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ส่วนที� � รายละเอยีดการเปิดเผยข้อมลู 

1. ประวัตขิองบร ิษัท นโยบาย วัตถปุระสงค ์และกลยุทธ ใ์นการดาํเนินธุรกจิเพ ื%อใหบ้รรลุเป้าหมายในการประกอบ

ธุรกจิตามท ี%กาํหนดไว้ รวมถงึแสดงข ้อมลูเก ี%ยวกบัลักษณะการประกอบธุรกจิ รายละเอยีดลักษณะผลิตภณัฑ ์
และบรกิารท ี%สาํคัญ ช่องทางการตดิตอ่กบับร ิษัท วิธ ีการและระยะเวลาที%ใชใ้นการเร ียกร ้อง พ ิจารณา และชดใช ้
เงนิหร ือคา่สินไหมทดแทนตามสัญญาประกนัภยั 

 

1.1 ประวัตบิร ิษัท 

   https://www.thaivivat.co.th/th/about.php 
     

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค ์และกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกจิ   

นโยบาย 

ดาํเนินธุรกิจโดยการนาํเสนอผลติภณัฑป์ระกนัภยัที-หลากหลาย ควบคูไ่ปกบับรกิารที-มีคณุภาพบนพื 7นฐานการบรหิาร

จดัการที-โปรง่ใส มี หลกัธรรมาภิบาล และฐานะทางการเงนิที-มั-นคงแข็งแรง   

วตัถปุระสงค ์

มุ่งเนน้การเป็นหลกัประกนัที-มั-นคงสาํหรบัคนไทย มีการบรหิารทรพัยส์ินเป็นเงินสาํรองอย่างเพียงพอสาํหรบัหนี 7สิน

และภาระผกูพนัตามสญัญาประกนัภยั รวมถึงการดาํรงเงนิกองทนุตามระดบัความเสี-ยง ตามกฏหมาย  

กลยทุธ ์

รบัประกันโดยเนน้ที-คุณภาพ พรอ้มกับหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ที-มีศักยภาพโดยคาํนึงถึงความตอ้งการของ

ประชาชน โดยพฒันาผลติภณัฑป์ระกนัภยัและการบรกิารที-ด ี
 

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกจิ  

 https://www.thaivivat.co.th/th/about_business.php 
 

1.4 รายละเอยีดลักษณะผลิตภณัฑ ์บร ิการท ี%สาํคญัของบร ิษทั และสัดส่วนร ้อยละของเบ ีCยประกนัภยั  

 บรษัิทประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั ซึ-งบรกิารหลกัของบรษัิท แบ่งเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. การประกนัภยัรถยนต ์

- การประกนัภาคบงัคบั (Compulsory insurance) 

- การประกันภาคสมคัรใจ (Voluntary Insurance) โดยแบ่งการประกันภัยในกลุ่มนี 7 เป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 

ประเภท 1, ประเภท 2, ประเภท 3, ประเภท 4  และประเภท 5 ซึ-งมีความคุม้ครองที-แตกตา่งกนั 

2. การประกันอคัคีภยั คือ การทาํสญัญารบัเสี-ยงภยัโดยบรษัิทตกลงจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้อาประกันใน

กรณีที-ทรพัยส์นิที-เอาประกัน ไดเ้กิดความเสยีหายอนัเนื-องมาจากเพลิงไหม ้หรอืฟา้ผ่า หรอืการระเบิดของแก๊สที-



ใชป้ระกอบการอปุโภคบรโิภค อาจขยายความคุม้ครองไปถึงเปียกนํ7า   ระเบิด   จลาจล   นดัหยดุงาน  ลกูเห็บ  

นํ7าทว่ม แผ่นดินไหว ลมพาย ุภยัอากาศยาน เป็นตน้ 

3. การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง คือ การทาํสญัญารบัเสี-ยงภยัโดยบรษัิทตกลงชดใชค้า่สนิไหมทดแทนแก่ผูเ้อา

ประกนัในกรณีที-ทรพัยส์นิที-เอาประกนัไดเ้กิดความเสยีหายอนัเนื-องมาจากการขนสง่ 

4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ-งประกอบดว้ยการประกันวินาศภัยอีกมากมายหลายประเภท เช่น  การประกัน

อุบัติเหตุส่วนบุคคล, การประกันอุบัติเหตุเดินทาง,  การประกันสขุภาพ, การประกันภัยชดเชยรายได,้ การ

ประกันภัยโรครา้ยแรง, การประกันการเสี-ยงภัยระหว่างก่อสรา้ง, การประกันโจรกรรม, การประกันภยัสขุภาพ 

และการประกนัภยัอบุตัิเหตแุละสขุภาพเดินทางต่างประเทศ  เป็นตน้ 
https://www.thaivivat.co.th/pdf/Investor/annual/56-1_2562%20TH.pdf 
 

ทั7งนี 7 ในปี 2562 บรษัิทมีสดัสว่นการรบัประกนัภยั ดงันี 7 

                         หนว่ย : ลา้นบาท 
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จาํนวนเบี 7ยประกนัภยั
รบัโดยตรง 152.10 12.58 96.85 3,649.04 28.94 1.70 55.63 141.49 665.06 4,803.39 

สดัส่วนของเบี 7ย
ประกนัภยั (รอ้ยละ) 3.17 0.26 2.02 75.96 0.60 0.04 1.16 2.95 13.84 100.00 

 

1.5 ช่องทางการติดต่อกบับร ิษทั วิธ ีการและระยะเวลาที%ใช ้ในการเรยีกร ้อง พจิารณาและชดใช ้เงนิหร ือคา่
สินไหมทดแทนตามสัญญาประกนัภยั 
1.5.1 ขัCนตอน ระยะเวลา เอกสาร วิธ ีการในการขอร ับคา่สนิไหมทดแทนตามสัญญาประกนัภยั 

https://www.thaivivat.co.th/th/service_indemnity.php 

1.5.2 วิธ ีการตดิต่อบร ิษทั และหน่วยงานท ี%เก ี%ยวข้อง กรณีมีข ้อพพิาทหรอืเร ื%องร ้องเร ียน 

- หนว่ยงานรบัแจง้อบุตัิเหต ุตลอด cd ชั-วโมง สามารถติดต่อไดท้ี-เบอรโ์ทรศพัท ์0-2695-0700 

- กรณีขอ้พพิาทหรอืรอ้งเรยีน สามารถติดต่อไดที้- หนว่ยงานลกูคา้สมัพนัธ ์หรอืเบอรโ์ทรศพัท ์ 

0-2695-0777 



2. กรอบการกาํกบัดแูลกจิการท ี%ด ีและกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถงึกระบวนการในการ

ดาํเนินการตามกรอบและกระบวนการดงักลา่ว 
2.1 กรอบการกาํกบัดแูลกจิการท ี%ด ีและกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

https://www.thaivivat.co.th/th/pdf/good%20Corporate%20Governance%202018-2-TH.pdf 
2.2 โครงสร ้างองคก์รของบร ิษัท 

https://www.thaivivat.co.th/th/about_structure.php 
2.3 โครงสร ้างการจัดการของบร ิษัท 

https://www.thaivivat.co.th/th/about_board.php 
2.4 คณะกรรมการชุดย่อย 

2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นางพไิล เปี-ยมพงศส์านต ์  กรรมการตรวจสอบ 

นางปราณี ภาษีผล   กรรมการตรวจสอบ 

มีหนา้ที-รบัผิดชอบดงันี 7  

1) สอบทานใหบ้รษัิท   มีการรายงานทางการเงนิอย่างถกูตอ้ง  และเพียงพอ  มีระบบการควบคมุภายใน ๆ 

(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ใหเ้หมาะสม มีประสิทธิภาพ และๆ 

ครอบคลมุถึงกระบวนการอื-นที-เกี-ยวขอ้งกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั-น   

2) พิจารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณา 

แต่งตั7ง  โยกยา้ย เลกิจา้ง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานการบรหิารความเสี-ยงตามกรอบการบรหิารความเสี-ยงของบรษัิท ว่ามีการบรหิารความเสี-ยง 

อย่างมีประสทิธิภาพ ซึ-งจะสง่ผลใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงคข์องบรษัิท ทั7งในเชิงประสทิธิภาพ และ 

ประสทิธิผลของงาน 

4) สอบทานใหบ้รษัิท   ปฏิบตัหินา้ที-ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้กาํหนดของ 

ตลาดหลกัทรพัย ์ หรอืกฎหมายที-เกี-ยวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท  

5) พิจารณาคดัเลอืก  เสนอแต่งตั7งบคุคลซึ-งมีความเป็นอสิระ  เพื-อทาํหนา้ที-เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท   

และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว   

6) พิจารณาเปิดเผยรายการที-เกี-ยวโยงกัน  หรอืรายการที-อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์  

7) สอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบัติดา้นการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั-น และรายงานให้

คณะกรรมการบรษัิททราบ 



8) จดัทาํรายงานการกาํกบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ 

บรษัิท    

c.d.c คณะกรรมการลงทนุ 

นายชลอ เฟื- องอารมย ์  ประธานกรรมการลงทนุ 

นางปราณี ภาษีผล                 กรรมการลงทนุ 

นายจีรพนัธ ์อศัวะธนกลุ  กรรมการลงทนุ 

มีหนา้ที-รบัผิดชอบดงันี 7  

 1) จดัทาํกรอบนโยบายการลงทนุ เพื-อขออนมุติัจากคณะกรรมการบรษัิท 

2) พิจารณาอนมุตัิแผนการลงทนุของบรษัิทที-สอดคลอ้งกบักรอบนโยบายการลงทนุ และ นโยบายการ 

บรหิารความเสี-ยงรวม 

3) กาํกับดแูลการลงทุนของบรษัิท ใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทนุ นโยบายการบรหิารความเสี-ยง

รวมระเบยีบวิธีปฏิบตัเิกี-ยวกบัการลงทนุ และขอ้กาํหนดของกฎหมายที-เกี-ยวขอ้ง 

4) กาํกับดแูลในเรื-องธรรมาภิบาล ความโปรง่ใส และการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี-เกี-ยวกับ

ธุรกรรมการลงทนุของบรษัิท 

5) กาํกับดแูล ระบบงาน บคุลากร และขอ้มลูที-ใชป้ระกอบการลงทนุของบรษัิทใหมี้ความเพียงพอต่อการ

ดาํเนินงาน 

6) บรหิารเงนิลงทนุตามกรอบนโยบายการลงทนุที-ไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิท 

7) รายงานผลการลงทนุใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบอย่างสมํ-าเสมอ 

c.d.i    คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

นางพไิล เปี-ยมพงสส์านต ์  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

นางสเุทพี อศัวะธนกลุ  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 มีหนา้ที-รบัผิดชอบดงันี 7  

1)  ดา้นการสรรหา 

j.j)  กาํหนดวิธีการสรรหาบคุคลเพื-อดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะขององคก์ร 

j.c)  ดาํเนินการพิจารณารายชื-อบคุคลที-ไดร้บัการเสนอชื-อและคดัเลอืกบคุคลที-มีคณุสมบตัิ

สอดคลอ้งกบัเกณฑค์ณุสมบตัิที-กาํหนดไว ้ 

j.i)  ตรวจสอบใหร้อบคอบว่า บคุคลที-จะถกูเสนอชื-อนั7นมีคณุสมบตัิตามกฎหมายและขอ้กาํหนด

ของหน่วยงานทางการ 



j.d)   ดาํเนนิการทาบทามบคุคลที-มีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัเกณฑค์ณุสมบตัิที-กาํหนดไว ้ 

j.k)  เสนอชื-อใหค้ณะกรรมการเพื-อพิจารณาและบรรจชุื-อในหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ เพื-อใหผู้้

ถือหุน้พจิารณาแต่งตั7งตอ่ไป  

2)  ดา้นการพจิารณาค่าตอบแทน 

c.j)  ทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนที-ใชอ้ยู่ในปัจจบุนั 

c.c)  พิจารณาขอ้มลูการจ่ายค่าตอบแทนของบรษัิทอื-นที-อยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกบับรษัิท 

c.i)  กาํหนดหลกัเกณฑใ์หมี้ความเหมาะสมเพื-อใหเ้กิดผลงานตามที-คาดหวงั ใหมี้ความเป็นธรรม

และเป็นการตอบแทนบคุคลที-ช่วยใหง้านของบรษัิทประสบผลสาํเรจ็ 

c.d)  ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทกุประเภท โดยพิจารณาจาํนวนเงนิและสดัสว่นการ

จ่ายค่าตอบแทนของแตล่ะรูปแบบใหมี้ความเหมาะสม  

c.k)  พิจารณาใหก้ารจ่ายคา่ตอบแทนเป็นไปตามเกณฑท์ี-หน่วยงานทางการกาํหนดหรอื

ขอ้แนะนาํที-เกี-ยวขอ้ง 

 2.4.4 คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที-ด ี

นางปราณี ภาษีผล  ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที-ด ี

  นางสภุาภรณ ์บรุพกศุลศร ี กรรมการกาํกบัดแูลกิจการที-ด ี

  นายถวลัย ์วิรานนท ์ กรรมการกาํกบัดแูลกิจการที-ด ี

มีหนา้ที-รบัผิดชอบดงันี 7 

1) ดา้นการกาํกบัดูแูลกิจการที-ด ี

1.1) จดัทาํนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที-ดี (Good Corporate Governance Policy)  

1.2) พิจารณาทบทวน และปรบัปรุงนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที-ดอีย่างสมํ-าเสมอ  

1.3)  จดัทาํรายงานผลการประเมนิการกาํกบัดแูลกิจการที-ดีประจาํปีเพื-อรายงานคณะกรรมการ

พรอ้มทั7งนาํเสนอความเหน็ และขอ้เสนอแนะเพื-อแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

c)  ดา้นการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั-น 

2.1) จดัทาํนโยบายและแนวปฎิบติัเกี-ยวกบัการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั-น  

2.2) พิจารณาทบทวน และปรบัปรุงนโยบายและแนวปฏบิตัิเกี-ยวกบัการตอ่ตา้นการทจุรติ 

คอรร์ปัชั-นอยา่งสมํ-าเสมอ  

2.3) จดัทาํรายงานผลการประเมินการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั-นนประจาํปีเพื-อรายงาน

คณะกรรมการ พรอ้มทั7งนาํเสนอความเห็น และขอ้เสนอแนะเพื-อแกไ้ขปรบัปรุงตามความ

เหมาะสม 



i)  ปฏิบตัิงานอื-นใด ที-คณะกรรมการมอบหมาย 

2.4.5 คณะกรรมการบรหิารความเสี-ยง 

  นายจีรพนัธ ์อศัวะธนกลุ  ประธานกรรมการบรหิารความเสี-ยง  

นายประพทิย ์ธีระประยตุ ิ  รองประธานกรรมการบรหิารความเสี-ยง 

นายสมกฤษณ ์สรุะชีวะกฤต  กรรมการบรหิารความเสี-ยง 

นางรชันี วงษกิ์จพฒันา  กรรมการบรหิารความเสี-ยง         

นายกนกฉัตร ์ถาวรนนัท ์  กรรมการบรหิารความเสี-ยง 

นางสาวนนัทวนั อรุณพิรยิะกลุ กรรมการบรหิารความเสี-ยง 

นายธนาวฒุ ิบญุพฒุ  กรรมการบรหิารความเสี-ยง           

 มีหนา้ที-รบัผิดชอบดงันี 7 

           j) กาํหนดนโยบายการบรหิารจดัการความเสี-ยงเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท 

c) ประเมินความเพียงพอของกลยทุธก์ารบรหิารจดัการความเสี-ยง รวมถึงประสทิธิภาพและประสทิธิผลใน 

การบรหิารจดัการความเสี-ยง โดยขอบเขตของการบรหิารจดัการความเสี-ยงตอ้งครอบคลมุกิจกรรมหลกัของ

บรษัิท  

i) รายงานผลความคบืหนา้การบรหิารจดัการความเสี-ยงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ อย่างนอ้ยไตรมาสละ 

j ครั7ง ยกเวน้มีความเสี-ยงที-มีนยัสาํคญัใหร้ายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

d) กาํหนดนโยบายการบรหิารความตอ่เนื-องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) และ

จดัทาํแผนรองรบัการดาํเนนิธุรกิจอย่างต่อเนื-อง (Business Continuity Plan) 

 

2.5 การสรรหาและการแตง่ตัCงกรรมการ กรรมการอสิระ และผู้บร ิหาร 

           กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนทาํหนา้ที-สรรหาบคุคลเพื-อดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะ

ขององคก์ร เช่น พจิารณากรรมการเดิมเพื-อเสนอใหด้าํรงตาํแหน่งต่อ เปิดรบัการเสนอชื-อจากผูถื้อหุน้ การใชบ้รษัิทภายนอกให้

ช่วยสรรหา การพิจารณาบคุคลจากทาํเนียบกรรมการอาชีพ หรอืการใหก้รรมการแต่ละคนเสนอชื-อบคุคลที-เหมาะสม โดย

พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู ้ประสบการณแ์ละความสามารถที-เหมาะสม เพื-อนาํเสนอรายชื-อบคุคลที-ไดร้บัคดัเลือกต่อที-

ประชมุผูถื้อหุน้เพื-อดาํเนินการพิจารณาแตง่ตั7งบคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระและกรรมการของบรษัิท  

 การคดัเลอืกและแต่งตั7งผูบ้รหิาร เป็นอาํนาจหนา้ที-ของคณะผูบ้รหิารที-จะพจิารณา โดยพจิารณาถึงคณุสมบตั ิความรู ้

ประสบการณแ์ละความสามารถที-เหมาะสม กบัการดาํเนนิธุรกิจของบรษัิท 

 

 



2.6 นโยบายการจ่ายคา่ตอบแทน 

การพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชนอื์-นๆ สาํหรบัคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการต่างๆ เป็นการ

ดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิที-ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด โดยพิจารณาจากหนา้ที-ความรบัผิดชอบและ

การทาํงานของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที-ผ่านมาและเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื-นที-อยู่ใน

อตุสาหกรรมเดยีวกนัและมีขนาดที-ใกลเ้คียงกนั ความรบัผดิชอบและผลการปฏบิตัิหนา้ที-ของคณะกรรมการบรษัิทฯ รวมทั7งผล

การสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยกาํหนดใหค้ณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดค่าตอบแทน และนาํเสนอเพื-อขออนมุตัิจากที-ประชมุผูถื้อหุน้ 
 

3 การบร ิหารความเสี%ยงขององคก์ร  (Enterprise Risk Management : ERM) และการบร ิหารสินทร ัพยแ์ละหนีCส ิน 

(Asset Liability Management : ALM) 
3.4 การบร ิหารความเสี%ยงขององคก์ร (Enterprise Risk Management : ERM)  

   บรษัิทมีการกาํหนดความเสี-ยงในภาพรวม และกาํหนดระดบัความเสี-ยงที-ยอมรบัได ้ซึ-งไดร้บัการพจิารณาอนมุตัิจาก

คณะกรรมการบรษัิท  และไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารจดัการความเสี-ยง กาํหนดกรอบและกระบวนการบรหิารความ

เสี-ยงของการดาํเนินงานในทกุๆ ดา้นทั-วทั7งองคก์ร และมกีารกาํหนดบทบาท หนา้ที- ของบคุลากรในการดาํเนินงานอย่างชดัเจน

เป็นไปตามขอ้กาํหนดมาตรฐานตามกิจกรรมความเสี-ยงหลกัของบรษัิท และสอดคลอ้งกบักลยทุธท์างธุรกิจ  

บรษัิทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินสาํหรบัปีสิ 7นสดุ 31 ธันวาคม 2562 ขอ้ที- 32 ความ

เสี-ยงของบรษัิทประกนัวินาศภยัและนโยบายบรหิารความเสี-ยง 

(https://www.thaivivat.co.th/pdf/Investor/finance/Q4_62TH.pdf) 

3.5 การบร ิหารสินทร ัพยแ์ละหนีCสนิ (Asset Liability Management : ALM) 

  บรษัิทมีการกาํหนดการถือหลกัทรพัยร์ะยะสั7น ระยะยาว ระยะเวลาการถือครองสนิทรพัย ์ตามโครงสรา้งการลงทนุที-

ถกูกาํหนดไวโ้ดยใหส้อดคลอ้งกบัหนี 7สนิ มีระบบการควบคมุภายใน การกาํหนดโครงสรา้งและบรหิารสดัสว่นเงนิทนุที-เป็นไป

ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกิจประกนัภยั (คปภ.) รวมทั7งมีรายงานการตดิตามผล

อย่างสมํ-าเสมอ โดยใชม้าตรฐานอตัราส่วนทางการเงนิขึ 7นตํ-าที-กาํหนดไว ้เช่น อตัราสว่นสภาพคลอ่ง อตัราสว่นสนิทรพัยล์งทนุ

ต่อหนี 7สนิผูเ้อาประกนัภยั เป็นเกณฑช่์วยในการตดัสินใจดาํเนินการ  
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หนว่ย : ลา้นบาท 
 

รายการ 
ปี 2562 ปี 2561 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
สินทรพัยล์งทนุ* 
(Total Investment Assets) 3,974.48 4,240.71 3,458.77 3,708.27 
สินทรพัยส์ภาพคล่อง 
(Total Liquid Assets) 3,954.50 3,954.50 3,430.63 3,430.96 
หนี 7สนิรวม 5,213.32 4,800.76 4,394.33 4,003.32 
หนี 7สนิตามสญัญาประกนัภยั** 3,298.63 2,908.49 2,725.48 2,384.78 
* การจดักลุม่สินทรพัยล์งทุนในแบบ ปผว. รายปี เป็นการจัดประเภทตามลกัษณะสนิทรพัย ์ซึ-งเป็นไปตามวิธีการของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ
สง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
** หนี 7สินตามสญัญาประกนัภยั แสดงดว้ยยอดสทุธิจากสว่นที-เอาประกนัภยัตอ่ 

 
4 ความเสี%ยงจากการร ับประกันภัยท ี%สามารถคาดการณไ์ด้และมีนัยส ําคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน

ของบร ิษทั การบร ิหารจัดการประกันภยัตอ่ ความเชื%อมโยงของเงินกองท ุนและความเสี%ยงจากการร ับประกันภยั 
และความกระจุกตวัจากการร ับประกนัภยั 

ทางบรษัิทดาํเนนิการจดัหาแผนการประกนัภยัต่อไม่ตํ-ากวา่ประมาณการความเสยีหายจากเหตกุารณใ์ดๆที-ไม่ส่งผล

กระทบต่อเงนิกองทนุของบรษัิท โดยกาํหนดความเสี-ยงสงูสดุที-ยอมรบัไดจ้ากประมาณการผลกาํไรจากการดาํเนนิงานในปีนั7นๆ 

(Risk Tolerance) และจาํนวนเงนิการรบัเสี-ยงภยัไวเ้อง (Retention Limits) เพื-อใหส้อดคลอ้งกบัความเสี-ยงที-ยอมรบัไดข้องบรษัิท 

(Risk Appetite) การจัดหาประกนัภยัต่อใหเ้พยีงพอกบัความเสี-ยงสว่นเกินของบรษัิท โดยพิจารณาจากแผนงานและแนวทางการ

รบัประกนัภยัที-ไดร้บัอนมุตัิจากผูมี้อาํนาจดาํเนินการ รวมทั7งคดัเลอืกบรษัิทรบัประกนัภยัต่อที-มีสภาพคลอ่งสงู เพื-อใหบ้รษัิทไดร้บั

ชาํระคา่สนิไหมทดแทนจากบรษัิทรบัประกนัภยัต่อ (Reinsurer) อย่างรวดเรว็  
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หนว่ย : ลา้นบาท 
 

รายการ 
ปี 2562 ปี 2561 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
สาํรองประกนัภยัสว่นที-เรยีกคืน
จากบรษัิทประกนัภยัตอ่  527.11 516.97 408.45 

 
367.29 

เงนิคา้งรบัจากการประกนัภยัต่อ 151.80 151.80 215.92 215.92 
 

 
 



5 มลูคา่ วิธ ีการ และสมมตฐิานในการประเมินหนีCส ินจากสัญญาประกนัภยั 

 บรษัิทไดเ้ปิดเผยมลูคา่หนี 7สนิจากสญัญาประกนัภยัตามราคาบญัชี รวมทั7งวิธีการ และสมมติฐานในการประเมนิ

หนี 7สนิจากสญัญาประกนัภยัในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิสาํหรบัปีสิ 7นสดุ 31 ธันวาคม 2562 ขอ้ที- 17 เรื-องหนี 7สนิจาก

สญัญาประกนัภยัต่อ และขอ้ที- 17.4 เรื-องหลกัเกณฑแ์ละขอ้สมมติ 

(https://www.thaivivat.co.th/pdf/Investor/finance/Q4_62TH.pdf) 
 

ทั7งนี 7 สาํหรบัขอ้มลูเชิงปรมิาณมีรายละเอียด ดงันี 7 

หนว่ย : ลา้นบาท 
 

รายการ 
ปี 2562 ปี 2561 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
หนีCสินจากสัญญาประกนัภยั*     
สาํรองเบี 7ยประกนัภยัที-ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 
(Premium liabilities) 2,008.15 1,665.42 1,650.69 1,360.05 
สาํรองคา่สนิไหมทดแทน  
(Claim liabilities) 1,290.48 1,243.07 1,074.79 1,024.73 
* หนี 7สนิตามสญัญาประกนัภยั แสดงดว้ยยอดสทุธิจากสว่นที-เอาประกนัภยัตอ่ 

 

6 การลงท ุนของบร ิษทั 

บรษัิทจัดสรรเงินลงทุนตามสินทรพัยป์ระเภทต่างๆ (Asset Allocation) ตราสารทนุ ตราสารหนี 7 หน่วยลงทนุ และเงิน

ฝากธนาคารและสถาบนัการเงนิเป็นการกระจายประเภทของเงนิลงทนุตามสดัส่วน เพื-อลดความเสี-ยงและเพิ-มผลตอบแทนโดย

มุ่งเนน้ความปลอดภยัของเงนิตน้และผลตอบแทนจากการลงทนุภายใตค้วามเสี-ยงที-ยอมรบัได ้เพื-อใหเ้พยีงพอตอ่ภาระการจ่าย

ค่าสนิไหมทดแทน 

โดยลงทุนในเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน และตราสารหนี 7 ซึ-งประกอบดว้ย ตราสารหนี 7ภาครฐั ตราสารหนี 7

ภาคเอกชน และหน่วยลงทนุที-มีนโยบายการลงทนุในตราสารหนี 7 

ลงทนุในตราสารทนุ ซึ-งประกอบดว้ย หุน้สามญั หน่วยลงทนุที-มีนโยบายการลงทนุในหุน้ หน่วยลงทนุที-มีนโยบายการ

ลงทนุในหุน้และตราสารหนี 7 หน่วยลงทนุที-มีนโยบายลงทุนในหุน้ต่างประเทศ หน่วยลงทุนที-มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี 7

ต่างประเทศ และหนว่ยลงทนุที-มีนโยบายลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

กาํหนดใหค้ณะกรรมการลงทนุพจิารณา กาํหนด และอนมุตัิจาํนวนเงนิลงทนุในสินทรพัยแ์ต่ละประเภท ตามประกาศ 

คปภ. เรื-องการลงทนุประกอบธุรกิจอื-นของบรษัิทประกันวินาศภยั พ.ศ.2556 และกาํหนดนโยบายการว่าจา้งบรษัิทจัดการให้

ดาํเนินการลงทนุแทนบรษัิท 



 บรษัิทไดเ้ปิดเผยสมมติฐาน และวิธีการประเมินมลูคา่สนิทรพัยล์งทนุในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิสาํหรบัปีสิ 7นสดุ 

31 ธันวาคม 2562 ขอ้ที- d เรื-องนโยบายการบญัชีที-สาํคญั 

(https://www.thaivivat.co.th/pdf/Investor/finance/Q4_62TH.pdf) 
 

ทั7งนี 7 สาํหรบัขอ้มลูเชิงปรมิาณมีรายละเอียด ดงันี 7 

หนว่ย : ลา้นบาท 
 

รายการ 
มลูคา่ ณ วันท ี% 31 ธ ันวาคม 

ปี 2562 ปี 2561 
ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิ และบตัรเงนิฝาก
สถาบนัการเงนิ 242.26 242.26 391.36 391.36 
ตราสารหนี 7 (พนัธบตัร, หุน้กู,้ ตัyวแลกเงนิ 
และสลากออมทรพัย)์ 852.24 858.39 1,120.00 1,120.34 
ตราสารทนุ (ไม่รวมเงนิลงทนุในบรษัิทย่อย
และบรษัิทรว่ม) 407.69 407.69 343.38 343.38 
หนว่ยลงทนุ 2,460.87 2,460.87 1,593.14 1,593.14 
เงนิใหกู้ย้มื 7.70 7.74 7.17 7.22 
ใบสาํคญัแสดงสทิธิการซื 7อหุน้ - - - - 
เงนิลงทนุอื-น 3.72 263.76 3.72 252.83 
รวมสินทร ัพยล์งทุน 3,974.48 4,240.71 3,458.77 3,708.27 

7 ผลการดาํเนินงานของบรษิัทประกนัภยั รวมถงึผลการวิเคราะหแ์ละอตัราสว่นท ี%เก ี%ยวข ้อง 

ในปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 บริษัทมีเบี 7ยประกันภัยที-ถือเป็นรายไดสุ้ทธิเพิ-มขึ 7น 488.69 ลา้นบาท คิดเป็น 

16.42% และมีรายไดจ้ากการลงทนุและรายไดอื้-นเพิ-มขึ 7น 148.70 ลา้นบาท คิดเป็น 55.15% อนัเนื-องมาจากสภาวะตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในปัจจุบนั ส่งผลใหใ้นปี 2561 บรษัิทมีกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีเพิ-มขึ 7นจากปีผ่านมา 0.72 ลา้น

บาท 

ทั7งนี 7 สาํหรบัขอ้มลูเชิงปรมิาณมีรายละเอียด ดงันี 7 

 หนว่ย : ลา้นบาท 
รายการ ปี 2562 ปี 2561 

เบี 7ยประกนัภยัรบัรวม 3,821.46 3,259.00 
เบี 7ยประกนัภยัที-ถือเป็นรายได ้(สทุธิ) 3,464.00 2,975.31 
รายไดจ้ากการลงทนุ และรายไดอ้ื-น 418.34 269.64 
กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ 116.09 115.37 



 

อตัราสว่นทางการเงนิที-สาํคญั (รอ้ยละ) ดงันี 7 

อตัราส่วน ปี 2562 ปี 2561 
อตัราสว่นสนิไหมทดแทน (Loss ratio) 55.24 51.85 
อตัราสว่นคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินธุรกิจประกนัภยั 
(Expense ratio) 44.28 43.60 
อตัราสว่นรวม (Combined ratio) 99.51 95.46 
อตัราสว่นสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 265.07 293.02 
อตัราสว่นผลตอบแทนผูถื้อหุน้  
(Return on equity) 9.04 9.54 

 

8 ความเพยีงพอของเงนิกองทุน 

บรษัิทมีนโยบายการรกัษาระดบัการดาํรงเงนิกองทนุขั7นตํ-าตามที-กฎหมายกาํหนด ทั7งนี 7มอีตัราสว่นเงนิกองทนุเปา้หมายใน

การกาํกบัดแูล ใหไ้ม่ต ํ-ากวา่รอ้ยละ 120 เพื-อเตรยีมมาตรการแกไ้ข เช่น ลดความเสี-ยงดา้นการรบัประกนั คดัเลอืกความเสี-ยง

ลกูคา้อยา่งเขม้งวด ลดความเสี-ยงดา้นการลงทนุในตราสารทนุ เนน้การลงทนุในตราสารหนี 7 เพื-อรบัผลตอบแทนที-สมํ-าเสมอ   

บรษัิทจดัทาํประมาณการจาํนวนเงนิกองทนุที-สามารถนาํมาใชส้าํหรบักบัเงนิกองทนุที-ตอ้งดาํรงไวใ้นปัจจบุนัและอนาคต 

เพื-อใหส้อดคลอ้งกบัแผนธุรกิจในระยะกลางและระยะยาว รวมถงึมี กระบวนการติดตามผลรายงานการดาํรงเงินกองทนุตาม

กรอบการดาํรงเงนิกองทนุตามระดบัความเสี-ยง (Risk Based Capital) อย่างสมํ-าเสมอ   

ทั7งนี 7 สาํหรบัขอ้มลูเชิงปรมิาณมีรายละเอียด ดงันี 7 

 
 หนว่ย : ลา้นบาท 

 
รายการ 

ณ 31 ธันวาคม 
ปี 2562 ปี 2561 

สินทรพัยร์วม 6,971.52 6,063.04 
หนี 7สนิรวม 4,800.76 4,003.32 

- หนี 7สนิจากสญัญาประกนัภยั 3,422.14 2,752.08 
- หนี 7สนิอื-น 1,378.62 1,251.24 

ส่วนของเจา้ของ 2,170.76 2,059.72 
อตัราสว่นความเพียงพอของเงนิกองทนุ (รอ้ยละ) 236.26 403.03 
เงนิกองทนุที-สามารถนาํมาใชไ้ดท้ั7งหมด 2,076.64 1,977.25 
เงนิกองทนุที-ตอ้งดาํรงตามกฎหมาย 878.98 490.59 



 

9 งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหร ับรอบปีปฎิท ินท ี%ล ่วงมาท ี%ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเหน็แลว้  

บรษัิทไดจ้ัดใหมี้ผูส้อบบญัชีในการตรวจสอบงบการเงินของบรษัิทเป็นประจาํทกุปี สาํหรบังบการเงินสาํหรบัปีสิ 7นสดุ 31 

ธันวาคม 2562 และปีที-ผ่านมา ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษัิท ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไร

ขาดทนุเบ็ดเสรจ็ งบแสดงการเปลี-ยนแปลงส่วนของเจา้ของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถึง

หมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที-สาํคญั โดยมีความเห็นว่างบการเงินขา้งตน้ แสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงนิสด โดยถกูตอ้งตามที-ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

(https://www.thaivivat.co.th/pdf/Investor/finance/Q4_62TH.pdf) 

      


