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ส่วนที ่2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล 
1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจเ พ่ือให้บรรลุ เป้าหมายใน 
การประกอบธุรกิจตามที่ก าหนดไว้ รวมถึงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญ ช่องทางการติดต่อกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา  
และชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกนัภัย    

1.1 ประวตัิบริษัท 
https://www.dhipaya.co.th/about-companyprofile.html   

1.2 นโยบาย วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ 
บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจมุ่งเนน้ลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer 

Centric) ผา่นผลิตภณัฑ์และการบริการของทิพยประกนัภยั บริษทัฯ มีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัและการด าเนินธุรกิจรองรับการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลย ีหรือการเขา้มาแข่งขนั
ของกลุ่ม Start Up ท่ีมีบทบาทต่อการเปล่ียนแปลงธุรกิจประกนัภยัในอนาคต โดยการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
รวมถึงการน านวตักรรมและเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในการด าเนินธุรกิจ เพื่อน าบริษทัฯ เขา้สู่การเป็นบริษทั
ประกนัวนิาศภยัครบวงจรและการเป็นผูน้ าบริษทัประกนัภยัทางดา้นดิจิทลั ดงันั้น บริษทัฯ ไดก้ าหนดกลยทุธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจไว ้5 ดา้น ดงัน้ี 

1. การสร้างก าไรอยา่งย ัง่ยนื 
- การสร้างผลิตภณัฑใ์หม่และรูปแบบการใหบ้ริการแบบใหม่ 
- การขยายคู่คา้ใหม่ 
- การขยายช่องทางการขายใหม่ 
- การรักษาลูกคา้เดิม 

2. การบริหารตน้ทุนการด าเนินงาน 
- การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ  

3. การพฒันากระบวนการท างาน 
- การเช่ือมโยงและปรับปรุงกระบวนการท างาน 
- การควบคุมภายใน 

4. การพฒันาบุคลากร 
- การวางแผนก าลงัดา้นทรัพยากรบุคคล 
- การสร้างวฒันธรรมองคก์ร 

5. การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ   
- การเตรียมความพร้อมระบบสารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั  
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1.3 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  
บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) ด าเนินการประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 

1. ธุรกิจประกนัวินาศภยั (Non-Life Insurance) แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ การประกนัอคัคีภยั 
การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง การประกนัภยัรถยนต ์และการประกนัภยัเบด็เตล็ด 

2. ธุรกิจการลงทุน บริษทัฯ สามารถประกอบธุรกิจการลงทุนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
ภายใตก้ารควบคุมของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) โดยน าเงิน
ท่ีเหลือจากธุรกิจประกันภยัไปลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การฝากเงินกับสถาบันการเงิน ตัว๋สัญญาใช้เงิน 
พนัธบตัรรัฐบาล และเงินลงทุนในหลกัทรัพยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์บริการที่ส าคัญของบริษัท  และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัย 
แยกตามประเภทของการรับประกนัภัย 
ผลติภัณฑ์ประกนัภัยและการให้บริการส าหรับลูกค้า 
ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัของบริษทัฯ มีทั้งหมด 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

- การประกนัอคัคีภยั  เป็นการให้ความคุม้ครองความเสียหายอนัเกิดจากไฟไหม ้ฟ้าผ่า และการระเบิด 

จากแก๊สเพื่อใช้ในการหุงตม้ และภยัท่ีไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามเง่ือนไขความคุม้ครองทัว่ไปของกรมธรรม์แต่

สามารถขอซ้ือเพื่อขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมได้แก่ ภัยน ้ าท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภัยลูกเห็บ และภัยลมพายุ  

โดยทรัพยสิ์นเอาประกนัภยัสามารถแบ่งออกเป็น ส่ิงปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่งติดตั้งตรึงตรา สต๊อก

สินคา้ เคร่ืองจกัร และอ่ืน ๆ กรมธรรม์ประกนัอคัคีภยัสามารถแบ่งออกเป็น การประกนัอคัคีภยัเพื่อท่ีอยู่อาศยั 

และการประกนัอคัคีภยัทัว่ไป 

- การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง เป็นการให้ความคุม้ครองความเสียหาย หรือสูญหายของทรัพยสิ์น

เอาประกนัภยั ซ่ึงแบ่งออกเป็น การประกนัภยัสินคา้ การประกนัภยัตวัเรือ และการประกนัภยัความรับผิดของ 

ผูรั้บขนส่ง ในระหว่างท าการขนส่งระหว่างประเทศหรือภายในประเทศ ซ่ึงอาจเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย 

จากสาเหตุภยัทางธรรมชาติหรืออุบติัเหตุ อาทิ เรือล่ม เรือเกยต้ืน เรือชนกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใด เรือระเบิด เรือไฟไหม ้

ซ่ึงการขนส่งสามารถท าการขนส่งไดท้ั้งทางทะเล ทางน ้า ทางบก และทางอากาศ  

- การประกนัภยัรถยนต ์เป็นการให้ความคุม้ครองความเสียหายหรือสูญหายของรถยนตท่ี์เอาประกนัภยั  

อนัเกิดจากสาเหตุภยัทางธรรมชาติหรืออุบติัเหตุ โดยสามารถแบ่งการประกันภยัรถยนต์ออกเป็น 2 ประเภท 

คือ การประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั และการประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ  

- การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นการประกันความเสียหายท่ีเกิดกับบุคคลหรือทรัพย์สินประเภทอ่ืน 
นอกเหนือจากการประกนัภยัทั้ง 3 ประเภทขา้งตน้ โดยสามารถจดัแบ่งออกเป็นกลุ่ม ดงัน้ี การประกนัภยัเก่ียวกบั
บุคคล อาทิ การประกันภัยอุบัติ เหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง การประกันภัยสุขภาพ  
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การประกนัภยัโรคร้ายแรง การประกนัภยัเก่ียวกบัทรัพยสิ์น อาทิ การประกนัภยัส าหรับเงิน การประกนัภยัโจรกรรม 
การประกันภยัเคร่ืองจกัร การประกันภยัเคร่ืองบิน การประกันภยัปิโตรเคมีและพลังงานและการประกันภัย 
ความเส่ียงภัยทุกชนิด การประกันภัยเก่ียวกับความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อาทิ การประกันภัยวิชาชีพ  
การประกนัภยัผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 

การบริการด้านประกนัภัย 
บริษทัฯ ให้บริการลูกค้าด้านประกันภยัตั้ งแต่การซ้ือผลิตภณัฑ์ประกันภยัจนถึงการเรียกร้องสินไหม

ทดแทนโดยด าเนินนโยบายสินไหมน าตลาดและการบริการด้านประกนัภยัท่ีเป็นเลิศ บริษทัฯ ไดน้ าเทคโนโลยี 
เขา้มาใหบ้ริการในการอ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ในดา้นต่าง ๆ  ดงัน้ี 

- TIP Insure M Application ส าหรับรองรับการใช้บริการดา้นผลิตภณัฑ์ประกนัภยัและการบริการ
อ่ืน ๆ ของบริษทัฯ 

- TIP Flash Claim Application ส าหรับให้ลูกค้าได้ท าสินไหมด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือ  
ไม่ตอ้งเสียเวลารอคอยเม่ือเกิดอุบติัเหตุ  

- TIP Call Centre 1736 เป็นช่องทางในการให้ลูกคา้เขา้มาสอบถามหรือใช้บริการ รวมถึงการแจง้
สินไหมท่ีคอยบริการดูแลตอ้นรับตลอด 24 ชัว่โมง  

- Facebook Fanpage ทิพยประกนัภยั เป็นช่องทาง Online ในการดูแลและส่ือสารกบัประชาชนไดรั้บ
ทราบถึงผลิตภณัฑป์ระกนัภยัและการบริการของบริษทัฯ  

- DHIPAYA Line Official เป็นช่องทาง Online อีกช่องทางท่ีให้บริการดา้นผลิตภณัฑ์และบริการลูกคา้
ใหเ้ขา้ถึงประกนัภยัของบริษทัฯ 

หนว่ย : ล้านบาท
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ขอ้มูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดงัน้ี    

 

หมายเหตุ : ขอ้มูลมาจากรายงานประจ าปี 
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1.5  ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกนัภัย 

1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวธีิการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกนัภยั 
1. ฝ่ายสินไหมรถยนต ์

https://www.dhipaya.co.th/service-detail-2.html  

2. สินไหมสุขภาพ อุบติัเหตุและการเดินทาง 
https://www.dhipaya.co.th/service-detail-11.html  

3. สินไหมทัว่ไป 
https://www.dhipaya.co.th/service-detail-6.html   

1.5.2 วธีิการติดต่อบริษทัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีมีขอ้พิพาทหรือเร่ืองร้องเรียน 
https://www.dhipaya.co.th/contact#     

 
2. กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการด าเนินการ
ตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว 

2.1 กรอบการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 
https://www.dhipaya.co.th/uploads/keep_activities/6/desktop/thai/1173380cf3b8a98ed75cd36c

cf7aa1d8.PDF  

2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท  
https://www.dhipaya.co.th/about-organization.html  

2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท 
2.3.1 คณะกรรมการ 

- ช่ือและต าแหน่ง  
สามารถดูรายละเอียดไดจ้ากรายงานประจ าปี 2563 หนา้ 8-21 ดงัน้ี 
https://www.dhipaya.co.th/uploads/ir_report/26/desktop/thai/92805863a35e77c654f3b7

6834e96764.pdf  

- ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี 
https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/12/desktop/thai/51106d371b

2f98e0677c657b2636121a.pdf  

2.3.2 ผูบ้ริหาร 
- ช่ือและต าแหน่ง  

สามารถดูรายละเอียดไดจ้ากรายงานประจ าปี 2563 หนา้ 22-32 ดงัน้ี 
https://www.dhipaya.co.th/uploads/ir_report/26/desktop/thai/92805863a35e77c654f3b7

6834e96764.pdf  
 

https://www.dhipaya.co.th/service-detail-2.html
https://www.dhipaya.co.th/service-detail-11.html
https://www.dhipaya.co.th/service-detail-6.html
https://www.dhipaya.co.th/contact
https://www.dhipaya.co.th/uploads/keep_activities/6/desktop/thai/1173380cf3b8a98ed75cd36ccf7aa1d8.PDF
https://www.dhipaya.co.th/uploads/keep_activities/6/desktop/thai/1173380cf3b8a98ed75cd36ccf7aa1d8.PDF
https://www.dhipaya.co.th/about-organization.html
https://www.dhipaya.co.th/uploads/ir_report/26/desktop/thai/92805863a35e77c654f3b76834e96764.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/ir_report/26/desktop/thai/92805863a35e77c654f3b76834e96764.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/12/desktop/thai/51106d371b2f98e0677c657b2636121a.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/12/desktop/thai/51106d371b2f98e0677c657b2636121a.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/ir_report/26/desktop/thai/92805863a35e77c654f3b76834e96764.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/ir_report/26/desktop/thai/92805863a35e77c654f3b76834e96764.pdf
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- ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี 
1. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/17/desktop/thai/c62aa7dc

99cde4d3dcedd6684c2b2b4c.pdf  

2. รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/18/desktop/thai/1936a31e

28e1d1d01ec4113abb22e100.pdf  

3. ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/19/desktop/thai/8e691a22

951f4f306254833d0c8dfb2f.pdf  

2.4 คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ประกอบไปดว้ย 6 คณะ ไดแ้ก่  

2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/10/desktop/thai/c4b4f68d920ab

728e3ceef942fbcef40.pdf  

2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/15/desktop/thai/acfa83c92de

bcf87ed71c14214382992.pdf  

2.4.3 คณะกรรมการบริหารการลงทุน 
https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/14/desktop/thai/3e00fddee6537

bfdda6e59d45f1197ed.pdf  

2.4.4 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล 
https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/16/desktop/thai/0eb50b720e3af

c07c2f8574a292a107f.pdf  

2.4.5 คณะกรรมการบริหาร  
https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/13/desktop/thai/7e8beb8d9fcd3

e64f935bdba62347a7a.pdf  

2.4.6 คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 
https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/11/desktop/thai/748e66fe0d153

ead026b97c26fcaecc5.pdf  

2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอสิระ และผู้บริหาร  
สามารถดูรายละเอียดไดจ้ากรายงานประจ าปี 2563 หนา้ 67 ดงัน้ี 
https://www.dhipaya.co.th/uploads/ir_report/26/desktop/thai/92805863a35e77c654f3b76834e9

6764.pdf 
 
 

https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/17/desktop/thai/c62aa7dc99cde4d3dcedd6684c2b2b4c.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/17/desktop/thai/c62aa7dc99cde4d3dcedd6684c2b2b4c.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/18/desktop/thai/1936a31e28e1d1d01ec4113abb22e100.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/18/desktop/thai/1936a31e28e1d1d01ec4113abb22e100.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/19/desktop/thai/8e691a22951f4f306254833d0c8dfb2f.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/19/desktop/thai/8e691a22951f4f306254833d0c8dfb2f.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/10/desktop/thai/c4b4f68d920ab728e3ceef942fbcef40.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/10/desktop/thai/c4b4f68d920ab728e3ceef942fbcef40.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/15/desktop/thai/acfa83c92debcf87ed71c14214382992.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/15/desktop/thai/acfa83c92debcf87ed71c14214382992.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/14/desktop/thai/3e00fddee6537bfdda6e59d45f1197ed.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/14/desktop/thai/3e00fddee6537bfdda6e59d45f1197ed.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/16/desktop/thai/0eb50b720e3afc07c2f8574a292a107f.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/16/desktop/thai/0eb50b720e3afc07c2f8574a292a107f.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/13/desktop/thai/7e8beb8d9fcd3e64f935bdba62347a7a.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/13/desktop/thai/7e8beb8d9fcd3e64f935bdba62347a7a.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/11/desktop/thai/748e66fe0d153ead026b97c26fcaecc5.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/management_structure/11/desktop/thai/748e66fe0d153ead026b97c26fcaecc5.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/ir_report/26/desktop/thai/92805863a35e77c654f3b76834e96764.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/ir_report/26/desktop/thai/92805863a35e77c654f3b76834e96764.pdf
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2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)   
สามารถดูรายละเอียดไดจ้ากภาคผนวก ในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หนา้ 77 ดงัน้ี 
https://www.dhipaya.co.th/uploads/keep_activities/6/desktop/thai/1173380cf3b8a98ed75cd36c

cf7aa1d8.PDF  

 
3. การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน 
(Asset Liability Management : ALM)  

3.1 การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)  
https://www.dhipaya.co.th/uploads/keep_activities/10/desktop/thai/95ab2e18fd4b1e77658a0f5

bf2c9bb09.pdf  

3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM) 
 บริษทัฯ ไดมี้การก าหนดกรอบของความต่างระหวา่ง Duration ของสินทรัพยล์งทุนกบัหน้ีสินตามสัญญา
ประกนัภยัให้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้เพื่อจ ากดัความเส่ียงดา้นตลาดท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการเปล่ียนแปลง
อตัราดอกเบ้ีย    
 

 
 

หมายเหตุ  - ราคาบญัชี หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ท่ีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวนิาศภยั เพ่ือวตัถุประสงคห์ลกัในการ
ก ากบัความมัน่คงทางการเงินของบริษทัประกนัภยั และเพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทัมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์
ตามสญัญาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

 

หนว่ย : ล้านบาท

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน
สินทรัพย์ลงทุน
(Total Investment Assets)
สินทรัพย์สภาพคล่อง
(Total Liquid Assets)
หนีสิ้นรวม 36,001.10      36,193.23      32,456.50      32,166.31      
หนีสิ้นตามสัญญาประกันภัย 21,417.43      21,692.77      17,615.84      17,371.06      

15,932.84      15,936.42      14,824.16      14,830.88      

รายการ
ปี 2563 ปี 2562

16,766.75      16,796.62      15,715.09      15,637.93      

ขอ้มูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดงัน้ี    

https://www.dhipaya.co.th/uploads/keep_activities/6/desktop/thai/1173380cf3b8a98ed75cd36ccf7aa1d8.PDF
https://www.dhipaya.co.th/uploads/keep_activities/6/desktop/thai/1173380cf3b8a98ed75cd36ccf7aa1d8.PDF
https://www.dhipaya.co.th/uploads/keep_activities/10/desktop/thai/95ab2e18fd4b1e77658a0f5bf2c9bb09.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/keep_activities/10/desktop/thai/95ab2e18fd4b1e77658a0f5bf2c9bb09.pdf
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4. ความเส่ียงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน  
ของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเช่ือมโยงของเงินกองทุนและความเส่ียงจากการรับประกันภัย  
และการกระจุกตัวจากการรับประกนัภัย 

บริษทัฯ มีการคาดการณ์ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน บนความเส่ียงท่ีมีอยู ่(risk exposure) โดยใชว้ิธีทาง
คณิตศาสตร์ประกนัภยั และขอ้มูลสถิติในอดีตมาค านวณค่าประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดวา่ 
จะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัภยัท่ีเหลืออยูจ่ากวนัประเมิน 

ความเส่ียงจากการรับประกันภยัของบริษทัมาจากความผนัผวนของผลการรับประกันภยัท่ีไม่เป็นไป 
ตามคาดหมาย ซ่ีงมีความเส่ียงหลกัมาจากความผนัผวนในหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั ท่ีประกอบไปดว้ยส ารอง 
ค่าสินไหมทดแทน และส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ โดยบริษทัฯ มีการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
(sensitivity analysis)  ของเงินกองทุนจากความผันผวนดังกล่าว นอกจากน้ี ย ังมีการทดสอบภาวะวิกฤต  
(stress test) เพื่อท าการประเมินความเพียงพอเงินกองทุนในกรณีท่ีมีมหนัตภยัเกิดข้ึน 

บริษทัฯ มีการรับประกนัภยัท่ีหลากหลายในแต่ละประเภทการประกนัภยั เช่น ประกนัอคัคีภยั ประกนัภยั
ทางทะเลและการขนส่ง ประกนัภยัรถยนต์ และประกนัภยัเบ็ดเตล็ด โดยมีการตั้งหลกัเกณฑ์การรับความเส่ียง 
จากการรับประกนัภยัไวเ้องให้สอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะของแต่ละประเภทการประกนัภยั โดยก าหนดระดบั 
ความเส่ียงท่ีบริษัทฯ ยอมรับได้โดยพิจารณาต้นทุนและประโยชน์ท่ีจะได้รั บ ทั้ งน้ีต้องไม่เกินร้อยละ 10  
ของเงินกองทุนของบริษทัฯ หรือตามขอ้ก าหนด ระเบียบขอ้บงัคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกนัภยั บริษทัฯ ยงัก าหนดสัดส่วนการรับเส่ียงภยัไวเ้องตามประเภทของการประกันภยั  
โดยน าขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือภยัท่ีจะเอาประกนัภยัมาประเมินความเส่ียงท่ีจะอาจจะเกิดข้ึน ความเส่ียงท่ียอมรับ
ได ้และความเส่ียงส่วนท่ีจะจดัสรรสัดส่วนการรับประกนัภยัสูงสุดต่อภยัหรือต่อเหตุการณ์อย่างชดัเจน พร้อมทั้ง
ระบุองคป์ระกอบการพิจารณาความเส่ียงตามแนวทางท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้

บริษัทฯ มีการจัดท าคู่มือการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting Guidelines) เพื่อก าหนดสัดส่วน 
การรับเส่ียงภยัไวเ้อง และสัดส่วนท่ีจะจดัท าประกันภยัต่อในแต่ละภยั โดยในคู่มือดังกล่าว บริษทัฯ จะแบ่ง 
กลุ่มของภยัต่าง ๆ ตามระดบัความเส่ียงออกเป็นประเภทต่าง ๆ จดัตามล าดบัของความเส่ียงภยัระดบั 1 ระดบั 2 
ระดบั 3 และระดบั 4 โดยระดบั 1 มีความเส่ียงต ่าท่ีสุด และระดบั 4 มีความเส่ียงสูงท่ีสุด และบริษทัฯ ได้น าผล  
การด าเนินงานจากรับประกนัภยัจากกลุ่มภยัต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์และปรับเปล่ียนสัดส่วนการรับเส่ียงภยัไวเ้อง 
อยูเ่สมอ หากกลุ่มภยัใดท่ีมีผลการด าเนินงานดี บริษทัฯ จะเพิ่มสัดส่วนในการรับเส่ียงภยัไวเ้องเพิ่มข้ึน และในทาง
ตรงกนัขา้ม หากกลุ่มภยัใดมีผลการด าเนินงานท่ีไม่ดี บริษทัฯ จะลดสัดส่วนในการรับเส่ียงภยัไวเ้องและใชเ้คร่ืองมือ
ดา้นการเอาประกนัภยัต่อมาช่วยจดัการความเส่ียงนั้น ๆ   

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อจดัท ารายงานเพื่อติดตามและตรวจสอบ
ขอ้มูลการกระจุกตวัของการรับประกนัภยัของบริษทัฯ อยู่เสมอเพื่อให้มัน่ใจไดว้่าภยัท่ีบริษทัฯ รับเส่ียงภยัไวเ้อง



 
 

9/18 
 

ทั้งหมดนั้น มีการซ้ือความคุม้ครองจากผูรั้บประกนัภยัต่อไวอ้ย่างเพียงพอกับความเส่ียงจากการรับประกันภยั 
ท่ีเพิ่มข้ึนตลอดช่วงระยะเวลา 

บริษัทฯ มีการจัดสรรประกันภัยต่อท่ีเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของภัย และได้ระบุขั้นตอน 
การคดัเลือกและจดัท าประกนัภยัต่อไวใ้นระบบบริหารคุณภาพของบริษทัฯ โดยแยกตามประเภทของสัญญา
ประกนัภยัต่อดงัน้ี 

1. การประกันภยัต่อแบบเฉพาะราย (Facultative) ส าหรับภยัท่ีมีลักษณะพิเศษ หรือภยัท่ีมีขนาดใหญ่  
โดยส่วนมากจะเป็นภยัท่ีอยูใ่นขอ้ยกเวน้ของการประกนัภยัต่อแบบก าหนดสัดส่วน (Proportional Treaty) มีความ
เส่ียงสูง หรือมีทุนประกนัภยัสูงเกินกวา่ความสามารถสูงสุดท่ีก าหนดไวใ้นการประกนัภยัต่อแบบก าหนดสัดส่วน  

2. การประกันภยัต่อแบบก าหนดสัดส่วน (Proportional Treaty) ใช้ส าหรับภยัจ านวนมากท่ีมีลักษณะ
เหมือน ๆ กนั โดยบริษทัฯ และผูรั้บประกนัภยัต่อจะก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ของสัญญาล่วงหน้าไวอ้ย่างชัดเจน  
หากบริษทัฯ รับประกนัภยัท่ีมีเง่ือนไขเป็นไปตามสัญญา ก็สามารถน างานดงักล่าวจดัสรรเขา้สัญญาไดท้นัที  

3. สัญญาแบบไม่ก าหนดสัดส่วน (Non-Proportional Treaty) ใชส้ าหรับคุม้ครองความเสียหายส่วนเกินกวา่
จ านวนท่ีบริษทัฯ ก าหนดไวว้่าจะรับเส่ียงภยัไวเ้อง (Deductible) จากภยัต่อคร้ังหรือจากเหตุการณ์หน่ึงเหตุการณ์
ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญา 

4. การประกนัภยัต่อส าหรับมหันตภยั (Catastrophe Reinsurance) ใช้ส าหรับคุม้ครองความเสียหายสะสม 
ท่ีเกิดจากมหนัตภยัใหญ่ ๆ ในหน่ึงเหตุการณ์ ไดแ้ก่ ภยัน ้าท่วม ภยัแผน่ดินไหว เป็นตน้ 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดคุณสมบติัของผูรั้บประกนัภยัต่อ โดยผูรั้บประกนัภยัต่อในประเทศจะตอ้งมีอตัราส่วน
ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 200 ส่วนผูรั้บประกันภัยต่อ
ต่างประเทศ จะตอ้งไดรั้บการจดัอนัดบัความมัน่คงทางการเงิน (Financial Strength Rating) ไม่ต ่ากวา่ A- โดย S&P 
หรือเทียบเท่า นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัก าหนดขีดจ ากดัการกระจุกตวัของผูรั้บประกนัภยัต่อแต่ละราย โดยก าหนดให้
ผูรั้บประกนัภยัต่อแต่ละรายไม่สามารถรับประกนัภยัต่อเกินกวา่ร้อยละ 50 ของพอร์ตการรับประกนัภยัของบริษทัฯ 
และมีการตรวจสอบติดตามผลการกระจุกตวัอยา่งสม ่าเสมอ 

ทั้ งน้ี บริษัทฯ มีการจัดท าการประเมินความเพียงพอของแผนการประกันภัยต่อ โดยมอบหมายให้ 
ฝ่ายบริหารความเส่ียงและคณิตศาสตร์ประกันภัย จัดท าการทดสอบภาวะวิกฤต เพื่อทดสอบความทนทาน 
ของแผนการประกนัภยัต่อและแสดงผลการทดสอบความเพียงพอ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ ไดมี้การท าประกนัภยัต่อ
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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5. มูลค่า วธีิการ และสมมติฐานในการประเมินหนีสิ้นจากสัญญาประกันภัย    

สามารถดูรายละเอียดไดจ้ากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในงบการเงินประจ าปี 2563 ดงัน้ี 
- หัวข้อ 5. นโยบายการบญัชี: ข้อ 5.2 ส ารองเบ้ียประกันภยั และข้อ 5.3 ส ารองค่าสินไหมทดแทนและ 

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 
 https://www.dhipaya.co.th/uploads/ir_financial/33/desktop/thai/b9626401c0c8c4ef73085167ef

cd6e23.pdf 

- หัวขอ้ 6. ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ขอ้สมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ: ขอ้ 6.5 การวดัมูลค่าของ

หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั และขอ้ 6.6 ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 
https://www.dhipaya.co.th/uploads/ir_financial/33/desktop/thai/b9626401c0c8c4ef73085167ef

cd6e23.pdf 

 

   
หมายเหตุ  - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกันภยั ท่ีประเมินตามมาตรฐานการบญัชี มีวตัถุประสงค์หลกั

เพ่ือให้นักลงทุนผูว้ิเคราะห์ทางการเงินเขา้ใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหน้ีสินจากสัญญาประกันภยัท่ีเป็น 
ท่ียอมรับตามหลกัการทางบญัชีในประเทศไทยซ่ึงมูลค่าดงักล่าวจะตอ้งผา่นการรับรองจากผูส้อบบญัชีอนุญาตแลว้ 
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั ท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย  
เพ่ือวตัถุประสงค์หลักในการก ากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัท
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยัซ่ึงจะตอ้งประเมิน

หนว่ย : ล้านบาท
รายการ จ านวน  (ปี 2563)

ส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ 15,975.89                 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 2,718.44                  
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ -                         

หนว่ย : ล้านบาท

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน
หนีสิ้นจากสัญญาประกันภัย
        - ส ารองเบ้ียประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
           (Premium Liabilities)
        - ส ารองค่าสินไหมทดแทน
           (Claim liabilities)

7,934.93        9,293.42        5,434.02        6,303.41        

รายการ
ปี 2563 ปี 2562

13,482.50      12,399.35      12,181.82      11,067.65      

ข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้    

ข้อมลูเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี ้ 

   

https://www.dhipaya.co.th/uploads/ir_financial/33/desktop/thai/b9626401c0c8c4ef73085167efcd6e23.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/ir_financial/33/desktop/thai/b9626401c0c8c4ef73085167efcd6e23.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/ir_financial/33/desktop/thai/b9626401c0c8c4ef73085167efcd6e23.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/ir_financial/33/desktop/thai/b9626401c0c8c4ef73085167efcd6e23.pdf
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โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลกัการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
การยอมรับ สมมติฐานท่ีใช้ในการประเมินจะตอ้งสอดคลอ้งกับประสบการณ์จริงหรือในกรณีท่ีบริษทัมีขอ้มูล 
ไม่เพียงพออาจอา้งอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของพอร์ตการ 
รับประกนัภยัของบริษทันั้น นอกจากน้ี มูลค่าส ารองประกนัภยัดงักล่าวจะตอ้งรวมถึงค่าเผื่อความผนัผวน (Provision 
of Adverse Deviation : PAD) ซ่ึงใหเ้ป็นไปตามท่ีส านกังานคปภ. ก าหนด 

ขอ้สังเกตุ ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัอาจมีความแตกต่างระหวา่งราคาบญัชีและ
ราคาประเมินของอยา่งมีนยัส าคญั อนัเน่ืองมาจากวตัถุประสงค ์และวิธีการท่ีแตกต่างกนัในการประเมินตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ทั้งน้ี  
ผู ้ท่ีจะน าข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและท าความเข้าใจถึงวตัถุประสงค์แนวทางการประเมินราคาหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย 
ทั้งสองใหถ่ี้ถว้นก่อนตดัสินใจ 
 

6. การลงทุนของบริษัท  
การลงทุน 

- นโยบายการลงทุน 
บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุน ท่ีจัดท าข้ึนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียงรวม 
การออกแบบผลิตภณัฑ์ การรับประกนัภยั การท าสัญญาประกนัภยัต่อ การบริหารทรัพยสิ์นและหน้ีสิน  
ฐานะเงินกองทุนระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ ผลตอบแทนท่ีคาดหวัง ความพร้อมของระบบงาน  
และบุคลากรในการรองรับการลงทุน 

- วตัถุประสงค์ 
เพื่อควบคุมดูแลให้การลงทุนและการประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัฯ มีความสอดคล้องกับสถานการณ์  
โดยค านึงถึงความมั่นคง สถานะทางการเงิน การด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงหลักธรรมาภิบาล 
และการบริหารความเส่ียง โดยการบริหารสินทรัพย์นั้นจะต้องสอดคล้องกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
ผลิตภณัฑ์ประกนัวินาศภยั และเหมาะสมต่อภาระผูกพนัท่ีบริษทัฯ มีต่อผูเ้อาประกนัภยั ทั้งในรูปกระแส 
เงินสด จ านวนเงิน ระยะเวลาและสกุลเงิน 

- กระบวนการ 
บริษทัฯ มีการก ากับดูแลและควบคุมการบริหารการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษทัฯ โดยมี 
การจดัท าแผนการลงทุนประจ าปี และการก าหนดขอ้จ ากดั ขอบเขตการลงทุนในสินทรัพยแ์ต่ละประเภท 

 
การลงทุนประกอบธุรกจิอ่ืน 

- นโยบาย 

บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัฐานะความมัน่คงทางการเงินของบริษทัฯ และการด าเนินธุรกิจการรับประกนัภยั 

ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัเป็นอนัดบัแรก และค านึงถึงหลกัธรรมาภิบาลและการบริหารความเส่ียง โดยบริษทัฯ  
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ไดก้ าหนดให้สามารถประกอบธุรกิจอ่ืนไดต้ามประเภทท่ีระบุไวใ้นประกาศคปภ. เร่ืองการลงทุนประกอบ

ธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2556 ทั้ ง น้ี  การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนน้ีต้องเ ป็นไป 

เพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจประกันภยั หรือเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรหรือความเช่ียวชาญท่ี 

บริษทัฯ มีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ก่อใหเ้กิดความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญัต่อบริษทัฯ 

- วตัถุประสงค์ 

เพื่อก าหนดและมอบหมายความรับผิดชอบของฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง และสร้างความเข้าใจให้กับทุกฝ่าย 

ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงก าหนดแนวทางและขั้นตอนวธีิการในการด าเนินงานเก่ียวกบัการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน 

โดยใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

- กระบวนการ 

บริษัทฯ มีการก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู ้บริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อสร้าง 
ความเขา้ใจ รวมถึงการระบุหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีประสานงานและผูมี้อ  านาจอนุมติั 

 

วธีิการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ลงทุน 

1. ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

 บริษัทฯ ได้มีการบันทึกมูลค่าท่ีรายงานในงบการเงินและในรายงานการด ารงเงินกองทุนตาม 

มูลค่าประเมินของตราสารทุนท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ราคาเสนอซ้ือสุดท้าย และเน่ืองจาก 

ตราสารทุนจ าเป็นตอ้งบนัทึกบญัชีเป็นเพื่อคา้หรือเผื่อขายตามมาตรฐานบญัชีฉบบัปัจจุบนั ส่งผลใหมู้ลค่าท่ีรายงาน

ในงบการเงิน และรายงานการด ารงเงินกองทุนมีมูลค่าเท่ากนั 

2. ตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

 ในปี 2562 บริษทัฯ ไดมี้การบนัทึกมูลค่าท่ีรายงานในงบการเงินตามมูลค่าท่ีบริษทัฯ ไดจ่้ายจริงในวนัท่ี 

ซ้ือสินทรัพยม์าแต่รายงานการด ารงเงินกองทุน ไดมี้การประเมินมูลค่าโดยวิธีการตามท่ีคปภ.ไดก้ าหนดไว ้ไดแ้ก่  

การคิดลดกระแสเงินสดโดยใช้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีสุด และอตัราการคิดลดตามลกัษณะโครงสร้างทางการเงิน  

ของบริษัทนั้น ๆ ประกอบกับความเส่ียงด้านธุรกิจซ่ึงอ้างอิงจากบริษัทฯท่ีมีลักษณะคล้ายกันท่ีจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพย ์

 ในปี 2563 บริษทัฯ ไดมี้การบนัทึกมูลค่าท่ีรายงานในงบการเงินและในรายงานการด ารงเงินกองทุนตาม

มูลค่าประเมิน โดยมีการประเมินมูลค่าด้วยวิธีการตามหลักสากลและเป็นไปตามท่ีคปภ.ได้ก าหนดไว ้ได้แก่  

การคิดลดกระแสเงินสดโดยใช้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีสุด และอตัราการคิดลดตามลกัษณะโครงสร้างทางการเงิน 
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ของบริษทันั้น ๆ ประกอบกบัความเส่ียงด้านธุรกิจซ่ึงอา้งอิงจากบริษทัฯ ท่ีมีลกัษณะคล้ายกนัท่ีจดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรัพย ์

 เน่ืองจากบริษทัฯ ได้เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ท่ีออกโดย 

สภาวิชาชีพบญัชีจนถึงรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จึงส่งผลให้มูลค่าประเมินท่ีแสดง

งบการเงินและรายงานการด ารงเงินกองทุนแตกต่างกนัชัว่คราว 

3. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย ์

 บริษทัฯ ได้มีการบนัทึกมูลค่าท่ีรายงานในงบการเงินและในรายงานการด ารงเงินกองทุนตามมูลค่า

ประเมินของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย ์โดยใช้ราคาเสนอซ้ือสุดทา้ย และเน่ืองจากกองทุน

โครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพยจ์  าเป็นตอ้งบนัทึกบญัชีเป็นเพื่อคา้หรือเผื่อขายตามมาตรฐานบญัชีฉบบั

ปัจจุบนั ส่งผลใหมู้ลค่าท่ีรายงานในงบการเงิน และรายงานการด ารงเงินกองทุนมีมูลค่าเท่ากนั 

4. ตราสารหน้ีท่ีมีจุดประสงคท่ี์จะถือจนครบก าหนด 
 บริษทัฯ ไดมี้การบนัทึกมูลค่าท่ีรายงานในงบการเงินตามราคาทุนหลงัจากตดัจ าหน่ายแลว้ แต่ในรายงาน

การด ารงเงินกองทุนไดใ้ช้มูลค่าประเมินท่ีอา้งอิงจากการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ โดยให้สะทอ้นราคาตลาด 
ท่ีเป็นธรรมตามท่ีทางสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยประเมิน ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของจ านวนท่ีแสดงอยู่ใน 
งบการเงินและจ านวนท่ีแสดงในรายงานการด ารงเงินกองทุน  

5. ตราสารหน้ีท่ีมีจุดประสงคท่ี์จะถือเพื่อคา้  
 บริษทัฯ ได้มีการบนัทึกมูลค่าท่ีรายงานในงบการเงินและในรายงานการด ารงเงินกองทุนตามมูลค่า

ประเมินท่ีอา้งอิงจากการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิโดยให้สะทอ้นราคาตลาดท่ีเป็นธรรม ทางสมาคมตลาดตรา
สารหน้ีไทยไดค้  านวณมาเพื่อประเมินราคายติุธรรมของตราสารหน้ี จึงท าใหมี้มูลค่าเท่ากนั  

6. ตราสารหน้ีท่ีมีจุดประสงคท่ี์จะถือเผือ่ขาย  
 บริษทัฯ ได้มีการบนัทึกมูลค่าท่ีรายงานในงบการเงินและในรายงานการด ารงเงินกองทุนตามมูลค่า

ประเมินท่ีอา้งอิงจากการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิโดยให้สะทอ้นราคาตลาดท่ีเป็นธรรม ทางสมาคมตลาดตรา
สารหน้ีไทยไดค้  านวณมาเพื่อประเมินราคายติุธรรมของตราสารหน้ี จึงท าใหมี้มูลค่าเท่ากนั  
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หมายเหตุ  - ราคาบญัชี หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ท่ีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวนิาศภยั เพ่ือวตัถุประสงคห์ลกัในการ
ก ากบัความมัน่คงทางการเงินของบริษทัประกนัภยั และเพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทัมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์
ตามสญัญาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

 
7. ผลการด าเนินงานของบริษัทประกนัภัย รวมถึงผลการวเิคราะห์และอตัราส่วนต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง   

สามารถดูรายละเอียดผลการด าเนินงานฐานะการเงิน 2563 และการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารได้จากรายงาน
ประจ าปี 2563 หนา้ 124-131 ดงัน้ี 

https://www.dhipaya.co.th/uploads/ir_report/26/desktop/thai/92805863a35e77c654f3b76834e96764

.pdf 

 

หนว่ย : ล้านบาท

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน
เงินฝากสถาบันการเงิน และบัตรเงินฝากสถาบัน
การเงิน

3,415.67       3,415.67       3,334.58       3,334.58       

ตราสารหนี ้(พันธบัตร,หุ้นกู้,ต๋ัวสัญญาใชเ้งิน,
ต๋ัวแลกเงิน,หุ้นกู้แปลงสภาพ และสลากออมทรัพย์)

6,195.08       6,203.63       5,905.89       5,916.84       

ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม)

4,243.64       4,264.96       3,099.19       3,011.08       

หนว่ยลงทุน 2,912.36       2,912.36       3,375.43       3,375.43       
เงินให้กู้ยืม,เงินให้เชา่ซ้ือรถและให้เชา่ทรัพย์สิน
แบบลิสซ่ิง

-               -               -               -               

ใบส าคัญแสดงสิทธิการซ้ือหุ้น หุ้นกู้ หนว่ยลงทุน -               -               -               -               
ตราสารอนพัุนธ์ุ -               -               -               -               
เงินลงทุนอ่ืน -               -               -               -               
รวมสินทรัพย์ลงทุน 16,766.75    16,796.62    15,715.09    15,637.93    

ประเภท
สินทรัพย์ลงทุน

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2563 ปี 2562

ข้อมลูเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี ้   

https://www.dhipaya.co.th/uploads/ir_report/26/desktop/thai/92805863a35e77c654f3b76834e96764.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/ir_report/26/desktop/thai/92805863a35e77c654f3b76834e96764.pdf
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8. ความเพยีงพอของเงินกองทุน  

8.1 นโยบาย 
บริษทัฯ บริหารจดัการเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง (Risk based 

capital: RBC) ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) ในฐานะ
หน่วยงานก ากบั ซ่ึงเร่ิมบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2554 เป็นตน้มา โดยก าหนดให้บริษทัตอ้งด ารงเงินกองทุน
ให้เพียงพอต่อการรองรับความเส่ียงด้านประกันภยั ด้านตลาด ด้านเครดิต ด้านการกระจุกตวั และเร่ิมตั้ งแต่ 
31 ธันวาคม 2562 ไดเ้พิ่มให้มีความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตามระดบั
ความเส่ียงระยะท่ี 2 ท่ี คปภ. ได้ปรับปรุงใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั 
และยกระดบัคุณภาพเงินกองทุน รวมถึงให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล โดยมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป   

ทั้งน้ี บริษทัเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความเพียงพอของเงินกองทุน เพื่อให้ผูเ้อาประกนัภยั บุคคลภายนอก  
หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีขอ้มูลท่ีชดัเจนเพียงพอในการวเิคราะห์และประเมินความเส่ียงของบริษทัประกนัวนิาศภยั 

8.2 วตัถุประสงค์ 
บริษทัมีวตัถุประสงคใ์นการรักษาระดบัความเพียงพอของเงินกองทุน เพื่อสนบัสนุนยทุธศาสตร์การเติบโต

ทางธุรกิจ ตลอดจนสร้างผลตอบแทนอย่างมัน่คงในระยะยาวให้แก่ผูมี้ส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมทั้งปัจจุบัน 

หนว่ย : ล้านบาท

รายการ ปี 2563 ปี 2562

เบ้ียประกันภัยรับรวม 25,398.53          21,846.25          
เบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ (สุทธิ) 7,573.34           5,619.65           
รายได้จากการลงทุน และรายได้อ่ืน 805.14              1,098.94           
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,064.87           1,863.19           

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ (ร้อยละ)

รายการ ปี 2563 ปี 2562

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) 55.70         51.68         
อัตราส่วนค่าใชจ่้ายในการด าเนนิธุรกิจประกันภัย (Expense Ratio) 19.56         26.14         
อัตราส่วนรวม (Combined Ratio) 75.26         77.82         
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 202.16       282.03       
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) 24.58         23.25         

ข้อมลูเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี ้   
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และอนาคต ภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับได ้และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานก ากบั โดยตอ้งมีอตัราส่วน
ความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต ่า (Capital adequacy ratio: CAR) ใหสู้งกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ี คปภ.ก าหนด  

8.3 กระบวนการในการบริหารเงินกองทุน 

ในการบริหารเงินกองทุนจะพิจารณาระดบัของเงินกองทุนท่ีเพียงพอและสอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ียอมรับ

ได้ทั้ งหมดของบริษทัท่ีมีนัยส าคญัท่ีได้ประเมินไว ้เพื่อให้สามารถบริหารความเส่ียงด้านเงินกองทุนได้อย่าง

เหมาะสม โดยจะค านึงถึงโครงสร้างเงินกองทุนและความเส่ียงดา้นต่างๆ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศ คปภ. ในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบักรอบการด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง (RBC) โดยบริษทัมีการประเมิน ติดตาม และรายงาน

ความเพียงพอของเงินกองทุนต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้การบริหารจดัการเงินกอง

ทุนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลและทนัต่อเหตุการณ์ 

บริษทัไดจ้ดัท าการทดสอบภาวะวกิฤต (Stress test) เป็นประจ าทุกปี โดยใชปั้จจยัในการทดสอบหลายดา้น 

อาทิเช่น ดา้นเศรษฐกิจ โรคระบาด หรือ มหนัตภยั เป็นตน้ เพื่อใหท้ราบผลกระทบต่อเงินกองทุนและความทนทาน

ของเงินกองทุน พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขให้มีระดบัเงินกองทุนท่ีเพียงพอสามารถรองรับหากมีเหตุ

วกิฤตเกิดข้ึนและใหเ้หมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ซ่ึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินกองทุน 

ตลอดจนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดและทิศทางของ คปภ. 

บริษัทฯ มีนโยบายการรับประกันภัยท่ีก าหนดประเภทการเส่ียงภัยและขีดจ ากัดท่ีบริษัทสามารถ 

รับประกนัภยัได ้(Underwriting capacity) มีการก าหนดวงเงินท่ีบริษทัรับเส่ียงภยัไวเ้อง (Retention limit) ตลอดจน

มีกลยุทธ์การบริหารการประกนัภยัต่อ ท่ีมีการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกผูรั้บประกนัภยัต่อทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ รวมถึงก าหนดสัดส่วนในการท าประกนัภยัต่อให้กบัแต่ละบริษทัประกนัภยั เพื่อให้มีการกระจาย

ความเส่ียงท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี นโยบายการรับประกนัภยัและการประกนัภยัต่อจึงเช่ือมโยงโดยตรงต่อเงินกองทุน

ส าหรับความเส่ียงดา้นประกนัภยั ดา้นเครดิต และดา้นการกระจุกตวั 

นอกเหนือจากนโยบายการรับประกนัภยัและการประกนัภยัต่อ บริษทัมีการบริหารจดัการในดา้นการด ารง

เงินส ารองประกนัภยัให้ครบถว้นและเพียงพอ รวมทั้งการวางแผนในการเร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนและเร่งเรียกคืน

ค่าสินไหมทดแทนจากผู ้รับประกันภัยต่อโดยเร็ว เพื่อรักษาระดับเงินส ารองประกันภัยท่ีเหมาะสมซ่ึงจะ 

ส่งผลโดยตรงต่อเงินกองทุนส าหรับความเส่ียงดา้นประกนัภยั และดา้นเครดิต 

ฝ่ายประกนัภยัต่อยงัได้มีการทบทวนอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัภยัเป็นระยะ และติดตาม

ควบคุมสัดส่วนการท าประกันภัยต่อท่ีท าไวก้ับแต่ละบริษัทประกันภัยให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้  

โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ    
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บริษทัฯ มีการบริหารการลงทุนและการประกอบธุรกิจอ่ืนตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการ

ลงทุนท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงจะระบุกรอบทิศทางและแผนการลงทุนในแต่ละปี รวมถึงระบุขีดจ ากัดในการลงทุน 

ทุกประเภทและทุกระดบั ตลอดจนพิจารณาอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลงทุนได ้(Investment grade) แผนการลงทุนจึง

เช่ือมโยงโดยตรงและสอดรับกบัผลกระทบต่อเงินกองทุนส าหรับความเส่ียงดา้นตลาด ดา้นเครดิต และดา้นการ

กระจุกตวั ของเงินลงทุน  

ทั้งน้ี ฝ่ายการลงทุนจะค านวณเงินกองทุนส าหรับความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนทั้งในตราสารทุนและ

ตราสารหน้ี เพื่อติดตามผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนท่ีมีต่ออัตราส่วนความเพียงพอของ

เงินกองทุน (CAR) พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมบริหารการลงทุนอยา่งสม ่าเสมอ นอกเหนือจากน้ี ฝ่ายการลงทุน

ยงัได้เฝ้าติดตามและควบคุมการบริหารลงทุน โดยมีการรายงานอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเทียบกับ 

Benchmark แยกตามประเภทการลงทุน  อตัรา Value at Risk (VaR) เทียบกบั Portfolio’s market value และอตัรา

ผลต่าง Duration ตามสัดส่วนการลงทุน เพื่อบริหารสภาพคล่องของบริษทัดว้ย 

8.4 การประเมินความเพยีงพอของเงินกองทุน 

บริษัทได้ก ากับดูแลให้เงินกองทุนของบริษัทมีความเพียงพอและสอดคล้องกับระดับความเส่ียงท่ี 

ยอมรับได ้โดย ณ ส้ินปี 2563 บริษทัมีเงินกองทุนท่ีน ามาใชไ้ดท้ั้งหมด (Total capital available: TCA) 7,660.04 ลา้น

บาท และมีเงินกองทุนท่ีต้องด ารงทั้ งหมด (Total capital required: TCR) 2,945.71 ล้านบาท จึงมีอัตราส่วน 

ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital adequacy ratio: CAR) อยู่ท่ีร้อยละ 260.04 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

ท่ี คปภ.ก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 120 และผลจากการด าเนินการทดสอบภาวะวิกฤต ยงัพบวา่มีอตัราส่วนความเพียงพอ

ของเงินกองทุนสูงกว่าเกณฑ์ท่ี คปภ.ก าหนด ทั้งในสถานการณ์วิกฤตปานกลางและสถานการณ์วิกฤตรุนแรง  

จึงมีความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับความเส่ียงดา้นต่าง ๆ 



 
 

18/18 
 

 
หมายเหตุ  - ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัว่าด้วยการก าหนดประเภทและชนิด 

ของเงินกองทุน รวมทั้ งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย 
ก าหนดให้นายทะเบียนอาจก าหนดมาตรการท่ีจ าเป็นในการก ากับดูแลบริษัทท่ีมีอัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนต ่ากว่าอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนท่ีใช้ในการก ากับ (Supervisory CAR) ท่ีก าหนดไวใ้น
ประกาศฯ ได ้

- รายการขา้งตน้ค านวณโดยใช้มูลค่าตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัยว่า 

ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย และประกาศคณะกรรมการก ากับและ 

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้ งหลักเกณฑ์  

วธีิการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัวนิาศภยั 
 

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ว 

สามารถดูรายละเอียดไดจ้ากงบการเงินประจ าปี 2563 ดงัน้ี 
https://www.dhipaya.co.th/uploads/ir_financial/33/desktop/thai/b9626401c0c8c4ef73085167efcd6e

23.pdf 

หนว่ย : ล้านบาท

ปี 2563 ปี 2562
สินทรัพย์รวม 44,444.28         40,814.05         
หนีสิ้นรวม 36,001.10         32,456.50         
   - หนีสิ้นจากสัญญาประกันภัย 21,417.43         17,615.84         
   - หนีสิ้นอ่ืน 14,583.67         14,840.66         
ส่วนของเจ้าของ 8,443.18           8,357.55           
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อ
เงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมาย (ร้อยละ) 243.98             307.07             
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ต่อเงินกองทุนที่ต้องด ารงตาม
กฎหมาย (ร้อยละ) 243.98             307.07             
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน
(ร้อยละ)

260.04             320.14             

เงินกองทุนที่สามารถน ามาใชไ้ด้ทั้งหมด 7,660.04           7,851.46           
เงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมาย 2,945.71           2,452.52           

รายการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ข้อมลูเชิงปริมาณมรีายละเอียด ดงันี ้   

https://www.dhipaya.co.th/uploads/ir_financial/33/desktop/thai/b9626401c0c8c4ef73085167efcd6e23.pdf
https://www.dhipaya.co.th/uploads/ir_financial/33/desktop/thai/b9626401c0c8c4ef73085167efcd6e23.pdf

