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ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล
รายละเอีย ดการเปิ ด เผยข้อ มู ล ต่ า ง ๆ สามารถดู ไ ด้จ ากหน้ าเว็ ปไซต์ข องทางบริ ษัท ตามหั ว ข้ อ ที่
เกี่ยวข้อง

1. ประวัติ ของบริษัท นโยบาย วัต ถุประสงค์ และกลยุทธ์ ใ นการดาเนิน ธุ รกิจเพื่อให้บรรลุเ ป้า หมายในการ
ประกอบธุรกิจตามที่กาหนดไว้ รวมถึงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่สาคัญ ช่องทางการติดต่อกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา
และชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.1 ประวัติบริษัท
บริษัท เอราวัณประกันภัย จากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2525 เพื่อดาเนิน
ธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การ
ประกันภัย เบ็ ดเตล็ด และการประกัน ภัยรถยนต์ และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด
เมื่ อ วั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2555 ทะเบี ย นบริ ษั ท เลขที่ 0107555000422 ทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้ ว
570,000,000 บาท
1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ
บริษัทให้ความสาคัญในการปฏิบัติตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยกาหนด เพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ เอาประกันภัยตลอดจน
ประชาชนทั่วไป โดยบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริ ษัท
และนามาวางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทเน้นที่จะหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคา โดย
ดาเนินกิจกรรมทางการตลาดที่จะสร้างผลกาไรที่แท้จริงให้กับบริษัท
การดาเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้นั้น จะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง ทั้ง
องค์ประกอบภายใน เช่น บุคลากร วิธีปฏิบัติงาน ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้ และองค์ประกอบ
ภายนอก เช่น การเมือง สภาพเศรษฐกิจ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่นอกเหนือการควบคุม ดังนั้น บริษัทจะต้องทาการ
ประเมินสถานการณ์ทุกๆ ด้านอย่างสม่าเสมอ เพื่อนามาวิเคราะห์และจัดทาแผนการขยายงานของบริษัทให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในขณะนั้น โดยคานึงถึงความเพียงพอของเงินกองทุน และความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆ ให้รอบคอบ และมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเตรียมแผน
รองรับในกรณีธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
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ภาวะอุตสาหกรรม
ปี 2560 เศรษฐกิจ ไทยขยายตัว เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.6 ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัว ของ
เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ จีน ญี่ป่น และสหรัฐอเมริกา ทาให้การส่งออกของไทยเติบโตได้ต่อเนื่องและคาดว่า
มูลค่าการส่งออกทั้งปีจะเติบโตได้ถึงร้ อยละ 7 ซึ่งดีที่สุดในรอบ 6 ปี นอกจากนี้ภาคการท่องเที่ยวยังคงมี
แนวโน้มที่ดี การลงทุนก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลมีการเบิกจ่ายงบประมาณออกมาซึ่งจะส่งผลดี
ต่อธุรกิจประกันภัยทั้งทางตรงและทางอ้อม จากสถิติของธุรกิจประกันประกันวินาศภัยระหว่างเดือนมกราคม
– กันยายน 2560 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจานวน 159,858 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.11 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการประกันภัยรถยนต์ขยายตัวร้อยละ 5.11 รองลงมาเป็นการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ขยายตัวร้อยละ 6.98 และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง โดยเฉพาะเบี้ยประกันภัยตัวเรือขยายตัวร้อยละ
6.40
แนวโน้มทางการตลาดและภาวะการแข่งขัน
จากการคาดการณ์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทยสาหรับทิศทางธุรกิจประกันวินาศภัยปี 2561 คาด
ว่าเบี้ยประกันภัยรับรวมจะมีการเติบโตในอัตรา 3.5-4% จากสิ้นปี 2560 โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมประมาณ
226,000 – 228,000 ล้ านบาท ตามการเติบโตของเศรษฐกิจที่ได้ รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนและการ
ส่งเสริมการประกันภัยจากภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการให้ประชาชนสามารถนาเบี้ยประกันสุขภาพมาหัก
ลดหย่อนภาษีได้ตามจานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนทา
ประกันภัยสุขภาพเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยรับส่วนใหญ่มาจากการประกันภัยรถยนต์ แต่การแข่งขันด้านราคาการประกันภัย
รถยนต์ของแต่ละบริษัทก็ยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะบริษัทประกันภัยขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันอัตราค่าสินไหม
ทดแทนก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่สุ่ มเสี่ยง
ต่อการขาดทุนและฐานะเงินกองทุนของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง
สาหรับการประกันภัยเบ็ดเตล็ดคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตได้ดี โดยเฉพาะการประกันภัยการเดินทาง
เนื่องจากคนไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท เอราวัณประกันภัย จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจการรับประกันวินาศภัยดังต่อไปนี้
1. การประกันอัคคีภัย ภัยเบ็ดเตล็ด และภัยทางทะเล
บริษัท รับประกันตามเงื่อนไขและความคุ้มครองของกรมธรรม์แต่ละประเภท
2. การประกันภัยรถยนต์
2.1 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
2.2 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
2.2.1 การประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
2.2.2 การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
2.2.3 การประกันภัยรถยนต์คุ้มครองเฉพาะภัย (ประเภท 5)
1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่สาคัญของบริษัทและสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัย
แยกตามประเภทของการรับประกันภัย
นโยบายการรับประกันภัย ปี 2561 มุ่งเน้นการรับประกันภัยด้านอัคคีภัย ที่อยู่อาศัย และทรัพย์สิน
เป็นหลัก
ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจาปี 2561
หน่วย : ล้านบาท
การประกันภัย
รถยนต์
ภาคบังคับ

ภาคสมัครใจ

วิศวกรรม

อุบัติเหตุส่วน
บุคคล

สุขภาพ

อื่นๆ

จานวนเบี้ย
ประกันภัย
รับโดยตรง

1.04

-

-

0.04

0.45

-

-

0.004

0.01

-

-

1.54

สัดส่วน
ของเบี้ย
ประกันภัย
(ร้อยละ)

67.66

-

-

2.56

29.13

-

-

0.25

0.40

-

-

100

หมายเหตุ: ข้อมูลมาจากรายงานประจาปี

ความเสียงภัย
ทรัพย์สิน
ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก

รายการ

การ
ประกัน
อัคคีภัย

สินค้า

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ตัวเรือ

การประกันภัย
ทางทะเล
และขนส่ง

รวม
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1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.5.2 วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน
ดูรายละเอียดที่ URL
http://www.erawanins.com/erawanins/document/EICStepClaim_update@20171225.pdf

2. กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการดาเนินการ
ตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว
2.1 กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัท เอราวัณประกันภัย จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญต่อการดาเนินกิจการภายใต้หลักการกากับ
ดูแลกิจ การที่ดี ซึ่งจะให้ บริษัทมีระบบการบริห ารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ เป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัท ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงแล ะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมส่วนรวม
คณะกรรมการบริษัทจึ งได้กาหนดให้ มีการจัดทานโยบายกากับดูแลกิจการ เพื่อใช้เป็นหลักในการ
ดาเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ให้ยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด
ดังต่อไปนี้
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตระหนักและให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือ
หุ้น ได้แก่ สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การ
ซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและส่งคาถามล่วงหน้า การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท และ วัน เวลา
สถานที่ วาระการประชุมผู้ถือหุ้น และกฎเกณฑ์ วิธีการ ในการเข้าร่วมประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบการ
พิจารณาอย่างครบถ้วนและเพียงพอ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น และให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ได้แก่ เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถใช้
สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
สามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการเป็นการล่วงหน้า ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือแจก
เอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุมซึ่งถือเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
โดยคณะกรรมการได้กาหนดให้มีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในเป็ นลายลั กษณ์อักษร เพื่อมิให้
ผู้บริหารและพนักงานนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะ
ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน การกาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์
และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่
ทากับบริษัทไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทาธุรกรรมดังกล่าว

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลตาม
สิทธิที่มีตามกฎหมาย ตลอดจนการให้ความคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และบริษัทจะไม่กระทา
การใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย จึงยึดถือแนวทางในการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเสมอภาคต่อ
ทุกฝ่าย ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ และคู่ค้า

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จึงมีนโยบายในการเปิดเผย
ข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
โปร่งใส ตรงต่อความเป็นจริง ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ว ยกรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน และมีกรรมการอิส ระ 2 ท่าน ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความหลากหลายในด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และ
ความสามารถที่จ ะช่ว ยสนั บ สนุ น และกากั บดูแ ลกิจ การของบริ ษั ทให้ ดาเนินไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
วาระการดารงตาแหน่ง ตามข้อบังคับของบริษัทกาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3
ของจานวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวน
ใกล้เคียงทีส่ ุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกจากตาแหน่งนั้นอาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตาแหน่งอีกก็
ได้

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทจัดให้มีส่วนตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายใน สาหรับตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียเกิด
ความมั่นใจว่าระบบการควบคุมที่มีอยู่นั้นมีการปฏิบัติอย่างจริงจังสม่าเสมอและเหมาะสม โดยส่วนตรวจสอบ
ภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทจะประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจาทุกปี
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2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท
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2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทดังรายนามต่อไปนี้
1. นางกัลยานี จิรชนานนท์

ประธานกรรมการ

2. นางสาวรังษิยาภรณ์ อรุณสุรัตน์ภักดี

กรรมการ

3. นางสาวอรพินธ์ จิรชนานนท์

กรรมการ

4. นายปรีดา รอดโพธิ์ทอง

กรรมการอิสระ

5. นางนิรมล หนูคง

กรรมการอิสระ

กรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สาคัญของบริษัท

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินกิจการของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต
และพึงหลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กากับดูแลบริษัทในการกาหนดนโยบาย การดูแล
ให้มีกระบวนการบริหารจัดการที่เหมาะสม มีระบบการติดตามตรวจสอบให้ปฏิบัติตามนโยบายที่กาหนดไว้
ดังนี้
1. กาหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและ
ทิศทางการดาเนินงานของบริษัท กากับดูแลให้มีการดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่อนุมัติไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. พิจารณาอนุ มัตินโยบาย กระบวนการและควบคุมทางด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของ
บริ ษั ท ซึ่ งอย่ างน้ อยต้ องครอบคลุ ม กิจ กรรมหลั ก ของบริ ษั ท ได้แ ก่ การออกแบบและพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ การกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย การจัดการค่าสิ นไหม
ทดแทน การประกันภัยต่อ การลงทุนและประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท และมีการพิจารณาทบทวน
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงและระบบจัดการที่มีประสิทธิผล
ครอบคลุมทั้งองค์กร
3. พิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น ติดตาม ควบคุมให้การลงทุน
และการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ ลักษณะของ
ธุรกิจและภาระผูกพันที่มีอยู่ โดยคานึงถึงความมั่นคง สถานะทางการเงิน การดาเนินงานของ
บริษัท รวมถึงหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง
4. กากับดูแล ติดตามการดาเนินงานของบริษัทตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหาร
และฝ่ายจัดการดาเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายที่กาหนดไว้
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5. ดาเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยดูแลระบบบริหารให้เป็นไป
ตามนโยบายที่ ก าหนดไว้ ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลงองค์ ป ระกอบและการเปลี่ ย นแปลงที่ มี
นัยสาคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้ง
รายชื่อผู้บริหารของบริษัท
1. นางสาวรังษิยาภรณ์ อรุณสุรัตน์ภักดี

กรรมการผู้อานวยการ

2. นางสาวอรพินธ์ จิรชนานนท์

กรรมการรองผู้อานวยการ

3. นางกัลยานี จิรชนานนท์

กรรมการ

4. นางสาวพิราภรณ์ อรุณสุรัตน์ภักดี

ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการ

5. นายถาวร แดนวังเดิม

ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการ
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2.4 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ใน
การตรวจสอบหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สาคัญ เพื่อดูแลให้บริษัทดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการชุดย่อยมี 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. นางนิรมล หนูคง

ประธานกรรมการ

2. นายปรีดา รอดโพธิ์ทอง กรรมการ
3. นายชนินทร์ แก่นหิรัญ

กรรมการ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานและประเมินผลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัท โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. นางสาวอรพินธ์ จิรชนานนท์

ประธานกรรมการ

2. นางสาวรังษิยาภรณ์ อรุณสุรัตน์ภักดี

กรรมการ

3. นางกัลยานี จิรชนานนท์

กรรมการ

4. นางสาวพิราภรณ์ อรุณสุรัตน์ภักดี

กรรมการ

5. นายถาวร แดนวังเดิม

กรรมการ
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บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ส่งเสริมให้บริษัทมีกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และให้มีระบบการ
ควบคุมภายในที่พอเพียง มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. กาหนดนโยบายและแนวทางการบริห ารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการ
พิจารณาเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งจะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สาคัญ
3. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลระดับความ
เสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
4. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทดาเนินการตลอดจน
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกาหนด
5. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและ
การปฏิบัติตามนโยบายที่กาหนด
6. พิจารณาปรับปรุง แก้ไข และให้ความเห็นต่อนโยบาย แผนงาน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ
และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. รายงานสถานะความเสี่ยงของบริษัทและแนวทางที่ต้องปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กาหนด
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุนประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
1. นางสาวรังษิยาภรณ์ อรุณสุรัตน์ภักดี

ประธานกรรมการ

2. นางกัลยานี จิรชนานนท์

กรรมการ

3. นางสาวอรพินธ์ จิรชนานนท์

กรรมการ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
1. จัดทากรอบนโยบายการลงทุน เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนของบริษัทที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายบริหารความ
เสี่ยงรวม
3. กากับดูแลการลงทุนของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม
ระเบียบวิธีปฏิบัติการลงทุน และข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. กากับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับ
ธุรกรรมการลงทุนของบริษัท
5. กากับดูแลระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนของบริษัทให้มีความเพียงพอต่อการ
ดาเนินงาน
6. บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่าเสมอ
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2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อทดแทนกรรมการหรือผู้บริหาร ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ พร้อมเสนอชื่อบุคคล
ดังกล่าวให้ผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้งแล้ วแต่กรณี โดยมีการกาหนดคุณสมบัติที่
เหมาะสมตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
2.6
ายค่าตอบแทน
policy)
ม เพืนโยบายการจ่
่อทดแทนกรรมการหรื
อผู้บริห(Remuneration
าร ในกรณีที่ครบวาระ
ลาออก หรือกรณีอื่นๆ พร้อมเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว
ให้ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้งแล้วแต่กรณี โดยมีการกาหนดคุณสมบัติที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริญษญััทตมีิปนระกั
โยบายก
าหนดค่
าตอบแทนกรรมการและผู
้ บริหารให้
ตามที่กาหนดในพระราชบั
นวินาศภั
ย และพระราชบั
ญญัติบริษัทมหาชนจ
ากัดอยู่ในระดับที่เหมาะสม
โดยพิจารณาถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงมีการประเมินผลงานเป็นประจาทุกปี เพื่อนาไปใช้ใน
การกาหนดค่าตอบแทนและพิจารณาอนุมัติ

3. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)
3.1 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)
บริษัท เอราวัณประกันภัย จากัด (มหาชน) ตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญที่ช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ ทั้งนี้ การระบุและ
จัดการความเสี่ยงจะช่วยให้บริษัทมีการตัดสินใจที่ดีขึ้น และช่วยให้มองเห็นโอกาสตลอดจนสามารถบรรเทา
ผลกระทบจากเหตุการณ์สาคัญที่อาจเกิดขึ้นได้บริษัทจึงกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้ง
องค์กร และกากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกาหนดมาตรการในการรองรับ
ความเสี่ยงของบริษัท ดังนี้
1.บริษัทมีการติดตามและสอบทานการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กาหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลการ
จัดการความเสี่ยง โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
2. บริษัทดาเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยกาหนดให้
การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทาแผนธุรกิจประจาปี การบริหารงาน และการตัดสินใจก่อนมีการ
ลงทุนในกิจการต่างๆ
3. บริษัทมีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการในการบริหาร รองรับความเสี่ยง และวิธีลดผลกระทบ
ต่อความเสี่ยง รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ
ควบคุม ติดตาม รายงาน ประเมินผล และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ และปฏิบัติ
ทั่วทั้งบริษัท
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4. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับงาน
ที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งกาหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยง
5. บริษัทมีการกาหนดเพดานความเสี่ยง เพื่อจากัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้ อยู่ภายในระดับที่
บริษัทสามารถยอมรับได้ รวมทั้งกาหนดเหตุการณ์หรือระดับความเสี่ยงที่เป็นสัญญาณเตือนภัยให้ผู้ปฏิบัติงาน
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเกินกว่าระดับเพดานความเสี่ยงที่กาหนด
6. บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้งและวาระการ
ดารงตาแหน่ง รวมถึงอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. การบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัทให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับกลยุทธ์
และทิศทางของธุรกิจ
8. กรณีเกิดความเสี่ ย งที่มีผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงจะต้องรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาหรือทบทวนมาตรการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงหลักจากการดาเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทได้กาหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท ไว้ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
หมายถึงความเสี่ยงจากการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน และการนาไปปฏิบัติ
อย่างไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
ความเสี่ ยงด้านกลยุ ทธ์ ได้แก่ จานวนเบี้ยประกันภัยรับไม่ถึงตามเป้าหมายที่กาหนด การ
แข่งขันอย่างรุนแรงจากบริษัทประกันภัยด้วยกัน สัดส่วนรายได้ที่ไม่ตรงตามแผนกลยุทธ์ การพึ่งพิง
รายได้เบี้ยประกันภัยจากช่องทางใดช่องทางหนึ่งมากเกินไป
มาตรการบริหารความเสี่ยง
1. ปรับกลยุทธ์การแข่งขัน โดยหันมาเน้นการรับประกันภัย Non Motor เพื่อลด
ความเสี่ยงการแข่งขันด้านราคาในการรับประกันภัยรถยนต์
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2. หาช่องทางการตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ๆ ให้
สอดคล้องกับภาวะเสรษฐกิจ สังคม และความต้องการของลูกค้า ให้สามารถ
ตอบรับกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
3. บริหารค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานให้เหมาะสม เพื่อให้ต้นทุนการดาเนินงานอยู่
ในระดับต่าและสามารถแข่งขันได้

2. ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย
หมายถึง ความเสี่ย งที่เกิดจากความผั นผวนของความถี่ ความรุนแรง และเวลาที่เกิดความ
เสียหายที่เบี่ยงเบนจากสมมุติฐานที่ใช้ในการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย และการพิจารณารับประกันภัย
มาตรการบริหารความเสี่ยง
1. จัดให้มีนโยบายการรับประกันภัยประเภทต่างๆเป็นลายลักษณ์อักษร
2. พิจารณาการรับประกันภัยอย่างละเอียดถึงระดับความเสี่ยงภัยว่าอยู่ในระดับที่รับเสี่ยงภัยได้
หรือไม่ โดยอิงจากคู่มือการรับประกันภัยของบริษัท
3. มีการติดตามและควบคุมการกระจายตัวของความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม
4. วิเคราะห์อัตราความเสียหายก่อนการรับประกันภัยแต่ละประเภท
5. กระจายความเสี่ยงภัยโดยการจัดทาสัญญาประกันภัยต่อ
6. กากับดูแลให้มีการตั้งสารองสินไหมทดแทนอย่างเพียงพอ ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ
เพื่อให้คุณภาพการให้บริการด้านการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและคู่ค้า
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทไม่สามารถชาระหนี้สินหรือภาระผูกพันเมื่อถึงกาหนด
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถ
จัดหาเงินทุนได้แต่ด้วนต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้
มาตรการบริหารความเสี่ยง
1. เลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง รักษาระดับเงินสดในมือให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมตลอดเวลา
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2. ในกรณีต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนจานวนมากเกินกว่าปริมาณเงินสดประจาวันที่มีอยู่ ฝ่าย
การเงินจะต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้ฝ่ายลงทุนแปลงเงินทุนเป็นเงินสด เพื่อให้เพียงพอต่อการ
ชาระหนี้สินที่ถึงกาหนด ทาให้เชื่อมั่นว่าความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ควบคุมได้
3. พิจ ารณาลงทุน ในหลั กทรัพย์ที่มีส ภาพคล่ องให้ส อดคล้องกับลักษณะของหนี้สินและภาระ
ผูกพันอย่างเหมาะสม และดูแลให้มีสินทรัพย์สภาพคล่องที่เพียงพอเมื่อมีความจาเป็นต้องใช้
เงิน
4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
หมายถึงความเสี่ ย งที่เ กิดจากความล้ มเหลว ความไม่เพียงพอ หรือ ความไม่เหมาะสมของ
บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงานภายใน ระบบงาน หรือเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก
มาตรการบริหารความเสี่ยง
1. จัดทารายงานและประเมินความเสี่ยงในกระบวนการต่างๆ ของบริษัทอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา
2. จัดทาแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมต่อ เหตุการณ์ฉุกเฉินที่
อาจจะเกิดขึ้น
3. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
4. กาหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานกากับ
ดูแลภาครัฐ รวมถึงสื่อสารให้พนักงานทราบเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
5. ความเสี่ยงด้านตลาด
หมายถึงความเสี่ย งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของสินทรัพย์ที่ล งทุน อัตรา
ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ราคาตราสารทุนและราคาสินค้าโภคภัณฑ์
มาตรการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดคู่มือแนวทางบริหารการลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน
3. ติดตามและรายงานผลการลงทุนต่อผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่าเสมอ
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6. ความเสี่ยงด้านเครดิต
หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว้กับบริษัท รวมถึง
โอกาสที่คู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
มาตรการบริหารความเสี่ยง
1. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ
1.1 เลือกบริษัทที่เป็นที่ยอมรับทั้งตลาดประกันภัยต่อในประเทศและ
ต่างประเทศ
1.2 มีฐานะการเงินที่มั่นคง โดยพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัท
รับประกันภัยต่อ
1.3 มีความชัดเจนในระบบบัญชีและการจัดเอกสารที่มีมาตรฐาน
1.4 มีประวัติการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
2. การพิจารณา Credit Rating ในการลงทุน
2.1 จัดให้มีคณะกรรมการการลงทุนเพื่อทาหน้าที่พิจารณาและทบทวนปัจจัยในการลงทุน
อย่างสม่าเสมอ
2.2 ควบคุมการลงทุนให้เป็นไปตามขอบเขตและข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2.3 ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ คิดเป็นสัดส่วนแยกตามระดับความเสี่ยงของ Credit
Rating
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3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)
บริษัทดาเนินนโยบาย การจัดการการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมาย
กาหนดให้มีการบริหารการรับประกันภัย ที่มีความเสี่ยงต่า มีการประกันภัยต่อ เพื่อบริหารความเสี่ยงภัยให้มี การ
ลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะสม ก่อให้เกิดความมั่นคง และรายได้ ให้มีการจัดสรรสารองประกันภัยที่เพียงพอต่อ
ภาระที่ผูกพันธ์ที่บริษัทมีอยู่และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฏหมายกาหนดให้มีการจัดการควบคุมดูแล การรักษาสภาพ
คล่อง โดยให้เป็นไปตามกฏหมายกาหนด
ทัง้ นี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมำณให้มีรำยละเอียด ดังนี้
รายการ

ปี 2561
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

หน่วย : ล้าน
ปี 2560
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

สินทรัพย์ลงทุน
(Total Investment Assets)

70.66

151.12

102.41

179.13

สินทรัพย์สภาพคล่อง
(Total Liquid Assets)

70.66

151.12

102.41

179.13

หนี้สินรวม

18.22

16.45

54.65

57.32

หนี้สินตามสัญญาประกันภัย

9.78

10.36

43.58

46.26

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุ รกิ จ ประกั น ภัย ว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ของบริษั ท ประกั น วิ น าศภั ย เพื่ อ
วั ต ถุป ระสงค์หลั ก ในการกากั บ ความมั่ น คงทางการเงิ น ของบริ ษั ท ประกัน ภั ย และเพื่ อให้มั่ น ใจว่ า บริษั ท มี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย
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4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสาคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท
การบริหารจัดการประกันภัยต่อความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และการกระจุก
ตัวจากการรับประกันภัย
เนื่องจากธุรกิจประกันภัยเป็นการรับโอนความเสี่ยงจากผู้เอาประกันภัย หากเกิดความเสียหายเป็น
จานวนมากหรือค่าเสียหายแต่ละรายมีจานวนสูงอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ และฐานะการเงินของ
บริษัทได้
เพื่อบริหารความเสี่ยงข้างต้น บริษัทจะพิจารณาอย่างละเอียดถึงระดับความเสี่ยงภัยที่รับโอนว่าอยู่ใน
ระดับที่บริษัทรับเสี่ยงภัยไว้เองได้หรือไม่ โดยอิงจากคู่มือและอัตราเบี้ยประกันภัยที่กาหนดขึ้น มีการติดตาม
และควบคุมการกระจายตัวของความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม ไม่กระจุกตัวทั้งในทางภูมิศาสตร์และประเภท
ความเสี่ยง สาหรับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงเกินกว่าที่บริษัทจะสามารถรับไว้เองได้เพียงลาพัง ก็จัดการให้มี
การถ่ายโอนความเสี่ย งต่อไปยังผู้รั บประกันภัยต่อผ่านสั ญญาประกันภัยต่อแบบล่ วงหน้ารายปีหรือสั ญญา
ประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย ซึ่งการเลือกผู้รับประกันภัยต่อจะพิจารณาจากความมั่นคงทางการเงินเป็นอันดับ
แรก นอกจากนี้ บ ริ ษัทยั งมี การบริ ห ารพอร์ ตการรับประกันภัยให้ มีสั ดส่ ว นของการประกันภัยต่างๆ อย่า ง
เหมาะสม
ทั้งนี้ บริ ษัทได้จั ดทากลยุ ทธ์การบริห ารการประกันภัยต่อเป็ นลายลั กษณ์อักษร ซึ่งสอดคล้ องกับ
หลักเกณฑ์และข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท และจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยประกอบด้วยกระบวนการคัดเลือกแผนประกันภั ยต่อที่เหมาะสม การนาไปปฏิบัติใช้ การตรวจสอบ
และติดตาม การทบทวน การควบคุม และการจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อ โดยพิจารณาถึง
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ต้นทุนทางการเงิน โดยเปรียบเทียบสถานะของสภาพคล่อง แนวโน้มของ
ตลาดประกันภัยต่อและแผนธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีความเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนทาง
ธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมำณให้มีรำยละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

จานวน

สารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ

4.36

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ

0.46

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ

0
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5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
บริษัท กาหนดนโยบายการบั นทึกส ารองสินไหมประมาณการ ตามยอดที่เป็นจริง รวมทั้งตรวจสอบ
ปรับปรุงรายการทุกรายการความเคลื่อนไหว ตลอดจนการใช้บริการนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ชานาญในการ
ตรวจสอบประเมิณและวิเคราะห์ภาระหนี้สินสัญญาประกันภัยอันอาจเกิดในอนาคต และให้ปรับปรุงการรับรู้
ภาระในงบการเงินทุกรายการ
ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมำณให้มรี ำยละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

ปี 2561

ปี 2560

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

-สารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
(Premium liabilities)

0.70

0.55

1.99

1.61

-สารองค่าสินไหมทดแทน
(Claim liabilities)

8.55

9.28

36.01

39.06

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้นักลงทุนผู้วิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เป็นที่
ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทยซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะต้ องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีอนุญาต
แล้ว
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญ ญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกัน วินาศภัย
เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกากับ ความมั่นคงทางการเงินของบริษัท ประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษั ท
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งจะต้อง
ประเมิน โดยนั กคณิต ศาสตร์ป ระกัน ภัยที่ ไ ด้ รับใบอนุญ าตจากนายทะเบีย นตามหลั กการทางคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จริงหรือในกรณี
ที่ บ ริ ษั ท มี ข้ อ มู ล ไม่ เ พี ย งพออาจอ้ า งอิ ง จากประสบการณ์ ข องอุ ต สาหกรรมและปรั บ ให้ เ หมาะสมกั บ
ลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลค่า สารองประกันภัยดังกล่าวจะต้อง
รวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ่งให้เป็นไปตามที่สานักงาน คปภ.
กาหนด
ข้อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่าง
ราคาบัญชีและราคาประเมินของ อย่างมีนัยสาคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันในการประเมิน
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ผู้ที่จะนาข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทาความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคา
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ
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6. การลงทุนของบริษัท
บริษัท มีนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับความพร้อมของบริษัท ทั้งในด้านความพร้อมด้านระบบงาน
บุคคลกร เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เพียงพอ และสอดคล้องกับภาระผูกพันที่มีอยู่ การกาหนดส่วนการลงทุนมุ่งเน้น
ถึงความมั่นคง และสภาพคล่องเป็นหลักโดยอยู่ภายใต้แผนบริหารความเสี่ยงฯ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฏหมาย
กาหนด
ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมำณให้มีรำยละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ประเภท
สินทรัพย์ลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินและ
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี้ (พันธบัตร,หุ้นกู้,
ตั๋วสัญญาใช้เงิน,ตั๋วแลกเงิน,หุ้น
กู้แปลงสภาพ และสลากออม
ทรัพย์)

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2561
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

99.9

99.9

-

-

82.73

2.39

79.11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตราสารอนุพันธุ์

-

-

-

-

เงินลงทุนอื่น

-

-

-

-

71.10

151.46

102.41

179.13

ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม)
หน่วยลงทุน
เงินให้กู้ยืม,เงินให้เช่าซื้อรถ
และให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง
ใบสาคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น
หุ้นกู้ หน่วยลงทุน

รวมสินทรัพย์ลงทุน

68.28

68.28

-

-

2.38

ปี 2560
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริมการ
ประกอบธุ รกิ จ ประกั น ภัย ว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น ของบริษั ท ประกั น วิ น าศภั ย เพื่ อ
วั ต ถุป ระสงค์หลั ก ในการกากั บ ความมั่ น คงทางการเงิ น ของบริ ษั ท ประกัน ภั ย และเพื่ อให้มั่ น ใจ ว่ า บริษั ท มี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย

22
7. ผลการดาเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการรั บ ประกัน ภัย ปี 2560-2561 มุ่งเน้นการรับประกัน ภัยด้านอัคคีภัย ที่อยู่อาศัย และ
ทรัพย์สินเป็นหลักตามที่กล่าวข้างต้นเพื่อลดอัตราการเสี่ยงภัยเป็นผลให้ยอดขายลดลง ประกอบกับอัตราดอกเบี้ย
เงินลงทุนที่ลดลงมีผลให้ผลการดาเนินงานของบริษัท รายจ่ายสูงขึ้นมากกว่ารายรับ บริษัทได้เพิ่มนโยบายการ
ควบคุมค่าใช้จ่ า ยตลอดจนการปรั บ ปรุ งโครงสร้ างกาลั งอัตรา ทดแทนด้ว ยใช้ งานเครื่องใช้ส มองกล เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ดีในขณะที่การดาเนินงานของบริษัทในช่วงระยะชลอตัว อัตราส่วน
รายจ่ายสูงเมื่อเทียบกับรายได้ แต่บริษัทยังคงมีอัตราส่วนเงินกองทุนสูงถึง 545.88% (จากรายงาน RBC Q4/61)
และอัตราส่วนสภาพคล่อง = 825.76 % ซึ่งเป็นไปตามที่กฏหมายกาหนด
ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมำณให้มีรำยละเอียด ดังนี้เป็นอย่ำงน้อย
2561

หน่วย : ล้านบาท
2560

เบี้ยประกันภัยรับรวม

1.54

9.10

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (สุทธิ)

1.04

74.46

รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น

1.79

4.75

-18.49

-28.82

2561

2560

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio)

-159.93

96.38

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจกันภัย (Expense Ratio)

1,853.21

77.78

อัตราส่วนรวม (Combined Ratio)

1,693.28

174.16

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)

825.76

458.59

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ( Return on equity)

-25.84

-32.57

รายการ

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ(ร้อยละ)
อัตราส่วน
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8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
บริษัท กาหนดให้มีการจัดการบริหารจัดการเงินกองทุน ให้มีครบถ้วนเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อ
สามารถจัดสรรเงินสารองประกันภัยให้เพียงพอต่อภาระผูกพันที่มีต่อเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย พร้อมทั้งการ
กระจายความเสี่ยงภายใต้แผนบริหารความเสี่ยง
ทั้งนีส้ ำหรับข้อมูลเชิงปริมำณให้มีรำยละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

2560

สินทรัพย์รวม

180.25

229.49

หนี้สินรวม

16.45

57.32

- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

10.36

46.26

- หนี้สินอื่น

6.09

11.06

ส่วนของเจ้าของ

163.79

172.17

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน
(ร้อยละ)

545.88

571.01

เงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้ทั้งหมด

163.76

171.30

30

30

เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย

หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกาหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริษัทประกัน วินาศภัย
กาหนดให้นายทะเบียนอาจกาหนดมาตรการที่จาเป็นในการกากับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนต่ากว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบได้
เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
- รายการข้างต้นคานวณโดยใช้ ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
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9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็น
แล้ว
งบการเงิน 31 ธันวาคม 2561
http://www.erawanins.com/erawanins/document/FINANCIAL_STATEMENTS_2018_TH.pdf

