ส่ วนที 2 รายละเอียดการเปิ ดเผยข้ อมูล
1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจเพื%อให้ บรรลุเป้าหมายในการประกอบ
ธุรกิจตามที%กาํ หนดไว้ รวมถึงแสดงข้ อมูลเกี%ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์
และบริการที%สาํ คัญ ช่ องทางการติดต่ อกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาที%ใช้ ในการเรียกร้ อง พิจารณา และชดใช้
เงินหรือค่ าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.1 ประวัติบริษัท
https://www.thaivivat.co.th/th/about.php
1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจ
นโยบาย
ดําเนินธุรกิจโดยการนําเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที-หลากหลาย ควบคูไ่ ปกับบริ การที-มีคณ
ุ ภาพบนพื 7นฐานการบริ หาร
จัดการที-โปร่งใส มี หลักธรรมาภิบาล และฐานะทางการเงินที-มนั- คงแข็งแรง
วัตถุประสงค์
มุ่งเน้ นการเป็ นหลักประกันที-มนั- คงสําหรับคนไทย มีการบริ หารทรัพย์สินเป็ นเงินสํารองอย่างเพียงพอสําหรับหนี 7สิน
และภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย รวมถึงการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสีย- ง ตามกฏหมาย
กลยุทธ์
รับประกันโดยเน้ นที-คุณภาพ พร้ อมกับหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ที-มีศักยภาพโดยคํานึงถึงความต้ องการของ
ประชาชน โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการบริ การที-ดี
1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
https://www.thaivivat.co.th/th/about_business.php
1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที%สาํ คัญของบริษัท และสัดส่ วนร้ อยละของเบีย7 ประกันภัย
บริ ษัทประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึง- บริ การหลักของบริษัท แบ่งเป็ น 4 ประเภท ได้ แก่
1. การประกันภัยรถยนต์
-

การประกันภาคบังคับ (Compulsory insurance)

-

การประกันภาคสมัครใจ (Voluntary Insurance) โดยแบ่งการประกันภัยในกลุม่ นี 7 เป็ น 5 ประเภท ได้ แก่
ประเภท 1, ประเภท 2, ประเภท 3, ประเภท 4 และประเภท 5 ซึง- มีความคุ้มครองที-แตกต่างกัน
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2. การประกันอัคคีภยั คือ การทําสัญญารับเสี-ยงภัยโดยบริ ษัทตกลงจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนแก่ผ้ เู อาประกันใน
กรณีที-ทรัพย์สนิ ที-เอาประกัน ได้ เกิดความเสียหายอันเนื-องมาจากเพลิงไหม้ หรื อฟ้ าผ่า หรื อการระเบิดของแก๊ สทีใช้ ประกอบการอุปโภคบริ โภค อาจขยายความคุ้มครองไปถึงเปี ยกนํ 7า ระเบิด จลาจล นัดหยุดงาน ลูกเห็บ
นํ 7าท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ ภัยอากาศยาน เป็ นต้ น
3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง คือ การทําสัญญารับเสีย- งภัยโดยบริ ษัทตกลงชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนแก่ผ้ เู อา
ประกันในกรณีที-ทรัพย์สนิ ที-เอาประกันได้ เกิดความเสียหายอันเนื-องมาจากการขนส่ง
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ-งประกอบด้ วยการประกันวินาศภัยอีกมากมายหลายประเภท เช่น การประกัน
อุบตั ิเหตุสว่ นบุคคล, การประกันอุบตั ิเหตุเดินทาง, การประกันสุขภาพ, การประกันภัยชดเชยรายได้ , การ
ประกันภัยโรคร้ ายแรง, การประกันการเสี-ยงภัยระหว่างก่อสร้ าง, การประกันโจรกรรม, การประกันภัยสุขภาพ
และการประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุขภาพเดินทางต่างประเทศ เป็ นต้ น
(https://www.thaivivat.co.th/th/investor_56-1.php)
ทังนี
7 7 ในปี 2560 บริ ษัทมีสดั ส่วนการรับประกันภัย ดังนี 7
หน่วย : ล้ านบาท

จํานวนเบี 7ยประกันภัย
รับโดยตรง
สัดส่วนของเบี 7ย
ประกันภัย (ร้ อยละ)

2.41

71.27

24.55

4.73

47.25

0.69

0.13

1.33

รวม
อื%นๆ

สุขภาพ

อุบัติเหตุส่วน
บุคคล

0.35

วิศวกรรม

4.59

85.34 2,526.42

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ความเสียงภัย
ทรัพย์ สิน

12.56

ภาคสมัครใจ

162.56

การประกันภัย
รถยนต์
ภาคบังคับ

รายการ

การ
ประกัน
อัคคีภยั

การ
ประกันภัย
ทางทะเล
และขนส่ ง
(สินค้ า)

82.00 599.59 3,545.00
2.31

16.91

1.5 ช่ องทางการติดต่ อกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาที%ใช้ ในการเรียกร้ อง พิจารณาและชดใช้ เงินหรือค่ า
สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.5.1 ขัน7 ตอน ระยะเวลา เอกสาร วิธีการในการขอรับค่ าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
https://www.thaivivat.co.th/th/service_indemnity.php
1.5.2

วิธีการติดต่ อบริษัท และหน่ วยงานที%เกี%ยวข้ อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื%องร้ องเรียน
-

หน่วยงานรับแจ้ งอุบตั ิเหตุ ตลอด 24 ชัว- โมง สามารถติดต่อได้ ทเี- บอร์ โทรศัพท์ 0-2695-0700
3

100.00

-

กรณีข้อพิพาทหรื อร้ องเรี ยน สามารถติดต่อได้ ที- หน่วยงานลูกค้ าสัมพันธ์ หรื อเบอร์ โทรศัพท์
0-2695-0777

2. กรอบการกํากับดูแลกิจการที%ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงกระบวนการในการ
ดําเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่ าว
2.1 กรอบการกํากับดูแลกิจการที%ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
https://www.thaivivat.co.th/th/pdf/Good%20Corporate%20Governance%202017-TH.pdf
2.2 โครงสร้ างองค์ กรของบริษัท
https://www.thaivivat.co.th/th/about_structure.php
2.3 โครงสร้ างการจัดการของบริษัท
https://www.thaivivat.co.th/th/about_board.php
2.4 คณะกรรมการชุดย่ อย
2.4.1

คณะกรรมการตรวจสอบ
นายพิศษิ ฐ เศรษฐวงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางพิไล เปี- ยมพงศ์สานต์

กรรมการตรวจสอบ

นางปราณี ภาษี ผล

กรรมการตรวจสอบ

มีหน้ าที-รับผิดชอบดังนี 7
1) สอบทานให้ บริ ษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ อง และเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน ๆ
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และๆ
ครอบคลุมถึงกระบวนการอื-นที-เกี-ยวข้ องกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน2) พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง7 โยกย้ าย เลิกจ้ าง ผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
3) สอบทานการบริ หารความเสีย- งตามกรอบการบริ หารความเสีย- งของบริ ษัท ว่ามีการบริ หารความเสีย- ง
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง- จะส่งผลให้ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัท ทังในเชิ
7 งประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของงาน
4) สอบทานให้ บริ ษัท ปฏิบตั ิหน้ าที-ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที-เกี-ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
7 คคลซึง- มีความเป็ นอิสระ เพื-อทําหน้ าที-เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว

4

6) พิจารณาเปิ ดเผยรายการที-เกี-ยวโยงกัน หรื อรายการที-อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
7) สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน- และรายงานให้
คณะกรรมการบริ ษัททราบ
8) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของ
บริ ษัท
2.4.2 คณะกรรมการลงทุน
นายชลอ เฟื- องอารมย์

ประธานกรรมการลงทุน

นางปราณี ภาษี ผล

กรรมการลงทุน

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

กรรมการลงทุน

มีหน้ าที-รับผิดชอบดังนี 7
1) จัดทํากรอบนโยบายการลงทุน เพื-อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
2) พิจารณาอนุมตั ิแผนการลงทุนของบริ ษัทที-สอดคล้ องกับกรอบนโยบายการลงทุน และ นโยบายการ
บริ หารความเสีย- งรวม
3) กํากับดูแลการลงทุนของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริ หารความเสี-ยง
รวมระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี-ยวกับการลงทุน และข้ อกําหนดของกฎหมายที-เกี-ยวข้ อง
4) กํากับดูแลในเรื- องธรรมาภิบาล ความโปร่ งใส และการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที-เกี-ยวกับ
ธุรกรรมการลงทุนของบริ ษัท
5) กํากับดูแล ระบบงาน บุคลากร และข้ อมูลที-ใช้ ประกอบการลงทุนของบริ ษัทให้ มีความเพียงพอต่อการ
ดําเนินงาน
6) บริ หารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที-ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
7) รายงานผลการลงทุนให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างสมํ-าเสมอ
2.4.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายพิศษิ ฐ เศรษฐวงศ์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางพิไล เปี- ยมพงส์สานต์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายถวัลย์ วิรานนท์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสุเทพี อัศวะธนกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

มีหน้ าที-รับผิดชอบดังนี 7
1) ด้ านการสรรหา
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1.1) กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื-อดํารงตําแหน่งกรรมการให้ เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร
1.2) ดําเนินการพิจารณารายชื-อบุคคลที-ได้ รับการเสนอชื-อและคัดเลือกบุคคลที-มคี ณ
ุ สมบัติ
สอดคล้ องกับเกณฑ์คณ
ุ สมบัติทกี- ําหนดไว้
1.3) ตรวจสอบให้ รอบคอบว่า บุคคลที-จะถูกเสนอชื-อนันมี
7 คณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและข้ อกําหนด
ของหน่วยงานทางการ
1.4) ดําเนินการทาบทามบุคคลที-มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับเกณฑ์คณ
ุ สมบัติที-กําหนดไว้
1.5) เสนอชื-อให้ คณะกรรมการเพื-อพิจารณาและบรรจุชื-อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื-อให้ ผ้ ู
ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังต่
7 อไป
2) ด้ านการพิจารณาค่าตอบแทน
2.1) ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที-ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั
2.2) พิจารณาข้ อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษัทอื-นที-อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริ ษัท
2.3) กําหนดหลักเกณฑ์ให้ มีความเหมาะสมเพื-อให้ เกิดผลงานตามที-คาดหวัง ให้ มีความเป็ นธรรม
และเป็ นการตอบแทนบุคคลที-ชว่ ยให้ งานของบริษัทประสบผลสําเร็ จ
2.4) ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจํานวนเงินและสัดส่วนการ
จ่ายค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้ มีความเหมาะสม
2.5) พิจารณาให้ การจ่ายค่าตอบแทนเป็ นไปตามเกณฑ์ที-หน่วยงานทางการกําหนดหรื อ
ข้ อแนะนําที-เกี-ยวข้ อง
2.4.2

คณะกรรมการบริ หารความเสีย- ง
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ประธานกรรมการบริ หารความเสีย- ง

นายประพิทย์ ธีระประยุติ

รองประธานกรรมการบริ หารความเสีย- ง

นางรัชนี วงษ์ กิจพัฒนา

กรรมการบริ หารความเสีย- ง

นางสาวลัสพรรณ เติมทองไชย

กรรมการบริ หารความเสีย- ง

นายกนกฉัตร์ ถาวรนันท์

กรรมการบริ หารความเสีย- ง

นางสาวนันทวัน อรุณพิริยะกุล

กรรมการบริ หารความเสีย- ง

นายธนาวุฒิ บุญพุฒ

กรรมการบริ หารความเสีย- ง

นางสาวดุษฎี วรรณคลํ 7า

กรรมการบริ หารความเสีย- ง

มีหน้ าทีร- ับผิดชอบดังนี 7
1) กําหนดนโยบายการบริ หารจัดการความเสีย- งเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
2) ประเมินความเพียงพอของกลยุทธ์การบริ หารจัดการความเสีย- ง รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
6

การบริ หารจัดการความเสีย- ง โดยขอบเขตของการบริ หารจัดการความเสีย- งต้ องครอบคลุมกิจกรรมหลักของ
บริ ษัท
3) รายงานผลความคืบหน้ าการบริ หารจัดการความเสีย- งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้ อยไตรมาสละ
1 ครัง7 ยกเว้ นมีความเสีย- งทีม- ีนยั สําคัญให้ รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
4) กําหนดนโยบายการบริ หารความต่อเนื-องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) และ
จัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื-อง (Business Continuity Plan)
2.5 การสรรหาและการแต่ งตัง7 กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทําหน้ าทีส- รรหาบุคคลเพื-อดํารงตําแหน่งกรรมการให้ เหมาะสมกับลักษณะ
ขององค์กร เช่น พิจารณากรรมการเดิมเพื-อเสนอให้ ดํารงตําแหน่งต่อ เปิ ดรับการเสนอชื-อจากผู้ถือหุ้น การใช้ บริ ษัทภายนอกให้
ช่วยสรรหา การพิจารณาบุคคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ หรื อการให้ กรรมการแต่ละคนเสนอชื-อบุคคลที-เหมาะสม โดย
พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที-เหมาะสม เพื-อนําเสนอรายชื-อบุคคลที-ได้ รับคัดเลือกต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพื-อดําเนินการพิจารณาแต่งตังบุ
7 คคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการของบริ ษัท
การคัดเลือกและแต่งตังผู
7 ้ บริ หาร เป็ นอํานาจหน้ าที-ของคณะผู้บริ หารที-จะพิจารณา โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้
ประสบการณ์และความสามารถที-เหมาะสม กับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
2.6 นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทน
การพิจ ารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อื- นๆ สํา หรั บคณะกรรมการบริ ษั ท คณะอนุกรรมการต่างๆ เป็ นการ
ดําเนินการให้ สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิที-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดยพิจารณาจากหน้ าทีค- วามรับผิดชอบและ
การทํ า งานของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริ ษั ท ฯ ในปี ที- ผ่า นมาและเปรี ย บเที ย บอ้ า งอิ ง กับ บริ ษั ท อื- น ที- อ ยู่ใ น
อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดที-ใกล้ เคียงกัน ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิหน้ าที-ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมทังผล
7
การสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) โดยกําหนดให้ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณากําหนดค่าตอบแทน และนําเสนอเพื-อขออนุมตั ิจากที-ประชุมผู้ถือหุ้น
3. การบริ หารความเสี%ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริ หารสินทรั พย์ และหนีส7 ิน
(Asset Liability Management : ALM)
3.1 การบริหารความเสี%ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM)
บริ ษัทมีการกําหนดความเสีย- งในภาพรวม และกําหนดระดับความเสีย- งที-ยอมรับได้ ซึง- ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษัท และได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารจัดการความเสีย- ง กําหนดกรอบและกระบวนการบริ หารความ

7

เสีย- งของการดําเนินงานในทุกๆ ด้ านทัว- ทังองค์
7 กร และมีการกําหนดบทบาท หน้ าที- ของบุคลากรในการดําเนินงานอย่างชัดเจน
เป็ นไปตามข้ อกําหนดมาตรฐานตามกิจกรรมความเสีย- งหลักของบริ ษัท และสอดคล้ องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
บริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี สิ 7นสุด 31 ธันวาคม 2560 ข้ อที- 32 ความ
เสีย- งของบริ ษัทประกันวินาศภัยและนโยบายบริ หารความเสีย- ง
(https://www.thaivivat.co.th/pdf/Investor/finance/Q4_60TH.pdf)
3.2 การบริหารสินทรัพย์ และหนีส7 ิน (Asset Liability Management : ALM)
บริ ษัทมีการกําหนดการถือหลักทรัพย์ระยะสัน7 ระยะยาว ระยะเวลาการถือครองสินทรัพย์ ตามโครงสร้ างการลงทุนทีถูกกําหนดไว้ โดยให้ สอดคล้ องกับหนี 7สิน มีระบบการควบคุมภายใน การกําหนดโครงสร้ างและบริหารสัดส่วนเงินทุนที-เป็ นไป
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวมทังมี
7 รายงานการติดตามผล
อย่างสมํา- เสมอ โดยใช้ มาตรฐานอัตราส่วนทางการเงินขันตํ
7 า- ที-กําหนดไว้ เช่น อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุน
ต่อหนี 7สินผู้เอาประกันภัย เป็ นเกณฑ์ช่วยในการตัดสินใจดําเนินการ
ทังนี
7 7 สําหรับข้ อมูลเชิงปริ มาณมีรายละเอียด ดังนี 7

รายการ
สินทรัพย์ลงทุน*
(Total Investment Assets)
สินทรัพย์สภาพคล่อง
(Total Liquid Assets)
หนี 7สินรวม
หนี 7สินตามสัญญาประกันภัย**

ปี 2560
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2559
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

3,235.19

3,480.99

2,938.46

3,173.60

3,209.39
4,037.24
2,347.95

3,212,89
3,659.85
2,008.08

2,918.07
3,749.11
2,061.24

2,917.84
3,319.89
1,680.25

* การจัดกลุม่ สินทรัพย์ลงทุนในแบบ ปผว. รายปี เป็ นการจัดประเภทตามลักษณะสินทรัพย์ ซึง- เป็ นไปตามวิธีการของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
** หนี 7สินตามสัญญาประกันภัย แสดงด้ วยยอดสุทธิจากส่วนที-เอาประกันภัยต่อ

4. ความเสี%ยงจากการรั บประกันภัยที%สามารถคาดการณ์ ได้ และมีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบต่ อฐานะการเงิน
ของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่ อ ความเชื%อมโยงของเงินกองทุนและความเสี%ยงจากการรับประกันภัย
และความกระจุกตัวจากการรับประกันภัย
ทางบริ ษัทดําเนินการจัดหาแผนการประกันภัยต่อไม่ตํ-ากว่าประมาณการความเสียหายจากเหตุการณ์ใดๆที-ไม่สง่ ผล
กระทบต่อเงินกองทุนของบริ ษัท โดยกําหนดความเสีย- งสูงสุดที-ยอมรับได้ จากประมาณการผลกําไรจากการดําเนินงานในปี นันๆ
7
8

(Risk Tolerance) และจํานวนเงินการรับเสีย- งภัยไว้ เอง (Retention Limits) เพื-อให้ สอดคล้ องกับความเสีย- งทีย- อมรับได้ ของบริ ษัท
(Risk Appetite) การจัดหาประกันภัยต่อให้ เพียงพอกับความเสีย- งส่วนเกินของบริ ษัท โดยพิจารณาจากแผนงานและแนวทางการ
รับประกันภัยที-ได้ รับอนุมตั ิจากผู้มีอํานาจดําเนินการ รวมทังคั
7 ดเลือกบริ ษัทรับประกันภัยต่อที-มีสภาพคล่องสูง เพื-อให้ บริ ษัทได้ รับ
ชําระค่าสินไหมทดแทนจากบริ ษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) อย่างรวดเร็ ว
ทังนี
7 7 สําหรับข้ อมูลเชิงปริ มาณมีรายละเอียด ดังนี 7

รายการ
สํารองประกันภัยส่วนทีเ- รี ยกคืน
จากบริษัทประกันภัยต่อ
เงินค้ างรับจากการประกันภัยต่อ

ปี 2560
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
476.37
52.07

459.53
52.07

หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2559
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
514.90
19.11

485.22
19.11

5. มูลค่ า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีส7 ินจากสัญญาประกันภัย
บริ ษัทได้ เปิ ดเผยมูลค่าหนี 7สินจากสัญญาประกันภัยตามราคาบัญชี รวมทังวิ
7 ธีการ และสมมติฐานในการประเมิน
หนี 7สินจากสัญญาประกันภัยในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี สิ 7นสุด 31 ธันวาคม 2560 ข้ อที- 17 เรื- องหนี 7สินจาก
สัญญาประกันภัยต่อ และข้ อที- 17.4 เรื- องหลักเกณฑ์และข้ อสมมติ
(https://www.thaivivat.co.th/pdf/Investor/finance/Q4_60TH.pdf)
ทังนี
7 7 สําหรับข้ อมูลเชิงปริ มาณมีรายละเอียด ดังนี 7

รายการ
หนีส7 นิ จากสัญญาประกันภัย*
สํารองเบี 7ยประกันภัยที-ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
(Premium liabilities)
สํารองค่าสินไหมทดแทน
(Claim liabilities)

ปี 2560
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2559
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

1,367.01

1,125.14

1,178.11

977.40

980.94

882.94

883.13

702.85

* หนี 7สินตามสัญญาประกันภัย แสดงด้ วยยอดสุทธิจากส่วนที-เอาประกันภัยต่อ

6. การลงทุนของบริษัท
บริ ษัทจัดสรรเงินลงทุนตามสินทรัพย์ประเภทต่างๆ (Asset Allocation) ตราสารทุน ตราสารหนี 7 หน่วยลงทุน และเงิน
ฝากธนาคารและสถาบันการเงินเป็ นการกระจายประเภทของเงินลงทุนตามสัดส่วน เพื-อลดความเสีย- งและเพิ-มผลตอบแทนโดย
9

มุง่ เน้ นความปลอดภัยของเงินต้ นและผลตอบแทนจากการลงทุนภายใต้ ความเสีย- งที-ยอมรับได้ เพื-อให้ เพียงพอต่อภาระการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทน
โดยลงทุนในเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน และตราสารหนี 7 ซึ-งประกอบด้ วย ตราสารหนี 7ภาครัฐ ตราสารหนี 7
ภาคเอกชน และหน่วยลงทุนที-มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี 7
ลงทุนในตราสารทุน ซึง- ประกอบด้ วย หุ้นสามัญ หน่วยลงทุนที-มีนโยบายการลงทุนในหุ้น หน่วยลงทุนที-มีนโยบายการ
ลงทุนในหุ้นและตราสารหนี 7 หน่วยลงทุนที-มีนโยบายลงทุนในหุ้นต่างประเทศ หน่วยลงทุนที-มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี 7
ต่างประเทศ และหน่วยลงทุนที-มีนโยบายลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
กําหนดให้ คณะกรรมการลงทุนพิจารณา กําหนด และอนุมตั ิจํานวนเงินลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท ตามประกาศ
คปภ. เรื- องการลงทุนประกอบธุรกิจอื-นของบริ ษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2556 และกําหนดนโยบายการว่าจ้ างบริ ษัทจัดการให้
ดําเนินการลงทุนแทนบริ ษัท
บริ ษัทได้ เปิ ดเผยสมมติฐาน และวิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี สิ 7นสุด
31 ธันวาคม 2560 ข้ อที- 4 เรื- องนโยบายการบัญชีที-สาํ คัญ
(https://www.thaivivat.co.th/pdf/Investor/finance/Q4_60TH.pdf)
ทังนี
7 7 สําหรับข้ อมูลเชิงปริ มาณมีรายละเอียด ดังนี 7
หน่วย : ล้ านบาท
มูลค่ า ณ วันที% 31 ธันวาคม
รายการ
เงินฝากสถาบันการเงิน และบัตรเงินฝาก
สถาบันการเงิน
ตราสารหนี 7 (พันธบัตร, หุ้นกู้, ตัวv แลกเงิน
และสลากออมทรัพย์)
ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
และบริ ษัทร่วม)
หน่วยลงทุน
เงินให้ ก้ ยู ืม
ใบสําคัญแสดงสิทธิการซื 7อหุ้น
เงินลงทุนอื-น
รวมสินทรัพย์ ลงทุน

ปี 2560
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

ปี 2559
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

351.69

350.85

415.22

414.11

930.71

935.94

584.62

586.65

404.97
1,537.81
5.72
0.57
3.72
3,235.19

404.97
1,537.81
5.72
0.57
245.09
3,480.99

366.42
1,560.12
7.38
0.98
3.72
2,938.46

366.42
1,560.12
7.41
0.98
237.91
3,173.60
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7. ผลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์ และอัตราส่ วนที%เกี%ยวข้ อง
ในปี 2560 เปรี ยบเทียบกับปี 2559 บริ ษั ทมีเบี 7ยประกันภัยที-ถือเป็ นรายได้ สุทธิ เพิ-มขึน7 46.90 ล้ านบาท คิดเป็ น
1.90% และมีรายได้ จากการลงทุนและรายได้ อื-นลดลง 30.62 ล้ านบาท คิดเป็ น 7.95% อันเนื-องมาจากสภาวะตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปั จจุบนั ส่งผลให้ ในปี 2560 บริ ษัทมีกําไรสุทธิหลังหักภาษี เพิ-มขึ 7นจากปี ผ่านมา 9.15 ล้ าน
บาท
ทังนี
7 7 สําหรับข้ อมูลเชิงปริ มาณมีรายละเอียด ดังนี 7
รายการ
เบี 7ยประกันภัยรับรวม
เบี 7ยประกันภัยที-ถือเป็ นรายได้ (สุทธิ)
รายได้ จากการลงทุน และรายได้ อื-น
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ปี 2560
2,697.87
2,508.98
325.22
34.25

หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2559
2,386.15
2,462.08
385.06
25.10

ปี 2560

ปี 2559

อัตราส่วนทางการเงินที-สาํ คัญ (ร้ อยละ) ดังนี 7
อัตราส่ วน
อัตราส่วนสินไหมทดแทน (Loss ratio)
อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินธุรกิจประกันภัย
(Expense ratio)
อัตราส่วนรวม (Combined ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
(Return on equity)

56.88

62.34

44.87
101.75
275.03

41.68
104.02
291.15

3.01

2.28

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
บริ ษัทมีนโยบายการรักษาระดับการดํารงเงินกองทุนขันตํ
7 า- ตามทีก- ฎหมายกําหนด ทังนี
7 7มีอตั ราส่วนเงินกองทุนเป้าหมายใน
การกํากับดูแล ให้ ไม่ตํ-ากว่าร้ อยละ 140 เพื-อเตรี ยมมาตรการแก้ ไข เช่น ลดความเสีย- งด้ านการรับประกัน คัดเลือกความเสีย- ง
ลูกค้ าอย่างเข้ มงวด ลดความเสีย- งด้ านการลงทุนในตราสารทุน เน้ นการลงทุนในตราสารหนี 7 เพื-อรับผลตอบแทนที-สมํ-าเสมอ
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บริ ษัทจัดทําประมาณการจํานวนเงินกองทุนที-สามารถนํามาใช้ สาํ หรับกับเงินกองทุนที-ต้องดํารงไว้ ในปั จจุบนั และอนาคต
เพื-อให้ สอดคล้ องกับแผนธุรกิจในระยะกลางและระยะยาว รวมถึงมี กระบวนการติดตามผลรายงานการดํารงเงินกองทุนตาม
กรอบการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสีย- ง (Risk Based Capital) อย่างสมํา- เสมอ
ทังนี
7 7 สําหรับข้ อมูลเชิงปริ มาณมีรายละเอียด ดังนี 7
หน่วย : ล้ านบาท
ณ 31 ธันวาคม
รายการ

ปี 2560
5,611.04
3,659.85
2,467.62
1,192.23
1,951.19
331.63
1,865.86
562.62

สินทรัพย์รวม
หนี 7สินรวม
- หนี 7สินจากสัญญาประกันภัย
- หนี 7สินอื-น
ส่วนของเจ้ าของ
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้ อยละ)
เงินกองทุนที-สามารถนํามาใช้ ได้ ทงหมด
ั7
เงินกองทุนที-ต้องดํารงตามกฎหมาย

ปี 2559
5,213.28
3,319.89
2,165.47
1,154.43
1,893.39
396.95
1,875.78
472.55

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรั บรอบปี ปฎิทินที%ล่วงมาที%ผ้ ูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ ว
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีผ้ สู อบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี สําหรับงบการเงินสําหรับปี สิ 7นสุด
31 ธันวาคม 2560 และปี ที-ผา่ นมา ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัท ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน งบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี-ยนแปลงส่วนของเจ้ าของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที-สําคัญ โดยมีความเห็นว่างบการเงินข้ างต้ น แสดงฐานะการเงิน ผลการ
ดํ า เนิ น งานและกระแสเงิ น สด โดยถู ก ต้ องตามที- ค วรในสาระสํ า คั ญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
(https://www.thaivivat.co.th/pdf/Investor/finance/Q4_60TH.pdf)
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