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ป ร ะ จํา ป 2 5 6 3

บ ริ ษั ท คิ ง ไ ว ป ร ะ กั น ภั ย
จํา กั ด ( ม ห า ช น )

สารบัญ
ส่วนที 1
การรับรองความถูกต้องของข้อมู ลทีเปดเผย
ส่วนที 2
รายละเอียดการเปดเผยข้อมู ล
1 ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุ ทธ์ในการดําเนินธุรกิจ
1.1 ประวัติบริษัท
1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุ ทธ์ในการดําเนินธุรกิจ
1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการทีสําคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบียประกันภัย
แยกตามประเภทของการรับประกันภัย
1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาทีใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้หรือค่า
สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
2 กรอบการกํากับดูแลกิจการทีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
2.1 กรอบการกํากับดูแลกิจการทีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท
2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท
2.4 คณะกรรมการชุ ดย่อย
2.5 การสรรหาและการแต่งตังกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)
3 การบริหารความเสียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหาร
สินทรัพย์และหนีสิน (Asset Liability Management :ALM)
4 ความเสียงจากการรับประกันภัย การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชือมโยงของเงินกองทุน
และความเสียงจากการรับประกันภัย และการกระจุ กตัวจากการรับประกันภัย
5 มู ลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีสินจากสัญญาประกันภัย
6 การลงทุนของบริษัท
7 ผลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย การวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ
8 ความเพียงพอของเงินกองทุน
9 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส่วนที 1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทได้สอบทานข้อมูลทีเปดเผย ด้วยความระมัดระวัง และบริษัทขอรับของว่า ข้อมูลดัง
กล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เปนเท็จ ไม่ทําให้ผอ
ู้ ืนสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งใน
สาระสําคัญ และขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลทีได้เปดเผยทุกรายการของบริษัท

ชือ

นายตัน ชวน ลี

(Mr Tan Chuan Li)

ตําแหน่ง

กรรมการผูม
้ อ
ี ํานาจ/
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

การรั บ รองความถู ก ต้ องของข้ อ มู ล

ลายมือชือ

______-ลายมือชือ-______

ส่วนที 2
รายละเอียดการเปดเผยข้อมูล

ประวัติบริษัท
คิง ไว กรุป
๊ เปนหนึงในเครือธุรกิจชันนําทีมีฐานทีตังทีฮ่องกงและมีชือเสียงในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีประวัติทีประสบความสําเร็จมายาวนานกว่า 35 ป มีความเชียวชาญด้านการ
พัฒนาและลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการเงิน e-commerce ข้ามพรมแดน และ
ธุรกิจห่วงโซ่อุปทานในจีน ฮ่องกง ยุ โรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึงเครือข่ายธุรกิจ
ทังหมดมีผู้ก่อตังคือ ดร. ชาน คิง ไว
คิง ไว กรุป
๊ เข้าดําเนินธุรกิจในประเทศไทยในด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจทางการเงิน
ภายใต้ คิง ไว กรุป
๊ (ประเทศไทย) ซึงเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หลังจากประสบความสําเร็จในการขยายฐานธุรกิจในประเทศไทย ทางกลุ่มได้
รุกคืบเข้าไปในธุรกิจด้านการเงิน รวมถึงกลุ่มธุรกิจประกันภัย โดยเมือวันที 16 พฤษภาคม

2561 คิง ไว กรุป
๊ ได้เข้าเปนผู้ถือหุน
้ ใหญ่ ของบริษัท คิว บี อี ประกันภัย (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) และได้เปลียนชือเปน “บริษัท คิง ไว ประกันภัย จํากัด (มหาชน) หรือ KWI”
คิง ไว ประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทในเครือ “คิง ไว กรุป
๊ ” ยังคงมุ่งมันส่งมอบ
บริการอันยอดเยียมสู่ลูกค้า ด้วยความเชียวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย ด้วย
ความเชือมันจากคู่ค้าและสายสัมพันธ์อันดีทีมีกับตัวแทนและนายหน้าประกันภัย กอปรกับ
ความสามารถในการให้บริการตรงไปยังลูกค้าได้อย่างน่าพอใจ จึงสร้างความมันใจได้ว่า
บริษัทสามารถเสนอบริการได้หลากหลาย เพือตอบสนองลูกค้าทังทีเปนกลุ่มธุรกิจและ
แบบรายย่อย นอกจากความเชียวชาญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่ม
ประกันภัยโดยทัวไปแล้ว เรายังมีความเชียวชาญในผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่ม อาทิเช่น ประกัน
ภัยทางทะเล และประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ อีกด้วย

นโยบาย วัตถุประสงค์ และ
กลยุ ทธ์ในการดําเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์
เปนองค์กรธุรกิจทีหลากหลาย มีความแข็งแกร่ง
และยังยืน โดยมุ่งเน้นเปาหมายเพือสร้างมู ลค่าแก่
ผู้ถือหุน
้ และคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิงแวดล้อมเปนสําคัญ
พันธกิจ
เรามุง
่ มันทีจะสร้างมูลค่าและผลตอบแทนอันสูงสุด
อย่างยังยืน ด้วยความรับผิดชอบทังหมดของเรา
ค่านิยม
การทํางานร่วมกันเปนทีม:
สร้างความร่วมมือกันในทีมเพือความก้าวหน้าและ
ความสําเร็จ
ความรับผิดชอบ:
ยึดมันในคําสัญญา รับผิดชอบต่อสิงทีพู ด ทีทํา และ
ไม่ทํา
ความซือสัตย์:
ได้รบ
ั ความไว้วางใจและความน่าเชือถือผ่านบริการที
มีประสิทธิภาพและเปนมืออาชีพ
ให้ความสําคัญกับลูกค้า:
ทําความเข้าใจลูกค้า รับฟงและเรียนรู ้ รูค
้ วามเหมาะ
สมว่าเมือใดทีเราสามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้

ลั ก ษณะการประกอบ
ธุ รกิ จ
การรับ ประกั น ภั ย วิ น าศภั ย
บริษั ท รับ ประกั น วิ น าศภั ย ทุ ก ประเภท ได้ แ ก่ การประกั น
อั ค คี ภั ย การประกั น ภั ย ทางทะเลและขนส่ ง การประกั น ภั ย
รถยนต์ และการประกั น ภั ย เบ็ ด เตล็ ด โดยการรับ ประกั น
ภั ย โดยตรงของบริษั ท รับ ประกั น ภั ย ผ่ า นตั ว แทน และนาย
หน้ า รวมถึ ง บริษั ท มี ก ารรับ ประกั น ต่ อ กั บ บริษั ท ประกั น
วิ น าศภั ย อื นๆ และผ่ า นนายหน้ า ประกั น ภั ย ต่ อ
สํา หรับ การเอาประกั น ภั ย ต่ อ บริษั ท มี ก ารเอาประกั น ภั ย ต่ อ
กั บ บริษั ท รับ ประกั น ภั ย ต่ อ ต่ า งประเทศซึ งมี อั น ดั บ ความน่ า
เชื อถื อ และบริษั ท ประกั น ภั ย ที มี ร ะดั บ ความเพี ย งพอของ
เงิ น กองทุ น ตามที สํา นั ก งานคณะกรรมการกํา กั บ และส่ ง
เสริม .ประกาศกํา หนด เพื อกระจายความเสี ยงในการรับ
ประกั น ภั ย และเพื อรัก ษาระดั บ เงิ น กองทุ น
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1.1 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการทีส่ าคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบีย้ ประกันภัยแยกตาม
ประเภทของการรับประกันภัย
บิสซิเนส ซีเคียวร์

เลือกประกันภัยทีต่ อบโจทย์ทกุ ความต้องการสาหรับธุรกิจของคุณ
แผนประกันภัยสาหรับธุรกิจของ คิง ไว ประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้ออกแบบมาเพื่อให้ความคุม้ ครองที่
ครอบคลุมทุกความเสี่ยงภัยที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของลูกค้ามากที่สดุ ภายใต้กรมธรรม์เดียว อีกทัง้ ยังนาเสนอ
รูปแบบความคุม้ ครองที่แตกต่างอย่างเหมาะสมกับธุรกิจเฉพาะของลูกค้า ผลิตภัณฑ์นใี ้ ห้ความคุม้ ครองที่
ครอบคลุมทุกๆความเสี่ยงภัย ซึ่งเหมาะสาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ความคุม้ ครองมาตรฐานของกรมธรรม์
▪ อัคคีภยั และความเสียหายอื่นๆ คุม้ ครองความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ลมพายุ ภัยจากยวดยานพาหนะภัย
อากาศยาน ภัยเนื่องจากนา้ (ไม่รวมนา้ ท่วม) ภัยแผ่นดินไหว ภัยระเบิด ภัยจากการจลาจลและนัดหยุดงาน
ตลอดจนการกระทาอันมีเจตนาร้าย
▪ การหยุดชะงักทางธุรกิจ : ผลประโยชน์เพิ่มเติมซึ่งชดเชยค่าเช่าสถานที่ประกอบการชั่วคราว
▪ ความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า - คุม้ ครองความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดจากฟ้าผ่าหรือเกิดจากไฟไหม้
▪ การโจรกรรม - คุม้ ครองจากการโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ และ ปล้นทรัพย์
▪ คุม้ ครองกระจกที่ติดตัง้ แบบถาวร
▪ การประกันภัยสาหรับเงิน - คุม้ ครองความเสียหายอันเกิดจากการชิงทรัพย์และการปล้นทรัพย์ของเงินภายใน
สถานที่เอาประกันภัย เงินภายในตูน้ ิรภัยหรือห้องนิรภัยเงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัยขณะมีการขนส่ง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี ้ โปรดติดต่อเราหรือสอบถามตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้า
ของคุณ
1 | ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ
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การประกันภัยรถยนต์สาหรับธุรกิจ

เพื่อให้ธุรกิจของท่านสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
เนื่องด้วยรถยนต์เป็ นปัจจัยหนึง่ ที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจ จะมีอะไรที่สามารถเป็ นหลักประกันให้กบั ท่านหรือ
พนักงานของท่าน ในขณะที่รถยนต์ของบริษัทฯ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การ
โจรกรรมทรัพย์สินเมื่อรถยนต์เกิดอุบตั ิเหตุ หรือแม้กระทั่งการบาดเจ็บของบุคคลภายนอก
จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหลักประกันให้กบั รถยนต์ของบริษัทฯ ในกรณีรถยนต์ประสบกับอุบตั ิเหตุรา้ ยแรง ธุรกิจ
อาจต้องประสบปั ญหาด้านการเงินจากค่าปรับหรือบทลงโทษตามกฎหมายได้
การประกันภัยรถยนต์ของบริษัท คิง ไว ประกันภัย มอบความคุม้ ครองที่จาเป็ นสาหรับธุรกิจของลูกค้า ซึง่ จะรวมถึง
▪ ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก กรณีเกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต รวมถึง
การสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
▪ ความคุ้มครองครอบคลุม ถึงรถยนต์ท่ที าประกันภัยไว้กบั บริษัทฯด้วย
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว กรุณาติดต่อบริษัทหรือสอบถามกับตัวแทนนายหน้า
ของท่าน
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ประกั น ภั ย ทรั พ ย์สิ น เชิ ง พาณิ ช ย์

คุ้มครองทรัพย์สิน ป้ องกันธุรกิจของท่าน
การประกันภัยทรัพย์สินของ คิง ไว ประกันภัย จากัด (มหาชน) สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงิน หากเกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สิน รวมถึง สต็อกสินค้า สิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์เครื่องตกแต่งอื่นๆ ความคุม้ ครองยังสามารถ
ขยายความคุม้ ครองให้ครอบคลุมถึงการสูญเสียกาไรเพื่อจะช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถดาเนินต่อไปได้
การประกันอัคคีภัยเชิงพาณิชย์
ชดเชยความเสียหายจากการเกิดเพลิงไหม้และการระเบิดและยังสามารถขยายความคุม้ ครองครอบคลุมเพิ่มเติม
ตามงบประมาณที่ ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถลดความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ การ
ประกันอัคคีภยั ให้ความคุม้ ครองทัง้ เฉพาะสาหรับอาคารเท่านัน้ หรือทัง้ อาคารและทรัพย์สินอื่นๆร่วมด้วย
การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด
ครอบคลุมความเสี่ยงภัยทัง้ หมดที่ไม่ได้รบั การยกเว้นไว้โดยเฉพาะในกรมธรรม์ประกันภัยนี ้ ซึ่งให้ความคุม้ ครอง
กว้างกว่าการประกันอัคคีภยั เชิงพาณิชย์ กรมธรรม์ประกันภัยนีใ้ ห้ความคุม้ ครองธุรกิจจากการสูญเสียทางกายภาพ
จากเหตุการณ์ท่ไี ม่พึงประสงค์อนั เนื่องมาจากเพลิงไหม้ หรือแม้แต่ภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นโี ้ ปรดติดต่อเราหรือสอบถามตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้า
ของคุณ
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การประกั น ภั ย การก่ อ สร้ า งและวิ ศ วกรรม

เตรียมพร้อมต่อเหตุการณ์ทไี่ ม่คาดคิด ความสูญเสียทีไ่ ม่สามารถคาดเดาล่วงหน้า
เวลาและต้นทุนถือเป็ นปัจจัยสาคัญสาหรับทุกโครงการการก่อสร้าง หากเกิดเหตุการณ์ท่ไี ม่คาดคิด หรือเกิดความ
สูญเสียที่ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้า ส่งผลให้โครงสร้างก่อสร้างและอุปกรณ์ได้รบั ความเสียหาย หรือมีความล่าช้า
ออกไปและยังส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางด้านการเงินอีกด้วย
คิง ไว ประกันภัย จากัด (มหาชน) นาเสนอแผนประกันภัยที่ครอบคลุมความเสี่ยงในหลายๆด้าน ได้แก่ work-inprogress และความเสียหายต่อวัสดุท่ใี ช้ในการก่อสร้าง รวมไปถึงความรับผิดตามกฎหมายที่มีต่อบุคคลภายนอก
อันเนื่องจากมาจากการดาเนินการก่อสร้างดังกล่าว และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เราพร้อมเสนอ
บริการประกันภัยประเภทต่างๆ ดังนี ้
▪ ประกันความเสีย่ งภัยระหว่างการก่อสร้างและการติดตัง้ เครื่องจักร
▪ ประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
▪ ประกันภัยหม้อกาเนิดไอนา้
▪ ประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก และสามารถเลือกแผนคุม้ ครองเพิม่ เติม เช่น คุม้ ครองความเสียหายจากความ
ล่าช้าในการดาเนินงาน การเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน เป็ นต้น
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นโี ้ ปรดติดต่อเราหรือสอบถามตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้า
ของคุณ
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ประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด

ขอนาเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อปกป้องธุรกิจของลูกค้าจากความรับผิดตามกฎหมายสาหรับความบาดเจ็บต่อร่างกาย
หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง:
▪ การประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
▪ การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
▪ การประกันภัยความรับผิดแบบรวมความคุม้ ครอง (ทัง้ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและผลิตภัณฑ์)
ความคุม้ ครองยังรวมถึง:
▪ ความบาดเจ็บหรือการเสียชีวติ ของบุคคลที่สาม
▪ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลที่สาม
▪ ค่าใช้จา่ ยทางกฎหมาย
▪ ผูเ้ อาประกันภัยร่วม / ความรับผิดซึ่งกันและกัน
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นโี ้ ปรดติดต่อเราหรือสอบถามตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้า
ของคุณ
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ประกันอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคลกลุม่ (Group Personal Accident)

ปกป้ องพนักงานและธุรกิจของคุณ
ความเป็ นจริงอุบตั เิ หตุสามารถส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานของคุณและธุรกิจของคุณ
เพื่อช่วยบรรเทาภาระทางการเงินของลูกค้าและครอบครัวจากอุบตั ิเหตุ คิง ไว ประกันภัย จากัด ได้ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์การประกันภัยอุบตั เิ หตุส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว
King Wai Insurance Personal Care ให้บริการ 24 ชั่วโมง คุม้ ครองครอบคลุมทั่วโลกจากอุบตั ิเหตุใดๆหรือการ
บาดเจ็บที่เกิดขึน้ สาหรับผูท้ ่มี ีอายุระหว่าง 1 - 65 ปี
ความคุม้ ครองหลัก
▪ การเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา
▪ ทุพพลภาพโดยถาวรสิน้ เชิง
▪ การรักษาพยาบาลต่อครัง้
▪ การถูกฆาตกรรมหรือถูกทาร้าย
▪ อุบตั ิเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นโี ้ ปรดติดต่อเราหรือสอบถามตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้า
ของคุณ
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โฮม แพคเกจ

ปกป้ องบ้านคุณ ครอบครัวคุณ รวมถึงตัวคุณเอง
สาหรับคนบางคน บ้าน คือ การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ และที่สาคัญกว่านัน้ บ้าน คือ ความสะดวกสบาย และที่ปลอดภัย
สาหรับคุณและครอบครัวของคุณ ไม่ว่า คุณจะเป็ นเจ้าของบ้าน หรือ ผูเ้ ช่า คุณอาจประสบกับเหตุการณ์หรือความ
เสี่ยงภัย จากการโจรกรรม ความเสียหายจากไฟไหม้ หรือใต้ฝ่ นุ แม้แต่ ความรับผิดส่วนบุคคล
เพื่อปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคุณจากเหตุการณ์ท่คี าดไม่ถงึ คิง ไว ประกันภัย จากัด (มหาชน) นาเสนอแผน
ความคุม้ ครองความเสี่ยงภัยด้วยราคาที่เหมาะสม ผ่านแผนกรมธรรม์โฮม ซิลเวอร์ กรมธรรม์โฮม โกลด์ หรือ
กรมธรรม์ โฮม แพลตติน่มั กรมธรรม์ประกันภัยโฮม ซีเคียว ของบริษัท คิง ไว ประกันภัย สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับงบประมาณที่ลกู ค้ามีอยู่
ความคุม้ ครองพืน้ ฐาน
▪ สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินในบ้าน
▪ ความรับผิดส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก
▪ ค่าทดแทนแรงงานแก่ลกู จ้างภายในครัวเรือน
▪ อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล คุม้ ครองทั่วโลก
▪ ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปุ กรณ์ไฟฟ้า
▪ ค่าที่พกั ชั่วคราว
▪ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ภายในอาคาร
▪ การโจรกรรม
▪ ความเสียหายต่อกระจกเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับผลิตภัณฑ์นี ้ ท่านสามารถสอบถามจากตัวแทนหรือนายหน้าของท่านได้
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การประกั น ภั ย ทางทะเลและสิ น ค้ า ระหว่ า งการขนส่ ง

บรรเทาความเสียหายทีเ่ กิดขีน้ กับเรือเดินสมุทรและสินค้าระหว่างการขนส่ง
ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญด้านประกันภัยทางทะเลและขนส่ง บริษัท คิง ไว ประกันภัย จากัด (มหาชน) รับประกันความเสี่ยงภัย
สาหรับตัวเรือขนส่งสินค้าที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ ประกันภัยความรับผิดทางทะเลต่างๆ ประกันภัยเรือสาราญ ตลอดจนการ
ประกันภัยสินค้าแบบพิเศษ
การประกันภัยสินค้า (Cargo Insurance)
ให้ความคุม้ ครองความเสียหายต่อสินค้าจากการขนส่งทางทะเล ทางบก และทางอากาศ ไม่วา่ จะเป็ นการขนส่งระหว่างประเทศ
หรือการขนส่งภายในประเทศ
การประกันภัยตัวเรือทีใ่ ช้เพื่อการพาณิชย์ (Commercial Hull Insurance)
ให้ความคุม้ ครองความเสียหายต่อตัวเรือและเครื่องจักร
การประกันภัยความรับผิดของธุรกิจการขนส่งสินค้า (Transport Operators’ Liability Insurance)
คุม้ ครองความรับผิดตามกฏหมายของผูป้ ระกอบการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ น ตัวแทนขนส่งสินค้า (Freight Forwarder)
ผูป้ ระกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operator) ผูข้ นส่งรถบรรทุก (Road hauliers)
ผูป้ ระกอบการโลจิสติกส์ หรือ คลังสินค้า (Logistics or Warehousing Operators) สาหรับความเสียหายที่เกิดขึน้ กับทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอก ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผูเ้ อาประกันภัยในฐานะผูร้ กั ษาทรัพย์สิน
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การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการท่าเรือ (Ports & Terminals Insurance)
ให้ความคุม้ ครองการท่าเรือ ผูป้ ระกอบการท่าเรือ ผูใ้ ห้บริการบรรจุสินค้าเข้าออกตูค้ อนเทนเนอร์ และผูใ้ ห้บริการขนถ่ายสินค้า
ภายในท่าเรือ สาหรับความรับผิดที่อาจเกิดขึน้ ต่อเรือ สินค้า และทรัพย์สินที่เป็ นของลูกค้า ตลอดจนความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หรือการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลภายนอกอันเกิดจากปฏิบตั ิการของผูเ้ อาประกันภัย
การประกันภัยการต่อเรือ (Ship Builders’ Risk Insurance) ให้ความคุม้ ครองความเสียหายทางกายภาพต่อเรือขณะที่อยูใ่ น
ระหว่างการก่อสร้างหรือต่อเติมปรับปรุง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นโี ้ ปรดติดต่อเราหรือสอบถามตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้า
ของคุณ
ประกั น ภั ย เบ็ ด เตล็ ด

ลดโอกาสทีอ่ าจจะเกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อธุรกิจของคุณ
ทุกธุรกิจมีความเสี่ยงหลายประเภทที่อาจส่งผลต่อความสูญเสียทางการเงินและสูญเสียผลกาไร เพื่อช่วยป้องกัน
และลดความสูญเสียทื่อาจเกิดขึน้ กับธุรกิจของท่าน คิง ไว ประกันภัย มีกรมธรรม์ท่รี วมความคุม้ ครองต่อความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดกับธุรกิจของท่าน ซึงไม่ได้คมุ้ ครองภายใต้กรมธรรม์อื่น ๆ
เรากาหนดเงื่อนไขความคุม้ ครองเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยคิดเบีย้ ประกันอย่างเหมาะสม โดย
กรมธรรม์ฉบับรวมความคุม้ ครองดังกล่าวจะให้ความคุม้ ครองดังต่อไปนี ้
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ประกันภัยโจรกรรม
คุม้ ครองทรัพย์สินและสต็อกสินค้าจากการโจรกรรม การลักทรัพย์ท่ปี รากฏร่องรอยงัดแงะ
ประกันภัยความซื่อสัตย์ของพนักงาน
คุม้ ครองความสูญเสียเสียหายทางการเงินและทรัพย์สินจากการยักยอก ฉ้อโกงที่เกิดจากพนักงาน
ประกันภัยสาหรับเงิน
คุม้ ครองความสูญเสียของเงินที่อยู่ในตูน้ ิรภัย, ภายในสถานที่เอาประกันภัย รวมถึงระหว่างขณะขนส่งจากสถานที่
หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง
ประกันภัยกระจก
คุม้ ครองกระจกที่แตกเสียหายอันเนื่องจากอุบตั ิเหตุ โจรกรรม ลักทรัพย์
ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
ประกันภัยเงินทดแทนแรงงานถูกกาหนดด้วยกฎหมายแพ่งและกฎหมายแรงงาน ภายใต้กฎหมายนัน้ จะคุม้ ครอง
การบาดเจ็บของพนักงานโดยไม่ตอ้ งพิสจู น์วา่ เป็ นความประมาทเลินเล่อของนายจ้างหรือไม่ โดยคุม้ ครองค่า
ทดแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื ้ นฟูสมรรถภาพในการทางาน
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ประกั น อุ บั ติ เ หตุ ส่ ว นบุ ค คล

บรรเทาภาระทีอ่ าจเกิดจากอุบัติเหตุ
อุบตั ิเหตุสามารถเกิดขึน้ ได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ท่บี า้ น ที่ทางาน ตลอดจนขณะพักผ่อนในยามว่าง และสามารถเกิดขึน้
ได้ไม่ว่าจะช่วงเวลาใดของชีวิตคุณก็ตาม อุบตั ิเหตุก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือสร้างความเสียหายหรือทัง้ สองอย่าง
ในเวลาเดียวกัน ถ้าคุณได้รบั การบาดเจ็บรุนแรงในอุบตั ิเหตุ คุณอาจจะไม่สามารถไปทางานได้เป็ นระยะเวลานาน
ซึ่งนัน้ ทาให้คณ
ุ สูญเสียรายได้อกี ด้วย
King Wai Insurance Personal Care ให้บริการ 24 ชั่วโมง คุม้ ครองครอบคลุมทั่วโลกไม่ว่าจะเป็ นอุบตั ิเหตุใดๆ
หรือการบาดเจ็บที่เกิดขึน้ สาหรับผูท้ ่มี ีอายุระหว่าง 1 - 65 ปี
ความคุม้ ครองหลัก
▪ การเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา
▪ ทุพพลภาพโดยถาวรสิน้ เชิง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นโี ้ ปรดติดต่อเราหรือสอบถามตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้า
ของคุณ
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ประกั น รถยนต์ส่ ว นบุ ค คล

ความเพลิดเพลินไปกับการใช้ถนนเมือ่ คุณรู้ว่าได้รับความคุม้ ครองอย่างครอบคลุม
เมื่อใดก็ตามที่คณ
ุ ขับรถยนต์คณ
ุ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ หลายอย่าง เช่น ความเสียหายต่อรถยนต์
การบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลที่สามหรือถึงแก่ความตาย เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเหล่านีอ้ าจทาให้เกิด
ความสูญเสียทางการเงินที่สาคัญและฉับพลัน
การประกันภัยรถยนต์ของ คิง ไว ประกันภัย สามารถปกป้องคุณในฐานะเจ้าของรถยนต์ต่อความรับผิดจากการใช้
รถยนต์ของคุณอันเป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายการประกันความรับผิดทางกฎหมายต่อบุคคลที่สาม
นอกจากนี ้ ยังให้ความคุม้ ครองที่ครอบคลุมถึงความเสียหายต่อรถยนต์ของคุณหรือการโจรกรรมพร้อมกับความรับ
ผิดต่อบุคคลที่สาม โดยผลประโยชน์รวมถึง:
▪ การบาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลที่สาม
▪ ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อรถยนต์ของลูกค้า
ผ่านศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง: +66 2 624 1000
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นโี ้ ปรดติดต่อเราหรือสอบถามตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้า
ของคุณ
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ประกั น ภั ย เรื อ สาราญ

ล่องเรือสาราญด้วยความสบายใจ
การล่องเรือสาราญนัน้ เป็ นกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจที่ยอดเยี่ยม และควรเป็ นประสบการณ์ท่ดี ี ไม่ตอ้ งมีเรื่องให้คอย
กังวลใจ อย่างไรก็ดี ธรรมชาติเป็ นสิง่ ที่ไม่สามารถคาดคะเนได้ เนื่องจากเราต่างตระหนักดีวา่ ท้องทะเลที่สงบเงียบนัน้ สามารถ
แปรเปลี่ยนเป็ นคลื่นรุนแรงภายในระยะเวลาอันสัน้ ซึ่งผลที่ตามมาอาจนาไปสู่การบาดเจ็บของท่านรวมถึงผูโ้ ดยสารบนเรือหรือ
อาจเกิดความเสียหายต่อตัวเรือ
เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รบั ความคุม้ ครองจากภัยที่ไม่คาดคิดและเพื่อดาเนินการตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกันภัย เรือสาราญ ของ คิง ไว ประกันภัย ให้ความคุม้ ครองต่อภัยต่างๆ ดังต่อไปนี ้
▪ ค่าใช้จา่ ยเพื่อการทาความสะอาด กาจัด มลพิษ อันเป็ นผลที่ตามมาจากอุบตั เิ หตุท่เี กิดขึน้ กับเรือ
▪ คุม้ ครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดต่อตัวเรือ เครื่องจักร (ทัง้ ที่เกิดจากอุบตั ิเหตุและจากการเจตนามุง่ ร้าย)
▪ สามารถขยายความคุม้ ครองสาหรับอุปกรณ์ตกปลา อุปกรณ์ดานา้ และอุปกรณ์กีฬาทางนา้
▪ อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
▪ ความรับผิดต่อบุคคลที่สาม
▪ สามารถขยายความคุม้ ครองในระหว่างการเคลื่อนย้ายเรือ
▪ ความรับผิดที่อาจเกิดขึน้ จากการเล่นสกีนา้ หรือ กระดานโต้คลื่นที่มีเรือลาก
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นโี ้ ปรดติดต่อเราหรือสอบถามตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้า
ของคุณ
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ความรั บ ผิ ด ทางวิ ช าชี พ

ปกป้ อง บริษทั และผู้บริหารของคุณ
ในสภาพแวดล้อมที่ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบส่วนบุคคลมีมากขึน้ กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทาง
วิชาชีพถือเป็ นส่วนประกอบสาคัญอย่างหนึง่ ของการบริหารความเสี่ยง เพราะช่วยให้บริษัท และผูบ้ ริหารของคุณให้
ได้รบั ความคุม้ ครองต่อความรับผิดตามกฎหมาย การคุกคามจากการต่อสูค้ ดี และความเสียหายทางการเงินที่อาจ
เกิดขึน้
ด้วยประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพของ คิง ไว ประกันภัย คุณมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากความรับ
ผิดทางวิชาชีพของคุณจะได้รบั ความคุม้ ครอง เราจะช่วยลดความเสี่ยงในความรับผิดทางธุรกิจและวิชาชีพใน
อุตสาหกรรมต่างๆ
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ความคุม้ ครองนีจ้ ะปกป้องผูบ้ ริหารระดับสูงจากความเสี่ยงต่อความรับผิดทางกฎหมายอันเกิดขึน้ จากหน้าที่ของ
ผูบ้ ริหาร
ขอบเขตความคุม้ ครอง
▪ การเจรจาประนีประนอมนอกศาล
▪ การชดใช้ค่าเสียหายตามคาสั่งศาล
▪ ค่าใช้จา่ ยในการต่อสูค้ ดี
▪ การชาระเงินล่วงหน้าสาหรับค่าใช้จ่ายในการต่อสูค้ ดี
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▪ การดาเนินการทางกฎหมายต่อกรรมการ และ/หรือพนักงาน อดีต ปั จจุบนั และ อนาคต สาหรับการกระทาผิดที่
ได้กระทาการตามหน้าที่ (ให้ความคุม้ ครองพนักงานที่กระทาการในลักษณะเป็ นการบริหารจัดการ หรือการ
ควบคุมดูแล)
▪ ค่าใช้จา่ ยที่ผเู้ อาประกันภัยจาเป็ นต้องเกี่ยวข้องตามกฎหมายเพื่อเข้าร่วมเป็ นพยาน การสืบสวน การตรวจสอบ
หรือการไต่สวนของทางการ ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัท
▪ การดาเนินคดีโดยพนักงานต่อกรรมการ พนักงาน ที่ถกู กล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิในการจ้างงาน
เช่น การให้ออกโดยไม่เป็ นธรรม การเลือกปฏิบตั ิท่ผี ิดกฎหมายหรือ การล่วงละเมิดทางเพศ
การขยายความคุม้ ครองที่เลือกได้
▪ คุม้ ครองการดาเนินการตามกฎหมายต่อกรรมการ และ/หรือ พนักงานที่ดารงตาแหน่งภายนอกบริษัท
▪ สามารถขยายความคุม้ ครองให้บริษัท สาหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเรื่องหลักทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิในการจ้างงาน และ ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ในเหตุการณ์สาคัญที่กาหนดไว้
โปรดติดต่อบริษัทฯ หรือ สอบถามตัวแทน หรือ นายหน้าประกันภัยของท่าน ในกรณีตอ้ งการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์นี ้
คาชีแ้ จงสาคัญ:
ข้อมูลข้างต้นเป็ นข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ หากท่านต้องการทราบรายละเอียด และความ
คุม้ ครองโปรดติดต่อนายหน้าประกันภัย หรือ ตัวแทนของ คิง ไว ประกันภัย
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หน่วย : ล้านบาท
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ภาคบังคับ

ภาคสมัครใจ

ความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน

ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก

วิศวกรรม

อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล

สุขภาพ

อื่น ๆ

รวม

สินค้า

จานวนเบีย้
ประกันภัยรับ
โดยตรง
สัดส่วนของเบีย้
ประกันภัย
(ร้อยละ)

การประกันภัย
รถยนต์

ตัวเรือ

รายการ

การ
ประกัน
อัคคีภยั

การประกันภัย
ทางทะเลและ
ขนส่ง

22

46

7

1

12

73

22

6

27

-

105

321

6.9

14.4

2.2

0.2

3.8

22.6

6.9

2.0

8.4

-

32.6

100

หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากรายงานประจาปี
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1.5 ช่องทางติดต่อในการเรียกร้องค่าเสียหายจากกรมธรรม์
1.5.1 ขัน้ ตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการแจ้งความเสียหาย
วิธีการเรียกร้ องค่าเสียหาย
▪ กรอกแบบฟอร์ม ที่ อ ยู่ ใ นระบบจากเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท ได้ท่ี www.kwgi.co.th/TH/claims หรื อ ที่ เ บอร์
โทรศัพท์ (66) 2 02 624 1000 ตลอด 24 ชั่วโมง
▪ ส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าเสียหายตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
▪ บริษัทฯ จะดาเนินการชดใช้ค่าเสียหายภายใน 15 วัน หลังจากได้รบั เอกสารที่ถกู ต้องครบถ้วนแล้ว
โปรดเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯเพื่อดูคาแนะนาในการเรียกร้องค่าเสียหายของแต่ละกรมธรรม์ โดย
ท่านสามารถติดต่อตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้
การเรียกร้องค่าเสียหายจากกรมธรรม์ Business Secure
ในกรณีท่เี กิดความเสียหายกับทรัพย์สินของท่าน กรุณาแจ้งเรื่องไปยังตัวแทนหรือนายหน้าของท่านโดยทันที
หรือติดต่อแผนกสินไหมของบริษัทฯ ที่ E-mail: claim-non@kwgi.com
หัวข้อข้างล่างนีค้ ือสิ่งที่ท่านจะต้องจัดเตรียมประกอบการเรียกร้องค่าเสียหาย
จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้
1. รูปถ่ายแสดงความเสียหาย
2. ใบเสนอราคาค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รบั ความเสียหาย
3. สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ
4. หลักฐานที่แสดงการสูญหาย เช่น เอกสารทางบัญชี หรือใบรับเงิน
5. เอกสารอื่นใดที่ช่วยประกอบการเรียกร้องค่าเสียหาย
การเรียกร้องค่าเสียหายของกรมธรรม์ทรัพย์สิน
โปรดติ ด ต่ อ แผนกสิ น ไหมของบริษั ท ฯ ได้ท่ี E-mail: claim-non@kwgi.com ทัน ที่ ท่ี เ กิ ด ความเสี ย หายแก่
ทรัพย์สิน
หัวข้อข้างล่างคือสิ่งที่ท่านต้องจัดเตรียมเพื่อประกอบการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดชึน้
▪ กรอกแบบฟอร์ม เรี ยกร้อ งค่าเสี ยหายพร้อมเซ็น ต์ช่ือ และประทับ ตราบริษั ทแล้วส่ งให้แผนกสิ น ไหมของ
บริษัทฯ
▪ แจ้งความตารวจระบุรายละเอียดเหตุการณ์ท่เี กี่ยวกับการกลั่นแกล้ง การจีป
้ ล้นหรือการลักขโมย
▪ โดยส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าเสียหายดังต่อไปนี ้
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1. หลักฐานแสดงสาเหตุของความเสียหาย
2. หลักฐานจากหน่วยงานราชการ เช่น สถานีตารวจ เป็ นต้น ซึ่งระบุเลขที่ของรายงานและชื่อสถานีตารวจ
3. รูปถ่ายแสดงความเสียหาย
4. หลักฐานแสดงมูลค่าของความเสียหาย
5. ใบเสร็จค่าซ่อมตัวจริง
6. ใบเสร็จตัวจริงของการจัดซือ้ อะไหล่หรือชิน้ ส่วน
การเรียกร้องค่าเสียหายจากกรมธรรม์วิศวกรรม
โปรดติ ด ต่ อ แผนกสิ น ไหมของบริษั ท ฯ ได้ท่ี E-mail: claim-non@kwgi.com ทัน ที่ ท่ี เ กิ ด ความเสี ย หายแก่
ทรัพย์สิน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ กับงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็ นโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ อาจมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจ ดังนัน้ ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากกรมธรรม์ประเภทนี ้ โปรดติดต่อแผนกสินไหมของบริษัทฯ เพื่อ
ปรึกษาหารือในเรื่องขัน้ ตอนและวิธีการเรียกร้องค่าเสียหาย
การเรียกร้องค่าเสียหายจากกรมธรรม์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
โปรดติดต่อแผนกสินไหมของบริษัทฯ ได้ท่ี E-mail: claim-non@kwgi.com ทันที่ท่ีเกิดความเสียหายของ
ทรัพย์สิน
ถ้าท่านได้ทาประกันภัยไว้กับบริษัทฯ และเชื่อว่า เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ ได้รบั ความคุม้ ครอง ขอให้ท่านติดต่อ
ตัวแทนหรือนายหน้าของท่าน หรือติดต่อแผนกสินไหมของบริษัทฯ เพื่อปรึกษาหารือขั้นตอนและวิธีการ
เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึน้
หัวข้อข้างล่างคือสิ่งที่ท่านต้องจัดเตรียมในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึน้
▪ ไม่ยินยอมรับผิดต่อเหตุการณ์ท่เี กิดขึน
้ และให้นาส่งเอกสารในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นให้กบั บริษัทฯ
เพื่อพิจารณาตอบโต้
▪ กรอกแบบฟอร์มเคลมพร้อมเซ็นต์ช่ือและประทับตราบริษัท แล้วจัดส่งให้แผนกเคลมของบริษัทฯ
▪ จัดส่งเอกสารดังต่อไปนีเ้ พื่อการพิจารณา
1. รายงานการเกิดเหตุ
2. บันทึกประจาวันของสถานีตารวจ (ถ้าจาเป็ น)
3. คาให้การของพยาน (ถ้ามี)
4. เอกสารการติดต่อกับบุคคลภายนอก เช่น หนังสือเรียกร้องค่าเสียหาย หรือหมายศาล
1 | ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ

แบบ ปผว.1 (รายปี )
ประจาปี 2563

King Wai Insurance Public
Company Limited
968 U Chuliang Building 15th Fl.
Rama IV Road, Silom, Bangrak
10500,Thailand
Tel: (662) 624 1000
Fax: (662) 238 0836
www.kwgi.co.th

บริษ ัท คิง ไว ประก ันภ ัย
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5. รูปถ่ายหรือหลักฐานอื่นใดที่เป็ นประโยชน์ต่อท่าน
การเรียกร้องค่าเสียหายจากกรมธรรม์ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสว่ นบุคคล
โปรดติดต่อแผนกสินไหมของบริษัทฯ ได้ท่ี E-mail: claim-non@kwgi.com ทันที่ท่เี กิดความเสียหายของ
ทรัพย์สิน
ถ้าต้องการเรียกร้องดังกล่าว โปรดติดต่อแผนกสินไหมของบริษัทฯ
สาหรับอุบตั ิเหตุทงั้ หลาย
ส่งแบบฟอร์มเรียกร้องค่าเสียหายพร้อมกับเซ็นต์ช่ือและประทับตราบริษัท แล้วนาส่งไปยังแผนกสินไหมของ
บริษัทฯ
การเรีกร้ องค่าเสียหายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
▪ ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลตัวจริงและใบรับรองแพทย์
การเรียกร้ องค่าเสียหายทีเ่ กี่ยวกับการทุพพลภาพแบบถาวร
▪ ใบรับรองแพทย์ตวั จริงที่ยืนยันลักษณะและขนาดของการทุพพลภาพ
การเรียกร้ องค่าเสียหายเกี่ยวกับการทุพพลภาพแบบชั่วคราว
▪ ใบรับรองแพทย์ท่อ
ี ธิบายขลักษณะของการบาดเจ็บที่เกิดขึน้
การเรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับการรับประกันบ้าน
กรณีท่ีเกิดความเสียหาย กรุณาติดต่อตัวแทนหรือนายหน้าของท่านโดยทันที หรือติดต่อมาที่แผนกสินไหม
ของบริษัทฯ ได้ท่ี E-mail: claim-non@kwgi.com
หัวข้อข้างล่างคือสิ่งที่ท่านต้องจัดเตรียมเพื่อรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึน้
จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้
1. รูปถ่ายแสดงความเสียหาย
2. ใบเสนอราคาค่าซ่อมหรือใบเสร็จค่าซ่อม
3. สาเนาบันทึกประจาวันของสถานีตารวจ
4. เอกสารยืนยันมูลค่าความเสียหาย
5. เอกสารอื่นใดประกอบการเรียกร้องค่าเสียหาย
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้ จือเหลียง ชัน
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
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การเรียกร้องความเสียหายจากการขนส่งทางทะเล
โปรดติดต่อโดยตรงไปยังบริษัทสารวจความเสียหายที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สาหรับการเรียกร้องค่าเสียหายของ
สินค้า ส่วนการเรียกร้องค่าเสียหายอย่างอื่นที่เกี่ยวกับกรมธรรม์นี ้ ให้ติดต่อแผนกสินไหมของบริษัทฯ ได้ท่ี
E-mail: claim-non@kwgi.com
หัวข้อข้างล่างคือสิ่งที่ท่านต้องจัดเตรียมสาหรับการเรียกร้องค่าเสียหาย
การเรียกร้ องของตัวสินค้ า
▪ แจ้งเรื่องโดยทันทีไปที่บริษัทสารวจความเสียหายที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
▪ ส่งหนังสือเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึน
้ ไปยังบริษัทขนส่งหรือตัวแทน
▪ หาวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึน
้
▪ ดูแลสินค้าที่ได้รบ
ั ความเสียหายเพื่อการตรวจสอบและประเมินค่าซาก
▪ ถ่ายรูปสภาพภายนอกของหีบห่อที่บรรจุสินค้าก่อนที่จะเอาสินค้าออก
▪ ถ่ายรูปตัวสินค้าที่ได้รบ
ั ความเสียหายขณะที่อยู่ในหีบห่อ
▪ จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้
1. กรมธรรม์ตวั จริง
2. ใบกากับสินค้าตัวจริง
3. ใบตราส่งตัวจริง
4. รายงานการสารวจความเสียหายที่เกิดขึน้
5. หลักฐานการชั่งนา้ หนักที่ปลายทาง
6. เอกสารโต้ตอบกับบริษัทขนส่งหรือตัวแทนเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึน้
การเรียกร้ องค่าเสียหายเกี่ยวกับตัวเรือทีใ่ ช้ ส่วนตัว
แจ้งเหตุไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ถ้าจาเป็ น
ไม่เจรจาต่อรองหรือยินยอมรับผิดต่อเหตุการณ์ท่เี กิดขึน้
ดูแลรักษาตัวเรือเพื่อการตรวจสอบในภายหลัง
▪ เก็บชิน
้ ส่วนที่ได้รบั ความเสียหายเพื่อการตรวจสอบในภายหลัง
▪ จัดส่งเอกสารต่อไปนีโ้ ดยไม่ชก
ั ช้า
1. รายงานภายในเกี่ยวกับการเกิดเหตุ
2. รูปถ่ายแสดงความเสียหาย
3. ใบเสนอราคาค่าซ่อม
4. สาเนาใบจดทะเบียนตัวเรือและใบอนุญาตของผูค้ วบคุมเรือ
1 | ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ

แบบ ปผว.1 (รายปี )
ประจาปี 2563

King Wai Insurance Public
Company Limited
968 U Chuliang Building 15th Fl.
Rama IV Road, Silom, Bangrak
10500,Thailand
Tel: (662) 624 1000
Fax: (662) 238 0836
www.kwgi.co.th

บริษ ัท คิง ไว ประก ันภ ัย
จำก ัด (มหำชน)
้ 15
เลขที่ 968 อาคารอือ
้ จือเหลียง ชัน
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: (662) 624 1000
โทรสาร: (662) 238 0836

5. หลักฐานการดูแลรักษา
การเรียกร้ องค่าเสียหายเกี่ยวกับเรือทีใ่ ช้ ในเชิงพาณิชย์
▪ แจ้งเหตุไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หากจาเป็ น
▪ ไม่เจรจาต่อรองหรือยินยอมรับผิดต่อเหตุการณ์ท่เี กิดขึน
้
▪ ดูแลรักษาตัวเรือเพื่อการตรวจสอบในภายหลัง
▪ เก็บชิน
้ ส่วนที่ได้รบั ความเสียหายเพื่อการตรวจสอบในภายหลัง
▪ จัดส่งเอกสารต่อไปนีโ้ ดยไม่ชก
ั ช้า
1. รายงานภายในเกี่ยวกับการเกิดเหตุ
2. รูปถ่ายแสดงความเสียหาย
3. ใบเสนอราคาค่าซ่อม
4. สาเนาใบจดทะเบียนตัวเรือและใบอนุญาตของผูค้ วบคุมเรือ หากจาเป็ น
5. หลักฐานการดูแลรักษา
การเรียกร้ องค่าเสียหายของกรมธรรม์ความรับผิดของผู้ขนส่ง
▪ แจ้งเหตุไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หากจาเป็ น
▪ ไม่เจรจาต่อรองหรือยินยอมรับผิดต่อเหตุการณ์ท่เี กิดขึน
้
▪ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของสินค้าที่ได้รบ
ั ความเสียหาย
▪ จัดส่งเอกสารต่อไปนีโ้ ดยไม่ชก
ั ช้า
1. รายงานภายในเกี่ยวกับการเกิดเหตุ
2. รูปถ่ายแสดงความเสียหาย
3. สาเนาของสัญญาการขนส่งที่เกี่ยวข้องการขนส่งตลอดเส้นทาง
4. สาเนาใบรับสินค้า
Marine P&I Claim
▪ รายงานภายในเกี่ยวกับการเกิดเหตุ
▪ ไม่เจรจาต่อรองหรือยินยอมรับผิดต่อเหตุการณ์ท่เี กิดขึน
้
▪ จัดส่งเอกสารต่อไปนีโ้ ดยไม่ชก
ั ช้า
1. รายงานของผูค้ วบคุมเรือเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึน้
2. เอกสารการขนส่งที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบตราส่ง การขนส่งสินค่าขึน้ หรือลงจากเรือ เป็ นต้น
3. หลักฐานเกี่ยวกับคู่กรณี ถ้ามี
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การเรียกร้องค่าเสียหายจากกรมธรรม์เบ็ดเตล็ด
กรณีท่ีเกิดความเสียหาย กรุณาติดต่อตัวแทนหรือนายหน้าของท่านโดยทันที หรือติดต่อมาที่แผนกสินไหม
ของบริษัทฯ ได้ท่ี E-mail: claim-non@kwgi.com
โปรดติดต่อนายหน้าหรือตัวแทนของท่านในกรณีทีเกิดความเสียหาย
▪ ส่งแบบฟอร์มเคลมพร้อมเซ็นต์ช่ือและประทับตราบริษัท
▪ แจ้งความเรื่องที่เกิดขึน
้ ที่เกี่ยวกับการโจรกรรมให้ตารวจรับทราบ
▪ แล้วจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ ห้บริษัทฯ พิจารณา
1. หลักฐานเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึน้
2. รายงานความเสียหายที่เกิดขึน้
3. รูปถ่ายแสดงความเสียหายที่เกิดขึน้ และสถานที่ท่เี กิดเหตุ
4. เอกสารแสดงมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึน้
การเรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับรถยนต์
โปรดติดต่อแผนกสินไหมของบริษัทฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ E-mail: claim-non@kwgi.com หรือติดต่อที่
เบอร์ 02 624 1000 ในกรณีท่เี กิดเหตุ
ข้างล่างนีค้ ือสิ่งที่ท่านต้องทาในการเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าว
อุบัติเหตุทวั่ ไป
จัดส่งแบบฟอร์มเคลมพร้อมเซ็นต์ช่ือและประทับตราบริษัท ภายใน 14 วัน
กรณีทรี่ ถสูญหาย
▪ แจ้ง ความต่อ เจ้าหน้าที่ตารวจโดยทันทีและส่งข้อมูลพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ ยวข้องไปที่แ ผนกสิน ไหมได้ท่ี
E-mail: claim-non@kwgi.com ภายใน 14 วัน
1. ใบเสนอราคาค่าซ่อมรถประกัน กรณีท่ที าประกันประเภท 1
2. หนังสือยินยอมจากผูข้ บั ขี่รถยนต์
3. สาเนาใบขับขี่รถยนต์
4. สาเนาสมุดทะเบียนรถยนต์
5. สาเนาบันทึกประจาวัน หากจาเป็ น
ถ้าคู่กรณีเป็ นฝ่ ายประมาท ท่านต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตารวจภายใน 10 วัน
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บริษ ัท คิง ไว ประก ันภ ัย
จำก ัด (มหำชน)
้ 15
เลขที่ 968 อาคารอือ
้ จือเหลียง ชัน
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: (662) 624 1000
โทรสาร: (662) 238 0836

การเรียกร้ องค่าเสียหายจากคู่กรณี
▪ ไม่ยินยอมรับผิด หรือต่อรองหรือเสนอชดใช้ค่าเสียหายก่อนที่จะได้รบ
ั ความยินยอมจากบริษัทฯ
▪ รีบจัดส่งเอกสารการเรีย กร้องค่าเสียหายหรือหมายศาลไปยังแผนกเคลมสินไหม ตามที่อยู่อีเมล์ E-mail:
claim-non@kwgi.com
▪ โดยช่วยบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
1. รายละเอียดเกี่ยวกับการบาดเจ็บที่เกิดขึน้
2. ทะเบียนรถของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
3. รายละเอียดของคู่กรณีเพื่อการติดต่อในภายหลัง
1.2.2 วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีขอ้ พิพาทหรือเรื่องร้องเรียน
ที่อยู่สานักงาน
บริษัท คิง ไว ประกันภัย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 968 อาคารอื ้อ จื อ เหลี ย ง ชั้ น 15 ถนนพระราม 4 แขวงสี ล ม เขตบางรั ก กรุ ง เทพมหานคร 10500
สอบถามข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

อีเมลล์

ผลิตภัณฑ์และกรมธรรม์
ประกันภัย

+662 624 1000

+662 238 0475

uwteamkwg@kwgi.com

ฝ่ ายสินไหมทดแทน

+662 624 1000

+662 238 0837

claim-non@kwgi.com

เรื่องทั่วไป

+662 624 1000

+662 238 0475

info.thailand@kwgi.com
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1.3 ช่องทางการติดต่อสมัครเป็ นตัวแทนบริษัทฯ
ที่อยู่บริษัท
บริษัท คิง ไว ประกันภัย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 968 อาคารอือ้ จือเหลียง ชัน้ 15 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ +662 624 1000
สอบถามข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

อีเมลล์

โชคชัย พิพฒ
ั น์นภาพร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตัวแทน

+662 624 1039

+662 238 0836

chokchai@kwgi.com

นิสา พโนรัตน์
ผูจ้ ดั การพัฒนาธุรกิจ - ตัวแทน

+662 624 1038

+662 238 0836

nisa@kwgi.com

มนู พรมจีน
ผูจ้ ดั การพัฒนาธุรกิจ - ตัวแทน

+662 624 1037

+662 238 0836

manoo@kwgi.com

สนธยา ทองภิญโญชัย
ผูจ้ ดั การพัฒนาธุรกิจ – ตัวแทน
(ภูเก็ต)

+668 1970 2548

+662 238 0836

sontaya@kwgi.com

1.7 ช่องทางการติดต่อ วิธกี ารสมัครเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัยของบริษทั
คาถาม: หากต้องการสมัครเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัยของบริษัทต้องทาอย่างไร
คาตอบ: ผูท้ ่ปี ระสงค์จะสมัครเข้าเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัยกับ บริษัท คิง ไว ประกันภัย จากัด (มหาชน)
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ท่ี บริษัท คิง ไว ประกันภัย จากัด (มหาชน)
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ลาดับ
1

ชื่อ
คุณเหมรัศมิ์ จรัลนามศิริ

ตาแหน่ง
Head of Broker

บริษ ัท คิง ไว ประก ันภ ัย
จำก ัด (มหำชน)
้ 15
เลขที่ 968 อาคารอือ
้ จือเหลียง ชัน
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: (662) 624 1000
โทรสาร: (662) 238 0836

โทรศัพท์
02-624-1009

อีเมล์
hemmaras@kwgi.com

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครดังนี ้
1. นายหน้าประกันวินาศภัย นิติบคุ คล
▪ ใบสมัครนายหน้าประกันวินาศภัย นิติบคุ คล
▪ สัญญานายหน้าประกันวินาศภัย นิติบคุ คล
▪ สัญญาคา้ ประกันนายหน้าประกันวินาศภัย นิติบคุ คล
▪ หนังสือมอบอานาจรับเบีย้ นายหน้าประกันวินาศภัย นิติบคุ คล
2. นายหน้าประกันวินาศภัย บุคคลธรรมดา
▪ ใบสมัครนายหน้าประกันวินาศภัย บุคคลธรรมดา
▪ สัญญานายหน้าประกันวินาศภัย บุคคลธรรมดา
▪ สัญญาคา้ ประกันนายหน้าประกันวินาศภัย บุคคลธรรมดา
▪ หนังสือมอบอานาจรับเบีย้ นายหน้าประกันวินาศภัย บุคคลธรรมดา

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครซ
https://drive.google.com/open?id=1yicun4v1TqV3Tb90hG3XS8XcqMyFHTMk
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2. กรอบการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
2.1 กรอบการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
บริษัทมีกรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนแผนงานตามกลยุทธ์และการดาเนินงาน
ที่จาเป็ นของบริษัท สร้างความโปร่งใสในขนาดและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบี ย บที่ ก าหนด สร้า งความมั่ น ใจว่ า รายงานต่ า ง ๆ ได้มี ก ารน าเสนอให้
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คณะกรรมการได้ปฏิบตั ิหน้าที่และตัดสินใจ
ได้อย่างเหมาะสม และมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสตามความคาดหมายของผูม้ ีส่วนได้เสีย (รวมถึงเอกสาร
ต่างๆ ตามที่ ผูต้ รวจสอบ ผูด้ แู ลกฎหมาย, หน่วยงานประเมิน, ผูถ้ ือหุน้ และอื่นๆ)
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งเป็ นกลไกสาคัญหนึ่งของการกากับดูแล
กิจการที่ดี และเป็ นเครื่องมือสาคัญของผูบ้ ริหารในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ สามารถใช้จุดเด่นของกิจการเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในเชิงการแข่งขัน และสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงกาหนดให้ทุกส่วนงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน เพื่อเป็ นกระบวนการสร้าง
เสริมประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
▪ การมอบอานาจเพื่อใช้ในการทางาน
▪ การควบคุมภายในของกิจกรรมหลัก
o การออกแบบผลิตภัณฑ์และกาหนดราคา
o การรับประกันภัย
o การจัดการสินไหมทดแทน
o การประกันภัยต่อ
o การลงทุน
o การรับเงินและการจ่ายเงิน
o การจัดการเงินกองทุน
o การบริหารจัดการสารสนเทศ
▪ การกากับดูแลการปฏิบตั ิตามคู่มือและการรายงาน
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2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งและเงินกองทุน

คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้
าหน้บาภูทีม่บิภริ หาคาร
ผูจ้ ัดการระดั

ผูจ้ ัดการทั่วไป

ฝ่ ายกฎหมายและกากับดูแล

ายปฏิบัตกิ าร
ฝ่ ายเทคโนโลยีแฝ่ละสารสนเทศ
ดูแล
ฝ่ ายสินไหมทดแทน
ฝ่ ายสืฝ่่อายสารสนเทศ
สารองค์กร

ฝ่ ายธุ รการ

ฝ่ ายงานบัญชีและการเงิน

ฝ่ ายทรัพยากบุคคล

ฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง

ฝ่ ายการตลาด

ฝ่ ายรับประกันภัย

ฝ่ ายการเงิ
นและบัญชี
และฝ่ ายสือ่ สารองค์กร

ฝ่ ายตัวแทน

ฝ่ ายรับประกันภัยทางทะเล

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง

ฝ่ ายนายหน้ า

ฝ่ ายรับประกันภัยนั นมารีน

ฝ่ ายสื
อ่ สารองค์
ฝ่ ายธุ
รการ กร

ฝ่ ายกากับดูแล

ฝ่ ายรับประกันคุม้ ครองรถยนต์
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2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน
ประธานกรรมการ
นายหยูเ่ ผิง หวง
กรรมการ
นายชูเกียรติ ประมูลผล
กรรมการอิสระ
นางจิรพร พิมพ์ภรู าช
กรรมการอิสระ
นายสมประสงค์ มัคคสมัน
กรรมการอิสระ
นายประสาน ธีระพงศ์พนั ธุ์
กรรมการอิสระ
นางอัญชลี เกิดผลงาม
กรรมการอิสระ
นายสุพล ดุรงค์วฒ
ั นา
กรรมการอิสระ
บทบาท
บทบาทของคณะกรรมการบริษัทคือการให้คาแนะนาและการกากับดูแลกิจการ ซึ่งรวมถึงการอนุมตั ิแผนธุรกิจการ
กาหนดกรอบการบริหารความเสี่ ย งและการควบคุม ภายในเพื่ อ ให้ม่ ันใจได้ว่าการกากับ ดูแ ลกิ จการที่ ดี และ
ทรัพยากรทางการเงินและบุคลากรที่จาเป็ นมีอยู่ในการดาเนินแผนธุรกิจการติดตามผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหาร
ในการจัด ทาแผนงานและ ปลูกฝั งค่านิ ยมและวัฒ นธรรมที่ กาหนดหรือ ปกป้ องผลประโยชน์ของบริษั ท หรือ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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ความรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษัทอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริษัท แม้ว่าจะมีการมอบหมายหน้าที่
การดาเนินงานประจาวันของบริษัทให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อานาจ
คณะกรรมการบริษั ท มี อานาจที่ จะด าเนิ น การดังกล่ าวได้ต ามความเหมาะสมเพื่ อ ให้บ รรลุบ ทบาทและอาจ
มอบหมายอานาจดังกล่าวให้เป็ นไปตามความรับผิดชอบ อานาจของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงแต่ไม่จากัด
เฉพาะ:
▪ ตรวจสอบกิจกรรมใดๆ ภายใต้กฎบัตร
▪ ได้รบั ข้อมูลทัง้ หมดที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตร
▪ การเข้าถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายบริหารและพนักงานคนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้เพื่อ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตรรวมถึงการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมและคาชีแ้ จงในระหว่างการประชุม
และ
▪ แต่งตัง้ ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านบัญชี หรือที่ปรึกษาด้านอื่นๆ เพื่อให้คาแนะนา
แก่คณะกรรมการบริษัทอย่างเป็ นอิสระ
คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยตามที่เห็นสมควร รวมทัง้ กาหนดสมาชิกภาพและกฎบัตร
ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ซึ่งจะต้องได้รบั การทบทวนโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
หากจาเป็ น โดยคณะกรรมการจะได้รบั และทบทวนรายงานจากคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัท จะตรวจสอบการใช้อานาจที่ได้รบั มอบอานาจโดยพิจารณาจากรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการ (ตามความเหมาะสม) เพื่อให้สอดคล้องกับการมอบหมายและดาเนินการแก้ไขให้ถกู ต้อง (ถ้ามี)
คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอานาจตามที่จาเป็ น เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารมีอานาจบริหารกิจการของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้เรื่องที่กาหนด
คณะกรรมการบริษัทจะประเมินอานาจหน้าที่ท่ไี ด้รบั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างน้อยปี ละครัง้
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่
▪ การจัดทาแผนธุรกิจ
▪ ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนธุรกิจและสร้างความมั่นใจว่ามีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อให้
เป็ นไปตามแผนเหล่านีแ้ ละมีแผนการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปั ญหาที่สาคัญๆ
▪ การประเมิ น และอนุมัติธุรกรรมที่ มีนัยสาคั (ญรวมถึงการได้ม าและจ าหน่ ายธุรกรรมทางการเงิน ที่ สาคัญ
(รวมถึงรายจ่ายฝ่ ายทุน) และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในกิจกรรมทางธุรกิจและนโยบายสาคัญในแต่ละกรณี
ที่อยู่นอกแผนธุรกิจและงบประมาณ
▪ ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
▪ การประเมินและอนุมตั ิแผนการสืบทอดตาแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผูบ้ ริหารระดับสูง
▪ ทบทวนและอนุมัติรายงานทางการเงินของบริษัท รวมถึงประสิทธิผลของกรอบการรายงานทางการเงินและ
การติดตามความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
▪ การอนุมตั ิและการติดตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการจัดการเงินกองทุนของบริษัท และกรอบการ
ควบคุมภายในรวมถึงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ย งกลยุทธ์การจัดการประกันภัยต่อนโยบายการลงทุนรวมทัง้
นโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงการกาหนดความเสี่ยงและทบทวนประสิทธิภาพของกรอบการปฏิบตั ิงานความ
พอเพียงของเงินกองทุน
▪ ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัท
▪ ติดตามการดาเนินงานของบริษัท ต่อความรับผิดชอบตามกฎหมายและกฎระเบียบ
▪ กาหนดและติดตามโครงสร้างการกากับดูแลกิจการของบริษัท
▪ จัดให้มีการทบทวนผลการดาเนินงานของคณะกรรมการและกรรมการแต่ละรายอย่างเป็ นทางการเป็ นประจา
ทุกปี
▪ พิจารณาความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ระหว่างผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า และผูม้ ีส่วนได้เสีย และ
▪ การสื่อสารที่ชดั เจนกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
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ผูบ้ ริหาร
ทีมผูบ้ ริหาร
นายหยูเ่ ผิง หวง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายเชน ไมเคิล ชไนเดอร์
ผูจ้ ดั การทั่วไป
นางสาวสุวรรณี เอือ้ อารุงกุล
ผูอ้ านวยการสายการเงิน
นายสุรพล ไชยวงศ์
หัวหน้าฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายโชคชัย พิพฒ
ั น์นภาพร
หัวหน้าฝ่ ายการตลาด - ช่องทางตัวแทนประกันภัย
นายเหมรัศมิ์ จรัลนามศิริ
หัวหน้าฝ่ ายการตลาด - ช่องทางนายหน้าประกันภัย
นางศุภางค์ สุตวัฒน์
หัวหน้าฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุภทั รา ทาศิลป์
หัวหน้าฝ่ ายกฎหมายและกากับดูแล
นางสาวภาวิตา วิรยิ โกศล
ผูจ้ ดั การบริหารความเสี่ยง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
พัฒนาและแนะนากลยุทธ์ให้คณะกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิและดาเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ี
ได้ตกลงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรับผิดชอบอาจรวมถึง:
▪ การวางแผนทางธุรกิจและการทบทวนผลการปฏิบตั ิงานตามเป้าหมายและแผนธุรกิจ
▪ การพัฒนาความสามารถและความเป็ นผูน้ า และ
▪ เป็ นตัวแทนของบริษัทและสื่อสารกับผูม้ ีส่วนได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกที่สาคัญ
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2.4 คณะกรรมการชุดย่อย
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
นางจิรพร พิมพ์ภรู าช
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายสมประสงค์ มัคคสมัน
กรรมการตรวจสอบ
นางอัญชลี เกิดผลงาม
กรรมการตรวจสอบ
นายสุพล ดุรงค์วฒ
ั นา
กรรมการตรวจสอบ
บทบาท
บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบคือการสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการดูแลประสิทธิภาพของ
รายงานทางการเงินและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะกากับดูแลและ
ติดตามความถูกต้องของรายงานทางการเงินของบริษัท รวมถึง
▪ รายงานทางการเงินต่อหน่วยงานกากับดูแลและผูถ้ ือหุน้
▪ ความเสี่ยงรายงานทางการเงิน
▪ นโยบายการบัญชี การปฏิบตั ิและการเปิ ดเผยข้อมูล
▪ ขอบเขตและผลการตรวจสอบทัง้ ภายนอกและภายในบริษัท และ
▪ ความเพียงพอและความเป็ นอิสระของการตรวจสอบภายในและภายนอกองค์กร
ไม่ถือว่าคณะกรรมการตรวจสอบจาต้องรับผิดชอบในการจัดการใดๆ ในขอบเขตเหล่านี ้
อานาจ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจตามที่ได้รบั มอบหมายภายใต้กฎบัตรและเพื่อ:
▪ ตรวจสอบกิจกรรมภายใต้กฎบัตร
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▪ ได้รบั ข้อมูลทั้งหมดที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กาหนดไว้ใน
กฎบัตร
▪ เข้าถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หน่วยงานตรวจสอบภายใน นักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
พนักงาน และผูต้ รวจสอบบัญชี ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กาหนดไว้ในกฎ
บัตร รวมทัง้ การหาข้อมูลเพิ่มเติมและคาชีแ้ จงจากการประชุม
▪ แต่งตัง้ ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านบัญชี หรือที่ปรึกษาด้านอื่นๆ เพื่อให้
คาปรึกษาแก่คณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็ นอิสระ และ
▪ เข้ารับการฝึ กอบรมภายนอกองค์กรโดยได้รบั ความยินยอมจากประธานกรรมการบริษัท
หน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนและเสนอแนะตามความจาเป็ นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ในขอบเขตดังต่อไปนี ้
การรายงานทางการเงิน
▪ กากับดูแลการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบและข้อกาหนดวิชาชีพการบัญชี
▪ ทบทวนและประเมินผลตามความเหมาะสมของบริษัท:
▪ งบการเงินประจาปี ท่ีผ่านการตรวจสอบและงบการเงินสาธารณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูล คาอธิบายและหมายเหตุ
▪ ผลตอบแทนของการกากับดูแลที่ผ่านการตรวจสอบประจาปี
▪ รายงานของผูต้ รวจสอบบัญชี
▪ รายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย; และ
▪ คาแถลงโดยกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหัวหน้าฝ่ ายการเงิน
▪ หารือกับ ฝ่ ายจัด การและผู้ต รวจสอบบัญ ชี เกี่ ย วกับ ประเด็ น ด้านการรายงานทางการเงิน และการ
รายงานอื่นๆ การประเมินและสิ่งที่คน้ พบอันเกี่ ยวข้องกับการจัดทารายงานที่กล่าวมาข้างต้นและ
พิจารณาความเพียงพอของคาตอบของฝ่ ายจัดการ
▪ หารือกับฝ่ ายจัดการและผูต้ รวจสอบบัญชี เกี่ยวกับคุณภาพและความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ี
บริษั ท ใช้ในการรายงานทางการเงิน รวมถึ งการใช้ก ารเปิ ดเผยข้อมูล ทางเลื อกและการปฏิ บัติ ต่ อ
นโยบายการบัญชี
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▪ ทบทวนและประเมินข้อมูลจากผูต้ รวจสอบภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของรายงานทางการ
เงิน
▪ หารือกับฝ่ ายจัดการและผูต้ รวจสอบบัญชีเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินที่สาคัญและขัน้ ตอนที่ฝ่าย
จัดการใช้เพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว
▪ หารือกับฝ่ ายจัดการและผูต้ รวจสอบบัญชีเกี่ยวกับประเด็นสาคัญ อันเกี่ยวข้องกับความเพียงพอของ
การควบคุมภายในและการดาเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องด้านการควบคุมที่สาคัญอันที่เกี่ยวข้อง
กับการรายงานทางการเงินและการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
▪ ทบทวนกับฝ่ ายจัดการและผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับผลของการดาเนินการด้านกฎระเบียบและการ
บัญชี รวมถึงประเมินผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน
▪ ทบทวนความสอดคล้องกันหรือการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ อันเกี่ยวข้องกับหลักการและวิธีปฏิบตั ิในการ
ตรวจสอบและการบัญชี และวิธีการที่ใช้ในการอธิบายการทาธุรกรรมที่มีนยั สาคัญหรือผิดปกติโดยใช้
แนวทางที่แตกต่างกัน
การตรวจสอบภายนอก
▪ ทบทวนคุณสมบัติและประสบการณ์ของผูต้ รวจสอบบัญชีและพิจารณาความเป็ นอิสระ (อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครัง้ ) และอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ผู้ตรวจสอบบัญ ชี ในนโยบายที่ออกโดย
บริษัท และข้อกาหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบบัญชีและดูแล
ความสัมพันธ์กบั ผูต้ รวจสอบบัญชี,
▪ ให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตัง้ แต่งตัง้ ใหม่ หรือถอดถอนผูต้ รวจสอบบัญชี รวมถึง
ค่าตอบแทนของผูต้ รวจสอบบัญชี และการสับเปลี่ยนผูต้ รวจสอบบัญชี
▪ ทบทวนขอบเขตของแผนการตรวจสอบภายนอกเพื่อให้ม่ นั ใจว่าครอบคลุมความเสี่ยงที่สาคัญทัง้ หมด
และการรายงานทางการเงินที่เกี่ ยวข้องและข้อกาหนดด้านกฎระเบี ยบอื่น ๆ และตกลงเงื่อนไขการ
ว่าจ้างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและค่าบริการสาหรับบริการที่จดั ให้
▪ ทบทวนผลการตรวจสอบและตรวจสอบให้แน่ ใจว่ามี ก ารจัด การและแก้ไขปั ญ หาที่ ระบุ ในเวลาที่
เหมาะสมและทันเวลา
▪ หารือ กับ ผู้ต รวจสอบบัญ ชี เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การตรวจสอบ รวมถึ ง ปั ญ หาที่ พ บในระหว่ า งการ
ตรวจสอบ ข้อ จากัดเกี่ยวกับขอบเขตของกิจกรรม หรือการเข้าถึงข้อมูลที่รอ้ งขอ และข้อขัดแย้งใดๆ ที่
สาคัญกับฝ่ ายจัดการ
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▪ ดูแลติดตามการให้บริการอื่นของผูต้ รวจสอบบัญชีในบริบทของนโยบายบริษัทเกี่ยวกับ การให้บริการ
อื่น
▪ มีการประชุมร่วมกับผูต้ รวจสอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
ตรวจสอบภายใน
▪ ทบทวนคุณสมบัติ ประสบการณ์ และทรัพยากรของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน และตรวจสอบให้
แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีอานาจที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลและเป็ น
ประโยชน์
▪ ทบทวนขอบเขตของแผนการตรวจสอบภายในเพื่อให้ม่ นั ใจว่าครอบคลุมความเสี่ยงที่สาคัญทั้งหมด
รวมถึงการรายงานทางการเงินที่เกี่ ยวข้องและข้อกาหนดด้านกฎระเบียบอื่น ๆ และติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงานของระบบการตรวจสอบภายในตามแผน
▪ สอบทานผลการตรวจสอบและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดการและแก้ไขปั ญ หาที่ระบุในเวลาที่
เหมาะสมและทันเวลา
▪ ดูแลติดตามการให้บริการอื่นของผูต้ รวจสอบภายใน
▪ ปรึกษากับผูต้ รวจสอบภายในเป็ นระยะ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
▪ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบตั ิงานภายใต้กรอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ของ บริษัท ตามความเหมาะสม
▪ ให้ค าแนะน าแก่ ค ณะกรรมการบริษั ท เพื่ อ แต่ ง ตั้ง แต่ งตั้งใหม่ หรือ ถอดถอนผู้ต รวจสอบภายใน
(Internal Audit)
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
▪ สอบทานคุณสมบัติและประสบการณ์ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยและพิจารณาความเป็ นอิสระและ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆที่อาจเกิดขึน้ ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในบริบทของบริษัท และ
ข้อกาหนดทางกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
▪ ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary)
▪ ปรึกษากับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็ นระยะ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
▪ การปฏิบตั ิตามการรายงานทางการเงิน กฎหมาย และกฎข้อบังคับ
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▪ ทบทวนประสิทธิภาพของระบบ นโยบาย และกระบวนการของบริษัท ในการติดตามการปฏิบตั ิตาม
การรายงานทางการเงิน กฎหมาย กฎข้อบังคับ และข้อกาหนดอื่นๆ และทาตามขัน้ ตอนที่สมเหตุสมผล
เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่ามีการดาเนินการเพื่อแก้ไขปั ญหาที่ถกู ระบุหรือการไม่ปฏิบตั ิตาม
▪ สอบทานและเสนอแนะต่ อ คณะกรรมการบริษั ท เกี่ ย วกับ การปฏิ บัติต ามการรายงานทางการเงิน
กฎหมาย และกฎข้อบังคับ
▪ พิจารณาขอบเขตซึ่งการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่างๆ ได้ถกู นามาพิจารณาในการเตรียมการ
การควบคุมภายใน
▪ สอบทานความมี ป ระสิ ทธิ ผลของการควบคุม และกระบวนการภายในทางการเงิน ของบริษั ท การ
ตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง
▪ ทบทวนประสิทธิภาพของกระบวนการในการป้องกันและตรวจสอบอาชญากรรมทางการเงินของบริษัท
เช่นการทุจริต การติดสินบน และการคอรัปชั่น
แจ้งเบาะแส
▪ ทาตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัท มีนโยบายและขัน้ ตอนในการให้พนักงานแจ้งข้อมูล
เป็ นความลับเกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมภายใน การปฏิบตั ิตามกฎหมาย การตรวจสอบและเรื่อง
อื่นๆ ที่พนักงานกังวล นอกจากนีค้ ณะกรรมการยังต้องมีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่เกิดขึน้ โดย
พนักงานตามนโยบายเหล่านี ้
คณะกรรมการไม่จาเป็ นต้องจัดการกับทุกเรื่องข้างต้น

2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุน
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุน
นายชูเกียรติ ประมูลผล
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุน
นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุน
นายหยูเ่ ผิง หวง
กรรมการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุน
นายประสาน ธีระพงศ์พนั ธุ์
กรรมการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุน
นายเชน ไมเคิล ชไนเดอร์
กรรมการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุน
นางพิมล เลิศอริยศักดิ์ชยั
กรรมการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุน
บทบาท
บทบาทของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุนคือการสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการ
ดูแลประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุนของบริษัท เพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกล
ยุทธ์ สนับสนุนและแจ้งแผนธุรกิจ ทาให้แน่ใจว่ามีการระบุความเสี่ยง ประเมินผลและติดตามความเสี่ยง
ตามความเสี่ยง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะรักษาเงินกองทุนไว้ให้เพียงพอกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทางธุรกิจ
อานาจ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุนมีอานาจตามที่ได้รบั มอบหมายตามกฎบัตร อานาจนีไ้ ม่ได้
ยกเลิกอานาจที่ได้รบั มอบหมายของกรรมการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุนแต่ละบุคคล
กรรมการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุนแต่ละคนยังคงมีสิทธิ์ในการตัดสินใจใดๆ ที่จาเป็ นและเหมาะสม
ในเรื่องที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบเฉพาะของตน
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุนยังมีอานาจในการ:
▪ ตรวจสอบกิจกรรมใดๆ ภายใต้กฎบัตร
▪ รับข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุนตามที่
กาหนดไว้ในกฎบัตร
▪ เข้าถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผูบ้ ริหาร และพนักงานคนอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
บทบาทของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุนตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตร รวมทัง้ เพื่อหา
ข้อมูลเพิ่มเติมและคาชีแ้ จงจากการประชุม
▪ แต่งตัง้ ที่ผเู้ ชี่ยวชาญอิสระ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านบัญชี หรือที่ปรึกษาด้านอื่นๆ เพื่อให้
คาปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุนอย่างเป็ นอิสระ และ
▪ เข้ารับการฝึ กอบรมภายนอกโดยได้รบั ความยินยอมจากประธานกรรมการบริษัท
หน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุนอาจ:
▪ พิ จ ารณาและเสนอแนะกลยุท ธ์ก ารบริห ารความเสี่ ย งและความเสี่ ย งที่ ย อมรับ ได้ข องบริษั ท ต่ อ
คณะกรรมการบริษัทในบริบทที่กาหนดโดยบริษัท และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายความเสี่ยง
เหล่านี ้
▪ ทบทวน ถึงความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัทเป็ นระยะ เพื่อให้ม่ ันใจว่าได้มีการระบุความเสี่ยงที่สาคัญ
ทัง้ หมดโดยคานึงถึงความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่
▪ พิจารณาและเสนอแนะต่อคณะกรรมการในบริบทของกิจการที่บริษัทกาหนดไว้ตามความเหมาะสม:
o กรอบการบริหารเงินทุน
o แบบจาลองเงินกองทุนในเชิงเศรษฐศาสตร์ ("ECM"); และ
o ดาเนินการในการจัดการเงินกองทุน รวมทัง้ การจัดสรรเงินกองทุน เป้าหมายเงินกองทุน,การกระตุน้
และแผนปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้อง
และติดตามการดาเนินการเหล่านี ้
▪ ทบทวนและอนุมตั ิ ในขอบเขตที่บริษัทกาหนดไว้ในเรื่องการทดสอบภาวะวิกฤตและสถานการณ์ของ
บริษัท ตรวจสอบการยึดถือปฏิบตั ิตามกรอบและประเมินผลเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ
บริษัท
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▪ ทบทวนความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงของบริษัทอย่างสม่าเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าว
สะท้อ นถึ ง ความเสี่ ย งที่ เกิ ด ขึ น้ ในปั จ จุ บั น และเงิ น กองทุ น อยู่ ในเกณฑ์ม าตรฐานและกลยุ ท ธ์ท่ี
คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้เกี่ยวกับ
o ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
o สภาพแวดล้อมความเสี่ยงและความเสี่ยงที่สาคัญหรือเกิดขึน้ ใหม่
o การประเมินความเสี่ยงและเงินกองทุนภายใต้สภาวะวิกฤต
o วิธีการ สมมติฐาน และข้อจากัดของกระบวนการประเมินความเสี่ยงและเงินกองทุน
o เปลี่ยนเป็ น ECM หรือปั จจัยสาคัญอื่นๆ เนื่องมาจากการประเมินก่อนหน้านี ้
o เงินกองทุนที่มีอยู่จริงและแผนเงินกองทุนในอนาคต
o แผนปฏิบตั ิการเพื่อปรับปรุงการปฏิบตั ิต่อความเสี่ยงให้ดีขึน้
o และดาเนินการตามขัน้ ตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่ามีแผนบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขปั ญหาที่
สาคัญหรือการละเมิดที่ถกู ระบุ
▪ ทบทวนประสิทธิภาพของกระบวนการและการควบคุมการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุนของบริษัท
รวมถึงการบูรณาการและผลของกระบวนการและการควบคุมเหล่านัน้
▪ พิจารณาข้อเสนอแนะจากภายนอก (เช่นหน่วยงานกากับดูแล ผูต้ รวจสอบบัญชี สถาบันจัดอันดับ และ
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย) เกี่ยวกับประสิทธิภาพของกรอบการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุน
▪ ทาตามขัน้ ตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลความเสี่ยงที่เหมาะสมได้รบั การพัฒนาและดูแลเพื่อ
สนับสนุนการประเมินความเสี่ยงและเงิน กองทุน รวมถึง ตัง้ คาถามในเรื่องความถูกต้องและความ
ครบถ้วนของข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ ยวข้องกับประเด็นต่างๆ เช่นการประเมินผลการควบคุม แผนบริหาร
จัดการ การรายงานเหตุการณ์ความเสียหาย และการทดสอบภาวะวิกฤตและสถานการณ์
▪ ทาตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีกรอบการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องและทบทวนประสิทธิภาพของกระบวนการและการควบคุม
▪ ทบทวนประสิทธิภาพของระบบ นโยบาย และกระบวนการของบริษัท ในการติดตามการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายกฎข้อ บังคับ และข้อ ก าหนดอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากการก ากั บ ดู แ ลด้า นการประกัน ภัย ข้อ
กาหนดการรายงานทางการเงินและภาษี และดาเนินการตามขัน้ ตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการ
ดาเนินการเพื่อแก้ไขปั ญหาที่ถกู ระบุหรือการไม่ปฏิบตั ิตาม
▪ พิจารณาเรื่องอื่นๆ จากมุมมองของการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุนตามความเหมาะสม เช่น
o มอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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o แผนธุรกิจ
o การริเริ่มเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สาคัญ รวมทัง้ การซือ้ กิจการหรือการจาหน่าย
o คดีสาคัญ และ
o การแก้ปัญหาความเสี่ยง/เหตุการณ์ท่มี ีนยั สาคัญ
▪ พิจารณาเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุนไม่จาเป็ นต้องจัดการกับทุกเรื่องข้างต้น
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการลงทุน
นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน
ประธานคณะกรรมการลงทุน
นายหยูเ่ ผิง หวง
กรรมการลงทุน
นายเชน ไมเคิล ชไนเดอร์
กรรมการลงทุน
นางพิมล เลิศอริยศักดิ์ชยั
กรรมการลงทุน
บทบาท
บทบาทของคณะกรรมการลงทุนคือการสนับสนุนคณะกรรมการบบริษัทในการดูแลประสิทธิผลของกล
ยุทธ์การลงทุนของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการลงทุนจะติดตามผลการดาเนินงานด้านการ
ลงทุนและความเสี่ยงด้านการลงทุน รวมถึงการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนีส้ ิน และการใช้อนุพันธ์
(ถ้ามี) และดูแลให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการ
ลงทุน
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อานาจ
คณะกรรมการลงทุนมีอานาจตามที่ได้รบั มอบหมายตามกฎบัตร อานาจนีไ้ ม่ได้ยกเลิก อานาจที่ได้รับ
มอบหมายของกรรมการลงทุนแต่ละบุคคล
กรรมการลงทุนแต่ละคนยังคงมีสิทธิ์ในการตัดสินใจใดๆ ที่จาเป็ นและเหมาะสมในเรื่องที่อยู่ในขอบเขต
ความรับผิดชอบเฉพาะของตน
คณะกรรมการลงทุนยังมีอานาจในการ
▪ ตรวจสอบกิจกรรมใดๆ ภายใต้กฎบัตร
▪ รับข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุนตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตร
▪ เข้าถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารผูบ้ ริหารและพนักงานคนอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาทของคณะกรรมการลงทุนตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตร รวมทัง้ เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมและคาชีแ้ จง
จากการประชุม
▪ แต่งตัง้ ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านบัญชี หรือที่ปรึกษาด้านอื่นๆ เพื่อให้
คาปรึกษาแก่คณะกรรมการลงทุนอย่างเป็ นอิสระ
▪ เข้ารับการฝึ กอบรมภายนอกโดยได้รบั ความยินยอมจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
ความรับผิดชอบ
▪ คณะกรรมการลงทุนอาจ:
▪ กาหนดนโยบายการลงทุนเพื่อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
▪ ทบทวนแผนการลงทุนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารความ
เสี่ยง
▪ พิจารณาผลตอบแทนที่ม่งุ หวังของบริษัท และข้อกาหนดด้านกฎข้อบังคับใดๆ
▪ ทาตามขัน้ ตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีขอ้ ตกลงการจัดการการลงทุนอย่างเป็ นทางการที่เหมาะสม
และมีแนวทาง ข้อจากัด หรือข้อห้ามใดๆ ในการดาเนินการของผูจ้ ดั การการลงทุนตามความเหมาะสม
▪ รายงานการทบทวนที่ได้รบั จากผูจ้ ัดการการลงทุนเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและการปฏิบตั ิ ตาม
ข้อตกลงการจัดการการลงทุน
▪ ทบทวนผลการลงทุนโดยรวม ต่อจุดมุ่งหมายและเป้าหมายการปฏิบตั ิงานที่กาหนดไว้ในแผนธุรกิจ
2 | กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท

แบบ ปผว.1 (รายปี )
ประจาปี 2563

King Wai Insurance Public
Company Limited
968 U Chuliang Building 15th Fl.
Rama IV Road, Silom, Bangrak
10500,Thailand
Tel: (662) 624 1000
Fax: (662) 238 0836
www.kwgi.co.th

บริษ ัท คิง ไว ประก ันภ ัย
จำก ัด (มหำชน)
้ 15
เลขที่ 968 อาคารอือ
้ จือเหลียง ชัน
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: (662) 624 1000
โทรสาร: (662) 238 0836

▪ ทาตามขัน้ ตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีกรอบการควบคุมที่เหมาะสมในการจัดการ
▪ ความเสี่ยงด้านการลงทุน
▪ ความเสี่ยงด้านการบริหารสินทรัพย์-หนีส้ ิน
▪ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้อนุพนั ธ์ (ถ้ามี)
▪ ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดทางกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
▪ พิจารณาความเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีท่เี กี่ยวข้อง และ
▪ พิจารณาเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุนไม่จาเป็ นต้องจัดการกับทุกเรื่องข้างต้น
2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
การสรรหาและการแต่งตัง้ กรรมการบริษัท
สาหรับการสรรหาแต่งตัง้ กรรมการบริษัท จะมีการสรรหาโดยจะต้องพิจารณาเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็ นไป
ตามกฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี ้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และ
มีส่วนช่ว ยในการตัดสิ น ใจอย่ างมี ป ระสิท ธิ ภาพ อัน น าไปสู่ป ระโยชน์สูงสุด ของบริษั ท โดยรวม เกณฑ์ในการ
พิจารณามีดงั นี:้
▪ คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริหาร เพื่อให้บคุ คลกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มย่อยไม่สามารถควบคุมการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทได้
▪ คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการที่มีทกั ษะ ประสบการณ์ และความรู ้ จากหลากหลายสาขา
เพื่อนาไปสู่การอภิปรายอย่างเต็มรูปแบบและการตัง้ คาถามที่เหมาะสม พร้อมทั้งทรรศนะเพื่อบรรลุถึงการ
ตัดสินใจที่รอบรูแ้ ละเป็ นเอกฉันท์ และ
▪ คณะกรรมการบริษัทมีคณ
ุ สมบัติและประสบการณ์ท่จี าเป็ น เพื่อให้เข้าใจถึงความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงภาระ
ผูกพันตามกฎหมาย และเพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงความเสี่ ยง
เหล่านี ้
นอกจากนี ้ การคัดเลือกประธานกรรมการบริษัท ความเป็ นสมาชิกภาพและประธานของคณะกรรมการบริษัท การ
ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่อเนื่องตลอดเวลา รวมถึงการถูกสั่งเพิกถอนหรือเลิกจ้างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารใน
ฐานะลูกจ้างของบริษัท (ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับกฎหมายและสัญญาจ้างของบริษัท ) จะต้องปรึกษาหารือร่วมกับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
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การสรรหาและการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบการดาเนินงานของบริษัท และมีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
และเป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบ มีความรู ้ ความสามารถในการดูแล มีความสัมพันธ์อนั ดีเข้ากันได้กับคณะกรรมการ
บริษัทมาดารงตาแหน่งผูบ้ ริหาร
ทัง้ นี ้ การคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)
บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามหลักการของนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท โดยนโยบายดังกล่าวกาหนด
กรอบการจ่ายค่าตอบแทนและผลตอบแทน ซึ่งจะได้รบั การทบทวนเป็ นประจา
นอกจากนี ้ บริษัทพิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน แนวทาง และวิธีการจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่นๆ และ
จานวนค่ าตอบแทนและผลประโยชน์อื่ น ๆ สาหรับ กรรมการบริษั ท และผู้บ ริห ารให้เหมาะสมกับ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหาร
รวมทัง้ สภาวะตลาดอยู่เสมอ โดยกรณีค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ต้องนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหาร
▪ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ในการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจาปี เมื่อ วัน ที่ 10 เมษายน 2563 ที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น มีม ติอ นุมัติ ค่ าตอบแทน
กรรมการดังนี ้
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
ไม่มี
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▪ ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

N/A

ผูจ้ ดั การทั่วไป

ผูบ้ ริหารอื่นๆ

เงินเดือน

เงินเดือน

ค่าจ้างจูงใจเพื่อกระตุน้ ผลงาน
สวัสดิการอื่นๆ

ค่าจ้างจูงใจเพื่อกระตุน้ ผลงาน
สวัสดิการอื่นๆ

กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริษั ท จ่ า ยเงิ น สมทบเข้า กองทุ น
ให้ แ ก่ พ นั ก งานเป็ นรายเดื อ นใน
อั ต ราร้ อ ย ละ 5 ขอ งเงิ น เดื อ น
พนักงาน กองทุนสารองเลีย้ งชีพจะ
จ่า ยให้แ ก่ พ นัก งานในกรณี ท่ี อ อก
จาก งาน ต าม ระเบี ย บ ว่ า ด้ ว ย
กองทุนฯดังกล่าว
สวัสดิกำรสุขภำพ
บ ริ ษั ท จั ด ให้ มี ต รว จ สุ ข ภ า พ
ประจ าปี และจั ด สวัส ดิ ก ารให้กั บ
พนักงานทัง้ ประเภทผูป้ ่ วยนอกและ
ผูป้ ่ วยใน
อืน่ ๆ
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตทางาน รถประจา
ตาแหน่ง คนขับรถประจาตาแหน่ง
ค่านา้ มัน ค่าเช่าที่พกั ค่า
สาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์มือถือ
ค่าประกันชีวิตและอุบตั ิเหตุ ค่าเล่า
เรียนบุตร

กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริษั ท จ่ า ยเงิ น สมทบเข้า กองทุ น
ให้ แ ก่ พ นั ก งานเป็ นรายเดื อ นใน
อั ต ราร้ อ ย ละ 5 ขอ งเงิ น เดื อ น
พนักงาน กองทุนสารองเลีย้ งชีพจะ
จ่า ยให้แ ก่ พ นัก งานในกรณี ท่ี อ อก
จาก งาน ต าม ระเบี ย บ ว่ า ด้ ว ย
กองทุนฯดังกล่าว
สวัสดิกำรสุขภำพ
บ ริ ษั ท จั ด ให้ มี ต รว จ สุ ข ภ า พ
ประจ าปี และจั ด สวัส ดิ ก ารให้กั บ
พนักงานทัง้ ประเภทผูป้ ่ วยนอกและ
ผูป้ ่ วยใน
อืน่ ๆ
ค่ า น ้า มั น ค่ า โทรศั พ ท์มื อ ถื อ ค่ า
ประกันชีวิตและอุบตั ิเหตุ
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3. การบริการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ ิน (Asset
Liability Management :ALM)
3.1 การบริการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)
เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้อ มที่ บ ริษั ท ด าเนิ น ธุ รกิ จ อยู่ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ บ ริษั ท จะต้อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการการบริหารความเสี่ยง บริษัทมีการระบุความเสี่ยงเพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจ มีการใช้วิธีการแบบมองไปข้างหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยง และยังคงดาเนินการติดตามระดับ
ความเสี่ยงโดยเปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
บริษัทมีการสร้างระบบภายในและตัวควบคุมเพื่อบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจที่สาคัญในส่วนที่อาจจะเกิดความ
เสี่ยงต่อบริษัทระบบภายในและตัวควบคุมดังกล่าวมีการออกแบบเพื่อให้บริษั ทสามารถมั่นใจได้ว่าทรัพย์สินและ
รายได้ของบริษัทอยู่ในระดับที่ปลอดภัย และระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ จะอยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัท
สามารถรับได้
ตารางข้างล่างแสดงตัวอย่างของปั จจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของความเสี่ยงแต่ละประเภท และวิธีการลด
ความเสี่ยงที่สาคัญ
ประเภทความเสี่ยง
ปัจจัยสำคัญทีก่ ่อให้เกิดความเสี่ยง
วิธีการลดความเสี่ยงที่สำคัญ
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์

▪ การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อม
ภายนอก ซึ่งรวมถึงแนวทางการ
แข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค และ
รูปแบบช่องทางการขาย
▪ กลยุทธ์ทางธุรกิจและการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ กลยุทธ์
การลงทุน กลยุทธ์ทางภาษีและ
การกำกับดูแลองค์กร
▪ ความเสีย่ งที่เกี่ยวกับการควบรวม
กิจการและการบริหารเงินทุน

▪ กำหนดระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ของ
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
▪ พิจารณาทางเลือกของกลยุทธ์ในแง่ของ
ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ด้านรายได้และเงินทุนที่ต้องการ
▪ วางแผนและติดตามระดับเงินทุนอย่าง
สม่ำเสมอ โดยอ้างอิงกับความต้องการ
ของหน่วยงานกำกับดูแล การจัดอันดับ
ของหน่วยงานต่าง ๆ และรวมถึงระดับ
ที่ใช้อ้างอิงอื่น
▪ ประเมินความเหมาะสมกลยุทธ์ในการ
ควบรวมกิจการและกำหนดระดับความ
ต้องการขึ้นต่ำในการตกลงควบรวม
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ประเภทความเสี่ยง
ความเสีย่ งด้านการ
ประกันภัย

ปัจจัยสำคัญทีก่ ่อให้เกิดความเสี่ยง
▪ กำหนดราคาและการพิจารณา
รับประกันของสัญญาประกันภัย
ของแต่ละสัญญา
▪ ความไม่แน่นอนของการเรียกร้อง
สินไหมทดแทน
▪ การสะสมของระดับความเสีย่ ง
ของการพิจารณารับประกันภัยทั้ง
จากมหัตภัยและจากการเรียกร้อง
สินไหมขนาดเล็ก
▪ ประสิทธิภาพของโครงสร้าง
ประกันภัยต่อที่มีซื้อไว้

วิธีการลดความเสี่ยงที่สำคัญ
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

ความเสีย่ งด้านการตลาด

▪ การปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วทาง
การตลาด
▪ การเปลีย่ นแปลงมูลค่าทางตลาด
และ/หรือการแปรปรวนของ
มูลค่าการลงทุน
▪ การเปลีย่ นแปลงของอัตรา

บริษ ัท คิง ไว ประก ันภ ัย
จำก ัด (มหำชน)
้ 15
เลขที่ 968 อาคารอือ
้ จือเหลียง ชัน
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: (662) 624 1000
โทรสาร: (662) 238 0836

▪
▪
▪
▪

กิจการ
กำหนดระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ของ
ความเสีย่ งด้านประกันภัย
กลยุทธ์การพิจารณารับประกันภัยและ
การมอบหมายอำนาจในการปฏิบตั ิงาน
การใช้ต้นแบบการกำหนดเบี้ย
ประกันภัยและติดตามการเปลีย่ นแปลง
ราคาของกรมธรรม์ต่ออายุ
กระบวนการวางแผนธุรกิจ
การสร้างต้นแบบซึ่งรวมถึงต้นแบบขอ
งมหันตภัย และต้นแบบด้านเงินกองทุน
ขั้นต่ำ
การติดตามการสะสมของระดับความ
เสี่ยงด้านพิจารณารับประกันภัย
การทบทวนของนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยเกี่ยวกับการกำหนดมูลค่าที่
จะจ่ายสินไหมทดแทนโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของหน่วยงานพิจารณา
รับประกัน
การติดตามผลของการซื้อประกันภัยต่อ
กำหนดระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ของ
ความเสีย่ งด้านการตลาด
กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง
ด้านการตลาด
การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเครดิต
โดยอิสระ
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ประเภทความเสี่ยง

ความเสีย่ งด้านเครดิต

ความเสีย่ งด้านสภาพ
คล่อง

ปัจจัยสำคัญทีก่ ่อให้เกิดความเสี่ยง
ดอกเบี้ย หรือรูปร่างของเส้น
อัตราผลตอบแทน
▪ การเปลีย่ นแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่ น ณ ราคานั้น ๆ /ราคา
ล่วงหน้า ความผันผวน และ
ความสัมพันธ์
▪ ความคุ้มค่าด้านเครดิตของผู้ออก
พันธบัตร ผู้รับประกันภัยต่อ
นายหน้า ผู้ถือกรมธรรม์ ลูกหนี้

▪ กระแสเงินสดเข้าจากเบี้ย
ประกันภัยรับ ผลตอบแทนจาก
การลงทุน เงินทุนไหลเข้า เงินปัน
ผล และเงินกู้
▪ กระแสเงินสดออกจากสินไหม
ทดแทนและการไถ่ถอน

บริษ ัท คิง ไว ประก ันภ ัย
จำก ัด (มหำชน)
้ 15
เลขที่ 968 อาคารอือ
้ จือเหลียง ชัน
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: (662) 624 1000
โทรสาร: (662) 238 0836

วิธีการลดความเสี่ยงที่สำคัญ

▪ กำหนดระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ของ
ความเสีย่ งด้านเครดิต
▪ ทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีการทำข้อตกลง
สัญญาที่เหมาะสมและมีการทบทวน
คุณภาพของเครดิตโดยพิจารณาความ
คุ้มค่าด้านเครดิต
▪ ขั้นตอนการประเมินและอนุมตั ิความ
เสี่ยงด้านเครดิตซึ่งสอดคล้องกับอำนาจ
ในการอนุมัติ
▪ บริหารจัดการขีดจำกัดของคู่ค้า
▪ บริหารจัดการการกระจุกตัวการลงทุน
▪ ขั้นตอนในการติดตามและควบคุมความ
เสี่ยงด้านเครดิต
▪ กำหนดระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ของ
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
▪ การกำหนดจำนวนขั้นต่ำของหนี้สนิ ที่
เป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง
▪ การรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอใน
พอร์ตการลงทุนเพื่อให้เพียงพอกับการ
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ประเภทความเสี่ยง

ปัจจัยสำคัญทีก่ ่อให้เกิดความเสี่ยง
ข้อกำหนดของการให้บริการ
หนี้สิน การจ่ายภาษี เงินปันผล
และค่าใช้จ่าย
▪ ข้อกำหนดของการค้ำประกันเงิน
สด

วิธีการลดความเสี่ยงที่สำคัญ
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

ความเสีย่ งด้านปฏิบตั ิการ

บริษ ัท คิง ไว ประก ันภ ัย
จำก ัด (มหำชน)
้ 15
เลขที่ 968 อาคารอือ
้ จือเหลียง ชัน
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: (662) 624 1000
โทรสาร: (662) 238 0836

▪ ความซับซ้อนของกระบวนการ
▪
▪ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
▪
การฝึกอบรมพนักงาน
▪ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัย
ภายนอกอื่น ๆ
▪
▪ การฉ้อโกงภายในเกิดจากการ
กระทำของพนักงานของบริษัทที่
ตั้งใจฉ้อโกง โดยมิชอบทั้งในทาง

เรียกร้องสินไหมทดแทน
กำหนดเป้าหมายของกระแสเงินสด
การคาดการณ์กระแสเงินสด
การทดสอบความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากความต้องการสภาพคล่องที่
เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ
การวางแผนการรองรับการดำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง
การต่อรองเพื่อให้มีข้อความทีส่ ามารถ
เรียกคืนเงินสด (cash call clauses)
ในสัญญาประกันภัยต่อและ
ความสามารถในการเรียกคืนสินไหม
ทดแทนจากการประกันภัยต่อได้อย่าง
เร่งด่วน
การธนาคารที่มปี ระสิทธิภาพ
การจับคู่ทรัพย์สิน/หนี้สินของอัตรา
แลกเปลีย่ นที่สำคัญและรูปแบบการจ่าย
สินไหมทดแทน
กำหนดระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ของ
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั ิการ
การติดตามการดำเนินการของ
กระบวนการทำงานที่สำคัญอย่าง
ต่อเนื่อง
การทบทวนเหตุการณ์ความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นโดยการระบุและ
ประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ เพื่อ
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ประเภทความเสี่ยง

ปัจจัยสำคัญทีก่ ่อให้เกิดความเสี่ยง
กฎหมายและนโยบายของบริษัท
▪ การฉ้อโกงจากภายนอกเกิดจาก
การกระทำของบุคคลภายนอกที่
ตั้งใจฉ้อโกง โดยมิชอบทั้งในทาง
กฎหมายและนโยบายของบริษัท

บริษ ัท คิง ไว ประก ันภ ัย
จำก ัด (มหำชน)
้ 15
เลขที่ 968 อาคารอือ
้ จือเหลียง ชัน
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: (662) 624 1000
โทรสาร: (662) 238 0836

วิธีการลดความเสี่ยงที่สำคัญ
▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪

หาทางป้องกัน
มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบตัว
ควบคุม มีคู่มือในการมอบอำนาจและ
การตรวจสอบธุรกรรม
มีการจัดการเพื่อรองรับความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจและการวางแผนเพื่อเรียกคืน
ความเสียหาย และการทดสอบแผน
การจัดการเพื่อความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและ
โปร่งใส ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนและ
เป็นแบบอย่างที่ดีจากคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหาร
จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจ และตระหนักถึงความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการฉ้อโกง
นโยบายป้องกันการฉ้อโกงและการติด
สินบน
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด
จัดทำคู่มือสำหรับการบริหารจัดการ
และตรวจสอบการฉ้อโกงเพื่อเป็นหลัก
ในการระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบ
การฉ้อโกงจากการประกันภัยด้านต่าง
ๆ

3 | การบริ ห ารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริห ารสิน ทรัพย์แ ละหนี ส้ ิน (Asset Liability
Management :ALM)

แบบ ปผว.1 (รายปี )
ประจาปี 2563

King Wai Insurance Public
Company Limited
968 U Chuliang Building 15th Fl.
Rama IV Road, Silom, Bangrak
10500,Thailand
Tel: (662) 624 1000
Fax: (662) 238 0836
www.kwgi.co.th

บริษ ัท คิง ไว ประก ันภ ัย
จำก ัด (มหำชน)
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ประเภทความเสี่ยง

ปัจจัยสำคัญทีก่ ่อให้เกิดความเสี่ยง

วิธีการลดความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสีย่ งด้านชื่อเสียง

▪ การดำเนินธุรกิจหรือพิจารณา
สนับสนุนธุรกิจที่ไม่เหมาะสม
▪ ความประพฤติของผูบ้ ริหารและ
พนักงาน
▪ ประเด็นทางสังคม

ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

▪ ภัยธรรมชาติ หรือภัยที่เกิดจาก
มนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การชุมนุม
ประท้วง การก่อการร้าย หรือ
สถานการณ์ร้ายแรงที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
▪ บุคลากรที่เกีย่ วข้องกับการ

▪ การพิจารณาความเหมาะสมในการ
ตัดสินใจดำเนินธุรกิจจากคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งและ
เงินกองทุน และความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท ก่อนเริม่ ทำ
ธุรกรรมที่มีความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
▪ จัดให้มีหน่วยงานสื่อสารองค์กรของ
บริษัทมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบใน
การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ใน
การระบุปจั จัยเสี่ยง/เครื่องชี้ความเสี่ยง
ด้านชื่อเสียงของบริษัทและติดตามดูแล
ความเสีย่ งด้านชื่อเสียงของบริษัทอย่าง
ต่อเนื่อง
▪ สร้างวัฒนธรรมเกี่ยวกับการตระหนักถึง
ความเสีย่ งและชื่อเสี่ยงของบริษัท
ภายในองค์กร
▪ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
อย่างเคร่งครัด
▪ ตรวจสอบระบบสำรองไฟฟ้า จัดหา
ระบบสำรองไฟฟ้าให้เพียงพอสำหรับ
การใช้งาน และวางแผนบำรุงรักษาให้มี
ความพร้อมใช้งานกรณีเกิดเหตุ
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
▪ กำหนดสิทธิการใช้งานให้เหมาะสมและ
ควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย โดยมีระบบ
การยืนยันตัวตนหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ

3 | การบริ ห ารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริห ารสิน ทรัพย์แ ละหนี ส้ ิน (Asset Liability
Management :ALM)

แบบ ปผว.1 (รายปี )
ประจาปี 2563

King Wai Insurance Public
Company Limited
968 U Chuliang Building 15th Fl.
Rama IV Road, Silom, Bangrak
10500,Thailand
Tel: (662) 624 1000
Fax: (662) 238 0836
www.kwgi.co.th

ประเภทความเสี่ยง

ปัจจัยสำคัญทีก่ ่อให้เกิดความเสี่ยง

▪

▪

ความเสีย่ งด้านมหันตภัย

▪
▪

ความเสีย่ งที่เกิดใหม่

ดำเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงการจัด
ความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลที่
ไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือ
การให้บริการ
ความผิดพลาดของอุปกรณ์หรือ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การถูกคุกคามจากภัยต่าง ๆ
การบริหารที่อาจไม่มีแผนงานใน
การดำเนินการที่ดี ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการดำเนินการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะ
เกิดจากมนุษย์หรือธรรมชาติ
โอกาสเสี่ยงภัยด้านมหันตภัย

▪ โลกาภิวตั น์
▪ การเปลีย่ นแปลงของมนุษย์และ
สังคม
▪ การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี
▪ ความเปลีย่ นแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ

บริษ ัท คิง ไว ประก ันภ ัย
จำก ัด (มหำชน)
้ 15
เลขที่ 968 อาคารอือ
้ จือเหลียง ชัน
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: (662) 624 1000
โทรสาร: (662) 238 0836

วิธีการลดความเสี่ยงที่สำคัญ
▪
▪
▪
▪

เชื่อมต่อ
จัดทำแผนสำรองข้อมูลและแผนฉุกเฉิน
ด้านระบบ
บำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานตลอดเวลา
ติดตั้งระบบป้องกันและระบบเฝ้าระวัง
แจ้งเตือนการบุกรุกโจมตี
อนุญาติการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ถูก
กฎหมายเท่านั้น

▪ จัดให้มีการประกันภัยต่อ
▪ จัดให้มีการนำปัจจัยด้านมหันตภัยมา
เป็นหนึ่งในสมมติฐานในการคิดเงิน
สำรองประกันภัย
▪ การทบทวนความเสี่ยงที่เกิดใหม่ทถี่ ูก
ระบุไว้อย่างสม่ำเสมอ
▪ การประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
▪ การระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
▪ การเพิ่มความตระหนักถึงความเสีย่ งที่
อาจเกิดใหม่ทั่วทั้งบริษัท
▪ การทำการค้นคว้าความเสี่ยงเกิดใหม่ที่
มีความเฉพาะ และ
▪ การนำเสนอคำแนะนำเพื่อให้
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ประเภทความเสี่ยง

ความเสีย่ งด้านกลุม่ ธุรกิจ

ปัจจัยสำคัญทีก่ ่อให้เกิดความเสี่ยง

▪ การให้บริการระหว่างบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจ
▪ รายการทางการเงินระหว่าง
บริษัทในกลุ่มธุรกิจ
▪ การอยู่ภายใต้แบรนด์ของกลุม่
ธุรกิจ
▪ การใช้บริการจากผู้จัดการ
ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท –
หน่วยงานลงทุนของกลุ่มบริษัท

บริษ ัท คิง ไว ประก ันภ ัย
จำก ัด (มหำชน)
้ 15
เลขที่ 968 อาคารอือ
้ จือเหลียง ชัน
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: (662) 624 1000
โทรสาร: (662) 238 0836

วิธีการลดความเสี่ยงที่สำคัญ

▪
▪
▪
▪
▪

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
พิจารณา
กำหนดระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ของ
ความเสีย่ งด้านกลุม่ ธุรกิจ
กำหนดขีดจำกัดของการทำธุรกรรม
ระหว่างบริษัทในกลุม่ ธุรกิจ
มีกฎเรื่องการกำหนดราคา
ข้อกำหนดในการลงทุน
ข้อตกลงการใช้บริการระหว่างบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจ

3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ (Asset Liability Management :ALM)
นโยบายการลงทุนจะได้รบั การทบทวนและอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริษัทเป็ นรายปี หรือในกรณีมกี าเปลี่ยนแปลง
อันเนื่องมากจากข้อกาหนดทางกฎหมายหรือกระบวนการจัดการ และนาส่งต่อสานักงาน คปภ. ภายในเก้าสิบวัน
หลังจากสิน้ ปี ปฏิทิน หรือภายในสามสิบวันหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทอนุมตั กิ ารเปลี่ยนแปลงนัน้
แผนการลงทุนจะได้รบั การทบทวนและอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริษัทเป็ นรายปี และนาส่งต่อสานักงาน คปภ.
ภายในเก้าสิบวันหลังจากสิน้ ปี ปฏิทินเช่นกัน
บริษัทฯ ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ ถึงกลาง และเงินฝากธนาคารแบบไม่มีกาหนดระยะเวลา เพื่อสภาพ
คล่องและความสะดวกในการแปลงเป็ นเงินสดและจ่ายค่าสินไหม นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้ติดตามกระแสเงินสดและ
รายงานต่อสานักงาน คปภ. ตามมาตรา 23 โดยไม่มี duration mismatch เกิดขึน้
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บริษ ัท คิง ไว ประก ันภ ัย
จำก ัด (มหำชน)
้ 15
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สินทรัพย์ลงทุนเป็ นส่วนหนึ่งของเงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้ทงั้ หมด (total capital available) ซึ่งเป็ นปัจจัย
หลักในการคานวณอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเพื่อแสดงถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2563
ปี 2562
รายการ
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
สินทรัพย์ลงทุน
157.22
157.22
367.26
389.97
(Total Investment Assets)
สินทรัพย์สภาพคล่อง
583.61
606.31
550.58
544.31
(Total Liquid Assets)
หนีส้ ินรวม
530.08
517.79
927.51
881.98
หนีส้ ินตามสัญญาประกันภัย
305.24
312.60
512.57
528.79
หมายเหตุ
- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนีส้ ิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนีส้ ินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีส้ ินของบริษัทประกันภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการ
ก ากั บ ความมั่ น คงทางการเงิ น ของบริษั ท ประกั น ภัย และเพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่ า บริษั ท มี ค วามสามารถใ นการจ่ า ย
ผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู้ อาประกันภัย
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บริษท
ั คิง ไว ประก ันภ ัย
จำกด
ั (มหำชน)
้ 15
เลขที่ 968 อาคารอือ
้ จือเหลียง ชัน
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
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4. ควำมเสี่ยงจำกกำรรับประกันภัยที่สำมำรถคำดกำรณ์ได้และมีนัยสำคัญอันอำจมีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินของบริษัท
กำรบริหำรจัดกำรประกันภัยต่อ ควำมเชื่อมโยงของเงินกองทุนและควำมเสี่ยงจำกกำรรับประกันภัย และกำรกระจุกตัว
จำกกำรรับประกันภัย
บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกกำรรับประกันภัยตำมเบีย้ ประกันภัยที่บริษัทรับตำมรำยงำนสัดส่วนเบีย้ ประกันภัยรับตำม
ประเภทกำรรับประกันภัย โดยงำนรับประกันภัยนัน้ มำจำกกำรรับประกันภัยโดยตรง และจำกกำรรับประกันภัยต่อ
บริษัทฯ ออกแบบกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรประกันภัยต่อ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ของบริษัทฯ เพื่อบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เกิดขึน้ จำกกำรจัดสรรกำรประกันภัยต่อ กลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน
กำรประกันภัยต่อ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรประกันภัยต่อ ประกอบด้วยกระบวนกำรที่
สำคัญได้แก่ กำรคัดเลือก กำรดำเนินกำร กำรติดตำมตรวจสอบ กำรพิจำรณำทบทวน กำรควบคุม และกำรจัดกำร
เอกสำรในกำรจัดกำรกำรประกันภัยต่อ
ระดับควำมเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (Risk appetite) คือระดับของควำมเสี่ ยงที่คณะกรรมกำรบริษัทฯยอมรับเพื่อ ให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษัท ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯและมีกำรประเมิ น
อย่ำงสม่ำเสมอ โดยพิจำรณำจำก งบดุลของบริษัท ภำพรวมของกำรรับประกันภัยโดยพิจำรณำประเภทของผลิตภัณฑ์
ประเภทของธุรกิจ พืน้ ที่ และกำไรที่คำดหวัง; และผลรวมสะสมของกำรรับประกันภัยมหันตภัยและควำมเสียหำยขนำด
ใหญ่ (catastrophe and large loss margins) เมื่อเทียบกับต้นทุนของภัยพิบตั ิและควำมเสียหำยขนำดใหญ่อื่นๆซึ่งถือ
เป็ นส่วนหนึ่งของกำรวำงแผนธุรกิจ
เงินกองทุนสำหรับ ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรจุ กตัวของกำรรับประกันภัย คือ จำนวนเงินกองทุนขั้นต่ ำที่บ ริษัทฯสำรองไว้
สำหรับควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรกระจุกตัวด้ำนกำรรับประกันภัย เงินกองทุนนีแ้ สดงผลกระทบทำงกำรเงินสุทธิที่เกิด
ขึ น้ กั บ บริ ษั ท ฯ จำกกำรเกิ ดภัยขนำดใหญ่ เหตุ กำรณ์ห นึ่ง ๆ หรื อ ภัยขนำดเล็ กหลำยๆเหตุ กำรณ์ที่ เกิ ดต่ อ เนื่ องใน
ระยะเวลำ 1 ปี ถ้ำหำกบริษัทฯคำดว่ำเงินกองทุนสำหรับควำมเสี่ยงด้ำนกำรกระจุกตัวของกำรรับประกันภัยจะมีมูลค่ำ
สูงกว่ำระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ที่กำหนดไว้ (risk tolerance) บริษัทฯอำจพิจำรณำเพื่อจัดซือ้ ควำมคุม้ ครองจำกกำร
ประกันภัยต่อเพิ่มเติม หรืออำจเปลี่ยนแปลงปั จจัยอื่นเพื่อรักษำระดับของเงินกองทุนสำหรับควำมเสี่ยงด้ำนกำรกระจุก
ตัวของกำรรับประกันภัยเพื่อรักษำระดับเงินกองทุนสำหรับควำมเสี่ยงด้ำนกำรกระจุกตัวของกำรรับประกันภัยให้อ ยู่ ใน
ระดับสูงสุดที่ยอมรับได้
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กลยุทธ์ในกำรพิจ ำรณำทำประกันภัยต่อนัน้ จะมี กำรทบทวนทุกปี และกำหนดตัวแปรและระดับของกำรทำประกั นภัย
ต่อ รวมทั้งมีปัจจัยหลำยอย่ำงที่มีผลต่อกำรกำหนดกลยุทธ์กำรพิจำรณำทำประกันภัยต่อ เช่น เงื่อนไขทำงกำรตลำด
ควำมถี่ในกำรเกิดควำมเสียหำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำกำรทำประกันภัยต่อ แต่ปัจจัยสำคัญประกำรหนึ่งคือระดับ
ควำมเสี่ยงจำกกำรประกันภัยต่อที่บริษัทสำมำรถยอมรับได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน (vertically and horizontally)
บริษัทจะพิจำรณำกลยุทธ์ในกำรพิจำรณำกำรทำประกันภัยต่ออย่ำงสม่ำเสมอในขั้นตอนของกำรทำประกันภัยต่ อโดย
ผูจ้ ดั กำรที่รบั ผิดชอบในกำรทำประกันภัยต่อ และเอกสำรกำรทำประกันภัยต่อ (Reinsurance packs) ซึ่งประกอบด้วย
risk profiles และแบบสอบถำมจะจัดทำโดยผูจ้ ดั กำรของหน่วยงำน
บริษัททำสัญญำประกันภัยต่อแบบ Quota share และสัญญำประกันภัยต่อแบบควำมเสียหำยส่วนเกิน (excess of
loss) เป็ น หลัก กำรท ำประกั น ภัย ต่ อ แบบสั ด ส่ ว นตำมสั ญญำ (Proportional treaty) อำจมี กำรน ำมำใช้เ พื่ อ เพิ่ ม
ควำมสำมำรถในกำรรับประกันภัยพิบัติหรือเพิ่มควำมสำมำรถรับประกันภัยในแต่ละภัย บริษัทอำจทำประกันภัยต่อ
แบบเฉพำะรำย (facultative reinsurance) เพื่อกำหนดขีดจำกัดของควำมเสี่ยงภัยแต่ละภัย ควำมเสี่ยงภัยตำมสัญญำ
หรือควำมเสี่ยงภัยสุทธิที่รับไว้เอง (net capacity) กำรทำประกันภัยต่อแบบเฉพำะรำย จะสอดคล้องกับกลยุทธ์กำร
ประกันภัยต่อ อำนำจที่ได้รบั มอบหมำย และแนวทำงกำรพิจำรณำควำมมั่นคงของบริษัทผูร้ บั ประกันภัยต่อ
บริษัทมีเป้ำหมำยที่จะทำประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อที่ได้รับกำรจัดอันดับควำมมั่นคงสูง ควำมเสี่ยงของ
กำรกระจุกตัวของกำรทำประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อรำยใดรำยหนึ่งจะถูกควบคุมโดยกำรจำกั ดควำมเสี่ ยง
ภัยที่บริษัทฯทำประกันภัยต่อกับกลุ่มบริษัทรับประกันภัยต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
การคัดเลือกการประกันภัยต่อ (REINSURANCE SELECTION)
เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำรับประกันภัยต่อจะคัดเลือกบริษัทรับประกันภัยต่อที่ปัจจุบนั อยู่ในรำยชื่อบริษัทรับประกันภัยต่อที่
ได้รบั กำรอนุมตั ิ โดยแต่ละบริษัทจะมีถูกจัดอันดับควำมมั่นคงตำมเกณฑ์ของบริษัทฯ หน่วยงำนพิจำรณำรับประกันภัย
ต่อของบริษัทฯ จะพิจำรณำผลจำกกำรประเมินผลร่ วมกับข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนที่จะตัดสินใจระดับควำมมั่นคง ซึ่งกำร
ดำเนินกำรดังกล่ำวเพื่อต้องกำรสะท้อนควำมแข็งแกร่งของบริษัทรับประกันภัยต่อ กำรพิจำรณำจะขึน้ อยู่กับ ปั จ จัย
ต่อไปนี ้
▪ สถำนะทำงกำรเงินของบริษัทรับประกันภัยต่อ
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▪ ผลกำรวิเครำะห์ของบริษัทจัดระดับควำมน่ำเชื่อถือที่บริษัทฯ ใช้อำ้ งอิง (บริษัทฯ อ้ำงอิงกำรจัดลำดับ S&P และ AM
Best)
▪ ข้อมูลทำงกำรตลำดโดยทั่วไป
ก่อนกำรทำประกันภัยต่อบริษัทฯ จะทำกำรตรวจสอบรำยชื่อของบริษัทรับประกันภัยต่อกับรำยชื่อบริษัทประกันภัยต่อ
ที่ได้รับกำรอนุมัติของบริษัทฯ หำกบริษัทรับประกันภัยต่ อไม่ อยู่ ในรำยชื่อบริษัท รับ ประกั นภัยต่อที่ ได้รับ กำรอนุ มั ติ
หน่ ว ยงำนพิ จ ำรณำรับ ประกั น ภัยต่ อ ของบริ ษั ท ฯ จะตรวจสอบสถำนะปั จ จุ บัน ของบริ ษั ท ประกั น ภัยต่ อ ก่ อ นที่ จ ะ
พิจำรณำคัดเลือกกำรประกันภัยต่อ
รำยชื่อบริษัทรับประกันภัยต่อและนำยหน้ำรับประกันภัยต่อที่ได้รบั กำรอนุมตั ิของบริษัทฯ จะได้รบั กำรพิจำรณำทบทวน
ทุกปี โดยหน่วยงำนพิจำรณำรับประกันภัยต่อของบริษัทฯ นอกจำกนีบ้ ริษัทรับประกันภัยต่อมีหน้ำที่รับ ผิ ดชอบตำม
ควำมคุม้ ครองภำยใต้สญ
ั ญำประกันภัยต่อซึ่งเสมือนมีควำมคุม้ ครองเทียบเท่ำกับกรมธรรม์ที่บริษัทฯ รับประกันภัย
ในบำงกรณีอำจมีกำรเพิ่มรำยชื่อบริษัทรับประกันภัยต่อรำยใหม่ในรำยชื่อบริษัทรับประกันภัยต่อที่ได้รบั กำรอนุมัติข อง
บริษัทฯ เพื่อให้มีกำรใช้ได้อย่ำงแพร่หลำยมำกกว่ำเป็ นกำรเฉพำะสำหรับภัยบำงประเภท เช่นกำรขออนุมัติเป็ นกรณี
พิเศษ (Special acceptance) บริษัทฯ จะพิจำรณำรำยชื่อบริษัทรับประกันภั ยต่อรำยใหม่ที่เพิ่มเติมในรำยชื่อบริษัท
รั บ ประกั น ภั ย ต่ อ ที่ ไ ด้รั บ กำรอนุ มั ติ ข องบริ ษั ท ฯ เป็ น ประจ ำทุ ก ไตรมำส แต่ อ ำจมี ก ำรพิ จ ำรณำเป็ น ครั้ง ครำว
นอกเหนือจำกวำระปกติได้เป็ นกรณี
บริษัทฯ จัดทำแนวทำงปฏิบตั ิสำหรับวิธีกำรจัดอันดับควำมมั่นคงของบริษัทฯ และกำรอนุมตั ิรำยชื่อบริษัทรับประกันภัย
ต่อหรือคนกลำงประกันภัยต่อเป็ นกรณีพิเศษรำย
หน่วย : ล้ำนบำท
รำยกำร
สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจำกบริษัทประกันภัยต่อ
เงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ
เงินวำงไว้จำกกำรประกันภัยต่อ

จำนวน

81.78
18.58
0
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5. มูลค่ำ วิธีกำร และสมมติฐำนในกำรประเมินหนีส้ ินจำกสัญญำประกันภัย
วิธีการและสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
การจัดประเภทสัญญาประกันภัย
ณ วันเริ่มต้นสัญญำประกันภัย บริษัทได้จัดประเภทของสัญญำประกั นภัยโดยพิ จำรณำถึงนัยสำคัญของกำรโอน
ควำมเสี่ยงจำกกำรรับประกันภัย หำกมีเพียงเหตุกำรณ์ใด (scenario) เหตุกำรณ์หนึ่ง ซึ่งมีเนือ้ หำเชิงพำณิชย์ที่ ท ำให้
บริษัทต้องจ่ำยผลประโยชน์ส่วนเพิ่มให้แก่ผู้เอำประกันภัยอย่ำงเป็ นนัยสำคัญ สัญญำประกั นภัยดังกล่ำวจะถูกจัด
ประเภทเป็ นสัญญำประกั น ภัยไปจนกว่ ำสิ ท ธิ และภำระผู กพัน จะหมดสิ ้นไป สัญญำอื่ น ใดที่ บ ริ ษัท ได้ท ำกับ ผู้เอำ
ประกันภัยอำจไม่เป็ นสัญญำประกันภัย ณ วันที่เริ่มต้นสัญญำ แต่อำจเป็ นสัญญำประกันภัยได้ในภำยหลังเมื่อบริษัท
ได้มีกำรรับโอนควำมเสี่ยงจำกกำรรับประกันภัยอย่ำงเป็ นนัยสำคัญ สัญญำอื่นๆนอกเหนือจำกที่ได้กล่ำวไว้แล้วจะถูก
จัดประเภทเป็ นสัญญำลงทุน (ถ้ำมี)
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
ก) สำรองเบีย้ ประกันภัย
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทจะเปรียบเทียบมูลค่ำของสำรองควำมเสี่ยงภัยที่ ยังไม่ สิน้ สุดกับ สำรองเบี ้ย
ประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้ หำกมูลค่ำของสำรองควำมเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิน้ สุดสูงกว่ำสำรองเบีย้ ประกันภัยที่ ยัง ไม่
ถือเป็ นรำยได้ บริษัทจะรับรูส้ ่วนต่ำงและแสดงรำยกำรสำรองควำมเสี่ยงภัยที่ ยงั ไม่สนิ ้ สุดในงบกำรเงิน
สำรองเบีย้ ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็ นรำยได้ แสดงถึงสัดส่วนเบีย้ ประกันภัยรับของกรมธรรม์ ที่สัมพันธ์กับระยะเวลำ
ของควำมเสี่ยงภัยที่ยังไม่ สิน้ สุด ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน จนถึงวันที่ที่กรมธรรม์ป ระกันภัยหมดอำยุ โดย
คำนวณตำมวิธีกำรดังนี ้
ประเภทกำรประกัน
กำรประกันอัคคีภยั ภัยทำงทะเลและขนส่ง
(ตัวเรือ) ภัยรถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด

วิธีกำรคำนวณเงินสำรอง
- ใช้วิธีเฉลี่ยรำยวัน (วิธีเศษหนึ่งส่วนสำมร้อย
หกสิบห้ำ)

กำรประกันภัยขนส่งเฉพำะเที่ยว กำรประกัน
อุบตั ิเหตุกำรเดินทำงที่มีระยะเวลำคุม้ ครอง
ไม่เกิน 6 เดือน

- ร้อยละร้อยของเบีย้ ประกันภัยรับตั้งแต่วนั ที่
กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลคุม้ ครอง
ตลอดระยะเวลำที่บริษัทยังคงให้
ควำมคุม้ ครองแก่ผเู้ อำประกันภัย
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สำรองควำมเสี่ยงภัยที่ยงั ไม่สนิ ้ สุด
สำรองควำมเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิน้ สุด เป็ นจำนวนเงินที่บริษัทจัดสำรองไว้เพื่อชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยที่
เกี่ยวข้องที่อำจเกิดขึน้ ในอนำคตสำหรับกำรประกันภัยที่ ยัง มี ผลบัง คับอยู่ ซึ่งคำนวณโดยวิธี กำรทำงคณิตศำสตร์
ประกันภัย บริษัทใช้กำรประมำณกำรที่ ดีที่ สุดของค่ ำสิน ไหมทดแทนที่คำดว่ ำจะเกิ ดขึน้ ในระยะเวลำเอำประกั น ที่
เหลืออยู่ โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลในอดีต
ข) สำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยสินไหมทดแทน
สำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำ สิน ไหมทดแทนค้ำ งจ่ำ ยบันทึ กเมื่อได้รับ กำรแจ้งคำเรียกร้อ งค่ำเสี ยหำยจำกผู้เ อำ
ประกันภัยตำมมูลค่ำที่ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระหรือผูป้ ระเมินของบริษัทแล้วแต่กรณี นอกจำกนีบ้ ริษัทได้ตงั้ สำรอง
เพิ่มเติมสำหรับค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึน้ แล้วแต่ยังไม่ได้มีกำรรำยงำนให้บริษัททรำบ (IBNR) ซึ่งประเมินโดยนัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย
บริษัทต้องประมำณกำรสำรองค่ำ สินไหมทดแทนและค่ำ สินไหมทดแทนค้ำงจ่ำยสำหรับ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของ
บริษัท สำรองดังกล่ำวแสดงถึงจำนวนเงินที่คำดว่ำจะต้องชำระสำหรับควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ แล้วแต่ยังคงค้ำง ณ วัน
สิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน โดยบริษัทคำนวณสำรองดังกล่ำวตำมผลิตภัณฑ์และควำมคุ ้ มครอง ทั้งนีส้ ำรองดังกล่ำว
ประกอบด้วยสำรองควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ และบริษัทได้รับรำยงำนควำมเสียหำยแล้ว และควำมเสียหำยที่เกิดขึน้
แล้วแต่ยงั ไม่ได้มีกำรรำยงำนให้บริษัททรำบ (IBNR)
สำรองควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ และบริษัทได้รับรำยงำนควำมเสียหำยแล้วจะขึน้ อยู่กับประมำณกำรกำรชำระเงิ น ใน
อนำคตจำกกำรเรี ยกร้อ งควำมเสี ย หำยโดยไม่ มี ก ำรคิ ดลด สำรอง IBNR ประมำณกำรจำกข้อ มู ลในอดี ต และ
แบบจำลองทำงสถิติบนพืน้ ฐำนของคณิตศำสตร์ประกันภัย
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มูลค่าของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
รำยกำร

หน่วย : ล้ำนบำท
ปี 2562

ปี 2563
รำคำบัญชี

รำคำประเมิน

รำคำบัญชี

รำคำประเมิน

151.06

127.04

281.15

231.79

154.18

185.55

231.42

296.99

หนีส้ ินจำกสัญญำประกันภัย

- สำรองเบีย้ ประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
(Premium Liabilities)
- สำรองค่ำสินไหมทดแทน
(Claim Liabilities)

หมายเหตุ
- รำคำบัญชี หมำยถึง มูลค่ำหนีส้ ินจำกสัญญำประกันภัย ที่ประเมินตำมมำตรฐำนกำรบัญชี มีวัตถุประสงค์ห ลัก
เพื่อให้นักลงทุนผู้วิเ ครำะห์ทำงกำรเงินเข้ำใจถึง มูลค่ำ ทำงเศรษฐศำสตร์ของหนี ้สินจำกสัญญำประกันภัยที่ เ ป็ น ที่
ยอมรับตำมหลักกำรทำงบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลค่ำดังกล่ำวจะต้องผ่ำนกำรรับรองจำกผู้สอบบัญชีอนุญำตแล้ว
- รำคำประเมิน หมำยถึง มูลค่ำของหนีส้ ินจำกสัญญำประกันภัย ที่ประเมินตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยกำรประเมิน รำคำทรัพย์สินและหนีส้ ินของบริษัทประกัน วินำศภัย เพื่อ
วัตถุประสงค์หลักในกำรกำกับควำมมั่นคงทำงกำรเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้ม่นั ใจว่ำบริษัทมีควำมสำมำรถ
ในกำรจ่ ำ ยผลประโยชน์ ตำมสั ญ ญำประกั น ภัย ได้อ ย่ ำ งครบถ้ว นแก่ ผู้เ อำประกั น ภั ยซึ่ ง จะต้อ งประเมิ น โดยนั ก
คณิ ตศำสตร์ป ระกั น ภัยที่ไ ด้รับ ใบอนุ ญำตจำกนำยทะเบี ยนตำมหลักกำรทำงคณิ ตศำสตร์ประกั นภั ยที่ ไ ด้รับ กำร
ยอมรับ สมมติฐำนที่ใช้ในกำรประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบกำรณ์จริงหรือในกรณีที่บริษัทมีขอ้ มูลไม่เพี ยงพอ
อำจอ้ำงอิงจำกประสบกำรณ์ของอุตสำหกรรมและปรับให้เหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของพอร์ตกำรรับประกันภัย
ของบริษัทนัน้ นอกจำกนี ้ มูลค่ำสำรองประกันภัยดังกล่ำวจะต้องรวมถึงค่ำเผื่อควำมผันผวน (Provision of Adverse
Deviation : PAD) ซึ่งให้เป็ นไปตำมที่สำนักงำน คปภ.กำหนด
ข้อสังเกต
ในบำงช่วงเวลำของกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มูลค่ำหนีส้ ินจำกสัญญำประกันภัยอำจมีควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำบัญชี
และรำคำประเมิน อย่ำงมีนัยสำคัญ อันเนื่ องมำจำกวัตถุประสงค์และวิธีกำรที่แตกต่ำงกันในกำรประเมินตำมที่กล่ำวไว้
ข้ำงต้น ทัง้ นีผ้ ทู้ ี่จะนำข้อมูลไปใช้ควรศึกษำและทำควำมเข้ำใจถึงวัตถุประสงค์แนวทำงกำรประเมินรำคำหนีส้ ินจำกสัญญำ
ประกันภัยทัง้ สองให้ถี่ถว้ นก่อนตัดสินใจ
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6. กำรลงทุนของบริษัท
บริษัทได้จัดให้มีนโยบำยกำรลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับประกำศของคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริมกำรประกอบ
ธุรกิจ เรื่องกำรลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินำศภัย โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
▪ ก่อให้เกิดผลตอบแทนสูง สุดจำกกำรบริห ำรเงิน ทุน และ/หรือกำรลงทุนเพื่อ ให้บ ริ ษัท สำมำรถรับ ผิ ดชอบพัน ธะ
สัญญำที่เกี่ยวเนื่องกับกรมธรรม์ป ระกันภัย และปฏิบัติตำมข้อกำหนดตำมประกำศหรือแนวทำงของหน่ วยงำน
กำกับดูแล
▪ เพื่อให้บริษัทดำรงเงินกองทุนและมีสภำพคล่องเพียงพอสำหรับค่ำใช้จ่ำยสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
▪ เพื่อให้บริษัทสำมำรถรักษำประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน
และประสิทธิภำพในกำรลงทุนและกำรบริหำรควำมเสี่ยง
บริษัทมีระบบและกระบวนกำรควบคุมเพื่อสนับสนุนและเพื่อให้ม่ นั ใจว่ำบริษัทได้มี กำรปฏิบัติตำมนโยบำย และปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำและอนุมัตินโยบำยกำรลงทุนประจ ำทุกปี โดยแผนกำรลงทุ น
ประจำปี เป็ นส่วนหนึ่งของนโยบำยกำรลงทุน แผนกำรลงทุนของบริษัทกำหนดมูลค่ำและกำรจัดสรรหลักทรัพย์ รวมทั้ง
มีนโยบำยในกำรเลือกหลักทรัพย์เพื่อกำรลงทุนที่ขึน้ อยู่กับสภำพแวดล้อมในกำรลงทุนและ/หรือปั จจัยทำงเศรษฐกิจ ซึ่ง
อำจมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละปี
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หน่วย : ล้ำนบำท
ประเภท
สินทรัพย์ลงทุน
เงินฝำกสถำบันกำรเงินและบัตรเงินฝำก
สถำบันกำรเงิน
ตรำสำรหนี ้ (พันธบัตร, หุ้นกู,้ ตั๋วสัญญำใช้
เงิน, ตั๋วแลกเงิน, หุ้นกูแ้ ปลงสภำพ และ
สลำกออมทรัพย์)
ตรำสำรทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม
หน่วยลงทุน
เงินให้กยู้ ืม, เงินให้เช่ำซือ้ รถและให้เช่ำ
ทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง
ใบสำคัญแสดงสิทธิกำรซือ้ หุน้ , หุน้ กู,้ หน่วย
ลงทุน
ตรำสำรอนุพันธ์
เงินลงทุนอื่น
รวมสินทรัพย์ลงทุน

มูลค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ปี 2563

ปี 2562

รำคำบัญชี

รำคำประเมิน

รำคำบัญชี

รำคำประเมิน

221.37

221.37

216.34

216.34

145.00

145.00

366.70

366.70

0.56

12.22

0.56

23.26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

366.93

378.59

583.60

606.30

หมายเหตุ
- รำคำบัญชี หมำยถึง สินทรัพย์และหนีส้ ิน ที่ประเมินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
- รำคำประเมิน หมำยถึง สินทรัพย์และหนีส้ ินที่ประเมิน ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่ำด้วยกำรประเมินรำคำทรัพย์สินและหนีส้ ินของบริษัทประกันวินำศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในกำรกำกับ
ควำมมั่นคงทำงกำรเงินของบริษัทประกันภัย และเพื่อให้ม่นั ใจว่ำบริษัทมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยผลประโยชน์ตำม
สัญญำประกันภัยได้อย่ำงครบถ้วนแก่ผเู้ อำประกันภัย
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7. ผลการดาเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงดาเนินงานเพื่อแสวงหาโอกาสในการทากาไรเพื่อพัฒนา และเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผถู้ ือหุน้
และบริษัทฯ มีความมั่นใจที่จะสามารถสร้างผลการดาเนินงานที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทัง้ ให้ความสาคัญกับการ
สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่คา้
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีผลขาดทุนก่อนภาษี สาหรับปี 2563 อยู่ที่จานวน 119 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีผลขาดทุน
ก่อนภาษีจานวน 180 ล้านบาท ขาดทุนลดลงเป็ นจานวน 62 ล้านบาท หรือ 34.24% ของปี ก่อน
รายได้รวมเพิ่ ม ขึน้ จ านวน 141 ล้านบาท หรือ 348.42% เมื่อเทียบกั บปี ที่แ ล้ว โดยมีสาเหตุ ห ลักมาจากการที่ เ บี ้ย
ประกันภัยต่อที่ได้มีการทาสัญญาล่วงหน้า สิน้ สุดสัญญาในไตรมาส 2 ปี 2562 เป็ นจานวน 122 ล้านบาท และได้ทา
สัญญาต่ออายุ ให้เป็ นไปตาม เบีย้ ประกันภัยรับที่เกิดขึน้ จริง ทาให้ ปี 2563 มีรายได้เพิ่มขึน้
รายได้ค่าจ้างและค่ าบ าเหน็จ รายได้จากการลงทุน สุท ธิ และรายได้อื่ น ในปี 2563 มีจานวน 88 ล้านบาท ลดลง
จานวน 33 ล้านบาทเมื่อเทียบกับจานวน 111 ล้านบาทสาหรับปี 2562
บริษัทฯยังคงให้ความสาคัญกับการลดความเสี่ยงโดยการรับประกันภัยผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและคงรักษา
สมดุลของส่วนผสมการรับประกันภัยในภาพรวมภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลง
บริษัทฯยังคงนโยบายการลงทุนที่ระมัดระวังโดยการลงทุนส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และเงินฝาก
ประจา โดยมีสดั ส่วนอยู่ที่รอ้ ยละ 56.59 ของเงินลงทุนทัง้ หมดในปี 2563
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ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพิ่มชึน้ จานวน 65 ล้านบาท หรือเท่ากับ 29.61% เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน โดยมีสาเหตุ ห ลัก
มาจาก ค่าสินไหมทดแทน ค่าจ้าง ค่าบาเหน็จและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น เพิ่มขึน้ จานวน 77 ล้านบาท แต่
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานลดลงจานวน 12 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
2563
2562
เบีย้ ประกันภัยรับรวม
340.25
544.90
เบีย้ ประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ (สุทธิ)
92.24
(70.88)
รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น
8.71
11.81
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
(105.31)
(180.36)
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ (ร้อยละ)
อัตราส่วน
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจประกันภัย (Expense Ratio)
อัตราส่วนรวม (Combined Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง(Liquidity Ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (Return on equity)
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52.03
170.46
222.48
279.10
(30.18)

2562
(17.10)
(8.53)
(8.57)
288.41
(37.77)
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8. ควำมเพียงพอของเงินกองทุน
บริษัทได้จดั ให้มีกรอบกำรบริหำรเงินกองทุน โดยมีกระบวนกำรเพื่อให้ม่นั ใจถึงควำมเพียงพอของระดับเงินกองทุน
ดังต่อไปนี ้
▪ กำหนดระดับเงินกองทุนเป้ำหมำย
Capital Adequacy
▪ จัดทำแผนกลยุทธ์เงินกองทุน 3 ปี และแผนงำนเพื่อให้บรรลุ
targets set
ระดับเงินกองทุนเป้ำหมำย
▪ ระบุเหตุกำรณ์ที่อำจส่งผลให้ไม่สำมำรถบรรลุระดับเงินกองทุน
3 yr Capital
Action plan
Strategy to meet
เป้ำหมำยได้
targets
▪ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนเทียบกับระดับเงินกองทุนเป้ำหมำย
อย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงกำรทดสอบภำวะวิกฤตและประมำณ
Trigger Events &
Levels set
Yes
กำรเงินกองทุน
▪ พัฒนำ อนุมตั ิ และปฏิบตั ิตำมแผนงำนเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ส่งผล
ให้ไม่สำมำรถบรรลุระดับเงินกองทุนเป้ำหมำยได้ หรือปฏิบตั ิ
Regular monitoring
Trigger
& reporting
Level
No
ตำมกฎหมำยกำหนด
Breach
▪ ทบทวนและแก้ไขระดับเงินกองทุนเป้ำหมำย
แผนกลยุทธ์
เงินกองทุน และเหตุกำรณ์ที่อำจส่งผลให้ไม่สำมำรถบรรลุระดับ
Trigger
เงินกองทุนเป้ำหมำยให้เหมำะสม
Event
No
Yes
ซึ่งกระบวนกำรนีไ้ ด้รบั กำรกำกับดูแล ทบทวน และอนุมตั ิโดย
คณะกรรมกำรบริษัท
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หน่วย : ล้ำนบำท
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม

- หนีส้ ินจำกสัญญำประกันภัย
- หนีส้ ินอื่น
ส่วนของเจ้ำของ
อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้ำของต่อ
เงินกองทุนที่ตอ้ งดำรงตำมกฎหมำย (ร้อยละ)
อัตรำส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อเงินกองทุนที่ตอ้ งดำรงตำม
กฎหมำย (ร้อยละ)
อัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ)
เงินกองทุนที่สำมำรถนำมำใช้ได้ทงั้ หมด
เงินกองทุนที่ตอ้ งดำรงตำมกฎหมำย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2563
831
530
398
132
301

2562
1,325
928
764
163
397

272

346

272

346

272
258
95

346
275
108

หมายเหตุ
- ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุ รกิจประกันภัยว่ำด้ว ยกำรกำหนดประเภทและชนิ ดของ
เงินกองทุน รวมทัง้ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินำศภัยกำหนดให้น ำย
ทะเบี ยนอำจกำหนดมำตรกำรที่ จ ำเป็ น ในกำรกำกั บ ดู แลบริ ษัท ที่ มีอัตรำส่ ว นควำมเพียงพอของเงิ นกองทุน ต่ ำกว่ำ
อัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุนที่ใช้ในกำรกำกับ (Supervisory CAR) ที่กำหนดไว้ในประกำศฯ ได้
- รำยกำรข้ำงต้นคำนวณโดยใช้มูลค่ำตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ ำด้วย
กำรประเมินรำคำทรัพย์สินและหนีส้ ินของบริษัทประกันวินำศภัย และประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริ ม กำร
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยกำรกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงิ่อนไขใน
กำรคำนวนเงินกองทุนของบริษัทประกันวินำศภัย
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9. งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับรอบปี ปฏิทินที่ล่วงมาที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ฯ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่สี าคัญ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเห็นว่า งบการเงินบริษัท ฯ ข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการ
ดาเนินงาน และกระแสเงินสด สาหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ ตามมาตรฐานการ
รายงานทาง ตามรายงานลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
คลิก๊ ดู งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
https://www.kwgi.co.th/img/financial/FS2020TH.pdf
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