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ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล 
 

1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใน  
การประกอบธุรกิจตามที่ก าหนดไว้ รวมถึงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียด
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญ ช่องทางการติดต่อกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง 
พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย    
1.1 ประวัติบริษทั                
https://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=1&idMenu=86  
 
1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 

บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) มีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจมุ่งเน้นลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง 
(Customer Centric) ผ่ำนผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรของทิพยประกันภัย บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินธุรกิจ
เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรด ำเนินธุรกิจรองรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยี  
หรือกำรเข้ำมำแข่งขันของกลุ่ม Start Up ที่มีบทบำทต่อกำรเปลี่ยนแปลงธุรกิจประกันภัยในอนำคต โดยกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน รวมถึงกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทในกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือน ำบริษัทฯ  เข้ำสู่
กำรเป็นบริษัทประกันวินำศภัยครบวงจรและกำรเป็นผู้น ำบริษัทประกันภัยทำงด้ำนดิจิทัล ดังนั้น บริษัทฯ ได้ก ำหนด
กลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจไว้ 5 ด้ำน ดังนี้ 

1. กำรสร้ำงก ำไรอย่ำงยั่งยืน 
 กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่และรูปแบบกำรให้บริกำรแบบใหม่ 
 กำรขยำยคู่ค้ำใหม่ 
 กำรขยำยช่องทำงกำรขำยใหม่ 
 กำรรักษำลูกค้ำเดิม 

2. กำรบริหำรต้นทุนกำรด ำเนินงำน 
 กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ  

3. กำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน 
 กำรเชื่อมโยงและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน 
 กำรควบคุมภำยใน 

4. กำรพัฒนำบุคลำกร 
 กำรวำงแผนก ำลังด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
 กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 

5. กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 กำรเตรียมควำมพร้อมระบบสำรสนเทศให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน  

https://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=1&idMenu=86
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1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินกำรประกอบธุรกิจ ดังนี้ 
1. ธุรกิจประกันวินำศภัย (Non-Life Insurance) แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ กำรประกันอัคคีภัย 

กำรประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง กำรประกันภัยรถยนต์ และกำรประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
2. ธุรกิจกำรลงทุน บริษัทฯ สำมำรถประกอบธุรกิจกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย  

ภำยใต้กำรควบคุมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยน ำเงิน 
ที่เหลือจำกธุรกิจประกันภัยไปลงทุนในรูปแบบต่ำงๆ อำทิ กำรฝำกเงินกับสถำบันกำรเงิน ตั๋วสัญญำใช้เงิน พันธบัตร
รัฐบำล และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยำว 
 

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์บริการที่ส าคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัย 
แยกตามประเภทของการรับประกันภัย 
บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยและกำรให้บริกำรส ำหรับลูกค้ำ ดังนี้ 

      ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทฯ มีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ 
- กำรประกันอัคคีภัย  เป็นกำรให้ควำมคุ้มครองควำมเสียหำยอันเกิดจำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ และกำรระเบิด 

จำกแก๊สเพ่ือใช้ในกำรหุงต้ม และภัยที่ไม่ได้รับควำมคุ้มครองตำมเงื่อนไขควำมคุ้มครองทั่วไปของกรมธรรม์
แต่สำมำรถขอซื้อเพ่ือขยำยควำมคุ้มครองเพ่ิมเติมได้แก่ ภัยน้ ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภัยลูกเห็บ และภัยลม
พำยุ โดยทรัพย์สินเอำประกันภัยสำมำรถแบ่งออกเป็น สิ่งปลูกสร้ำง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้งตรึงตรำ สต๊อกสินค้ำ เครื่องจักร และอ่ืน ๆ กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำมำรถแบ่งออกเป็น  
กำรประกันอัคคีภัยเพื่อที่อยู่อำศัยและกำรประกันอัคคีภัยทั่วไป 
- กำรประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง เป็นกำรให้ควำมคุ้มครองควำมเสียหำย หรือสูญหำยของทรัพย์สิน 

เอำประกันภัย ซึ่งแบ่งออกเป็น กำรประกันภัยสินค้ำ กำรประกันภัยตัวเรือ และกำรประกันภัยควำมรับผิด
ของผู้รับขนส่ง ในระหว่ำงท ำกำรขนส่งระหว่ำงประเทศหรือภำยในประเทศ ซึ่งอำจเกิดควำมเสียหำย  
หรือสูญหำยจำกสำเหตุภัยทำงธรรมชำติหรืออุบัติเหตุ อำทิ เรือล่ม เรือเกยตื้น เรือชนกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด  
เรือระเบิด เรือไฟไหม้ ซึ่งกำรขนส่งสำมำรถท ำกำรขนส่งได้ทั้งทำงทะเล ทำงน้ ำ ทำงบก และทำงอำกำศ  
- กำรประกันภัยรถยนต์ เป็นกำรให้ควำมคุ้มครองควำมเสียหำยหรือสูญหำยของรถยนต์ที่เอำประกันภัย  

อันเกิดจำกสำเหตุภัยทำงธรรมชำติหรืออุบัติเหตุ โดยสำมำรถแบ่งกำรประกันภัยรถยนต์ออกเป็น  
2 ประเภทคือ กำรประกันภัยรถยนต์ภำคบังคับและกำรประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ  
- กำรประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นกำรประกันควำมเสียหำยที่เกิดกับบุคคลหรือทรัพย์สินประเภทอ่ืน 

นอกเหนือจำกกำรประกันภัยทั้ง 3 ประเภทข้ำงต้น โดยสำมำรถจัดแบ่งออกเป็นกลุ่ม ดังนี้ กำรประกันภัย
เกี่ยวกับบุคคล อำทิ กำรประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กำรประกันภัยอุบัติเหตุเดินทำง กำรประกันภัย
สุขภำพ กำรประกันภัยโรคร้ำยแรง กำรประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์สิน อำทิ กำรประกันภัยส ำหรับเงิน  
กำรประกันภัยโจรกรรม กำรประกันภัยเครื่องจักร กำรประกันภัยเครื่องบิน กำรประกันภัยปิโตรเคมี 
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และพลั งงำน และกำรประกันภัยควำมเสี่ ยงภัยทุกชนิด กำรประกันภัย เกี่ ยวกับควำมรับผิด 
ต่อบุคคลภำยนอก อำทิ กำรประกันภัยวิชำชีพ กำรประกันภัยผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
 
การบริการด้านประกันภัย 
บริษัทฯ ให้บริกำรลูกค้ำด้ำนประกันภัยตั้งแต่กำรซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยจนถึงกำรเรียกร้องสินไหมทดแทน

โดยด ำเนินนโยบำยสินไหมน ำตลำดและกำรบริกำรด้ำนประกันภัยที่เป็นเลิศ บริษัทฯ  ได้น ำเทคโนโลยีเข้ำมำ
ให้บริกำรในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ลูกค้ำในด้ำนต่ำงๆ  ดังนี้ 

- TIP Insure M Application ส ำหรับรองรับกำรใช้บริกำรด้ำนผลิตภัณฑ์ประกันภัยและกำรบริกำรอ่ืนๆ 
ของบริษัทฯ  

- TIP Flash Claim Application ส ำหรับให้ลูกค้ำได้ท ำสินไหมด้วยตนเองผ่ำนโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้อง
เสียเวลำรอคอยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  

- TIP Call Centre 1736 เป็นช่องทำงในกำรให้ลูกค้ำเข้ำมำสอบถำมหรือใช้บริกำร รวมถึงกำรแจ้งสินไหม
ที่คอยบริกำรดูแลต้อนรับตลอด 24 ชั่วโมง 

- Facebook Fanpage "ทิพยประกันภัย" เป็นช่องทำง Online ในกำรดูแลและสื่อสำรกับประชำชนได้รับ
ทรำบถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยและกำรบริกำรของบริษัทฯ  

  

 
หมำยเหตุ : ข้อมูลมำจำกรำยงำนประจ ำปี 

 
 
 

หน่วย : ลา้นบาท

ตวั
เรือ

สิน
คา้

ภา
คบ

งัค
บั

ภา
คส

มคั
รใ
จ

คว
าม
เสี่
ยง
ภยั

ทรั
พย

ส์ิน

คว
าม
รับ

ผิด
ต่อ

บคุ
คล

ภา
ยน

อก

วิศ
วก

รร
ม

อุบ
ตัิเห

ตุส่
วน

บคุ
คล

สุข
ภา
พ

อื่น
ๆ

จ  านวน
เบ้ีย
ประกนัภยั
รับโดยตรง

1,778.87 120.10 164.25 340.66 2,436.64 4,502.92 138.24 530.49 7,499.78 301.46 1,694.45 19,507.86

สดัส่วน
ของเบ้ีย
ประกนัภยั
 (ร้อยละ)

9.12 0.62 0.84 1.75 12.49 23.08 0.71 2.72 38.43 1.55 8.69 100.00

รายการ
รวม

(ปี 2560)

การ
ประกนั
อคัคีภยั

การประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง

การประกนัภยั
รถยนต์

การประกนัภยัเบด็เตล็ด

ข้อมูลเชิงปริมาณมรีายละเอียด ดงันี้    
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1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัย    
1.5.1  ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 

1. ฝ่ายสินไหมรถยนต์ 
 ขั้นตอนและวิธีกำรเรียกร้องค่ำสินไหมฯ 
 https://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=32&idMenu=55  

 เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำสินไหมฯ 
1. กรณีจัดซ่อมกับศูนย์ซ่อมมำตรฐำนในสัญญำ 

https://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=580&idMenu=496  
2. กรณีจัดซ่อมกับอู่นอกสัญญำ 

https://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=581&idMenu=497  

3. กรณีทรัพย์สินเสียหำย 
https://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=582&idMenu=498  

4. กรณีบำดเจ็บ ทุพพลภำพ 
https://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=583&idMenu=499  

5. กรณีเสียชีวิต 
https://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=584&idMenu=500  

6. กรณีควำมคุ้มครองเพ่ิมเติมส ำหรับ TIP LADY 
https://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=611&idMenu=544  

 2. สินไหมสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง 
 ขั้นตอนและวิธีกำรเรียกร้องค่ำสินไหมฯ 

https://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=550&idMenu=459  

 เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำสินไหมฯ 
https://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=568&idMenu=482  

  3. สินไหมทั่วไป 
 ขั้นตอนและวิธีกำรเรียกร้องค่ำสินไหมฯ 

    https://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=574&idMenu=488 

 เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำสินไหมฯ 
 https://www.dhipaya.co.th/USERFILES/FILE/GENERALCLAIM_DOC.PDF?idMenu=489                  

     
1.5.2  วิธีการติดต่อบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน 

https://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=633&idMenu=568 
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https://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=611&idMenu=544
https://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=550&idMenu=459
https://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=568&idMenu=482
https://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=574&idMenu=488
https://www.dhipaya.co.th/USERFILES/FILE/GENERALCLAIM_DOC.PDF?idMenu=489
https://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=633&idMenu=568
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2.  กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดใน                   
การด าเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว 
2.1 กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

https://goo.gl/LrYd7n       
 

2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท  
https://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=3&idMenu=88 

 

2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท 
2.3.1 คณะกรรมกำร 

 ชื่อและต ำแหน่ง 
https://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=358&idMenu=238  

 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ 
https://www.dhipaya.co.th/userfiles/file/คณะกรรมการ/คณะกรรมการบรษัิท.PDF  

2.3.2 ผู้บริหำร 
 ชื่อและต ำแหน่ง 

https://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=436&idMenu=316  

 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ 
https://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=643&idMenu=579  
 

2.4 คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย 6 คณะ ได้แก่  

2.4.1 คณะกรรมกำรบริหำร 
https://www.dhipaya.co.th/userfiles/file/คณะกรรมการ/คณะกรรมการบรหิาร.PDF 

2.4.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
https://www.dhipaya.co.th/userfiles/file/คณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบ.PDF 

2.4.3 คณะกรรมกำรบริหำรกำรลงทุน 
https://www.dhipaya.co.th/userfiles/file/คณะกรรมการ/คณะกรรมการบรหิารการลงทนุ.PDF  

2.4.4 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
https://www.dhipaya.co.th/userfiles/file/คณะกรรมการ/คณะกรรมการบรรษัทภบิาล.PDF 

2.4.5 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
https://www.dhipaya.co.th/userfiles/file/คณะกรรมการ/คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง.PDF 

          2.4.6 คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
https://www.dhipaya.co.th/userfiles/file/คณะกรรมการ/คณะกรรมการสรรหาก าหนดคา่ตอบแทน.PDF  
 

2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร  
https://www.dhipaya.co.th/userfiles/AnnualReport60/Dhipaya_2017_th/Dhipya_2017_th.html#p=70       

 
 
 
 

https://goo.gl/LrYd7n
https://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=3&idMenu=88
https://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=358&idMenu=238
https://www.dhipaya.co.th/userfiles/file/คณะกรรมการ/คณะกรรมการบริษัท.PDF
https://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=436&idMenu=316
https://www.dhipaya.co.th/insurance/insurance.asp?ID=643&idMenu=579
https://www.dhipaya.co.th/userfiles/file/คณะกรรมการ/คณะกรรมการบริหาร.PDF
https://www.dhipaya.co.th/userfiles/file/คณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบ.PDF
https://www.dhipaya.co.th/userfiles/file/คณะกรรมการ/คณะกรรมการบริหารการลงทุน.PDF
https://www.dhipaya.co.th/userfiles/file/คณะกรรมการ/คณะกรรมการบรรษัทภิบาล.PDF
https://www.dhipaya.co.th/userfiles/file/คณะกรรมการ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง.PDF
https://www.dhipaya.co.th/userfiles/file/คณะกรรมการ/คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน.PDF
https://www.dhipaya.co.th/userfiles/AnnualReport60/Dhipaya_2017_th/Dhipya_2017_th.html#p=70
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2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)   

บริษัทฯ ได้ก ำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ให้กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทฯ ในรูป
ของเงินรำงวัล เบี้ยประชุม บ ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตำมข้อบังคับหรือตำมที่ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอน หรือวำงเป็นหลักเกณฑ์  
และจะก ำหนดไว้เป็นครำวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจำกนั้นให้ได้รับ
เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม ควำมดังกล่ำวไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ
พนักงำน หรือลูกจ้ำงของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรในอันที่จะได้รับค่ำตอบแทนและผลประโยชน์  
ในฐำนะที่เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของบริษัทฯ    
 
3. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์   
    และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)  
      3.1 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)  
           https://www.dhipaya.co.th/USERFILES/FILE/ปผว/นโยบายความเสีย่ง.PDF?idMenu=583  

 
      3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM) 
 บริษัทฯ ได้มีกำรก ำหนดกรอบของควำมต่ำงระหว่ำง Duration ของสินทรัพย์ลงทุนกับหนี้สินตำมสัญญำ
ประกันภัยให้อยู่ในระดับที่สำมำรถยอมรับได้ เพ่ือจ ำกัดควำมเสี่ยงด้ำนตลำดที่อำจเกิดขึ้นได้ จำกกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำดอกเบี้ย    

 
หมำยเหตุ  
- รำคำบัญชี หมำยถึง สินทรัพย์และหนีส้ิน ที่ประเมินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
- รำคำประเมิน หมำยถึง สินทรัพยแ์ละหนี้สินที่ประเมินตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำดว้ยกำรประเมิน
รำคำทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินำศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในกำรก ำกบัควำมมั่นคงทำงกำรเงินของบริษัทประกันภยั และเพื่อให้มั่นใจว่ำ
บริษัทมีควำมสำมำรถในกำรจำ่ยผลประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัยได้อย่ำงครบถ้วนแก่ผู้เอำประกันภัย 

หน่วย : ลา้นบาท

ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน
สินทรัพยล์งทนุ
(Total Investment Assets)
สินทรัพยส์ภาพคล่อง
(Total Liquid Assets)
หน้ีสินรวม 41,893.43              42,671.97              48,592.82              49,883.09              
หน้ีสินตามสญัญาประกนัภยั 20,221.30              21,045.54              23,804.21              25,135.73              

17,451.25              17,459.52              16,014.17              16,019.67              

รายการ
ปี 2560 ปี 2559

18,352.32              18,530.83              17,112.90              17,615.40              

ข้อมูลเชิงปริมาณมรีายละเอียด ดงันี้    

https://www.dhipaya.co.th/USERFILES/FILE/ปผว/นโยบายความเสี่ยง.PDF?idMenu=583
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4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของ
บริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และ
การกระจุกตัวจากการรับประกันภัย 

บริษัทฯ มีกำรคำดกำรณ์ควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดข้ึน บนควำมเสี่ยงที่มีอยู่ (risk exposure) โดยใช้วิธีทำง
คณิตศำสตร์ประกันภัย และข้อมูลสถิติในอดีตมำค ำนวณค่ำประมำณกำรที่ดีที่สุดของค่ำสินไหมทดแทนที่คำดว่ำ  
จะเกิดขึ้นในระยะเวลำเอำประกันภัยที่เหลืออยู่จำกวันประเมิน 

ควำมเสี่ยงจำกกำรรับประกันภัยของบริษัทมำจำกควำมผันผวนของผลกำรรับประกันภัยที่ไม่เป็นไปตำม
คำดหมำย ซี่งมีควำมเสี่ยงหลักมำจำกควำมผันผวนในหนี้สินจำกสัญญำประกันภัย ที่ประกอบไปด้วยส ำรอง  
ค่ำสินไหมทดแทน และส ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้ โดยบริษัทฯ มีกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว 
(sensitivity analysis) ของเงินกองทุนจำกควำมผันผวนดังกล่ำว นอกจำกนี้  ยังมีกำรทดสอบภำวะวิกฤต  
(stress test) เพ่ือท ำกำรประเมินควำมเพียงพอเงินกองทุนในกรณีที่มีมหันตภัยเกิดข้ึน 

บริษัทฯ มีกำรรับประกันภัยที่หลำกหลำยในแต่ละประเภทกำรประกันภัย เช่น ประกันอัคคีภัย ประกันภัย
ทำงทะเลและกำรขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยมีกำรตั้งหลักเกณฑ์กำรรับควำมเสี่ยง 
จำกกำรรับประกันภัยไว้เองให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพำะของแต่ละประเภทกำรประกันภัย โดยก ำหนดระดับ  
ควำมเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้โดยพิจำรณำต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 10  
ของเงินกองทุนของบริษัท หรือตำมข้อก ำหนด ระเบียบข้อบังคับของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม 
กำรประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัทฯ ยังก ำหนดสัดส่วนกำรรับเสี่ยงภัยไว้เองตำมประเภทของกำรประกันภัย  
โดยน ำข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือภัยที่จะเอำประกันภัยมำประเมินควำมเสี่ยงที่จะอำจจะเกิดขึ้น ควำมเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ และควำมเสี่ยงส่วนที่จะจัดสรรสัดส่วนกำรรับประกันภัยสูงสุดต่อภัยหรือต่อเหตุกำรณ์อย่ำงชัดเจน พร้อมทั้งระบุ
องค์ประกอบกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงตำมแนวทำงที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้ 

บริษัทฯ มีกำรจัดท ำคู่มือกำรพิจำรณำรับประกันภัย (Underwriting Guidelines) เพ่ือก ำหนดสัดส่วน 
กำรรับเสี่ยงภัยไว้เอง และสัดส่วนที่จะจัดท ำประกันภัยต่อในแต่ละภัย โดยในคู่มือดังกล่ำว บริษัทฯ จะแบ่งกลุ่ม 
ของภัยต่ำงๆ ตำมระดับควำมเสี่ยงออกเป็นประเภทต่ำงๆ จัดตำมล ำดับของควำมเสี่ยงภัยระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
และระดับ 4 โดยระดับ 1 มีควำมเสี่ยงต่ ำที่สุด และระดับ 4 มีควำมเสี่ยงสูงที่สุด และบริษัทฯ ได้น ำผลกำร
ด ำเนินงำนจำกรับประกันภัยจำกกลุ่มภัยต่ำงๆ เพ่ือน ำมำวิเครำะห์และปรับเปลี่ยนสัดส่วนกำรรับเสี่ยงภัยไว้เอง  
อยู่เสมอ หำกกลุ่มภัยใดที่มีผลกำรด ำเนินงำนดี บริษัทฯ จะเพ่ิมสัดส่วนในกำรรับเสี่ยงภัยไว้เองเพ่ิมขึ้น และในทำง
ตรงกันข้ำม หำกกลุ่มภัยใดมีผลกำรด ำเนินงำนที่ไม่ดี บริษัทฯ จะลดสัดส่วนในกำรรับเสี่ยงภัยไว้เองและใช้เครื่องมือ
ด้ำนกำรเอำประกันภัยต่อมำช่วยจัดกำรควำมเสี่ยงนั้นๆ   
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นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ เพ่ือจัดท ำรำยงำนเพ่ือติดตำมและตรวจสอบ
ข้อมูลกำรกระจุกตัวของกำรรับประกันภัยของบริษัทฯ อยู่เสมอเพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำภัยที่บริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เอง
ทั้งหมดนั้น มีกำรซื้อควำมคุ้มครองจำกผู้รับประกันภัยต่อไว้อย่ำงเพียงพอกับควำมเสี่ยงจำกกำรรับประกันภัย  
ที่เพ่ิมข้ึนตลอดช่วงระยะเวลำ 

บริษัทฯ มีกำรจัดสรรประกันภัยต่อที่เหมำะสมกับลักษณะและประเภทของภัย และได้ระบุขั้นตอนกำร
คัดเลือกและจัดท ำประกันภัยต่อไว้ในระบบบริหำรคุณภำพของบริษัทฯ โดยแยกตำมประเภทของสัญญำประกันภัย
ต่อดังนี้ 

1. กำรประกันภัยต่อแบบเฉพำะรำย (Facultative) ส ำหรับภัยที่มีลักษณะพิเศษ หรือภัยที่มีขนำดใหญ่  
โดยส่วนมำกจะเป็นภัยที่อยู่ในข้อยกเว้นของกำรประกันภัยต่อแบบก ำหนดสัดส่วน (Proportional Treaty) มีควำม
เสี่ยงสูง หรือมีทุนประกันภัยสูงเกินกว่ำควำมสำมำรถสูงสุดที่ก ำหนดไว้ในกำรประกันภัยต่อแบบก ำหนดสัดส่วน  

2. กำรประกันภัยต่อแบบก ำหนดสัดส่วน (Proportional Treaty) ใช้ส ำหรับภัยจ ำนวนมำกที่มีลักษณะ
เหมือนๆ กัน โดยบริษัทฯ และผู้รับประกันภัยต่อจะก ำหนดเงื่อนไขต่ำงๆ ของสัญญำล่วงหน้ำไว้อย่ำงชัดเจน  
หำกบริษัทฯ รับประกันภัยที่มีเง่ือนไขเป็นไปตำมสัญญำ ก็สำมำรถน ำงำนดังกล่ำวจัดสรรเข้ำสัญญำได้ทันที  

3. สัญญำแบบไม่ก ำหนดสัดส่วน (Non-Proportional Treaty) ใช้ส ำหรับคุ้มครองควำมเสียหำยส่วนเกิน
กว่ำจ ำนวนที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้ว่ำจะรับเสี่ยงภัยไว้เอง (Deductible) จำกภัยต่อครั้งหรือจำกเหตุกำรณ์หนึ่ง
เหตุกำรณ์ตำมที่ได้ระบุไว้ในสัญญำ 

4. กำรประกันภัยต่อส ำหรับมหันตภัย (Catastrophe Reinsurance) ใช้ส ำหรับคุ้มครองควำมเสียหำย
สะสมที่เกิดจำกมหันตภัยใหญ่ๆ ในหนึ่งเหตุกำรณ์ ได้แก่ ภัยน้ ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว เป็นต้น 

 
บริษัทฯ ได้ก ำหนดคุณสมบัติของผู้รับประกันภัยต่อ โดยผู้รับประกันภัยต่อในประเทศจะต้องมีอัตรำส่วน

ควำมเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 150 ส่วนผู้รับประกันภัยต่อ
ต่ำงประเทศ จะต้องได้รับกำรจัดอันดับควำมมั่นคงทำงกำรเงิน (Financial Strength Rating) ไม่ต่ ำกว่ำ A- โดย 
S&P หรือเทียบเท่ำ นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังก ำหนดขีดจ ำกัดกำรกระจุกตัวของผู้รับประกันภัยต่อแต่ละรำย โดย
ก ำหนดให้ผู้รับประกันภัยต่อแต่ละรำยไม่สำมำรถรับประกันภัยต่อเกินกว่ำร้อยละ 50 ของพอร์ตกำรรับประกันภัย
ของบริษัทฯ และมีกำรตรวจสอบติดตำมผลกำรกระจุกตัวอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำรจัดท ำกำรประเมินควำมเพียงพอของแผนกำรประกันภัยต่อ โดยมอบหมำยให้  
ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงและคณิตศำสตร์ประกันภัย จัดท ำกำรทดสอบภำวะวิกฤต เพ่ือทดสอบควำมทนทำน 
ของแผนกำรประกันภัยต่อและแสดงผลกำรทดสอบควำมเพียงพอ เพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ ได้มีกำรท ำประกันภัยต่อ
ที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
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5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย    

สำมำรถดูรำยละเอียดได้จำกหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ในรำยงำนประจ ำปี 2560 ดังนี้ 
 
 หัวข้อ 2. นโยบำยบัญชี: ข้อ 2.4 ส ำรองเบี้ยประกันภัย และข้อ 2.5 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหม

ทดแทนค้ำงจ่ำย  
https://www.dhipaya.co.th/userfiles/AnnualReport60/FS_Dhipaya_2017_th/mobile/index.html#p=49 

 

 หัวข้อ 3. ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ: ข้อ 3.5 กำรวัดมูลค่ำของ
หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย และข้อ 3.6 ส ำรองควำมเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด 
https://www.dhipaya.co.th/userfiles/AnnualReport60/FS_Dhipaya_2017_th/mobile/index.html#p=75   

 

  
หมำยเหตุ  
- รำคำบัญชี หมำยถึง มูลค่ำหนี้สินจำกสัญญำประกันภัย ที่ประเมินตำมมำตรฐำนกำรบัญชี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักลงทุนผู้วิเครำะห์ทำงกำรเงินเข้ำใจ
ถึงมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของหนี้สินจำกสัญญำประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับตำมหลักกำรทำงบัญชีในประเทศไทย ซ่ึงมูลค่ำดังกล่ำวจะต้องผ่ำนก ำรรับรอง
จำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว 
- รำคำประเมิน หมำยถึง มูลค่ำหนี้สินจำกสัญญำประกันภัย ที่ประเมินตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วย
กำรประเมินรำคำทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินำศภัยเพื่อวัตถุประสงค์หลักในกำรก ำกับควำมมั่นคงทำงกำรเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้
มั่นใจว่ำบริษัทมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยผลประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัยได้อย่ำงครบถ้วนแก่ผู้เอำประกันภัยซ่ึงจะต้องประเมินโดยนักคณิตศำสตร์
ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญำตจำกนำยทะเบียนตำมหลักกำรทำงคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ได้รับกำรยอมรับ สมมติฐำนที่ใช้ในกำรประเมินจะต้องสอดคล้อง
กับประสบกำรณ์จริงหรือในกรณีที่บริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออำจอ้ำงอิงจำกประสบกำรณ์ของอุตสำหกรรมและปรับให้เหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของ
พอร์ตกำรรับประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจำกนี้ มูลค่ำส ำรองประกันภัยดังกล่ำวจะต้องรวมถึงค่ำเผื่อควำมผันผวน (Provision of Adverse Deviation  
: PAD) ซ่ึงให้เปน็ไปตำมที่ส ำนักงำนคปภ. ก ำหนด 

หน่วย : ลา้นบาท
รายการ จ านวน  (ปี 2560)

ส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ 15,668.69                                
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 2,303.79                                  
เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 0.00                                          

หน่วย : ลา้นบาท
รายการ จ านวน (ปี 2560)

ส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ 15,668.69                                
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 2,303.79                                  
เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 0.00                                          

หน่วย : ลา้นบาท

ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั
        - ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรายได้
           (Premium Liabilities)
        - ส ารองค่าสินไหมทดแทน
           (Claim liabilities)

9,016.55                11,010.02              12,287.21              14,950.79              

รายการ
ปี 2560 ปี 2559

11,204.75              10,035.52              11,517.00              10,184.94              

ข้อมูลเชิงปริมาณมรีายละเอียด ดงันี้    

ข้อมูลเชิงปริมาณมรีายละเอียด ดงันี้    

https://www.dhipaya.co.th/userfiles/AnnualReport60/FS_Dhipaya_2017_th/mobile/index.html#p=49
https://www.dhipaya.co.th/userfiles/AnnualReport60/FS_Dhipaya_2017_th/mobile/index.html#p=75
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ข้อสังเกตุ ในบำงช่วงเวลำของกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มูลค่ำหนี้สินจำกสัญญำประกันภัยอำจมีควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำบัญชีและรำคำประเมินอย่ำงมี
นัยส ำคัญ อันเนื่องมำจำกวัตถุประสงค์และวิธีกำรที่แตกต่ำงกันในกำรประเมินตำมที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ทั้งนี้ผู้ที่จะน ำข้อมูลไปใช้ควรศึกษำและท ำควำมเข้ำใจ
ถึงวัตถุประสงค์แนวทำงกำรประเมินรำคำหนี้สินจำกสัญญำประกันภัยทั้งสองให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ 

 
6. การลงทุนของบริษัท  
 

การลงทุน 

 นโยบายการลงทุน 
บริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทุน ที่จัดท ำข้ึนเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงรวมกำรออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ กำรรับประกันภัย กำรท ำสัญญำประกันภัยต่อ กำรบริหำรทรัพย์สินและหนี้สิน ฐำนะเงินกองทุนระดับ
ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผลตอบแทนที่คำดหวัง ควำมพร้อมของระบบงำนและบุคลำกรในกำรรองรับกำรลงทุน 
 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือควบคุมดูแลให้กำรลงทุนและกำรประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทฯ มีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์  
โดยค ำนึงถึงควำมมั่นคง สถำนะทำงกำรเงิน กำรด ำเนินงำนของบริษัท รวมถึงหลักธรรมำภิบำลและกำรบริหำร  
ควำมเสี่ยง โดยกำรบริหำรสินทรัพย์นั้นจะต้องสอดคล้องกับลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ประกันวินำศภัย 
และเหมำะสมต่อภำระผูกพันที่บริษัทมีต่อผู้เอำประกันภัย ทั้งในรูปกระแสเงินสด จ ำนวนเงิน ระยะเวลำและสกุลเงิน 
 กระบวนการ 

บริษัทฯ มีกำรก ำกับดูแลและควบคุมกำรบริหำรกำรลงทุนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของบริษัทฯ โดยมีกำร
จัดท ำแผนกำรลงทุนประจ ำปี และกำรก ำหนดข้อจ ำกัด ขอบเขตกำรลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท 

 
การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น 
 นโยบาย 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับฐำนะควำมมั่นคงทำงกำรเงินของบริษัทฯ และด ำเนินธุรกิจกำรรับประกันภัย 
ซึ่งเป็นธุรกิจหลักเป็นอันดับแรก และค ำนึงถึงหลักธรรมำภิบำลและกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยบริษัทฯ ได้ก ำหนดให้
สำมำรถประกอบธุรกิจอ่ืนได้ตำมประเภทที่ระบุไว้ในประกำศคปภ. เรื่องกำรลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัท
ประกันวินำศภัย พ.ศ.2556 ทั้งนี้ กำรลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนนี้ต้องเป็นไปเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัย หรือเพ่ือเป็นกำรใช้ทรัพยำกรหรือควำมเชี่ยวชำญที่บริษัทฯ มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ก่อให้เกิด
ควำมเสี่ยงอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อบริษัทฯ 
 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือก ำหนดและมอบหมำยควำมรับผิดชอบของฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงก ำหนดแนวทำงและขั้นตอนวิธีกำรในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน โดยให้เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของหน่วยงำนก ำกับที่เก่ียวข้อง 
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 กระบวนการ 
บริษัทฯ มีกำรก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำงควำม

เข้ำใจ รวมถึงกำรระบุหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ประสำนงำนและผู้มีอ ำนำจอนุมัต ิ
 
วิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ลงทุน 

1. ตรำสำรทุนที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 
บริษัทฯ ได้มีกำรประเมินมูลค่ำของตรำสำรทุนที่มีกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ โดยใช้รำคำรับซื้อสุดท้ำย 

และเนื่องจำกตรำสำรทุนจ ำเป็นต้องบันทึกเป็นเพ่ือค้ำหรือเผื่อขำยตำมมำตรฐำนบัญชีฉบับปัจจุบัน ส่งผลให้มูลค่ำ  
ที่รำยงำนในงบกำรเงิน และรำยงำนควำมเพียงพอของเงินกองทุนมีมูลค่ำเท่ำกัน 

2. ตรำสำรทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 
บริษัทฯ ได้มีกำรบันทึกมูลค่ำที่รำยงำนในงบกำรเงินตำมมูลค่ำที่บริษัทฯ ได้จ่ำยจริงในวันที่ซื้อสินทรัพย์มำ 

แต่รำยงำนควำมเพียงพอของเงินกองทุน ได้มีกำรประเมินมูลค่ำโดยวิธีกำรตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม
กำรประกอบธุรกิจประกันภัยได้ก ำหนดไว้ ได้แก่ กำรคิดลดกระแสเงินสดโดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด และอัตรำ
กำรคิดลดตำมลักษณะโครงสร้ำงทำงกำรเงินของบริษัทนั้นๆ ประกอบกับควำมเสี่ยงด้ำนธุรกิจซึ่งอ้ำงอิงจำกบริษัทฯ
ที่มีลักษณะคล้ำยกันที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 

3. กองทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและอสังหำริมทรัพย์ 
บริษัทฯ ได้มีกำรประเมินมูลค่ำของกองทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและอสังหำริมทรัพย์โดยใช้รำคำรับซื้อสุดท้ำย  

และเนื่องจำกกองทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและอสังหำริมทรัพย์จ ำเป็นต้องบันทึกเป็นเพ่ือค้ำหรือเผื่อขำยตำมมำตรฐำน
บัญชีฉบับปัจจุบัน ส่งผลให้มูลค่ำท่ีรำยงำนในงบกำรเงิน และรำยงำนควำมเพียงพอของเงินกองทุนมีมูลค่ำเท่ำกัน 

4. ตรำสำรหนี้ที่มีจุดประสงค์ที่จะถือจนครบก ำหนด 
บริษัทฯ ได้มีกำรบันทึกมูลค่ำที่รำยงำนในงบกำรเงินตำมรำคำทุนหลังจำกตัดจ ำหน่ำยแล้ว แต่ในรำยงำน

ควำมเพียงพอของเงินกองทุนได้ใช้มูลค่ำประเมินที่อ้ำงอิงจำกกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ  โดยให้สะท้อนรำคำ
ตลำดที่เป็นธรรม ทำงสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยได้ค ำนวนมำเพ่ือประเมินรำคำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ที่มี 
สภำพคล่องน้อย ส่งผลให้เกิดควำมแตกต่ำงของจ ำนวนที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินและจ ำนวนที่แสดงในรำยงำนควำม
เพียงพอของเงินกองทุน 

5. ตรำสำรหนี้ที่มีจุดประสงค์ที่จะถือเพ่ือค้ำ 
บริษัทฯ ได้มีกำรบันทึกมูลค่ำที่รำยงำนในงบกำรเงินและในรำยงำนควำมเพียงพอของเงินกองทุนตำมมูลค่ำ

ประเมินที่อ้ำงอิงจำกกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิโดยให้สะท้อนรำคำตลำดที่เป็นธรรม ทำงสมำคมตลำดตรำสำร
หนี้ไทยได้ค ำนวนมำเพ่ือประเมินรำคำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ จึงท ำให้มีมูลค่ำเท่ำกัน 

6. ตรำสำรหนี้ที่มีจุดประสงค์ท่ีจะถือเผื่อขำย 
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บริษัทฯ ได้มีกำรบันทึกมูลค่ำที่รำยงำนในงบกำรเงินและในรำยงำนควำมเพียงพอของเงินกองทุนตำมมูลค่ำ
ประเมินที่อ้ำงอิงจำกกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิโดยให้สะท้อนรำคำตลำดที่เป็นธรรม ทำงสมำคมตลำดตรำสำร
หนี้ไทยได้ค ำนวนมำเพ่ือประเมินรำคำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ จึงท ำให้มีมูลค่ำเท่ำกัน 

หน่วย : ลา้นบาท

ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน
เงินฝากสถาบนัการเงิน และบตัรเงินฝากสถาบนั
การเงิน

6,250.16             6,250.16             4,434.54             4,434.54             

ตราสารหน้ี (พนัธบตัร,หุ้นกู,้ตัว๋สญัญาใชเ้งิน,
ตัว๋แลกเงิน,หุ้นกูแ้ปลงสภาพ และสลากออมทรัพย)์

6,828.21             6,838.28             7,834.84             7,844.63             

ตราสารทนุ ไมร่วมเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วม

2,742.70             2,911.13             3,304.73             3,797.44             

หน่วยลงทนุ 2,531.25             2,531.26             1,538.79             1,538.79             
เงินให้กูย้มื,เงินให้เช่าซ้ือรถและให้เช่าทรัพยสิ์น
แบบลิสซ่ิง

-                     -                     -                     -                     

ใบส าคญัแสดงสิทธิการซ้ือหุ้น หุ้นกู ้หน่วยลงทนุ -                     -                     -                     -                     
ตราสารอนุพนัธุ์ -                     -                     -                     -                     
เงินลงทนุอ่ืน -                     -                     -                     -                     
รวมสินทรัพย์ลงทุน 18,352.32           18,530.83           17,112.90           17,615.40           

มลูค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
ประเภท

สินทรัพยล์งทนุ
ปี 2560 ปี 2559

ข้อมูลเชิงปริมาณมรีายละเอียด ดงันี้    

หมำยเหตุ  
- รำคำบัญชี หมำยถึง สินทรัพย์และหนีส้ิน ที่ประเมินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
- รำคำประเมิน หมำยถึง สินทรัพยแ์ละหนี้สินที่ประเมินตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำดว้ยกำร
ประเมินรำคำทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินำศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในกำรก ำกับควำมมั่นคงทำงกำรเงินของบริษัทประกันภยั และ
เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยผลประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัยได้อยำ่งครบถ้วนแก่ผู้เอำประกันภัย 
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7. ผลการด าเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   
สำมำรถดูรำยละเอียดกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำรได้จำกรำยงำนประจ ำปี 2560 ดังนี้ 
https://www.dhipaya.co.th/userfiles/AnnualReport60/Dhipaya_2017_th/mobile/index.html#p=116  

 

 
 
 

  

หน่วย : ลา้นบาท

รายการ ปี 2560 ปี 2559

เบ้ียประกนัภยัรับรวม 20,008.37                    20,428.77                    
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้(สุทธิ) 5,315.17                       5,590.71                       
รายไดจ้ากการลงทุน และรายไดอ่ื้น 830.02                          892.19                          
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,656.07                       1,567.62                       

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั (ร้อยละ)

รายการ ปี 2560 ปี 2559

อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) 48.01                 44.71                 
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจประกนัภยั (Expense Ratio) 27.79                 35.11                 
อตัราส่วนรวม (Combined Ratio) 75.80                 79.82                 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 197.31              131.36              
อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (Return on Equity) 23.42                 25.23                 

ข้อมูลเชิงปริมาณมรีายละเอียด ดงันี้    

https://www.dhipaya.co.th/userfiles/AnnualReport60/Dhipaya_2017_th/mobile/index.html#p=116
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8. ความเพียงพอของเงินกองทุน  

 
หมำยเหตุ  
- ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยกำรก ำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเง่ือนไขในกำรค ำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินำศภัย ก ำหนดให้นำยทะเบียนอำจก ำหนดมำตรกำรที่จ ำเป็นในกำรก ำกับดูแลบริษัทที่มีอตัรำสว่น
ควำมเพียงพอของเงินกองทุนต่ ำกว่ำร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบได้ 
- เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตำมรำคำประเมิน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยกำรประเมินรำคำ
ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินำศภัย 
- รำยกำรข้ำงต้นค ำนวณโดยใช้รำคำประเมิน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน
และหนี้สินของบริษัทประกันวินำศภัย 
 

8.1 นโยบำย 
บริษัทฯ บริหำรจัดกำรเงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์กำรด ำรงเงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยง (Risk based 

capital: RBC) ที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐำนะ
หน่วยงำนก ำกับ ซึ่งเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กันยำยน พ.ศ. 2554 เป็นต้นมำ โดยก ำหนดให้บริษัทต้องด ำรงเงินกองทุน
ให้เพียงพอต่อกำรรองรับควำมเสี่ยงด้ำนประกันภัย ด้ำนตลำด ด้ำนเครดิต และด้ำนกำรกระจุกตัว 

ทัง้นี้ บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมเพียงพอของเงินกองทุน เพ่ือให้ผู้เอำประกันภัย บุคคลภำยนอก หรือผู้
มีส่วนได้เสีย มีข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอในกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงของบริษัทประกันวินำศภัย 
8.2 วัตถุประสงค์ 

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในกำรรักษำระดับควำมเพียงพอของเงินกองทุน เพ่ือสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรเติบโตทำง
ธุรกิจ ตลอดจนสร้ำงผลตอบแทนอย่ำงมั่นคงในระยะยำวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเหมำะสมทั้งปัจจุบันและอนำคต 
ภำยใต้ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของหน่วยงำนก ำกับ โดยต้องมีอัตรำส่วนควำมเพียงพอของ
เงินกองทุนขั้นต่ ำ (CAR) ให้สูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนที่ คปภ.ก ำหนด และในทำงปฎิบัติบริษัทได้มีกำรก ำหนดนโยบำย
กำรด ำรงเงินกองทุนในอัตรำส่วนที่สูงกว่ำเกณฑ์ของ คปภ. ตลอดจนต้องให้มีเงินกองทุนที่มีคุณภำพดีและเพียง
พอที่จะสำมำรถรองรับกำรด ำเนินธุรกิจทั้งในภำวะปกติและภำวะวิกฤต  

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2560 ปี 2559
สินทรัพยร์วม 49,445.06                   55,180.63                   
หน้ีสินรวม 41,893.43                   48,592.82                   
   - หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 20,221.30                   23,804.21                   
   - หน้ีสินอ่ืน 21,672.13                   24,788.61                   
ส่วนของเจา้ของ 7,551.63                     6,587.81                     
อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทนุ
(ร้อยละ)

342.93                         279.09                         

เงินกองทนุท่ีสามารถน ามาใชไ้ดท้ั้งหมด 7,579.18                     6,725.24                     
เงินกองทนุท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย 2,210.14                     2,409.73                     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
รายการ

ข้อมูลเชิงปริมาณมรีายละเอียด ดงันี้    
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8.3 กระบวนกำรในกำรบริหำรเงินกองทุน 
ในกำรบริหำรเงินกองทุนจะพิจำรณำระดับของเงินกองทุนที่เพียงพอและสอดคล้องกับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้

ทั้งหมดของบริษัทที่มีนัยส ำคัญที่ได้ประเมินไว้ เพ่ือให้สำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเงินกองทุนได้อย่ำงเหมำะสม 
โดยจะค ำนึงถึงโครงสร้ำงเงินกองทุนและควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ซึ่งเป็นไปตำมประกำศ คปภ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กรอบกำรด ำรงเงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยง (RBC) ทั้งนี้ หำกบริษัทพิจำรณำแล้วว่ำกำรค ำนวณด้วยวิธีกำรใน
ปัจจุบันไม่สะท้อนถึงภำพควำมเสี่ยงรวมและสถำนะควำมเสี่ยงที่แท้จริงของบริษัท บริษัทอำจพิจำรณำค ำนวณ
เงินกองทุนทำงเศรษฐศำสตร์ (Economic capital) เพ่ิมเติมได ้

บริษัทได้จัดท ำกำรทดสอบภำวะวิกฤต (Stress test) เป็นประจ ำทุกปี โดยใช้ปัจจัยในกำรทดสอบหลำยด้ำน 
อำทิเช่น ด้ำนเศรษฐกิจ มหันตภัย เป็นต้น เพ่ือให้ทรำบผลกระทบต่อเงินกองทุนและควำมทนทำนของเงิ นกองทุน 
พร้อมทั้งหำแนวทำงป้องกันและแก้ไขให้มีระดับเงินกองทุนที่เพียงพอสำมำรถรองรับหำกมีเหตุวิกฤตเกิดขึ้นและให้
เหมำะสมกับระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรเงินกองทุน ตลอดจนเพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อก ำหนดและทิศทำงของ คปภ. 

บริษัทมีกำรประเมิน ติดตำม และรำยงำนควำมเพียงพอของเงินกองทุนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
อย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรเงินกองทุนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผลและทันต่อเหตุกำรณ์ 

 
เงินกองทุนที่สำมำรถน ำมำใช้ได้ท้ังหมด (Total capital available: TCA) 
โดยโครงสร้ำงเงินกองทุนที่สำมำรถน ำมำใช้ได้ท้ังหมดของบริษัท (TCA) ได้แก่ เงินกองทุนชั้นที่ 1 เงินกองทุนชั้น

ที่ 2 และรำยกำรหักต่ำงๆ อำทิเช่น สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ทั้งนี้ บริษัทมีเงินกองทุนที่มีคุณภำพดีซึ่งจัดอยู่
ในเงินกองทุนชั้นที่ 1 ประกอบด้วย  

1) ทุนช ำระแล้ว 
2) ส่วนเกิน (ต่ ำกว่ำ) มูลค่ำหุ้นสำมัญ 
3) ก ำไรสะสม 
4) มูลค่ำที่ เ พ่ิมขึ้น (ลดลง) เมื่อเทียบรำคำประเมินกับรำคำทุนของทรัพย์สินลงทุน แต่ไม่รวมถึง

อสังหำริมทรัพย์และทรัพย์สินด ำเนินงำน 
5) ส ำรองอ่ืนในส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

โดยแนวทำงบริหำร TCA บริษัทจะพิจำรณำในด้ำน 
ก. ผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน บริษัทมีนโยบำยกำรบริหำรกำรรับประกันภัยและกำรบริหำรกำรลงทุนที่

เหมำะสม ซึ่งจะสอดคล้องกับกรอบแผนงำนยุทธศำสตร์องค์กร ตลอดจนพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนและระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศให้สำมำรถบริหำรต้นทุนกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือสร้ำงผลก ำ ไรจำกกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงยั่งยืน ในกำรนี้ บริษัทมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงใกล้ชิดโดยมีกำรรำยงำนผ่ำนทำงกำร
ประชุมของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ เป็นประจ ำทุกเดือน อำทิเช่น คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบริหำรกำรลงทุน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นต้น ซึ่งช่วยให้สำมำรถติดตำมและควบคุมกำร
ด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆให้เป็นไปตำมแผนงำนได้อย่ำงรวดเร็วทันต่อเหตุกำรณ์  
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ข. กำรจ่ำยเงินปันผล บริษัทพิจำรณำนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล อัตรำเงินปันผล ตลอดจนกำรจ่ำยปันผล
ด้วยหุ้น เพ่ือรองรับกำรขยำยงำนและรักษำสถำนะเงินกองทุนให้มีควำมแข็งแกร่ง โดยค ำนึงถึงผลตอบแทนจำกกำร
ลงทุนของผู้ถือหุ้นที่เหมำะสม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัท 

เงินกองทุนที่ต้องด ำรงทั้งหมดส ำหรับควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ (Total capital required: TCR) 
เงินกองทุนข้ันต่ ำที่ต้องด ำรงทั้งหมด (TCR) ประกอบด้วย เงินกองทุนที่ต้องด ำรงไว้ส ำหรับ 
1) ควำมเสี่ยงด้ำนประกันภัย (Insurance risk) 
2) ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด (Market risk) 
3) ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Credit risk) 
4) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรกระจุกตัว (Concentration risk) 
 

โดยแนวทำงบริหำร TCR บริษัทจะพิจำรณำในด้ำน 
ก. ด้ำนกำรรับประกันภัย (Underwriting) บริษัทมีนโยบำยกำรรับประกันภัยที่ก ำหนดประเภทกำรเสี่ยงภัย

และขีดจ ำกัดที่บริษัทสำมำรถรับประกันภัยได้ (Underwriting capacity) มีกำรก ำหนดวงเงินที่บริษัทรับเสี่ยงภัยไว้
เอง (Retention limit) ตลอดจนมีกลยุทธ์กำรบริหำรกำรประกันภัยต่อ ที่มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือก
ผู้รับประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ รวมถึงก ำหนดสัดส่วนในกำรท ำประกันภัยต่อให้กับแต่ละบริษัท
ประกันภัย เพ่ือให้มีกำรกระจำยควำมเสี่ยงที่เหมำะสม ทั้งนี้ นโยบำยกำรรับประกันภัยและกำรประกันภัยต่อจึง
เชื่อมโยงโดยตรงต่อเงินกองทุนส ำหรับควำมเสี่ยงด้ำนประกันภัย ด้ำนเครดิต และด้ำนกำรกระจุกตัว 

นอกเหนือจำกนโยบำยกำรรับประกันภัยและกำรประกันภัยต่อ บริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรในด้ำนกำรด ำรง
เงินส ำรองประกันภัยให้ครบถ้วนและเพียงพอ รวมทั้งกำรวำงแผนในกำรเร่งจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนและเร่งเรียกคืนค่ำ
สินไหมทดแทนจำกผู้รับประกันภัยต่อโดยเร็ว เพ่ือรักษำระดับเงินส ำรองประกันภัยที่เหมำะสมซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อ
เงินกองทุนส ำหรับควำมเสี่ยงด้ำนประกันภัย และด้ำนเครดิต 

ฝ่ำยประกันภัยต่อยังได้มีกำรทบทวนอันดับควำมน่ำเชื่อถือของบริษัทประกันภัยเป็นระยะ และติดตำม
ควบคุมสัดส่วนกำรท ำประกันภัยต่อที่ท ำไว้กับแต่ละบริษัทประกันภัยให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้ โดยรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม่ ำเสมอ    

ข. ด้ำนกำรลงทุน (Investment) บริษัทมีกำรบริหำรกำรลงทุนและกำรประกอบธุรกิจอื่นตำมนโยบำยและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรลงทุนที่ก ำหนดไว้ ซึ่งจะระบุกรอบทิศทำงและแผนกำรลงทุนในแต่ละปี รวมถึงระบุ
ขีดจ ำกัดในกำรลงทุนทุกประเภทและทุกระดับ ตลอดจนพิจำรณำอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ลงทุนได้ ( Investment 
grade) แผนกำรลงทุนจึงเชื่อมโยงโดยตรงและสอดรับกับผลกระทบต่อเงินกองทุนส ำหรับควำมเสี่ยงด้ำนตลำด ด้ำน
เครดิต และด้ำนกำรกระจุกตัว ของเงินลงทุน  

ทั้งนี้ ฝ่ำยกำรลงทุนจะค ำนวณเงินกองทุนส ำหรับควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนทั้งในตรำสำรทุนและ
ตรำสำรหนี้ เพื่อติดตำมผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนที่มีต่ออัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน 
(CAR) พร้อมทัง้รำยงำนต่อคณะกรรมบริหำรกำรลงทุนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

นอกเหนือจำกนี้ ฝ่ำยกำรลงทุนยังได้เฝ้ำติดตำมและควบคุมกำรบริหำรลงทุน โดยมีกำรรำยงำนอัตรำ
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนเทียบกับ Benchmark แยกตำมประเภทกำรลงทุน  อัตรำ Value at Risk (VaR) เทียบ
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กับ Portfolio’s market value และอัตรำผลต่ำง Duration ตำมสัดส่วนกำรลงทุน เพ่ือบริหำรสภำพคล่องของ
บริษัทด้วย 
8.4 กำรประเมินควำมเพียงพอของเงินกองทุน 

บริษัทได้ก ำกับดูแลให้เงินกองทุนของบริษัทมีควำมเพียงพอและสอดคล้องกับระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดย 
ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีเงินกองทุนที่น ำมำใช้ได้ทั้งหมด (Total capital available: TCA) 7,579.18 ล้ำนบำท และมี
เงินกองทุนที่ต้องด ำรงทั้งหมด (Total capital required: TCR) 2,210.14 ล้ำนบำท จึงมีอัตรำส่วนควำมเพียงพอ
ของเงินกองทุน (CAR) อยู่ที่ร้อยละ 342.93 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนที่ คปภ.ก ำหนดไว้ที่ร้อยละ 140  

ทั้งนี้ เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้ำของ ซึ่งเป็นเงินกองทุนที่มีคุณภำพสูงที่สุดและมีเพียงพอที่จะรองรับ
ต่อควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ และผลจำกกำรด ำเนินกำรทดสอบภำวะวิกฤต ยังพบว่ำมีอัตรำส่วนควำมเพียงพอของ
เงินกองทุนสูงกว่ำเกณฑ์ท่ี คปภ.ก ำหนด ทั้งในสถำนกำรณ์วิกฤตปำนกลำงและสถำนกำรณ์วิกฤตรุนแรง 
 
9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง

ความเห็นแล้ว 
 
สำมำรถดูรำยละเอียดได้จำกงบกำรเงินในรำยงำนประจ ำปี 2560 ดังนี้ 
https://www.dhipaya.co.th/userfiles/file/2560_Q4_Thai.pdf  
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