1. ประวัติของบริ ษทั นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิ จเพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายในการประกอบธุรกิ จตามที่กาหนดไว้ รวมถึงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ รายละเอียดลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริ การที่สาคัญ ช่อง
ทางการติ ดต่อกับบริ ษทั วิ ธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้องพิ จารณา และชดใช้
เงิ นหรือค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.1 ประวัติบริ ษทั
พ.ศ. 2481
กลุ่มบริษทั เอไอจี ได้จดั ตัง้ บริษทั ทีเ่ ป็ นตัวแทนเพื่อดำเนินงำนด้ำนกำรประกันภัยทรัพย์สนิ กำรประกันภัย
ทำงทะเล และกำรประกันภัยเบ็ดเตล็ดในประเทศไทย ในชื่อ บริษทั อเมริกนั อินเตอร์เนชันแนลอันเดอร์ไร
เตอร์(เอไอยู) มีสำนักงำนตัง้ อยู่ทถ่ี นนเจริญกรุง ตรงข้ำมอำคำรไปรษณียก์ ลำง
พ.ศ. 2484
บริษทั แฮนโอเวอร์ อินชัวรันส์ (สำขำประเทศไทย) ได้รบั ใบอนุญำตประกอบกิจกำรประกันภัย และเริม่ ดำเนิน
ธุรกิจกำรประกันวินำศภัยทำงทะเล
พ.ศ. 2522
เปลีย่ นชื่อบริษทั จำก บริษทั แฮนโอเวอร์ อินชัวรันส์ (สำขำประเทศไทย) มำเป็ น บริษทั นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัว
รันส์ (สำขำประเทศไทย)
พ.ศ. 2527
บริษทั นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ สำขำประเทศไทย เป็ นบริษทั แรกในประเทศไทยทีน่ ำเสนอแผนประกันภัย
ควำมรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ สำหรับสินค้ำทีผ่ ลิตและส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกำ และแคนำดำ
พ.ศ. 2542
บริษทั นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ สำขำประเทศไทย เป็ นบริษทั แรกในประเทศไทยทีน่ ำเสนอแผนประกันภัย
ควำมรับผิดในกำรบริหำรงำนองค์กร (D&O)
พ.ศ. 2546
บริษทั นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ สำขำประเทศไทย เป็ นบริษทั แรกในประเทศไทยทีน่ ำเสนอแผนประกันภัย
คุม้ ครองกำรก่อกำรร้ำย

พ.ศ. 2552
ประกำศใช้ช่อื Chartis (ชำร์ทสิ ) เป็ นชื่อทำงกำรตลำดของธุรกิจประกันวินำศภัยพร้อมกันทัวโลก
่
พ.ศ. 2556
ประกำศใช้ช่อื และแบรนด์ เอไอจี (AIG) ในรูปลักษณ์ใหม่เป็ นชื่อทำงกำรตลำดของธุรกิจประกันภัยพร้อมกัน
ทัวโลก
่
พ.ศ. 2560
ได้รบั รำงวัล Prime Minister Road Safety Awards 2017 ยกย่องให้เป็ นองค์กรแบบอย่ำงด้ำนควำมปลอดภัย
ทำงถนน โดยเอไอจีเป็ นบริษเั อกชนเพียงรำยเดียวจำก 100 กว่ำบริษทั ที่รบั เลือกให้ได้รบั รำงวัลอันทรง
เกียรติ ทีแ่ สดงถึงควำมมุ่งมันและจริ
่
งจังในกำรรณรงค์เรื่องควำมปลอดภัยบนท้องถนนให้กบั เด็กๆ และชุมชน
ทัวประเทศ
่

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธิ์ ในการดาเนิ นธุรกิ จ
นโยบายการดาเนิ นธุรกิ จ
‘บริษทั นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์’ มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เรำให้บริกำรแก่ลูกค้ำทัวโลกโดยกำรบริ
่
หำร
ั
จัดกำรควำมเสีย่ ง พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์กำรประกันวินำศภัยทีห่ ลำกหลำยเพื่อรับมือกับควำมท้ำทำยทัง้ ในปจจุบนั
และในอนำคต
วันนี้ ในฐำนะที่เป็ นส่วนหนึ่งของเอไอจี เรำได้นำประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่สงสมมำ
ั่
ยำวนำน มำใช้ปกป้องดูแลลูกค้ำของเรำให้มคี วำมรูส้ กึ อุ่นใจ และพร้อมรับควำมท้ำทำยใดๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนำคต
วิ สยั ทัศน์: “เรำมุ่งมันที
่ จ่ ะเป็ นบริษทั ประกันภัยทีท่ รงคุณค่ำทีส่ ดุ ในประเทศไทย”
พันธกิ จ: “เรำขจัดควำมกลัวทีม่ ตี ่อควำมไม่แน่ นอนในอนำคต และเสริมสร้ำงศักยภำพให้กบั ลูกค้ำด้วยควำม
เชีย่ วชำญด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งภัยและควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงิน”
วัตถุประสงค์ในการดาเนิ นธุรกิ จ
‘บริษทั นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์’ ("บริษทั ฯ") เป็ นหนึ่งในองค์กรด้ำนประกันภัยที่ใหญ่ทส่ี ุดในโลก ให้บริกำร
ลูกค้ำกว่ำ 88 ล้ำนคนทัวโลก
่
พร้อมด้วยเครือข่ำยของพนักงำนกว่ำ 63,000 คนในกว่ำ 80 ประเทศและเขตกำรปกครอง
ซึง่ เป็ นกลุ่มคนทีร่ ่วมใจกันจัดกำรกับควำมท้ำทำยใหม่ ๆ ที่เกิดขึน้ บนโลกใบนี้ตลอดเวลำ เรำเชื่อว่ำทุกสิง่ เป็ นจริงได้
เมื่อเรำมุ่งมันทุ
่ ่มเท และมีค่ำนิยมทีถ่ ูกต้อง เมื่อเรำดำเนินธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด ก็จะสำมำรถสนับสนุ นกำร

ดำเนินธุรกิจของลูกค้ำให้มปี ระสิทธิภำพสูงสุดด้วยเช่นกัน นอกจำกนี้เรำยังมีกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่องในเทคโนโลยีดำ้ น
ข้อมูลอันทันสมัย ทำให้เรำมันใจได้
่
ว่ำเรำจะเติบโตอย่ำงมีศกั ยภำพอย่ำงแน่นอน
บริษทั นิ วแฮมพ์เชอร์ อิ นชัวรันส์ (สาขาประเทศไทย)
เป็ นบริษทั ประกันภัยชัน้ นำทีใ่ ห้บริกำรประกันภัยทีห่ ลำกหลำยสำหรับลูกค้ำ ทัง้ ภำคธุรกิจ และลูกค้ำรำยย่อย
ในประเทศไทย ผ่ำนกลุ่มเครือข่ำยกำรประกันวินำศภัยที่ครอบคลุมทัวโลก
่
โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้ผ่ำนช่อง
ทำงกำรจัดจำหน่ำยในหลำกหลำยรูปแบบ
บริษทั ฯ ได้รบั กำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือ และประเมินควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินทีร่ ะดับ A+ จำกกำรจัด
อันดับโดยสถำบันสแตนดำร์ดแอนด์พวั ร์ (S&P's) อีกทัง้ ยังมีศกั ยภำพทำงกำรเงินที่แข็งแกร่งมันคง
่ มัน่ ใจได้จำก
อัตรำส่วนเงินกองทุนที่ดำรงตำมกฏหมำย ทำให้ลูกค้ำสำมำรถวำงใจในควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงิน กำรบริหำรควำม
เสีย่ งอย่ำงมืออำชีพ ตลอดจนประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำรสินไหมระดับโลก ทำให้เรำสำมำรถรองรับทุกควำมเสีย่ งภัย
และตอบสนองทุกควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงมันใจ
่
กลยุทธ์การดาเนิ นธุรกิ จ
การเติ บโต: สร้ำงกำรเติบโตในธุรกิจทีม่ มี ูลค่ำสูงเพื่อเพิม่ ผลกำไร และขยำยธุรกิจในประเทศที่มอี ตั รำกำร
เติบโตทีด่ งึ ดูดใจ
ความเป็ นเลิ ศด้านการรับประกันภัย : เพิม่ ประเภทควำมเสีย่ งและกำรกำหนดรำคำ เพื่อให้ได้ผลตอบแทน
ทีม่ สี ดั ส่วนเทียบเท่ำกับควำมเสีย่ งทีร่ บั ประกันภัย
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดีของการเรียกร้องสิ นไหมทดแทน : ปรับปรุงกำรดำเนินงำนเรื่องกำรเรียกร้องสินไหม
ทดแทน รวมถึงกำรวิเครำะห์และเครื่องมือที่ใช้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิ ภำพกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ และลดอัตรำส่วนกำร
สูญเสีย/ควำมเสียหำย (Loss Ratio)
วิ นัยเรือ่ งการใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน : มีวนิ ยั ด้ำนกำรใช้จ่ำยในกำรปฏิบตั งิ ำน และเพิม่ ประสิทธิภำพด้วย
กำรใช้ประโยชน์จำกกำรดำเนินธุรกิจทัวโลกของเรำอย่
่
ำงเต็มที่
ประสิ ทธิ ภาพของการใช้ทุน: เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรเงินทุน ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงนิติ
บุ ค คล ปรับ โครงกำรรับ ประกัน ภัย ต่ อ ให้เ หมำะสม และปรับ ปรุ ง เรื่อ งภำษีแ ละกำรลดหย่ อ นทำงภำษีต่ ำ งๆให้มี
ประสิทธิภำพ
กลยุทธ์การลงทุน: ดำเนินกลยุทธ์กำรลงทุน ซึง่ รวมถึงกำรเพิม่ ควำมหลำกหลำยของสินทรัพย์และโอกำสใน
กำรเพิม่ ผลผลิตทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ดำ้ นเงินทุน สภำพคล่อง ควำมเสีย่ ง และผลตอบแทน

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ผลิ ตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของเรำมีควำมหลำกหลำยมำกที่สุดในตลำด ซึ่งเป็ นโอกำสอันดีท่ที ำให้เรำได้มสี ่วน
ปรับปรุงคุณภำพชีวติ ของคนไทย พร้อมทัง้ เป็ นกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกผูใ้ ห้บริกำรรำยอื่น ๆ
ผลิ ตภัณฑ์ประกันภัยสาหรับลูกค้ารายบุคคล และลูกค้าภาคธุรกิ จ
เรำนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยทีด่ ที ส่ี ดุ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำและปกป้องสิง่ ทีส่ ำคัญสำหรับ
พวกเขำ เรำไม่เพียงส่งมอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรเป็ นรำยบุคคล เช่น ประกันภัยรถยนต์
บ้ำนและคอนโด อุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล สถำนทีท่ ำงำน และกำรเดินทำง แต่ยงั นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยทีส่ อดคล้อง
กับควำมต้องกำรของเจ้ำของธุรกิจ เช่น ประกันภัยธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ( SMEs) ประกันภัยกำรขนส่งทำง
ทะเล กำรประกันภัยทรัพย์สนิ ประกันภัยควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก ประกันภัยวิศวกรรมและพลังงำน ประกันภัย
ทำงกำรเงิน และประกันภัยสินเชื่อทำงกำรค้ำ
โอกาสใหม่ ๆ
เรำทำกำรทบทวนและพัฒนำผลิตภัณฑ์ของเรำอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้เข้ำกับบริบทของธุรกิจประกันภัยที่
เปลีย่ นแปลงและตอบสนองต่อควำมเสีย่ งรูปแบบใหม่ ๆโดยมุ่งสร้ำงหลักประกันว่ำลูกค้ำชำวไทยจะได้รบั ควำมคุม้ ครอง
จำกควำมเสี่ย งใหม่ ๆ เหล่ ำ นี้ ตัว อย่ำ งบริบ ทของกำรประกันภัย ที่มีก ำรเปลี่ย นแปลงและควำมเสี่ยงใหม่ ได้แ ก่
อุตสำหกรรมกำรธนำคำร เช่น ควำมมันคงปลอดภั
่
ยทำงไซเบอร์และในด้ำนข้อมูล เป็ นต้น
จุดแข็งที่ดึงดูดใจลูกค้าในอนาคต
ประเภทผลิต ภัณฑ์ข องเรำจะช่ว ยดึงดูดผู้ท่มี ีศกั ยภำพในกำรเป็ นลูกค้ำในอนำคต ด้วยเนื้อหำในกำร
สนทนำกับเรำอย่ำงทีพ่ วกเขำอำจไม่เคยได้รบั ฟงั จำกผูใ้ ห้บริกำรรำยอื่นๆ ณ ปจั จุบนั มำก่อน โดยเน้นถึงช่องว่ำงทีอ่ ำจมี
ในควำมคุ้มครอง และให้ข้อมูลเกี่ย วกับผลิตภัณฑ์ท่พี วกเขำอำจไม่เ คยทรำบว่ ำมีอยู่ กลยุท ธ์น้ี ช่วยสร้ำงจุด ยืน ที่
แข็งแกร่งให้กบั เรำ เพรำะเรำไม่ใช่เพียงผูน้ ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ยงั เป็ นผู้ให้คำปรึกษำทีน่ ่ ำเชื่อถือและตอบสนอง
ควำมต้องกำรประกันภัยของพวกเขำได้อกี ด้วย
บริการและการดาเนิ นงาน
เรำสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั พันธมิตร คู่คำ้ และลูกค้ำ โดยใช้เวลำทำควำมเข้ำใจในธุรกิจและลูกค้ำแต่ละรำย
ทัง้ ยังมีกำรประสำนงำนเพื่อเพิม่ โอกำสทำงธุรกิจให้ได้มำกทีส่ ดุ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำลูกค้ำและธุรกิจของพวกเขำจะบรรลุผล
สำเร็จตำมทีต่ อ้ งกำรและเติบโตก้ำวหน้ำต่อไป

การจัดการในวงจรธุรกิ จ
เรำไม่ได้มุ่งหมำยเพียงผลลัพธ์สดุ ท้ำย แต่ยงั มอบบริกำรทีล่ ูกค้ำและธุรกิจต้องกำรภำยในวงจรธุรกิจของพวก
เขำอีกด้วย ผูเ้ ชีย่ วชำญของเรำมอบบริกำรด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่องในเวลำทีเ่ หมำะสม ตัง้ แต่กำรกำหนดนโยบำย กำร
ต่ออำยุ และกำรตกลงค่ำสินไหมทดแทน นอกจำกนี้ยงั มีศูนย์บริกำรข้อมูลลูกค้ำ ( Call Center) ทีพ่ ร้อมเสมอในกำรตอบ
คำถำมของลูกค้ำ
เราสนทนาและรับฟัง
เพรำะกำรสื่อสำรทีด่ เี ป็ นรำกฐำนของควำมสัมพันธ์ทแ่ี นบแน่ น เป้ำหมำยของเรำคือกำรทำให้ทุกกำรสื่อสำร
เข้ำใจได้อย่ำงดีและเป็ นประโยชน์ต่อลูกค้ำ เรำรับฟงั ลูกค้ำและพันธมิตรทำงธุรกิจ ตลอดจนนำควำมคิดเห็นเกีย่ วกับ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรไปใช้ปรับปรุงพัฒนำ เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ทเ่ี กีย่ วกับเรำให้น่ำประทับใจอย่ำงต่อเนื่อง
การฝึ กอบรม
เรำมีกำรจัดอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพของบุคคลำกรของเรำอย่ำงต่อเนื่อง หลักสูตรของเรำประกอบด้วยกำร
ฝึกอบรมเกีย่ วกับควำมรูด้ ำ้ นผลิตภัณฑ์ วิธกี ำรขำย ข้อกฎหมำยและกฎระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ เรื่องสินไหมทดแทน
และเรื่องกำรบริหำรจัดกำร
กำรฝึ กอบรมของเรำนอกจำกจะจัดโดยเจ้ำหน้ำทีข่ องบริษทั ทีม่ ปี ระสบกำรณ์และคุน้ เคยกับธุรกิจเป็ นอย่ำงดี
แล้ว ยังมีกำรเชิญผู้ท่มี คี วำมรู้ควำมเชียวชำญเฉพำะด้ำนนัน้ ๆ จำกภำยนอกบริษทั เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์ และแบ่งปนั มุมมองและควำมคิดเห็นเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
สิ นไหมทดแทน
เรำยึดมันในกำรรั
่
กษำคำมันสั
่ ญญำ ไม่ว่ำกำรเรียกร้องสินไหมทดแทนของลูกค้ำจะซับซ้อ นมำกน้อยแค่ไหน
เรำก็พร้อมให้บริกำรในกำรเรียกร้องค่ำสินไหมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ทุกที่ทุกเวลำทีม่ คี วำมสูญเสีย
เกิดขึน้
ศูนย์กลางแห่งความเป็ นเลิ ศ
บริกำรเรียกร้องสินไหมทดแทนเป็ นหนึ่งในจุดแข็งที่สุดของเรำ ทีมงำนสินไหมทดแทนของบริษัทเป็ นผู้ท่มี ี
ควำมรู้ พร้อมตอบสนองอย่ำงฉับไวและมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรเรื่องสินไหมทดแทนอย่ำงดี เรำได้มกี ำร
ลงทุนสูงมำกเรื่องระบบปฏิบตั กิ ำรในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเรียกร้องสินไหมทดแทน ในทุกสำขำทัวประเทศ
่
เพื่อสร้ำง
หลักประกันว่ำลูกค้ำของเรำจะได้รบั บริกำรทีด่ ที ส่ี ดุ ไม่ว่ำจะเป็ นสินไหมประเภทใด
ความร่วมมือและเทคโนโลยี
เรำตระหนักดีว่ำ กำรตกลงสินไหมทดแทนอย่ำงเป็ นธรรมและรวดเร็วมีควำมสำคัญเพียงใดต่อลูกค้ำและธุรกิจ
ของพวกเขำ เรำจึงประสำนงำนและติดต่อกับลูกค้ำตลอดระยะเวลำในกำรเรียกร้องสินไหมทดแทน ตัง้ แต่กำรแจ้งไป

จนถึงกำรตกลงค่ำสินไหม โดยใช้เทคโนโลยีท่ที นั สมัยมำช่วยเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสินไหม
ทดแทนเพื่อสนับสนุนกำรทำงำนในทุกขัน้ ตอน เพื่อประสิทธิภำพทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ในกำรให้บริกำร
บริษทั ระดับโลก ผสานความเชี่ยวชาญในระดับท้องถิ่ น
เรำจัดกำรเรียกร้องสินไหมทดแทนในทุกพืน้ ทีด่ ว้ ยมำตรฐำนระดับโลก พร้อมด้วยกำรสนับสนุ นจำกเครือข่ำย
ของเรำที่ค รอบคลุ ม ทัว่ โลก ทีม ให้ บ ริก ำรเรีย กร้ อ งสิน ไหมทดแทนของเรำมีท ัก ษะควำมรู้ ท่ีเ พีย บพร้ อ มตำม
มำตรฐำนสำกลและมีควำมเป็ นมืออำชีพ ซึง่ เป็ นข้อได้เปรียบของเรำทีเ่ หนือกว่ำคู่แข่งรำยอื่นๆ

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิ ตภัณฑ์ บริการที่สาคัญ และสัดส่วนร้อยละของเบีย้
ประกันภัย แยกตามประเภทของการรับประกันภัย
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อการพาณิ ชย์และลูกค้าภาคธุรกิ จ
ประกันภัยวิ ศวกรรมและพลังงาน:



กำรประกันควำมเสีย่ งภัยทุกชนิด และกำรประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ประกันควำมเสีย่ งภัยทุกชนิดสำหรับผูร้ บั เหมำ/กำรประกันภัยทุกชนิดในกำรติดตัง้ เครื่องจักร

การประกันภัยทรัพย์สิน:



กำรประกันควำมเสีย่ งภัยทุกชนิด และกำรประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
กำรประกันภัยทรัพย์สนิ จำกเหตุกำรณ์ก่อกำรร้ำย

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก: กำรประกันภัยควำมรับผิดทีม่ คี วำมคุม้ ครองทีห่ ลำกหลำย และ
มีอำณำเขตคุม้ ครองครอบคลุมทัวโลก
่










กำรประกันภัยจำกกำรปนเปื้ อนของผลิตภัณฑ์ /กำรเรียกคืนผลิตภัณฑ์
กำรประกันภัยควำมรับผิดสำหรับผูป้ ระกอบกำรโรงแรม
กำรประกันควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกตำมกฎหมำยอันเนื่องมำจำกมลภำวะ
กำรประกันภัยควำมรับผิดต่อสำธำรณะ
กำรประกันภัยกำรทดแทนแรงงำน/กำรประกันควำมรับผิดของนำยจ้ำง
กำรประกันภัยกำรขนส่งวัตถุอนั ตรำย
กำรประกันภัยควำมเสีย่ งภัยของผูร้ บั เหมำและผูใ้ ห้บริกำรธุรกิจน้ำมัน และแก๊ส
กำรประกันภัยควำมรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
กำรประกันภัยควำมเสีย่ งภัยของผูร้ บั เหมำรำยย่อย

กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ประกันภัยสาหรับลูกค้ารายย่อย
ประกันอุบตั ิ เหตุและสุขภาพ
ให้ควำมคุม้ ครองสูง สำหรับในกรณีกำรสูญเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพถำวรสิน้ เชิง เนื่องจำกอุบตั เิ หตุ
และขยำยควำมคุ้มครองถึงกรณีขบั ขีห่ รือซ้อนท้ำยรถจักรยำนยนต์และกำรถูกฆำตกรรมและลอบทำร้ำย และมีค่ำ
รักษำพยำบำลกรณีตอ้ งเข้ำรับกำรรักษำอันเนื่องจำกอุบตั เิ หตุ





มันใจได้
่
กบั กำรให้ควำมคุม้ ครอง 24 ชัวโมง
่
ทัวโลกในกรณี
่
บำดเจ็บและอุบตั เิ หตุ
ไม่ตอ้ งตอบคำถำมสุขภำพ
ไม่ตอ้ งตรวจสุขภำพและต่ออำยุได้จนถึงอำยุ 65 ปี
ขยำยควำมคุม้ ครองให้กบั คู่สมรสและบุตร (โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร)

ประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคล
ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทีพ่ กั อำศัย ประกันภัยกำรขยำยเวลำกำรรับประกัน รวมทัง้ กำรประกันภัย
ทรัพย์สนิ ทีม่ มี ลู ค่ำสูง เช่น เครื่องประดับจิวเวลรี่ งำนศิลปะทีม่ มี ลู ค่ำสูง ของสะสมต่ำงๆ และควำมคุม้ ครองบัตรเครดิต

สัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย
หน่วย : ล้ำนบำท

ภาคบังคับ

ภาคสมัครใ

ความเสี่ ยงภัยทรัพย์สิน

ความรับผิ ดต่อ
บุคคลภายนอก

วิ ศวกรรม

อุบตั ิ เหตุส่วนบุคคล

สุขภาพ

อื่นๆ

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

สิ นค้า

จำนวนเบีย้ ประกันภัยรับ
โดยตรง
สัดส่วนของเบีย้ ประกันภัย
(ร้อยละ)

การประกันภัย
รถยนต์

ตัวเรือ

การ
ประกัน
อัคคีภยั

รายการ

การ
ประกันภัย
ทางทะเลและ
ขนส่ง

222

-

69

8

227

270

-

-

927

284

718

2,725

8

-

3

0

8

10

-

-

34

10

26

100

รวม

หมำยเหตุ : ข้อมูลมำจำกรำยงำนประจำปี

1.5 ช่องทางการติ ดต่อบริ ษท
ั วิ ธิการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิ จารณา และ

ชดใช้เงิ นหรือค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
ขัน้ ตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิ ธีการในการขอรับค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย :
ทีมงำนบริกำรสินไหมจำกทัวทุ
่ กมุมโลกของเรำพร้อมให้บริกำรช่วยเหลือ และบรรเทำควำมเสียหำยเมื่อเกิดเหตุกำรณ์
ไม่คำดฝนั ขึน้ เพื่อให้คุณก้ำวไปสูว่ นั ข้ำงหน้ำได้อย่ำงมันใจ
่
คลิกทีน่ ่ี เพื่อศึกษำวิธกี ำร ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และเอกสำรทีต่ ้องใช้ในกำรเรียกร้องสินไหม หรือดำวน์โหลด
เอกสำรทีจ่ ำเป็ นสำหรับกระบวนกำรเรียกร้องสินไหมทดแทน
1.5.1)

1.5.2) วิ ธีการติ ดต่อบริ ษท
ั และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี มีข้อพิ พาทหรือเรือ่ งร้องเรียน

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

ช่องทำงกำรร้องเรียน:
โทร. 0 2649 1596
แฟกซ์ 0 2649 1998
e-mail: Complaint.th@aig.com

2. กรอบการกากับดูแลกิ จการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริ ษทั รวมถึง
รายละเอียดในการดาเนิ นการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว
2.1 กรอบการกากับดูแลกิ จการที่ดี และกระบวนการคุมคุมภายในของบริษทั
กรอบการกากับดูแลกิ จการที่ดี
บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ จ่ ะดำเนินธุรกิจตำมมำตรฐำนจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงธุรกิจขัน้ สูงสุด รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ำม
กฏหมำย ระเบีย บ และข้อ บัง คับ ต่ ำ งๆ ที่ใ ช้บ ัง คับ ในประเทศที่เ รำประกอบธุ ร กิจ พนัก งำนทุ ก คน กรรมกำรใน
คณะกรรมกำรบริษทั ทุกคณะ เจ้ำหน้ำทีข่ องบริษทั ฯ (รวมถึงผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ) และเจ้ำหน้ำที่
ทำงกำรเงินอำวุโสจะต้องปฏิบตั ติ ำมหลักกำรและวิธดี ำเนินกำรตำมทีแ่ นบมำนี้




หลักจรรยำบรรณทำงธุรกิจสำหรับพนักงำน (ไทย/Eng)
หลักจรรยำบรรณทำงธุรกิจสำหรับกรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ และเจ้ำหน้ำทีอ่ ำวุโสทำงกำรเงิน (ไทย/Eng)
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอรัปชัน่ (คลิก)

กระบวนการควบคุมภายในของบริษทั
บริษทั ฯ มีกระบวนกำรควบคุมภำยในอย่ำงเข้มงวด เพื่อให้กำรดำเนินกิจกำรต่ำงๆ เป็ นไปอย่ำงชอบธรรม
และโปร่งใส บริษทั จึงมีมำตรกำร เพื่อควบคุม ดูแล ให้เป็ นไปตำมกรอบระเบียบวิธกี ำรต่ำงๆ ดังนี้
ปรำกำรกำรป้องกันสำมระดับ (Three Line of Defense)
หลักกำรแนวป้องกันสำมระดับของบริษทั ฯ มีรำยละเอียดดังนี้
แนวป้ องกันที่หนึ่ ง (First Line of Defense)
 แนวป้องกันทีห่ นึ่งประกอบด้วยหน่วยงำนธุรกิจ (Business Unit) และหน่วยงำนระหว่ำงประเทศ
 แนวป้องกันทีห่ นึ่งมีควำมรับผิดชอบสำคัญในกำรบริหำรควำมเสีย่ งในกำรปฏิบตั งิ ำนรวมถึงกำรจำแนก
ควำมเสีย่ ง กำรประเมินค่ำควำมเสีย่ ง กำรควบคุมควำมเสีย่ ง กำรเฝ้ำติดตำม และ กำรรำยงำนระดับ
ของควำมเสีย่ งในกำรปฏิบตั งิ ำน
 นอกจำกนี้แนวป้องกันทีห่ นึ่งยังมีควำมรับผิดชอบในกำรตรวจสอบข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ ตัวเลข และ/
หรือรำยงำนทีแ่ สดงถึงระดับของควำมเสีย่ งของสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบตั งิ ำน
 แนวป้องกันทีห่ นึ่งยังมีหน้ำทีก่ ำหนดข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง สถิติ และ/หรือ รำยงำนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ด้ำนปฏิบตั กิ ำร (ORM)
 กำรรำยงำนข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องจะทำให้แผนกกำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนปฏิบตั ิกำร (ORM)
ทำกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ งได้ และยังสำมำรถสร้ำงบัญชีควำมเสีย่ งเพื่อบริหำรจัดกำรได้อย่ำงถูกต้อง

แนวป้ องกันที่สอง (Second Line of Defense)
 แนวป้องกันทีส่ องทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูป้ ระเมิน/ผูใ้ ห้คำแนะนำในเรื่องของควำมเสีย่ งอิสระแก่แนวป้องกันที่
หนึ่ง และกำหนดกรอบงำนเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรควำมเสีย่ งและกำรจัดทำรำยงำนของแนวป้องกันที่
หนึ่ง
 หน่วยงำนทีม่ หี น้ำดูแลผลประโยชน์และควำมปลอดภัยของบริษัทจะอยู่ในแนวป้องกันทีส่ อง(เช่น ฝำ่ ย
กำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนปฏิบตั ิกำร ฝำ่ ยกำรปฏิบตั ิกำรตำมกฎมำย ฝำ่ ยกฎหมำย) โดยหน่ วยงำน
ดังกล่ำวมีหน้ำทีท่ ำให้มนใจได้
ั่
ว่ำกรอบงำนกำรควบคุมภำยในมีประสิทธิภำพ
 แต่ละหน่วยงำนของแนวป้องกันทีส่ องมีควำมรับผิดชอบในกำรกำหนดข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ตัวเลข และ/
หรือ รำยงำน สำหรับกำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนปฏิบตั กิ ำร (ORM) ทัง้ นี้ กำรรำยงำนข้อมูลทีค่ รบถ้วน
และถูกต้องจะทำให้กำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนปฏิบตั กิ ำร (ORM) ทำกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ งได้ และยัง
สำมำรถสร้ำงบัญชีควำมเสีย่ งเพื่อบริหำรจัดกำรได้อย่ำงถูกต้อง
แนวป้ องกันที่สาม (Third Line of Defense)
 แนวป้องกันที่สำมรับหน้ำที่โดย หน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือ “Internal Audit Department
(“IAD”)” ทัง้ นี้ หน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะทำหน้ำทีใ่ นกำรตรวจสอบควำมเสีย่ งซึง่ ครอบคลุมถึงส่วน
ทีแ่ นวป้องกันทีห่ นึ่งและสองดูแลอยู่ อีกทัง้ ยังรวมถึงกำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนปฏิบตั กิ ำร (ORM)
 หน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะต้องทำกำรตรวจสอบภำยใน และประเมินผลโดยใช้ฐำนควำมเสีย่ งอย่ำง
น้อยปี ละ 1 ครัง้ และรำยงำนสิง่ ทีพ่ บต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
เพื่อทำกำรตรวจสอบและเฝ้ำติดตำมควำมเสีย่ งต่อไป

2.3 โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั

คณะกรรมการบริษทั
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ - นามสกุล
นำยอิศรศักดิ ์ เทศรัตนวงศ์
นำงสำวพัชรำ เจนผำสุก
นำงณภัทร โอแสงธรรมนนท์
นำงสำวสุทธินนั ท์ คุรหุ งษำ
นำงสำวบุษบำ เจนมธุกร

ตาแหน่ ง
ผูจ้ ดั การสานักงานประเทศไทยและประธานผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริหำร
ผูบ้ ริหำร
ผูบ้ ริหำร
ผูบ้ ริหำร

หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะผูบ้ ริหำร
คณะผูบ้ ริหำรของบริษทั มีบทบำทหน้ำทีใ่ นกำรกำหนดกลยุทธ์ แผนนโยบำยกำรดำเนินงำนของบริษทั กำกับ
ดูแลกำรบริหำรงำนของบริษทั เพื่อมันใจว่
่ ำบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยทีไ่ ด้รบั มอบหมำย และมุ่งมันในกำรสร้
่
ำงผล
กำรดำเนินงำนทีเ่ ป็ นเลิศ เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม ซึง่ รวมถึงกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
1) กำหนดทิศทำง นโยบำยและกลยุทธ์ในภำพรวมของบริษัท กำกับ ดูแลให้มีกำรดำเนินกำรให้
เป็ นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และยึดหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
2) พิจำรณำอนุมตั กิ รอบนโยบำยกำรลงทุนและกำรประกอบธุรกิจอื่น (หำกมี) ติดตำม ควบคุมดูแล
ให้กำรลงทุนและกำรประกอบธุรกิจอื่น (หำกมี) ของบริษัทมีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ลักษณะของ
ธุรกิจและภำระผูกพันที่มอี ยู่ โดยคำนึงถึงควำมมันคง
่
สถำนะทำงกำรเงิน กำรดำเนินงำนของบริษัท รวมถึง
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี และกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
3) ดูแ ลให้บ ริษัท มีร ะบบบริห ำรควำมเสี่ย ง กำรควบคุ มภำยในและตรวจสอบที่เ หมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ
4) พิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรแต่งตัง้ และกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรชุดย่อย
5) กำกับดูแลและติดตำมกำรดำเนินงำนของบริษทั ตลอดเวลำ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำบริษทั ดำเนินกิจกำรตำม
กฎหมำยและนโยบำยทีก่ ำหนดไว้
6) จัดให้มบี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับจรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจ จริยธรรมของผูบ้ ริหำรและพนักงำน
เพื่อยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ภิ ำยในบริษทั
7) ดำเนินกำรอื่นๆ เพื่อให้เป็ นไปตำมข้อกฎหมำยและ ข้อบังคับของบริษทั

2.4 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
ลาดับที่
1
2
3

ชื่อ - นามสกุล
นำยปญั ญ์ รอดลอยทุกข์
นำยจุลพงศ์ อยู่เกษ
นำงสำวพรทิศ วำทะวุฒิ

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ก. กำรสอบทำนและประเมินผลกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบด้ำนกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ดังนี้
(1) สอบทำนและประเมินผลระบบกำรตรวจสอบภำยใน ระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบกำร
บริหำรควำมเสีย่ งตำมกรอบทีไ่ ด้รบั กำรยอมรับเป็ นมำตรฐำนสำกล
(2) ให้คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ำยบริหำรเพื่อกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนให้เป็ นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
(3) ในกรณีทป่ี รำกฏเหตุทม่ี รี ำยกำรทีเ่ กิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือ กำรทุจริต มีสงิ่ ผิดปกติ
หรือมีควำมบกพร่องทีส่ ำคัญในระบบควบคุมภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษทั เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข
(4) แสดงควำมเห็นประกอบรำยงำนผลกำรประเมิน กำรควบคุ ม ภำยในของบริษัทโดยรวมต่ อ
คณะกรรมกำรบริษทั
ข. กำรสอบทำนกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ ำ ที่สอบทำนกระบวนกำรในกำรดูแ ลให้มีกำรปฏิบ ัติง ำนตำมนโยบำย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันวินำศภัย ข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริม
กำรประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมำยอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีทป่ี รำกฏเหตุท่ี
บริษทั มีกำรปฏิบตั ไิ ม่เป็ นไปตำมนโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันวินำศภัย ข้อกำหนด
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมำยอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของ
บริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข

ค. กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน
(1) รำยงำนทำงกำรเงิน
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบในกำรสอบทำนให้บริษัทมีกำรควบคุมภำยในใน
กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน (Financial Report) ตำมองค์ประกอบทีส่ ำคัญตำมหลักกำรทีก่ ำหนด อย่ำงครบถ้วน
เพียงพอ และมีประสิทธิผล และประสำนงำนกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั เพื่อให้ควำมเชื่อมันอย่
่ ำงสมเหตุสมผล
ว่ำกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ในเรื่อง ควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็ นไปตำม
มำตรฐำนบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่
(2) ควำมสัมพันธ์กบั ผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มผี บู้ ริหำรเข้ำร่วม ประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี
ละครัง้ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำมีกำรหำรืออย่ำงเป็ นอิสระและตรงไปตรงมำ โดย ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบอำจขอควำมเห็นจำกผูส้ อบบัญชีในเรื่องต่ำง ๆ เช่น คุณภำพของงำนสอบบัญชีและเรื่องต่ำงๆ ที่
เกีย่ วข้อง
ง. ควำมสัมพันธ์กบั ฝำ่ ยบริหำร
(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบมีบทบำทหน้ำทีท่ ส่ี ำคัญในกำรให้คำปรึกษำและ แนะนำแก่ฝ่ำยบริหำร
และติดตำมกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั งิ ำนของฝำ่ ยบริหำร เพื่อให้มปี ระสิทธิภำพและประสิทธิผล
(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจมีกำรประชุมกับฝ่ำยบริหำร เพื่อช่วยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้รบั ทรำบข้อมูลและเข้ำใจเกีย่ วกับกำรดำเนินงำน ต่ำง ๆ ของบริษทั ได้ดยี งิ่ ขึน้ เช่น นโยบำยกำรดำเนินงำน
ทีส่ ำคัญ ควำมเสีย่ งและระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ผลกระทบด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ระบบ
กำรควบคุมภำยในของบริษทั ซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ - นามสกุล
นำยอิศรศักดิ ์ เทศรัตนวงศ์
นำงสำวบุษบำ เจนมธุกร
นำงสำวพิยดำ จิรธนวัฒนำ
นำงณภัทร โอแสงธรรมนนท์
นำยอภิชำติ โกสัยสุก
นำงสำวสุทธินนั ท์ คุรหุ งษำ

ตาแหน่ ง
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
หัวหน้ำหน่วยงำนบริหำรควำมเสีย่ งและเลขำนุกำร

หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง มีดงั นี้:
ก. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งมีหน้ำทีใ่ นกำรติดตำม และ จัดกำรควำมเสีย่ งทีเ่ กิดจำกสำเหตุควำมเสีย่ ง
ต่ำงๆดังนี้:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ควำมเสีย่ งทีเ่ กิดจำกกำรประกันภัย (Insurance Risk)
ควำมเสีย่ งทีเ่ กิดจำกสภำพคล่อง (Liquidity Risk)
ควำมเสีย่ งด้ำนเครดิต (Credit Risk)
ควำมเสีย่ งด้ำนตลำด (Market Risk)
ควำมเสีย่ งทีเ่ กิดจำกกลุ่มบริษทั (Group Risk)
ควำมเสีย่ งทีเ่ กิดจำกกำรปฏิบตั กิ ำร (Operational Risk)

ข. โดยอำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง สรุปโดยย่อ ได้ดงั นี้:
1. กำหนด และทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ ง โดยจัดให้มกี ำรดำเนินกำรตำมกรอบกำรกำร
บริหำรควำมเสีย่ งของบริษทั ฯ
2. สนับสนุ นกำรอนุ มตั ิงบประมำณ และ ทรัพยำกรในกำรดำเนินกำรตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ของบริษทั ฯ
3. สนับสนุนให้มกี ำรจัดทำข้อควำมควำมเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของบริษทั (Risk Appetite Statement) โดย
มีควำมสอดคล้องกับข้อควำมควำมเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของกลุ่มบริษทั เอไอจี
4. ติดตำม และ ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงในทุกรูปแบบควำมเสี่ยงให้มีควำมสอดคล้องกับ
รูปแบบควำมเสีย่ ง(Risk Profile), ควำมเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite), ข้อจำกัดควำมเสีย่ ง
(Risk Limit) และ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษทั
5. กำกับ ดูแ ลในกิจกรรมที่เ กีย วข้องกับ เศรษฐกิจ , กำรก ำกับ ดูแ ล และกิจ กรรมที่เ กี่ย วข้อ งกับ
แบบจำลองเศรษฐกิจจำกหน่ วยงำนประเมินต่ำงๆ และกำรรำยงำนกำรประเมินควำมเข้มแข็งของ
เงินกองทุน
6. กำกับดูแลกำรสือ่ สำรเกีย่ วกับนโยบำยกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง ทัง้ ภำยในและภำยนอกบริษทั ฯ

7. รำยงำนผลกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งที่มผี ลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญ ให้ผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสีย, ผูจ้ ดั กำรแผนกต่ำงๆ หรือพนักงำนทัง้ องค์กร (หำกจำเป็ น) รับทรำบ

คณะกรรมการลงทุน
ลาดับที่
1.

ชื่อ-นามสกุล
นำยอิศรศักดิ ์ เทศรัตนวงศ์

ตาแหน่ ง
ประธำนคณะกรรมกำรลงทุน

2.

นำยดนัย ควงปำริชำต

กรรมกำร

3.

นำยริชำร์ด กรีนวูด

กรรมกำร

4.

นำยอำวิลเดอร์ ซิงห์ กิลล์

กรรมกำร

5.

นำยอิรคิ ลิว

กรรมกำร

6.

นำยโทชิยะ ฮำเซงำว่ำ

กรรมกำร

7.

กรรมกำร

8.

นำงสำวสุทธินนั ท์ คุรุหงษำ
นำยปญั ญ์ รอดลอยทุกข์

9.

นำงสำวพรรณทิสำ ทองทวีสภุ ำ

กรรมกำร

กรรมกำร

หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรลงทุน
คณะกรรมกำรกำรลงทุน (Investment Committee) มีบทบำทและหน้ำทีเ่ ป็ นไปตำมประกำศของผูก้ ำกับดูแล
บริษทั ประกันวินำศภัยในประเทศไทย (Local Regulator) คณะกรรมกำรกำรลงทุนจะต้องกำหนด อนุ มตั ิ และทบทวน
นโยบำยกำรลงทุน (Investment Policy Standard) คณะกรรมกำรกำรลงทุนจะต้องดูแลกำรลงทุน และกิจกรรมกำร
ลงทุน รวมถึงแนะนำและควบคุมกำรริเริม่ กลยุทธต่ำงๆ ในกำรลงทุน คณะกรรมกำรกำรลงทุนอำจซือ้ หรือขำยสินทรัพย์
ลงทุนโดยตรงหรืออำจมอบหมำยให้บุคคลอื่นในกำรทำกำรแทนทัง้ หมดหรือบำงส่วน
กำรลงทุนของบริษทั จะต้องเน้นเพื่อดำรงทุนของบริษทั (Capital) และเพิม่ สภำพคล่องของบริษทั ให้มำก
ที่สุด (Maximizing Liquidity) เพื่อให้แน่ ใจว่ำบริษัทจะมีเงินสำรองเพียงพอแก่ ผู้ถือกรมธรรม์ (Policyholders)
วัตถุประสงค์รองของกำรลงทุนคือ เพื่อสร้ำงผลตอบแทนกำรลงทุน (Income) เพื่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ กำรลงทุน
ของบริษทั จะต้องเป็ นไปตำมกฎหมำย (Legal), กฎระเบียบ (Regulatory), และมำตรำฐำนของกำรลงทุนทีร่ อบคอบ
(Prudent Investment Standards)

คณะกรรมการบริหารและกากับสิ นไหมทดแทน*
ประกอบด้วยบุคคลในตำแหน่ง ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประธำน
ผูแ้ ทนจำกแผนกสินไหมทดแทนทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูแ้ ทนจำกแผนกรับประกันภัยทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูแ้ ทนจำกหน่วยงำนระบบฐำนข้อมูลแผนกสินไหมทีเ่ กีย่ วข้อง
ฝำ่ ยกฎหมำย
ฝำ่ ยกำรดูแลกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
ฝำ่ ยบริหำรควำมเสีย่ ง

*หมำยเหตุ: ผูเ้ ข้ำร่วมกำรประชุมอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงขึน้ อยู่กบั วำระกำรประชุม

หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรและกำกับสินไหมทดแทน
ก. รำยงำน และตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรชดใช้เงินค่ำสินไหมทดแทน







สอบทำนให้บ ริษัท มีร ำยงำนทำงกำรจ่ ำ ยสินไหมอย่ ำ งถู กต้อ งตำมข้อ มูลกำรรับประกันภัย และ
พอเพียงต่อกำรพิจำรณำในกำรประเมินค่ำสินไหม และประเมินควำมเหมำะสมของหลักกำรทีใ่ ช้ใน
กำรพิจำรณำค่ำสินไหมทดแทนของบริษทั
สอบทำนประเด็น ควำมถู ก ต้อ งในกำรบัน ทึก ค่ ำสิน ไหมทดแทนตำมหลัก กำรบัญ ชีแ ละรำยงำน
ทำงกำรเงินทีม่ สี ำระสำคัญ สอดคล้องกับข้อมูลประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทน รวมทัง้ รำยกำรที่มี
ควำมซับซ้อนหรือผิดปกติ และรำยกำรทีต่ อ้ งใช้วจิ ำรณญำณในกำรตัดสิน
สอบทำนประเด็น ควำมถู ก ต้อ งในกำรอนุ ม ัติก ำรชดใช้เ งิน หรือ ค่ ำ สิน ไหมทดแทนตำมสัญ ญำ
ประกันภัย รวมถึงตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรบันทึกข้อมูลหำกมีกำรเปลีย่ นแปลง
สอบทำนให้บริษทั มีกำรควบคุมภำยในทีม่ ปี ระสิทธิภำพเกีย่ วกับกระบวนกำรกำรจัดกำรค่ำสินไหม
ทดแทน และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้อง

 สอบทำนให้บริษัทมีกระบวนกำรรับแจ้งเบำะแสจำกพนักงำนเกี่ยวกับรำยกำรที่ไม่เหมำะสมหรือ
ประเด็นอื่นๆ ด้วย
ข. กำรควบคุมภำยใน
 สอบทำนว่ ำ ฝ่ำ ยบริห ำรได้ก ำหนดให้มีกำรควบคุ ม ภำยในรวมถึง กำรควบคุ ม ภำยในของระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศทีเ่ พียงพอเหมำะสมของแผนกสินไหม และแนวทำงกำรสื่อสำรควำมสำคัญ
ของกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

 สอบทำนให้บริษทั มีกำรกำหนดลำดับของผูม้ อี ำนำจในกำรพิจำรณำเพื่ออนุ มตั ิ กำรชดใช้เงินหรือค่ำ
สินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัย และผูม้ อี ำนำจในกำรอนุมตั กิ ำรจ่ำยเงินให้เป็ นไปตำมหลักกำร
ถ่วงดุลอำนำจภำยในองค์กร (check and balance)
 สอบทำนเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำข้อเสนอแนะเกีย่ วกับกำรควบคุมภำยในทีผ่ ตู้ รวจสอบภำยใน และผูส้ อบ
บัญชีเสนอนัน้ ฝำ่ ยแผนกสินไหมได้นำไปปรับปรุงแก้ไขตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด
 สอบทำนประสิทธิผลของแผนกสินไหมต่อกำรปฏิบตั งิ ำนตรวจสอบภำยในว่ำได้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมข้อ
แก้ไข ตำมมำตรฐำนในกำรตรวจสอบภำยในของบริษทั
ค. กำรกำกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎเกณฑ์
 สอบทำนประสิทธิผลของระบบในกำรติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของแผนกสินไหม ระเบียบ
และผลกำรติดตำมกำรแก้ไขในกรณีทไ่ี ม่มกี ำรปฏิบตั ติ ำม
ง. กำรบริหำรควำมเสีย่ ง
 สอบทำนประสิท ธิผ ลของระบบบริหำรควำมเสี่ย งภำยในแผนกสิน ไหม เพื่อ ให้มีค วำมสำมำรถ
ั หำควำมเสี่ย งได้ อ ย่ ำ งมี
ตรวจจับ ควำมเสี่ย งได้ท ัน ท่ ว งที และสำมำรถป้ องกัน หรือ แก้ ไ ขป ญ
ประสิทธิภำพ

คณะกรรมการรับเรือ่ งร้องเรียน*
ประกอบด้วยบุคคลในตำแหน่ง ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประธำน
ผูแ้ ทนจำกแผนกสินไหมทดแทนทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูแ้ ทนจำกแผนกรับประกันภัยทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูแ้ ทนจำกหน่วยงำนระบบฐำนข้อมูลแผนกสินไหมทีเ่ กีย่ วข้อง
ฝำ่ ยกฎหมำย
ฝำ่ ยกำรดูแลกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
ฝำ่ ยบริหำรควำมเสีย่ ง

*หมำยเหตุ: ผูเ้ ข้ำร่วมกำรประชุมอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงขึน้ อยู่กบั วำระกำรประชุม

หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรรับเรื่องร้องเรียน
ก. รำยงำน และตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
 สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนหรือบันทึกเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ไม่ว่ำจะได้รบั ผ่ำนทำงสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย หรือได้รบั โดยตรงจำกผูร้ อ้ งเรียน และ
ประเมินควำมเหมำะสมของหลักกำรทีใ่ ช้ในกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนในแต่ละเรื่อง
 สอบทำนประเด็นควำมถูกต้องในกำรพิจำรณำและตัดสินเรื่องร้องเรียน รวมทัง้ เรื่องทีม่ คี วำมซับซ้อน
หรือผิดปกติ และเรื่องทีต่ อ้ งใช้วจิ ำรณญำณในกำรตัดสิน
 สอบทำนให้บริษทั มีกำรควบคุมภำยในทีม่ ปี ระสิทธิภำพเกีย่ วกับกระบวนกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียน
 สอบทำนให้บริษัทมีกระบวนกำรรับแจ้งเบำะแสจำกพนักงำนเกี่ยวกับรำยกำรที่ไม่เหมำะสมหรือ
ประเด็นอื่นๆ ด้วย
ข. กำรควบคุมภำยใน
 สอบทำนว่ ำ ฝ่ำ ยบริห ำรได้ก ำหนดให้มีกำรควบคุ ม ภำยในรวมถึง กำรควบคุ ม ภำยในของระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เพียงพอเหมำะสมของแผนกรับเรื่องร้องเรียน และแนวทำงกำรสื่อสำร
ควำมสำคัญของกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
 สอบทำนให้บริษทั มีกำรกำหนดลำดับของผูม้ อี ำนำจในกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียน
 สอบทำนเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำข้อเสนอแนะเกีย่ วกับกำรควบคุมภำยในที่ผตู้ รวจสอบภำยใน เสนอนัน้
ฝำ่ ยแผนกรับเรื่องร้องเรียน ได้นำไปปรับปรุงแก้ไขตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด
 สอบทำนประสิทธิผลของแผนกรับเรื่องร้องเรียน ต่อกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบภำยในว่ำได้มกี ำร
ปฏิบตั ติ ำมข้อแก้ไข ตำมมำตรฐำนในกำรตรวจสอบภำยในของบริษทั
ค. กำรกำกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎเกณฑ์
 สอบทำนประสิทธิผลของระบบในกำรติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของแผนกรับเรื่องร้องเรียน
ระเบียบ และผลกำรติดตำมกำรแก้ไขในกรณีทไ่ี ม่มกี ำรปฏิบตั ติ ำม
ง. กำรบริหำรควำมเสีย่ ง
 สอบทำนประสิท ธิผ ลของระบบบริห ำรควำมเสี่ย งภำยในแผนกรับ เรื่อ งร้ อ งเรีย น เพื่อ ให้ มี
ควำมสำมำรถตรวจจับควำมเสีย่ งได้ทนั ท่วงที และสำมำรถป้องกันหรือแก้ไขปญั หำควำมเสีย่ งได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

2.5 การสรรหาและการแต่งตัง้ กรรมการ กรรมการอิ สระ และผูบ้ ริ หาร
บริษัทได้แต่งตัง้ คณะผู้บริหำร ซึ่งเป็ นผู้ทรงคุณวุฒทิ ่มี ีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในด้ำนกำร
ทำงำน บริษัทได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญในกำรเลือกสรรบุคลำกรที่มคี ุณสมบัตเิ หมำะสม และมีควำมเชีย่ วชำญในกำร
บริหำร เพื่อพัฒนำบริษทั ได้อย่ำงมันคงและเป็
่
นไปตำมเป้ำหมำยทีว่ ำงไว้ได้เป็ นอย่ำงดี

3. การบริ หารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการ
บริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน (Asset Liability Managemnt : ALM)
3.1 การบริ หารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ งของบริษทั ฯ มีรำยละเอียดดังนี้:
 กรอบแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ได้ถูกสร้ำงขึน้ เพื่อรักษำวัฒนธรรมกำรจัดกำรควำม
เสีย่ ง (Risk Culture) โดยมีแบบจำลองแนวป้องกันสำมระดับ (Three Lines of Defense) และมี
โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลควำมเสีย่ งทีช่ ดั เจน ทัง้ นี้ควำมเสีย่ งที่ยอมรับได้ของบริษทั ฯนัน้ ได้กำหนดไว้ใน
ระดับองค์กร และมีกำรปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยของกลุ่มบริษทั เอไอจี
 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ งทีส่ ำคัญมีดงั นี้:
o กำรกำรหนดกรอบแนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ ง (Risk Management Framework) - เป็ น
พืน้ ฐำนสำหรับกำรจัดกำรควำมเสีย่ งทุกประเภทเพื่อส่งเสริมให้บริษทั ดำเนินธุรกิจและสร้ำงมูลค่ำ
ได้ในระยะยำว
o ข้อควำมควำมเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite Statement) – แสดงระดับควำมเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ
สำมำรถยอมรับได้เพื่อทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์
o นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ งของกลุ่มบริษทั เอไอจีทไ่ี ด้นำมำใช้กบั บริษทั ฯ ในปจั จุบนั มีดงั นี้
 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ งแบบจำลอง (Model Risk)
 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนปฏิบตั กิ ำร (Operational Risk)
 นโยบำยควำมเสีย่ งด้ำนตลำด (Market Risk)
 นโยบำยควำมเสีย่ งด้ำนเครดิต (Credit Risk)
 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ งทีก่ ำหนดขึน้ เฉพำะในประเทศไทย ได้แก่
o กลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนกำรลงทุน (Investment Risk Management Strategy)
 นโยบำยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับควำมเสีย่ งด้ำนประกันภัย วินยั ในกำรกำรพิจำรณำรับประกันภัย กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ และกำรจัดกำรกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนได้แก่
o นโยบำยควำมเสีย่ งด้ำนกำรประกันภัย (Insurance Risk)
o นโยบำยกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เชิงพำณิชย์ (Product Development)
o นโยบำยกำรดูแลกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน (Claims Management)

 นอกเหนือจำกทีก่ ล่ำวไว้ขำ้ งต้นบริษทั ยังได้มกี ำรดำเนินกำรในเรื่องต่อไปนี้
o กำรทดสอบภำวะวิกฤติ (Stress Testing) – ขณะนี้บริษทั ไม่มนี โยบำยกำรทดสอบภำวะวิกฤติท่ี
ออกใช้ภำยในประเทศ อย่ำงไรก็ดี บริษัทใช้ระเบียบวิธี และกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (Scenario
Analysis) ที่มอี ยู่จำก สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) สำหรับกำรทดสอบภำวะวิกฤติ โดยปจั จุบนั บริษทั มีกำรทดสอบภำวะวิกฤตเป็ นประจำทุกปี
o วัฒนธรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง (Risk Culture) - บริษทั มีควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะรักษำวัฒนธรรมควำม
เสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิผล เนื่องจำกได้ตระหนักว่ำกำรสร้ำงและดำรงวัฒนธรรมควำมเสีย่ งทีเ่ หมำะสมนัน้
เป็ นปจั จัยสำคัญในกำรสร้ำงควำมสำเร็จในกำรรักษำและพัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ งที่มี
ประสิทธิภำพในประเทศ ทัง้ นี้ เพื่อที่จะรักษำวัฒนธรรมควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผลดังกล่ำว ใน
ประเทศไทย บริษทั จึงจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้
 โครงกำรอบรมและกำรรับรูเ้ รื่องกำรบริหำรควำมเสีย่ ง – มีกำรจัดอบรมด้ำนกำรบริหำรควำม
เสีย่ งให้กบั พนักงำนทัง้ หมดหลำยครัง้ ตลอดทัง้ ปี
 ผูเ้ ทนควำมเสีย่ ง (Risk Ambassador)- มีกำรระบุรำยชื่อผูแ้ ทนควำมเสีย่ งของแต่ละสำยงำน
 กำรสำรวจวัฒนธรรมควำมเสี่ยง - บริษัทฯ ได้ทำกำรสำรวจควำมเสีย่ งในเชิงวัฒนธรรมทัว่
ประเทศในเดือนกันยำยน 2560 และมีกำรรำยงำนผลสำรวจควำมเสีย่ งเชิงวัฒนธรรมให้กบั
คณะกรรมกำรควำมเสีย่ งและคณะผูบ้ ริหำรอำวุโสทรำบ
 โครงกำรยกมือขึน้ (Raise Your Hand Campaign) – โครงกำรนี้สง่ เสริมให้พนักงำนของบริษทั
ฯ รำยงำน หรือแจ้งประเด็นควำมเสีย่ งต่ำงๆ รวมทัง้ มีควำมเป็ นเจ้ำของในกำรแก้ไขประเด็น
นัน้ ๆ และอ่อนไหวต่อควำมเสีย่ ง แนวคิดของโครงกำรยกมือขึน้ นี้ได้สอ่ื สำรออกไปทัวประเทศ
่
แผนการบริหารความต่อเนื่ องทางธุรกิ จ - Business Continuity Planning (BCP)
บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจทีส่ อดคล้องกับโปรแกรมกำรบริหำรควำม
ต่อเนื่องทำงธุรกิจของกลุ่มบริษทั เอไอจีประเทศไทย ซึง่ มีพนั ธกิจหลัก คือ:
1.
2.

3.

เพื่อประเมินผลกระทบของเหตุ กำรณ์ ท่อี ำจส่งผลเสียต่ อกำรให้บริกำรลูกค้ำ ควำมปลอดภัยของ
พนักงำน และมูลค่ำของสินทรัพย์ของบริษทั
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำบริษทั สำมำรถกูค้ นื กำรกำรดำเนินธุรกรรมผ่ำนกำรจัดกำรคน ( People) กระบวนกำร
(Process) และเทคโนโลยี (Technology) เพื่อตอบสนองควำมรับผิดชอบของบริษทั ทีม่ ตี ่อผูม้ สี ่วนได้เสีย
ทัง้ หมด และ
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎหมำยและกฎระเบียบ

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจของเอไอจี ทุกหน่ วยงำนจำเป็ นต้องดำเนินกำรทบทวนแผน
ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ และแผนฟื้นฟูควำมเสียหำยอย่ำงน้อยปี ละครัง้

3.2 การบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน (Asset Liability Management : ALM)
ควำมเสีย่ งด้ำนกำรจัดกำรสินทรัพย์และหนี้สนิ ของบริษทั ฯ คือควำมเสีย่ งทีเ่ กิดจำกกำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำ
ดอกเบีย้ และรำคำตรำสำรทุน ทีส่ ง่ ผลให้จำนวนสินทรัพย์ไม่เพียงพอต่อจำนวนหนี้สนิ และภำระผูกพันทีส่ ำคัญของ
บริษทั ฯ โดยเฉพำะเงินสำรองค่ำสินไหมทดแทน เงินสำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรำยได้ และเบีย้ ประกันภัยรับ
ล่วงหน้ำ และระยะเวลำของสินทรัพย์ยำวนำนกว่ำระยะเวลำหนี้สนิ ซึง่ จะส่งผลต่อสภำพคล่องเงินกองทุนและควำม
มันคงทำงกำรเงิ
่
นของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ จึงมีกำรบริหำรควำมเสีย่ งโดยมีกำรจัดกำรสินทรัพย์และหนี้สนิ โดยกำหนดให้มนี โยบำยบริหำรควำม
เสีย่ งกำรลงทุน ซึง่ สอดคล้องกับกรอบนโยบำยกำรลงทุน แผนกำรลงทุน และระเบียบวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับกำรลงทุนของ
บริษทั ซึง่ ผ่ำนกำรพิจำรณำของทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรลงทุน เพื่อให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำอนุมตั แิ ละ
นำมำปฏิบตั เิ ป็ นรำยไตรมำส โดยมีรำยละเอียดกำรกำหนดและควบคุมสัดส่วนสินทรัพย์และหนี้สนิ กำรกำหนดสัดส่วน
ลงทุนในหลักทรัพย์ สัดส่วนเงินสด และสินทรัพย์สภำพคล่องตำมแผนกำรลงทุน
ทัง้ นี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมำณให้มรี ำยละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท

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

ปี 2562
รำคำตำมบัญชี รำคำประเมิน

ปี 2561
รำคำตำมบัญชี รำคำประเมิน

3,168

3,223

2,910

2,949

3,164

3,188

2,905

2,911

หนี้ สินรวม

4,086

4,157

5,182

5,617

หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย

2,282

2,360

3,455

3,904

4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสาคัญอันอาจมี
ผลกระทบต่อฐานะการเงิ นของบริ ษทั การบริ หารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยง
ของเงิ นกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และการกระจุกตัวจากการรับ
ประกันภัย
บริษทั ฯ ได้มกี ำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ ง โดยจัดให้มกี ำรทบทวนนโยบำยกำรรับประกันภัยประเภทต่ำง ๆ
และกลยุทธ์กำรบริหำรกำรประกันภัยต่อเป็ นประจำทุกปี กำหนดกระบวนกำรพิจำรณำรับประกันภัยทีร่ อบคอบ และ
กำหนดเงื่อนไขควำมคุ้มครองที่เหมำะสมกับควำมเสีย่ งภัยที่แท้จริง อีกทัง้ ยั งมีกำรควบคุมและติดตำมข้อมูลให้เป็ น
ปจั จุบนั เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรพิจำรณำปรับเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขควำมคุ้มครองให้เหมำะสมและสอดคล้องกับ
สภำวกำรณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป บริษทั ฯ ยังคำนึงถึงกำรกระจุกตัวจำกกำรรับประกันภัยและกำรทำประกันภัยต่อ โดย
กระจำยควำมเสีย่ งในกำรรับประกันภัยจำกลูกค้ำในกลุ่มต่ำง ๆ และมีกำรโอนควำมเสีย่ งไปยังผูร้ บั ประกันภัยต่อโดย
เน้นผูร้ บั ประกันภัยต่อทีม่ คี วำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินเป็ นหลัก อีกทัง้ ยังจัดให้มสี ญ
ั ญำประกันภัยต่อแบบควำมเสียหำย
ส่วนเกิน (Excess of Loss) และควำมเสียหำยจำกภัยพิบตั ิ อันเป็ น เครื่องมือสำคัญในกำรป้องกันและควบคุมเสีย่ งภัยที่
ไม่ให้เกิดควำมผันผวนและกระทบต่อฐำนะกำรเงินของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมำณมีรำยละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท

รายการ
สารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษทั
ประกันภัยต่อ

จานวน
1,593

เงิ นค้างรับจากการประกันภัยต่อ

59

เงิ นวางไว้จากการประกันภัยต่อ

-

5. มูลค่า วิ ธีการ และสมมติ ฐานในการประเมิ นหนี้ สินจากสัญญาประกันภัย
อ้ำงอิงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินหัวข้อหนี้สนิ จำกสัญญำประกันภัย
หน่วย : ล้ำนบำท

รายการ

ปี 2562

ปี 2561

รำคำบัญชี

รำคำประเมิน

รำคำบัญชี

รำคำประเมิน

สารองเบีย้ ประกันภัยที่ยงั ไม่ถอื เป็ น
รายได้ (Premium liabilities)

1,093

954

1,230

1,080

- สารองค่าสิ นไหมทดแทน
(Claim liabilities)

1,189

1,406

2,225

2,824

รวมหนี้ สินจากสัญญาประกันภัย

2,282

2,360

3,455

3,904

6. การลงทุนของบริ ษทั
บริษทั ฯ มีรำยได้หลักจำกค่ำเบี้ยประกันภัยรับ และนำรำยได้เหล่ำนัน้ มำเก็บไว้เพื่อให้ครอบคลุมถึงค่ำควำม
เสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ ในอนำคตได้อย่ำงพอเพียง โดยกำรนำไปลงทุนเพื่อก่อให้เกิดรำยได้จำกกำรลงทุน ซึง่ นโยบำย
ในกำรลงทุ น ของบริษัท ฯ เน้ นไปที่กำรลงทุ น ในพันธบัต รรัฐบำล หุ้น กู้ท่มี ีค วำมน่ ำเชื่อถือ สูง และหุ้น ทุน ในตลำด
หลักทรัพย์ทม่ี คี วำมเสีย่ งต่ำ กำรตัดสินใจในกำรลงทุนของบริษทั ฯ จะมีกำรวิเครำะห์ถงึ ควำมสัมพันธ์ของระยะเวลำและ
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนเปรียบเทียบกับค่ำสินไหมทดแทนทีจ่ ะต้องจ่ำยในอนำคตให้มคี วำมเหมำะสมมำกทีส่ ุด และ
คำนึงถึงควำมเพียงพอของเงินกองทุนของบริษทั ฯ ด้วย
มูลค่ำสินทรัพย์เงินลงทุนของบริษทั ฯ มีดงั ต่อไปนี้
หน่วย : ล้ำนบำท

ประเภทสินทรัพย์ลงทุน

ปี 2562
ราคาบัญชี
ราคาประเมิ น

ปี 2561
ราคาบัญชี ราคาประเมิ น

เงิ นฝากกับสถาบันการเงิ นและบัตร
เงิ นฝากสถาบันการเงิ น

510

510

529

529

ตราสารหนี้ (พันธบัตร หุ้นกู้ ตั ๋ว
สัญญาใช้เงิ น ตั ๋วแลกเงิ น หุ้นกู้
แปลงสภาพ และสลากออมทรัพย์)

2,653

2,678

2,375

2,381

ตราสารทุน ไม่รวมเงิ นลงทุนใน
บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม

5

35

6

39

หน่ วยลงทุน

-

-

-

-

เงิ นให้ก้ยู ืม เงิ นให้เช่าซื้อรถและให้
เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ ง

-

-

-

-

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ การซื้อหุ้น หุ้นกู้
หน่ วยลงทุน

-

-

-

-

ตราสารอนุพนั ธุ์

-

-

-

-

เงิ นลงทุนอื่น

-

-

-

-

3,168

3,223

2,910

2,949

รวมสิ นทรัพย์ลงทุน

7. ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประกันภัย รวมถึงผลการวิ เคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ มีรำยได้จำกค่ำเบี้ยประกันภัยรับ รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ และรำยได้จำกกำรลงทุน และมี
ค่ำใช้จ่ำยซึง่ ประกอบด้วยค่ำสินไหมทดแทนทีจ่ ่ำยให้ผเู้ อำประกันภัย ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ ต้นทุนขำยและกำรบริกำร
ดอกเบี้ยจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ซึง่ ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของบริษทั ฯ ขึน้ อยู่กบั ควำมสำมำรถในกำร
กำหนดอัตรำเบีย้ ประกันภัยได้อย่ำงเหมำะสม กำรจัดกำรควำมเสีย่ งจำกกำรรับประกันภัย ควำมมีประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำรสินทรัพย์ลงทุน และกำรควบคุมดูแลต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงเหมำะสม
รำยกำรทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ มีดงั ต่อไปนี้
หน่วย : ล้ำนบำท

รำยกำร

ปี 2562

ปี 2561

เบี้ยประกันภัยรวม

3,446

3,368

เบี้ยประกันภัยที่ถอื เป็ นรายได้ (สุทธิ )

1,041

965

รายได้จากการลงทุนสุทธิ และรายได้อื่น

75

75

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)

237

45

อัตรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ (ร้อยละ)
อัตรำส่วน

ปี 2562

ปี 2561

อัตราส่วนค่าสิ นไหมทดแทน (Loss Ratio)

40.8

43.7

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นธุรกิ จ
ประกันภัย (Expense Ratio)

36.4

56.9

อัตราส่วนรวม (Combined ratio)

77.1

100.6

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)

271.1

132.6

อัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (Return on
equity)

19.6

4.1

8. ความเพียงพอของเงิ นกองทุน
นโยบายและวัตถุประสงค์
บริษัทมีการบริหารจัดการเงินกองทุนโดยการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงเพื่อให้
สะท้อนถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละด้าน ซึ่งอยู่ภายในกรอบการกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยซึง่ กาหนดให้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต้องไม่ตากว่
่ า 140%
บริษัทกาหนดกรอบการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสีย่ งเพื่อสร้างความมั่นใจว่า บริษัทมีเงินกองทุน
เพียงพอกับระดับความเสี่ยงและเหมาะสมกับแนวทางในการดาเนินธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารความเสี่ยงที่ดี ทา
ให้การใช้เงินกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น และใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณา
และดาเนินมาตรการแก้ไขที่จาเป็นอย่างทันท่วงที นอกจากนี้บริษัทยังมีการทดสอบภาวะวิกฤตของการดารงเงินกองทุน
เพื่อให้บริษัทมั่นใจถึงความแข็งแกร่งและมั่นคงของเงินกองทุนของบริษัท โดยความเสี่ยงที่บริษัทนามาพิจารณาตามกรอบ
ของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านประกันภัย,
ความเสี่ยงด้านตลาด, ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว และเพิม่ ความโปร่งใสโดยมีการประเมิน
มูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินรวมถึงการใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัยให้เป็นไปตามหลักมูลค่ายุตธิ รรมหรือราคาตลาด
กระบวนการบริหารจัดการการประเมินความเพียงพอ
บริษัทมีการจัดทาการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนและรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้แก่ผู้บริหาร
เป็นรายไตรมาสเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการวางกลยุทธ์และดาเนินธุรกิจ

รายปี
หน่วย : ล้ำนบำท

รายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

สิ นทรัพย์รวม

5,061

6,352

หนี้ สินรวม

4,157

5,617

- หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย

2,360

3,904

- หนี้ สินอื่น

1,797

1,713

ส่วนของเจ้าของ

904

735

474.65

319.18

เงิ นกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้ทงั ้ หมด

904

735

เงิ นกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย

190

230

อัตราส่วนความเพียงพอของเงิ นกองทุน (ร้อยละ)

หมำยเหตุ - เงินกองทุนเป็นเงินกองทุนตำมรำคำประเมิน ตำมประกำศว่ำด้วยกำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของบริษทั

9. งบการเงิ น และหมายเหตุประกอบงบการเงิ นสาหรับรอบปี ปฏิ ทินที่ล่วงมาที่ผสู้ อบ
บัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
งบกำรเงิน ประจำปี 2562 ทีผ่ สู้ อบบัญชีได้สอบทำนแล้ว สำมำรถเข้ำไปศึกษำข้อมูลได้โดย คลิกทีน่ ่ี

