (หำกม)ี ของบรษิัทมคีวำมเหมำะสม  สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์  ลกัษณะของ

ธุรกิจและภำระผูกพนัที่มอียู่  โดยค ำนึงถึงควำมมัน่คง   สถำนะทำงกำรเงิน   กำรด ำเนินงำนของบริษัท   รวมถึง

หลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี และกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

                    3)  ดูแลให้บริษัท มีระบบบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในและตรวจสอบที่เหมำะสมและมี

ประสทิธภิำพ 

                    4)  พจิำรณำควำมเหมำะสมในกำรแต่งตัง้และก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรชุดย่อย 

                    5)  ก ำกบัดแูลและตดิตำมกำรด ำเนินงำนของบรษิทัตลอดเวลำ เพื่อให้มัน่ใจวำ่บรษิทัด ำเนินกจิกำรตำม

กฎหมำยและนโยบำยทีก่ ำหนดไว ้

                    6)  จดัใหม้บีทบญัญตัเิกีย่วกบัจรรยำบรรณและจรยิธรรมทำงธุรกจิ จรยิธรรมของผูบ้รหิำรและพนกังำน  

เพื่อยดึถอืเป็นแนวปฏบิตัภิำยในบรษิทั 

                    7)  ด ำเนินกำรอื่นๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้กฎหมำยและ ขอ้บงัคบัของบรษิทั 

  



2.4 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ล าดบัท่ี ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
1 นำยปญัญ ์รอดลอยทุกข ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2 นำยจุลพงศ ์อยู่เกษ  กรรมกำรตรวจสอบ 
3 นำงสำวพรทศิ วำทะวฒุ ิ กรรมกำรตรวจสอบ 

 

หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ก. กำรสอบทำนและประเมนิผลกำรควบคุมภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบดำ้นกำรควบคุมภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ดงันี้ 

(1) สอบทำนและประเมนิผลระบบกำรตรวจสอบภำยใน ระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบกำร

บรหิำรควำมเสีย่งตำมกรอบทีไ่ดร้บักำรยอมรบัเป็นมำตรฐำนสำกล 

(2) ให้ค ำแนะน ำ/ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ำยบริหำรเพื่อกำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบตัิงำนให้เป็นไปอย่ำงมี

ประสทิธภิำพและประสทิธผิล 

(3) ในกรณีทีป่รำกฏเหตุทีม่รีำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรอื กำรทุจรติ มสีิง่ผดิปกต ิ

หรอืมคีวำมบกพร่องทีส่ ำคญัในระบบควบคุมภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำร

บรษิทัเพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ข 

(4) แสดงควำมเห็นประกอบรำยงำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในของบริษัทโดยรวมต่อ

คณะกรรมกำรบรษิทั 

ข. กำรสอบทำนกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่สอบทำนกระบวนกำรในกำรดูแลให้มีกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย กฎ 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยว่ำดว้ยกำรประกนัวนิำศภยั ขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิ

กำรประกอบธุรกจิประกนัภยั และกฎหมำยอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิัทที่เกี่ยวขอ้ง โดยในกรณีทีป่รำกฏเหตุที่

บรษิทัมกีำรปฏบิตัไิม่เป็นไปตำมนโยบำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยว่ำดว้ยกำรประกนัวนิำศภยั ขอ้ก ำหนด

ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั และกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของ

บรษิทั คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ข 

  



ค. กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิ 

(1) รำยงำนทำงกำรเงนิ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบในกำรสอบทำนใหบ้รษิัทมกีำรควบคุมภำยในใน

กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิ (Financial Report) ตำมองคป์ระกอบทีส่ ำคญัตำมหลกักำรทีก่ ำหนด อย่ำงครบถว้น 

เพยีงพอ และมปีระสทิธผิล และประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เพื่อใหค้วำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผล

ว่ำกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิเป็นไปตำมวตัถุประสงค์ในเรื่อง ควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นไปตำม

มำตรฐำนบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป 

(2) ควำมสมัพนัธก์บัผูส้อบบญัช ี

คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มผีูบ้รหิำรเขำ้ร่วม ประชุมดว้ยอย่ำงน้อยปี

ละครัง้ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำมีกำรหำรืออย่ำงเป็นอิสระและตรงไปตรงมำ โดย ในกำรประชุมคณะกรรมกำร

ตรวจสอบอำจขอควำมเหน็จำกผูส้อบบญัชใีนเรื่องต่ำง ๆ เช่น คุณภำพของงำนสอบบญัชแีละเรื่องต่ำงๆ ที่

เกีย่วขอ้ง 

ง. ควำมสมัพนัธก์บัฝำ่ยบรหิำร 

(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบมบีทบำทหน้ำทีท่ีส่ ำคญัในกำรใหค้ ำปรกึษำและ แนะน ำแก่ฝ่ำยบรหิำร 

และตดิตำมกำรก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำนของฝำ่ยบรหิำร เพื่อใหม้ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 

(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจมกีำรประชุมกบัฝ่ำยบรหิำร เพื่อช่วยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ไดร้บัทรำบขอ้มลูและเขำ้ใจเกีย่วกบักำรด ำเนินงำน ต่ำง ๆ ของบรษิทัไดด้ยีิง่ขึน้ เช่น นโยบำยกำรด ำเนินงำน

ทีส่ ำคญั ควำมเสีย่งและระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ผลกระทบดำ้นกฎหมำยและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ระบบ

กำรควบคุมภำยในของบรษิทั ซึง่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

  



คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ล าดบัท่ี ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
1 นำยอศิรศกัดิ ์เทศรตันวงศ ์ ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
2 นำงสำวบุษบำ  เจนมธุกร กรรมกำร 
3 นำงสำวพยิดำ  จริธนวฒันำ กรรมกำร 
4 นำงณภทัร  โอแสงธรรมนนท ์ กรรมกำร 
5 นำยอภชิำต ิ โกสยัสกุ กรรมกำร 
6 นำงสำวสทุธนินัท ์ คุรหุงษำ หวัหน้ำหน่วยงำนบรหิำรควำมเสีย่งและเลขำนุกำร 

 

หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง มดีงันี้: 

ก. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งมหีน้ำทีใ่นกำรตดิตำม และ จดักำรควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกสำเหตุควำมเสีย่ง

ต่ำงๆดงันี้: 

1. ควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรประกนัภยั (Insurance Risk) 

2. ควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกสภำพคล่อง (Liquidity Risk) 

3. ควำมเสีย่งดำ้นเครดติ (Credit Risk) 

4. ควำมเสีย่งดำ้นตลำด (Market Risk) 

5. ควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกลุ่มบรษิทั (Group Risk) 

6. ควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรปฏบิตักิำร (Operational Risk) 

ข. โดยอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง สรุปโดยย่อ ไดด้งันี้: 

1. ก ำหนด และทบทวนนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยจดัให้มกีำรด ำเนินกำรตำมกรอบกำรกำร

บรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัฯ 

2. สนับสนุนกำรอนุมตัิงบประมำณ และ ทรพัยำกรในกำรด ำเนินกำรตำมกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

ของบรษิทัฯ 

3. สนบัสนุนใหม้กีำรจดัท ำขอ้ควำมควำมเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องบรษิทั (Risk Appetite Statement) โดย

มคีวำมสอดคลอ้งกบัขอ้ควำมควำมเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องกลุ่มบรษิทัเอไอจ ี

4. ติดตำม และ ประเมินผลกำรบรหิำรควำมเสี่ยงในทุกรูปแบบควำมเสี่ยงให้มีควำมสอดคล้องกบั

รูปแบบควำมเสีย่ง(Risk Profile), ควำมเสีย่งที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite), ขอ้จ ำกดัควำมเสีย่ง 

(Risk Limit) และ วตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธข์องบรษิทั 

5. ก ำกับดูแลในกิจกรรมที่เกียวข้องกับเศรษฐกิจ , กำรก ำกับดูแล และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

แบบจ ำลองเศรษฐกจิจำกหน่วยงำนประเมนิต่ำงๆ และกำรรำยงำนกำรประเมนิควำมเขม้แขง็ของ

เงนิกองทุน 

6. ก ำกบัดแูลกำรสือ่สำรเกีย่วกบันโยบำยกำรจดักำรควำมเสีย่ง ทัง้ภำยในและภำยนอกบรษิทัฯ 



7. รำยงำนผลกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งที่มผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญั ใหผู้้มี

สว่นไดส้ว่นเสยี, ผูจ้ดักำรแผนกต่ำงๆ หรอืพนกังำนทัง้องคก์ร (หำกจ ำเป็น) รบัทรำบ 

 

คณะกรรมการลงทุน 

ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นำยอศิรศกัดิ ์เทศรตันวงศ ์ ประธำนคณะกรรมกำรลงทุน 

2. นำยดนยั ควงปำรชิำต กรรมกำร 

3. นำยรชิำรด์ กรนีวดู กรรมกำร 

4. นำยอำวลิเดอร ์ซงิห ์กลิล ์ กรรมกำร 

5. นำยอริคิ ลวิ กรรมกำร 

6. นำยโทชยิะ ฮำเซงำว่ำ กรรมกำร 

7. นำงสำวสทุธนินัท ์คุรุหงษำ กรรมกำร 

8. นำยปญัญ ์รอดลอยทุกข ์ กรรมกำร 

9. นำงสำวพรรณทสิำ ทองทวสีภุำ กรรมกำร 
 

หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรลงทุน 

คณะกรรมกำรกำรลงทุน (Investment Committee) มบีทบำทและหน้ำทีเ่ป็นไปตำมประกำศของผูก้ ำกบัดูแล

บรษิทัประกนัวนิำศภยัในประเทศไทย (Local Regulator) คณะกรรมกำรกำรลงทุนจะต้องก ำหนด อนุมตั ิและทบทวน

นโยบำยกำรลงทุน (Investment Policy Standard) คณะกรรมกำรกำรลงทุนจะต้องดูแลกำรลงทุน และกจิกรรมกำร

ลงทุน รวมถงึแนะน ำและควบคุมกำรรเิริม่กลยุทธต่ำงๆ ในกำรลงทุน คณะกรรมกำรกำรลงทุนอำจซือ้หรอืขำยสนิทรพัย์

ลงทุนโดยตรงหรอือำจมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นในกำรท ำกำรแทนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

    กำรลงทุนของบรษิทั จะต้องเน้นเพื่อด ำรงทุนของบรษิทั (Capital) และเพิม่สภำพคล่องของบรษิทัใหม้ำก

ที่สุด (Maximizing Liquidity) เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทจะมีเงินส ำรองเพียงพอแก่ผู้ถือกรมธรรม์ (Policyholders) 

วตัถุประสงคร์องของกำรลงทุนคอื เพื่อสรำ้งผลตอบแทนกำรลงทุน (Income) เพื่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ กำรลงทุน

ของบรษิทัจะต้องเป็นไปตำมกฎหมำย (Legal), กฎระเบยีบ (Regulatory), และมำตรำฐำนของกำรลงทุนทีร่อบคอบ 

(Prudent Investment Standards) 

 

  



คณะกรรมการบริหารและก ากบัสินไหมทดแทน* 

ประกอบดว้ยบุคคลในต ำแหน่ง ดงันี้ 

1. ประธำน 

2. ผูแ้ทนจำกแผนกสนิไหมทดแทนทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. ผูแ้ทนจำกแผนกรบัประกนัภยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ผูแ้ทนจำกหน่วยงำนระบบฐำนขอ้มลูแผนกสนิไหมทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. ฝำ่ยกฎหมำย 

6. ฝำ่ยกำรดแูลกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย 

7. ฝำ่ยบรหิำรควำมเสีย่ง 

*หมำยเหตุ: ผูเ้ขำ้ร่วมกำรประชุมอำจมกีำรเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัวำระกำรประชุม 

หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรและก ำกบัสนิไหมทดแทน 

ก.  รำยงำน และตรวจสอบควำมถูกตอ้งของกำรชดใชเ้งนิค่ำสนิไหมทดแทน 

 สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรจ่ำยสินไหมอย่ำงถูกต้องตำมข้อมูลกำรรับประกันภัยและ

พอเพยีงต่อกำรพจิำรณำในกำรประเมนิค่ำสนิไหม และประเมนิควำมเหมำะสมของหลกักำรทีใ่ชใ้น

กำรพจิำรณำค่ำสนิไหมทดแทนของบรษิทั 

 สอบทำนประเด็นควำมถูกต้องในกำรบันทึกค่ำสินไหมทดแทนตำมหลกักำรบญัชีและรำยงำน

ทำงกำรเงนิทีม่สีำระส ำคญั สอดคลอ้งกบัขอ้มูลประมำณกำรค่ำสนิไหมทดแทน รวมทัง้รำยกำรที่มี

ควำมซบัซอ้นหรอืผดิปกต ิและรำยกำรทีต่อ้งใชว้จิำรณญำณในกำรตดัสนิ 

 สอบทำนประเด็นควำมถูกต้องในกำรอนุมัติกำรชดใช้เงิน หรือค่ำสินไหมทดแทนตำมสัญญำ

ประกนัภยั รวมถงึตรวจสอบควำมถูกตอ้งในกำรบนัทกึขอ้มลูหำกมกีำรเปลีย่นแปลง 

 สอบทำนใหบ้รษิทัมกีำรควบคุมภำยในทีม่ปีระสทิธภิำพเกีย่วกบักระบวนกำรกำรจดักำรค่ำสนิไหม

ทดแทน และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 สอบทำนให้บรษิัทมกีระบวนกำรรบัแจ้งเบำะแสจำกพนักงำนเกี่ยวกบัรำยกำรที่ไม่เหมำะสมหรือ

ประเดน็อื่นๆ ดว้ย 

ข.  กำรควบคุมภำยใน 

 สอบทำนว่ำฝ่ำยบริหำรได้ก ำหนดให้มีกำรควบคุมภำยในรวมถึงกำรควบคุมภำยในของระบบ

เทคโนโลยสีำรสนเทศทีเ่พยีงพอเหมำะสมของแผนกสนิไหม  และแนวทำงกำรสื่อสำรควำมส ำคญั

ของกำรควบคุมภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 



 สอบทำนใหบ้รษิทัมกีำรก ำหนดล ำดบัของผูม้อี ำนำจในกำรพจิำรณำเพื่ออนุมตัิกำรชดใชเ้งนิหรอืค่ำ

สนิไหมทดแทนตำมสญัญำประกนัภยั และผูม้อี ำนำจในกำรอนุมตักิำรจ่ำยเงนิใหเ้ป็นไปตำมหลกักำร

ถ่วงดุลอ ำนำจภำยในองคก์ร (check and balance) 

 สอบทำนเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำขอ้เสนอแนะเกีย่วกบักำรควบคุมภำยในทีผู่ต้รวจสอบภำยใน และผูส้อบ

บญัชเีสนอนัน้ฝำ่ยแผนกสนิไหมไดน้ ำไปปรบัปรุงแกไ้ขตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 

 สอบทำนประสทิธผิลของแผนกสนิไหมต่อกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบภำยในว่ำไดม้กีำรปฏบิตัติำมขอ้

แกไ้ข ตำมมำตรฐำนในกำรตรวจสอบภำยในของบรษิทั 

ค.  กำรก ำกบักำรปฏบิตัติำมกฎเกณฑ ์

 สอบทำนประสทิธผิลของระบบในกำรติดตำมกำรปฏบิตัิตำมกฎหมำยของแผนกสนิไหม ระเบยีบ 

และผลกำรตดิตำมกำรแกไ้ขในกรณีทีไ่ม่มกีำรปฏบิตัติำม 

ง.  กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 สอบทำนประสทิธิผลของระบบบริหำรควำมเสี่ยงภำยในแผนกสินไหม เพื่อให้มีควำมสำมำรถ

ตรวจจับควำมเสี่ยงได้ทันท่วงที และสำมำรถป้องกันหรือแก้ไขปญัหำควำมเสี่ยงได้อย่ำงมี

ประสทิธภิำพ 

 

คณะกรรมการรบัเรือ่งรอ้งเรียน* 

ประกอบดว้ยบุคคลในต ำแหน่ง ดงันี้ 

1. ประธำน 

2. ผูแ้ทนจำกแผนกสนิไหมทดแทนทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. ผูแ้ทนจำกแผนกรบัประกนัภยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ผูแ้ทนจำกหน่วยงำนระบบฐำนขอ้มลูแผนกสนิไหมทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. ฝำ่ยกฎหมำย 

6. ฝำ่ยกำรดแูลกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย 

7. ฝำ่ยบรหิำรควำมเสีย่ง 

*หมำยเหตุ: ผูเ้ขำ้ร่วมกำรประชุมอำจมกีำรเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัวำระกำรประชุม 

  



หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

ก.  รำยงำน และตรวจสอบควำมถูกตอ้งของกำรจดักำรเรื่องรอ้งเรยีน 

 สอบทำนให้บรษิัทมีรำยงำนหรือบนัทึกเกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียน ไม่ว่ำจะได้รบัผ่ำนทำงส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสรมิกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั หรอืไดร้บัโดยตรงจำกผูร้อ้งเรยีน และ

ประเมนิควำมเหมำะสมของหลกักำรทีใ่ชใ้นกำรพจิำรณำเรื่องรอ้งเรยีนในแต่ละเรื่อง 

 สอบทำนประเดน็ควำมถูกตอ้งในกำรพจิำรณำและตดัสนิเรื่องรอ้งเรยีน รวมทัง้เรื่องทีม่คีวำมซบัซอ้น

หรอืผดิปกต ิและเรื่องทีต่อ้งใชว้จิำรณญำณในกำรตดัสนิ 

 สอบทำนใหบ้รษิทัมกีำรควบคุมภำยในทีม่ปีระสทิธภิำพเกีย่วกบักระบวนกำรพจิำรณำเรื่องรอ้งเรยีน 

 สอบทำนให้บรษิัทมกีระบวนกำรรบัแจ้งเบำะแสจำกพนักงำนเกี่ยวกบัรำยกำรที่ไม่เหมำะสมหรือ

ประเดน็อื่นๆ ดว้ย 

ข.  กำรควบคุมภำยใน 

 สอบทำนว่ำฝ่ำยบริหำรได้ก ำหนดให้มีกำรควบคุมภำยในรวมถึงกำรควบคุมภำยในของระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เพียงพอเหมำะสมของแผนกรบัเรื่องร้องเรียน  และแนวทำงกำรสื่อสำร

ควำมส ำคญัของกำรควบคุมภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 สอบทำนใหบ้รษิทัมกีำรก ำหนดล ำดบัของผูม้อี ำนำจในกำรพจิำรณำเรื่องรอ้งเรยีน 

 สอบทำนเพื่อให้มัน่ใจไดว้่ำขอ้เสนอแนะเกีย่วกบักำรควบคุมภำยในที่ผูต้รวจสอบภำยใน เสนอนัน้ 

ฝำ่ยแผนกรบัเรื่องรอ้งเรยีน ไดน้ ำไปปรบัปรุงแกไ้ขตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด 

 สอบทำนประสทิธผิลของแผนกรบัเรื่องร้องเรียน ต่อกำรปฏบิตัิงำนตรวจสอบภำยในว่ำได้มกีำร

ปฏบิตัติำมขอ้แกไ้ข ตำมมำตรฐำนในกำรตรวจสอบภำยในของบรษิทั 

ค.  กำรก ำกบักำรปฏบิตัติำมกฎเกณฑ ์

 สอบทำนประสทิธผิลของระบบในกำรตดิตำมกำรปฏบิตัิตำมกฎหมำยของแผนกรบัเรื่องร้องเรยีน  

ระเบยีบ และผลกำรตดิตำมกำรแกไ้ขในกรณีทีไ่ม่มกีำรปฏบิตัติำม 

ง.  กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 สอบทำนประสิทธิผลของระบบบริหำรควำมเสี่ยงภำยในแผนกรับเรื่องร้องเรียน  เพื่อให้มี

ควำมสำมำรถตรวจจบัควำมเสีย่งได้ทนัท่วงท ีและสำมำรถป้องกนัหรอืแก้ไขปญัหำควำมเสีย่งได้

อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 



2.5 การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการ กรรมการอิสระ และผูบ้ริหาร  
บรษิัทได้แต่งตัง้คณะผู้บรหิำร ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒทิี่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในด้ำนกำร

ท ำงำน บรษิัทไดเ้ลง็เหน็ถงึควำมส ำคญัในกำรเลอืกสรรบุคลำกรที่มคีุณสมบตัเิหมำะสม และมคีวำมเชีย่วชำญในกำร

บรหิำร เพื่อพฒันำบรษิทัไดอ้ย่ำงมัน่คงและเป็นไปตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไวไ้ดเ้ป็นอย่ำงด ี  

3. การบริหารความเส่ียงขององคก์ร (Enterprise Risk Management : ERM) และการ

บริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (Asset Liability Managemnt : ALM) 

3.1 การบริหารความเส่ียงขององคก์ร (Enterprise Risk Management : ERM) 

นโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัฯ มรีำยละเอยีดดงันี้: 

 กรอบแนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยงของบรษิัทฯ ได้ถูกสร้ำงขึน้เพื่อรกัษำวฒันธรรมกำรจดักำรควำม

เสีย่ง (Risk Culture)  โดยมแีบบจ ำลองแนวป้องกนัสำมระดบั (Three Lines of Defense) และมี

โครงสรำ้งกำรก ำกบัดแูลควำมเสีย่งทีช่ดัเจน ทัง้นี้ควำมเสีย่งที่ยอมรบัไดข้องบรษิทัฯนัน้ ไดก้ ำหนดไวใ้น

ระดบัองคก์ร และมกีำรปรบัปรุงอยู่เสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของกลุ่มบรษิทัเอไอจ ี

 นโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีส่ ำคญัมดีงันี้: 

o กำรก ำรหนดกรอบแนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Management Framework)  - เป็น

พืน้ฐำนส ำหรบักำรจดักำรควำมเสีย่งทุกประเภทเพื่อส่งเสรมิใหบ้รษิทัด ำเนินธุรกจิและสรำ้งมูลค่ำ

ไดใ้นระยะยำว 

o ขอ้ควำมควำมเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite Statement) – แสดงระดบัควำมเสีย่งทีบ่รษิทัฯ 

สำมำรถยอมรบัไดเ้พื่อทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค ์

o นโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งของกลุ่มบรษิทัเอไอจทีีไ่ดน้ ำมำใชก้บับรษิทัฯ ในปจัจุบนัมดีงัน้ี 

 นโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งแบบจ ำลอง (Model Risk) 

 นโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นปฏบิตักิำร (Operational Risk) 

 นโยบำยควำมเสีย่งดำ้นตลำด (Market Risk) 

 นโยบำยควำมเสีย่งดำ้นเครดติ (Credit Risk) 

 นโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีก่ ำหนดขึน้เฉพำะในประเทศไทย ไดแ้ก่ 

o กลยุทธก์ำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นกำรลงทุน (Investment Risk Management Strategy) 

 นโยบำยอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมเสีย่งดำ้นประกนัภยั วนิยัในกำรกำรพจิำรณำรบัประกนัภยั กำรพฒันำ 

ผลติภณัฑ ์และกำรจดักำรกำรเรยีกรอ้งค่ำสนิไหมทดแทนไดแ้ก่ 

o นโยบำยควำมเสีย่งดำ้นกำรประกนัภยั (Insurance Risk) 

o นโยบำยกำรพฒันำผลติภณัฑเ์ชงิพำณิชย ์(Product Development) 

o นโยบำยกำรดแูลกำรเรยีกรอ้งค่ำสนิไหมทดแทน (Claims Management) 



 นอกเหนือจำกทีก่ล่ำวไวข้ำ้งตน้บรษิทั ยงัไดม้กีำรด ำเนินกำรในเรื่องต่อไปนี้ 

o กำรทดสอบภำวะวกิฤต ิ(Stress Testing) – ขณะนี้บรษิทัไม่มนีโยบำยกำรทดสอบภำวะวกิฤตทิี่

ออกใช้ภำยในประเทศ อย่ำงไรกด็ ีบรษิัทใชร้ะเบยีบวธิ ีและกำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์ (Scenario 

Analysis) ที่มอียู่จำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(คปภ.) ส ำหรบักำรทดสอบภำวะวกิฤต ิโดยปจัจุบนับรษิทัมกีำรทดสอบภำวะวกิฤตเป็นประจ ำทุกปี 

o วฒันธรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Culture)  - บรษิทัมคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะรกัษำวฒันธรรมควำม

เสีย่งทีม่ปีระสทิธผิล เน่ืองจำกไดต้ระหนกัว่ำกำรสรำ้งและด ำรงวฒันธรรมควำมเสีย่งทีเ่หมำะสมนัน้

เป็นปจัจยัส ำคญัในกำรสร้ำงควำมส ำเรจ็ในกำรรกัษำและพฒันำระบบกำรบริหำรควำมเสีย่งที่มี

ประสทิธิภำพในประเทศ ทัง้นี้ เพื่อที่จะรกัษำวฒันธรรมควำมเสี่ยงที่มีประสทิธิผลดงักล่ำว ใน

ประเทศไทย บรษิทัจงึจดักจิกรรมดงัต่อไปนี้ 

 โครงกำรอบรมและกำรรบัรูเ้รื่องกำรบรหิำรควำมเสีย่ง – มกีำรจดัอบรมดำ้นกำรบรหิำรควำม

เสีย่งใหก้บัพนกังำนทัง้หมดหลำยครัง้ตลอดทัง้ปี 

 ผูเ้ทนควำมเสีย่ง (Risk Ambassador)- มกีำรระบุรำยชื่อผูแ้ทนควำมเสีย่งของแต่ละสำยงำน 

 กำรส ำรวจวฒันธรรมควำมเสี่ยง  - บริษัทฯ ได้ท ำกำรส ำรวจควำมเสีย่งในเชงิวฒันธรรมทัว่

ประเทศในเดอืนกนัยำยน 2560 และมีกำรรำยงำนผลส ำรวจควำมเสีย่งเชงิวฒันธรรมให้กบั

คณะกรรมกำรควำมเสีย่งและคณะผูบ้รหิำรอำวุโสทรำบ 

 โครงกำรยกมอืขึน้ (Raise Your Hand Campaign) – โครงกำรน้ีสง่เสรมิใหพ้นกังำนของบรษิทั

ฯ รำยงำน หรอืแจ้งประเดน็ควำมเสีย่งต่ำงๆ รวมทัง้มคีวำมเป็นเจำ้ของในกำรแกไ้ขประเดน็

นัน้ๆ และอ่อนไหวต่อควำมเสีย่ง แนวคดิของโครงกำรยกมอืขึน้น้ีไดส้ือ่สำรออกไปทัว่ประเทศ 

แผนการบริหารความต่อเน่ืองทางธรุกิจ - Business Continuity Planning (BCP) 

บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรจดัท ำแผนกำรบรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิทีส่อดคลอ้งกบัโปรแกรมกำรบรหิำรควำม

ต่อเนื่องทำงธุรกจิของกลุ่มบรษิทัเอไอจปีระเทศไทย ซึง่มพีนัธกจิหลกั คอื: 

1. เพื่อประเมินผลกระทบของเหตุกำรณ์ที่อำจส่งผลเสยีต่อกำรให้บริกำรลูกค้ำ ควำมปลอดภยัของ

พนกังำน และมลูค่ำของสนิทรพัยข์องบรษิทั 

2. เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัสำมำรถกูค้นืกำรกำรด ำเนินธุรกรรมผ่ำนกำรจดักำรคน (People) กระบวนกำร 

(Process) และเทคโนโลย ี(Technology) เพื่อตอบสนองควำมรบัผดิชอบของบรษิทัทีม่ต่ีอผูม้สี่วนไดเ้สยี

ทัง้หมด และ 

3. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนด กฎหมำยและกฎระเบยีบ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิของเอไอจ ีทุกหน่วยงำนจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรทบทวนแผน

ควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ และแผนฟ้ืนฟูควำมเสยีหำยอย่ำงน้อยปีละครัง้ 

 



3.2 การบริหารสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน (Asset Liability Management : ALM) 

ควำมเสีย่งดำ้นกำรจดักำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของบรษิทัฯ คอืควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำ

ดอกเบีย้และรำคำตรำสำรทุน ทีส่ง่ผลใหจ้ ำนวนสนิทรพัยไ์ม่เพยีงพอต่อจ ำนวนหนี้สนิและภำระผกูพนัทีส่ ำคญัของ

บรษิทัฯ โดยเฉพำะเงนิส ำรองคำ่สนิไหมทดแทน เงนิส ำรองเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไมถ่อืเป็นรำยได ้และเบีย้ประกนัภยัรบั

ล่วงหน้ำ และระยะเวลำของสนิทรพัยย์ำวนำนกว่ำระยะเวลำหนี้สนิ ซึง่จะสง่ผลต่อสภำพคล่องเงนิกองทุนและควำม

มัน่คงทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ จงึมกีำรบรหิำรควำมเสีย่งโดยมกีำรจดักำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ โดยก ำหนดใหม้นีโยบำยบรหิำรควำม

เสีย่งกำรลงทุน ซึง่สอดคลอ้งกบักรอบนโยบำยกำรลงทุน แผนกำรลงทุน และระเบยีบวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบักำรลงทุนของ

บรษิทั ซึง่ผ่ำนกำรพจิำรณำของทีป่ระชมุคณะกรรมกำรลงทุน เพื่อใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตัแิละ

น ำมำปฏบิตัเิป็นรำยไตรมำส โดยมรีำยละเอยีดกำรก ำหนดและควบคุมสดัสว่นสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ กำรก ำหนดสดัสว่น

ลงทุนในหลกัทรพัย ์สดัสว่นเงนิสด และสนิทรพัยส์ภำพคล่องตำมแผนกำรลงทุน 

ทัง้นี้ส ำหรบัขอ้มลูเชงิปรมิำณใหม้รีำยละเอยีด ดงันี้ 

หน่วย : ลำ้นบำท 

รายการ 
ปี 2562 ปี 2561 

รำคำตำมบญัช ี รำคำประเมนิ รำคำตำมบญัช ี รำคำประเมนิ 
สินทรพัยล์งทุน 
(Total Investment Assets) 

3,168 3,223 2,910 2,949 

สินทรพัยส์ภาพคล่อง 
(Total Liquid Assets) 

3,164 3,188 2,905 2,911 

หน้ีสินรวม 4,086 4,157 5,182 5,617 

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 2,282 2,360 3,455 3,904 

 

  



4. ความเส่ียงจากการรบัประกนัภยัท่ีสามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคญัอนัอาจมี

ผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทั การบริหารจดัการประกนัภยัต่อ ความเช่ือมโยง

ของเงินกองทุนและความเส่ียงจากการรบัประกนัภยั และการกระจกุตวัจากการรบั

ประกนัภยั 
 

บรษิทัฯ  ไดม้กีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง  โดยจดัใหม้กีำรทบทวนนโยบำยกำรรบัประกนัภยัประเภทต่ำง ๆ  

และกลยุทธ์กำรบรหิำรกำรประกนัภยัต่อเป็นประจ ำทุกปี  ก ำหนดกระบวนกำรพจิำรณำรบัประกนัภยัทีร่อบคอบ และ

ก ำหนดเงื่อนไขควำมคุ้มครองที่เหมำะสมกบัควำมเสีย่งภยัที่แท้จรงิ อกีทัง้ยังมกีำรควบคุมและติดตำมขอ้มูลให้เป็น

ปจัจุบนัเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพจิำรณำปรบัเบี้ยประกนัภยัและเงื่อนไขควำมคุ้มครองให้เหมำะสมและสอดคลอ้งกบั

สภำวกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป  บรษิทัฯ  ยงัค ำนึงถงึกำรกระจุกตวัจำกกำรรบัประกนัภยัและกำรท ำประกนัภยัต่อ  โดย

กระจำยควำมเสีย่งในกำรรบัประกนัภยัจำกลูกคำ้ในกลุ่มต่ำง ๆ  และมกีำรโอนควำมเสีย่งไปยงัผูร้บัประกนัภยัต่อโดย

เน้นผูร้บัประกนัภยัต่อทีม่คีวำมแขง็แกร่งทำงกำรเงนิเป็นหลกั  อกีทัง้ยงัจดัใหม้สีญัญำประกนัภยัต่อแบบควำมเสยีหำย

ส่วนเกนิ (Excess of Loss)  และควำมเสยีหำยจำกภยัพบิตั ิอนัเป็นเครื่องมอืส ำคญัในกำรป้องกนัและควบคุมเสีย่งภยัที่

ไม่ใหเ้กดิควำมผนัผวนและกระทบต่อฐำนะกำรเงนิของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ส ำหรบัขอ้มลูเชงิปรมิำณมรีำยละเอยีด ดงันี้ 

หน่วย : ลำ้นบำท  

รายการ จ านวน 
ส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทั
ประกนัภยัต่อ 

1,593 

เงินค้างรบัจากการประกนัภยัต่อ 59 

เงินวางไว้จากการประกนัภยัต่อ - 

 

  



5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 
 

อำ้งองิหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิหวัขอ้หนี้สนิจำกสญัญำประกนัภยั 

หน่วย : ลำ้นบำท 

รายการ 
ปี 2562 ปี 2561 

รำคำบญัช ี รำคำประเมนิ รำคำบญัช ี รำคำประเมนิ 

ส ารองเบีย้ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็น
รายได้ (Premium liabilities) 

1,093 954 1,230 1,080 

- ส ารองค่าสินไหมทดแทน 
(Claim liabilities) 

1,189 1,406 2,225 2,824 

รวมหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 2,282 2,360 3,455 3,904 

 

  



6. การลงทุนของบริษทั 
 

บรษิทัฯ มรีำยไดห้ลกัจำกค่ำเบี้ยประกนัภยัรบั และน ำรำยได้เหล่ำนัน้มำเกบ็ไวเ้พื่อใหค้รอบคลุมถงึค่ำควำม

เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้ในอนำคตไดอ้ย่ำงพอเพยีง โดยกำรน ำไปลงทุนเพื่อก่อใหเ้กดิรำยไดจ้ำกกำรลงทุน ซึง่นโยบำย

ในกำรลงทุนของบริษัทฯ เน้นไปที่กำรลงทุนในพันธบัตรรัฐบำล หุ้นกู้ที่มีควำมน่ำเชื่อถือสูง และหุ้นทุนในตลำด

หลกัทรพัยท์ีม่คีวำมเสีย่งต ่ำ กำรตดัสนิใจในกำรลงทุนของบรษิทัฯ จะมกีำรวเิครำะหถ์งึควำมสมัพนัธข์องระยะเวลำและ

ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนเปรยีบเทยีบกบัค่ำสนิไหมทดแทนทีจ่ะต้องจ่ำยในอนำคตใหม้คีวำมเหมำะสมมำกทีสุ่ด และ

ค ำนึงถงึควำมเพยีงพอของเงนิกองทุนของบรษิทัฯ ดว้ย 

มลูค่ำสนิทรพัยเ์งนิลงทุนของบรษิทัฯ มดีงัต่อไปนี้ 

หน่วย : ลำ้นบำท 

ประเภทสนิทรพัยล์งทุน ปี 2562 ปี 2561 
ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน 

เงินฝากกบัสถาบนัการเงินและบตัร
เงินฝากสถาบนัการเงิน 

510 510 529 529 

ตราสารหน้ี (พนัธบตัร หุ้นกู้ ตัว๋
สญัญาใช้เงิน ตัว๋แลกเงิน หุ้นกู้
แปลงสภาพ และสลากออมทรพัย)์ 

2,653 2,678 2,375 2,381 

ตราสารทุน ไม่รวมเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยและบริษทัรว่ม 

5 35 6 39 

หน่วยลงทุน - - - - 

เงินให้กู้ยืม เงินให้เช่าซ้ือรถและให้
เช่าทรพัยสิ์นแบบลิสซ่ิง 

- - - - 

ใบส าคญัแสดงสิทธิการซ้ือหุ้น หุ้นกู้ 
หน่วยลงทุน 

- - - - 

ตราสารอนุพนัธุ ์ - - - - 

เงินลงทุนอ่ืน - - - - 

รวมสินทรพัยล์งทุน 3,168 3,223 2,910 2,949 

 



7. ผลการด าเนินงานของบริษทัประกนัภยั รวมถึงผลการวิเคราะหแ์ละอตัราส่วนต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง 
บริษัทฯ มีรำยได้จำกค่ำเบี้ยประกนัภัยรบั รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ ำเหน็จ และรำยได้จำกกำรลงทุน และมี

ค่ำใชจ้่ำยซึง่ประกอบดว้ยค่ำสนิไหมทดแทนทีจ่่ำยใหผู้เ้อำประกนัภยั ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ ต้นทุนขำยและกำรบรกิำร 

ดอกเบี้ยจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร ซึง่ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบรษิทัฯ ขึน้อยู่กบัควำมสำมำรถในกำร

ก ำหนดอตัรำเบีย้ประกนัภยัไดอ้ย่ำงเหมำะสม กำรจดักำรควำมเสีย่งจำกกำรรบัประกนัภยั ควำมมปีระสทิธภิำพในกำร

บรหิำรจดักำรสนิทรพัยล์งทุน และกำรควบคุมดแูลตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

รำยกำรทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั มดีงัต่อไปนี้ 

หน่วย : ลำ้นบำท  

รำยกำร  ปี 2562  ปี 2561 

เบี้ยประกนัภยัรวม 3,446 3,368 

เบี้ยประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได้ (สุทธิ) 1,041 965 

รายได้จากการลงทุนสทุธิ และรายได้อ่ืน 75 75 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) 237 45 

 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั (รอ้ยละ) 

อตัรำสว่น ปี 2562 ปี 2561 

อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) 40.8 43.7 

อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินธรุกิจ
ประกนัภยั (Expense Ratio) 

36.4 56.9 

อตัราส่วนรวม (Combined ratio) 77.1 100.6 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 271.1 132.6 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (Return on 
equity) 

19.6 4.1 



8. ความเพียงพอของเงินกองทุน 
 

นโยบายและวัตถุประสงค ์

บริษัทมีการบริหารจัดการเงินกองทุนโดยการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเส่ียงเพื่อให้

สะท้อนถึงระดับความเส่ียงในแตล่ะด้าน ซึ่งอยู่ภายในกรอบการก ากับดแูลของส านกังานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกจิประกันภัยซึง่ก าหนดให้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต้องไม่ต่ ากว่า 140% 

บริษัทก าหนดกรอบการด ารงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียงเพื่อสร้างความมั่นใจว่า บริษัทมีเงินกองทุน

เพียงพอกับระดับความเส่ียงและเหมาะสมกับแนวทางในการด าเนินธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกดิการบริหารความเส่ียงที่ดี ท า

ให้การใชเ้งินกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น และใชเ้ป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณา

และด าเนินมาตรการแกไ้ขที่จ าเป็นอย่างทันทว่งที นอกจากนี้บริษัทยังมีการทดสอบภาวะวิกฤตของการด ารงเงินกองทุน

เพื่อให้บริษัทมั่นใจถงึความแขง็แกร่งและมั่นคงของเงินกองทุนของบริษัท โดยความเส่ียงที่บริษัทน ามาพจิารณาตามกรอบ

ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย ประกอบด้วย ความเส่ียงด้านประกันภัย, 

ความเส่ียงดา้นตลาด, ความเส่ียงด้านเครดติ และความเส่ียงดา้นการกระจุกตวั และเพิม่ความโปร่งใสโดยมกีารประเมิน

มูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินรวมถึงการใชว้ิธีทางคณติศาสตร์ประกนัภัยให้เป็นไปตามหลักมูลค่ายุตธิรรมหรือราคาตลาด 

กระบวนการบริหารจัดการการประเมินความเพียงพอ  

บริษัทมีการจัดท าการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนและรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้แก่ผู้บริหาร

เป็นรายไตรมาสเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการวางกลยุทธ์และด าเนินธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายปี 

หน่วย : ลำ้นบำท  

รายการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 2561 

สินทรพัยร์วม 5,061 6,352 

หน้ีสินรวม 4,157 5,617 

     - หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 2,360 3,904 

     - หน้ีสินอ่ืน 1,797 1,713 

ส่วนของเจา้ของ 904 735 

อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (รอ้ยละ) 474.65 319.18 

เงินกองทุนท่ีสามารถน ามาใช้ได้ทัง้หมด 904 735 

เงินกองทุนท่ีต้องด ารงตามกฎหมาย 190 230 

หมำยเหตุ - เงนิกองทุนเป็นเงนิกองทุนตำมรำคำประเมนิ ตำมประกำศว่ำดว้ยกำรประเมนิรำคำทรพัยส์นิ และหนี้สนิของบรษิทั 

 

9. งบการเงิน และหมายเหตปุระกอบงบการเงินส าหรบัรอบปีปฏิทินท่ีล่วงมาท่ีผูส้อบ

บญัชีตรวจสอบและแสดงความเหน็แล้ว 
 

งบกำรเงนิ ประจ ำปี 2562 ทีผู่ส้อบบญัชไีดส้อบทำนแลว้ สำมำรถเขำ้ไปศกึษำขอ้มลูไดโ้ดย คลกิทีน่ี่ 

 

https://www.aig.co.th/content/dam/aig/apac/thailand/documents/reports/stat-fs_nhi2019.pdf
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