แบบรายการเปิ ดเผยข้อ มูล
บริษัท ประกัน ภัย ไทยวิว ัฒน์ จํากัด (มหาชน)
ส่วนที การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลทีเ ปิ ดเผย
บริษัท ได้ส อบทานข้อ มูล ทีเ% ปิ ดเผย ด้ว ยความระมัด ระวัง และบริษทั ขอรับ รองว่าข้อ มูล ดังกล่าวถูก ต้อ ง
ครบถ้วน ไม่เ ป็ นเท็จ ไม่ท าํ ให้ผ ู้อ นื% สําคัญผิด หรือ ไม่ข าดข้อ มูล ทีค% วรต้อ งแจ้งในสาระสําคัญ และขอรับ รองความ
ถูก ต้อ งของข้อ มูล ทีไ% ด้เ ปิ ดเผยทุก รายการของบริษทั

(...................นายถวัล ย์ วิร านนท์....................)
กรรมการ

(.................นางสุณีย ์ ธีร าวิท ยางกูร ................)
กรรมการ
วัน ที.% .................3 พฤษภาคม 6789.........................
ข้อ มูล ประจําปี ..................2562.............................

ส่วนที  รายละเอียดการเปิ ดเผยข้ อมูล
1. ประวัต ขิ องบริษัท นโยบาย วัต ถุป ระสงค์ และกลยุท ธ์ในการดําเนิน ธุร กิจ เพือ% ให้บ รรลุเ ป้ าหมายในการประกอบ
ธุร กิจ ตามทีก% าํ หนดไว้ รวมถึงแสดงข้อ มูล เกีย% วกับ ลัก ษณะการประกอบธุร กิจ รายละเอีย ดลัก ษณะผลิต ภัณฑ์
และบริก ารทีส% าํ คัญ ช่อ งทางการติด ต่อ กับ บริษัท วิธ ีก ารและระยะเวลาทีใ% ช้ใ นการเรีย กร้อ ง พิจ ารณา และชดใช้
เงิน หรือ ค่าสิน ไหมทดแทนตามสัญญาประกัน ภัย
1.1 ประวัต บิ ริษัท
https://www.thaivivat.co.th/th/about.php
1.2 นโยบาย วัต ถุป ระสงค์ และกลยุท ธ์ใ นการดําเนิน ธุร กิจ
นโยบาย
ดําเนินธุรกิจโดยการนําเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที-หลากหลาย ควบคูไ่ ปกับบริการที-มคี ณ
ุ ภาพบนพืน7 ฐานการบริหาร
จัดการที-โปร่งใส มี หลักธรรมาภิบาล และฐานะทางการเงินที-ม- นั คงแข็งแรง
วัตถุประสงค์
มุ่งเน้นการเป็ นหลักประกันที-ม- นั คงสําหรับคนไทย มีการบริหารทรัพย์สินเป็ นเงินสํารองอย่างเพียงพอสําหรับหนีส7 ิน
และภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย รวมถึงการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสีย- ง ตามกฏหมาย
กลยุทธ์
รับประกันโดยเน้นที-คุณภาพ พร้อมกับหาช่ องทางการตลาดใหม่ๆ ที-มีศ ักยภาพโดยคํา นึงถึงความต้องการของ
ประชาชน โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการบริการที-ดี
1.3 ลัก ษณะการประกอบธุร กิจ
https://www.thaivivat.co.th/th/about_business.php
1.4 รายละเอีย ดลัก ษณะผลิต ภัณฑ์ บริก ารทีส% าํ คัญของบริษทั และสัด ส่ว นร้อ ยละของเบียC ประกัน ภัย
บริษัทประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ-งบริการหลักของบริษัท แบ่งเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1. การประกันภัยรถยนต์
-

การประกันภาคบังคับ (Compulsory insurance)

-

การประกันภาคสมัครใจ (Voluntary Insurance) โดยแบ่งการประกันภัยในกลุ่มนี 7 เป็ น 5 ประเภท ได้แก่
ประเภท 1, ประเภท 2, ประเภท 3, ประเภท 4 และประเภท 5 ซึ-งมีความคุม้ ครองที-แตกต่างกัน

2. การประกันอัคคีภยั คือ การทําสัญญารับเสี-ยงภัยโดยบริษัทตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผเู้ อาประกันใน
กรณีท-ที รัพย์สนิ ที-เอาประกัน ได้เกิดความเสียหายอันเนื-องมาจากเพลิงไหม้ หรือฟ้าผ่า หรือการระเบิดของแก๊สที-

ใช้ประกอบการอุปโภคบริโภค อาจขยายความคุม้ ครองไปถึงเปี ยกนํา7 ระเบิด จลาจล นัดหยุดงาน ลูกเห็บ
นํา7 ท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ ภัยอากาศยาน เป็ นต้น
3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง คือ การทําสัญญารับเสี-ยงภัยโดยบริษัทตกลงชดใช้คา่ สินไหมทดแทนแก่ผเู้ อา
ประกันในกรณีท-ที รัพย์สนิ ที-เอาประกันได้เกิดความเสียหายอันเนื-องมาจากการขนส่ง
4. การประกันภัยเบ็ด เตล็ด ซึ-งประกอบด้ว ยการประกันวินาศภัยอีก มากมายหลายประเภท เช่ น การประกัน
อุบัติเหตุส่ว นบุค คล, การประกันอุบัติเหตุเดินทาง, การประกันสุข ภาพ, การประกันภัยชดเชยรายได้, การ
ประกันภัยโรคร้ายแรง, การประกันการเสี-ยงภัยระหว่างก่อสร้าง, การประกันโจรกรรม, การประกันภัยสุขภาพ
และการประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุขภาพเดินทางต่างประเทศ เป็ นต้น
https://www.thaivivat.co.th/pdf/Investor/annual/56-1_2562%20TH.pdf

ทัง7 นี 7 ในปี 2562 บริษัทมีสดั ส่วนการรับประกันภัย ดังนี 7
หน่วย : ล้านบาท

จํานวนเบีย7 ประกันภัย
รับโดยตรง
สัดส่วนของเบีย7
ประกันภัย (ร้อยละ)

152.10

12.58

3.17

0.26

96.85 3,649.04
2.02

75.96

28.94

1.70

55.63

0.60

0.04

1.16

รวม
อืน% ๆ

สุข ภาพ

อุบ ตั ิเ หตุส ่วน
บุค คล

วิศ วกรรม

การประกัน ภัย เบ็ด เตล็ด
ความเสียงภัย
ทรัพ ย์ส ิน

ภาคสมัครใจ

การประกัน ภัย
รถยนต์
ภาคบังคับ

รายการ

การ
การ
ประกัน ภัย
ประกัน ทางทะเล
อัค คีภ ยั และขนส่ง
(สิน ค้า)

141.49 665.06 4,803.39
2.95

13.84

1.5 ช่อ งทางการติด ต่อ กับ บริษทั วิธ ีก ารและระยะเวลาทีใ% ช้ใ นการเรีย กร้อ ง พิจ ารณาและชดใช้เงิน หรือ ค่า
สิน ไหมทดแทนตามสัญญาประกัน ภัย
1.5.1 ขันC ตอน ระยะเวลา เอกสาร วิธ ีก ารในการขอรับ ค่าสิน ไหมทดแทนตามสัญญาประกัน ภัย
https://www.thaivivat.co.th/th/service_indemnity.php
1.5.2 วิธ ีก ารติด ต่อ บริษทั และหน่ว ยงานทีเ% กีย% วข้อ ง กรณีม ีข ้อ พิพ าทหรือ เรื%อ งร้อ งเรีย น
-

หน่วยงานรับแจ้งอุบตั ิเหตุ ตลอด cd ชั-วโมง สามารถติดต่อได้ทเ-ี บอร์โทรศัพท์ 0-2695-0700

-

กรณีขอ้ พิพาทหรือร้องเรียน สามารถติดต่อได้ท-ี หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ หรือเบอร์โทรศัพท์
0-2695-0777

100.00

2. กรอบการกํากับ ดูแ ลกิจ การทีด% ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงกระบวนการในการ
ดําเนิน การตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว
2.1 กรอบการกํากับ ดูแ ลกิจ การทีด% ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
https://www.thaivivat.co.th/th/pdf/good%20Corporate%20Governance%202018-2-TH.pdf

2.2 โครงสร้างองค์ก รของบริษัท
https://www.thaivivat.co.th/th/about_structure.php

2.3 โครงสร้างการจัด การของบริษัท
https://www.thaivivat.co.th/th/about_board.php

2.4 คณะกรรมการชุด ย่อ ย
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางพิไล เปี- ยมพงศ์สานต์

กรรมการตรวจสอบ

นางปราณี ภาษีผล

กรรมการตรวจสอบ

มีหน้าที-รบั ผิดชอบดังนี 7
1) สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน ๆ
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และๆ
ครอบคลุมถึงกระบวนการอื-นที-เกี-ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชั-น
2) พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง7 โยกย้าย เลิกจ้าง ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
3) สอบทานการบริหารความเสี-ยงตามกรอบการบริหารความเสี-ยงของบริษัท ว่ามีการบริหารความเสี-ยง
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง- จะส่งผลให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท ทัง7 ในเชิงประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของงาน
4) สอบทานให้บริษัท ปฏิบตั หิ น้าที-ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที-เกี-ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง7 บุคคลซึ-งมีความเป็ นอิสระ เพื-อทําหน้าที-เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
6) พิจารณาเปิ ดเผยรายการที-เกี-ยวโยงกัน หรือรายการที-อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
7) สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบัติดา้ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั-น และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบ

8) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของ
บริษัท
c.d.c คณะกรรมการลงทุน
นายชลอ เฟื- องอารมย์

ประธานกรรมการลงทุน

นางปราณี ภาษีผล

กรรมการลงทุน

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

กรรมการลงทุน

มีหน้าที-รบั ผิดชอบดังนี 7
1) จัดทํากรอบนโยบายการลงทุน เพื-อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
2) พิจารณาอนุมตั ิแผนการลงทุนของบริษัทที-สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน และ นโยบายการ
บริหารความเสี-ยงรวม
3) กํากับดูแลการลงทุนของบริษัท ให้เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี-ย ง
รวมระเบียบวิธีปฏิบตั เิ กี-ยวกับการลงทุน และข้อกําหนดของกฎหมายที-เกี-ยวข้อง
4) กํากับดูแลในเรือ- งธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท-เี กี-ยวกับ
ธุรกรรมการลงทุนของบริษัท
5) กํากับดูแล ระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที-ใช้ประกอบการลงทุนของบริษัทให้มีความเพียงพอต่อการ
ดําเนินงาน
6) บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที-ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัท
7) รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสมํ-าเสมอ
c.d.i คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางพิไล เปี- ยมพงส์สานต์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสุเทพี อัศวะธนกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

มีหน้าที-รบั ผิดชอบดังนี 7
1) ด้านการสรรหา
j.j) กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื-อดํารงตําแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร
j.c) ดําเนินการพิจารณารายชื-อบุคคลที-ได้รบั การเสนอชื-อและคัดเลือกบุคคลที-มีคณ
ุ สมบัติ
สอดคล้องกับเกณฑ์คณ
ุ สมบัติท-ีกาํ หนดไว้
j.i) ตรวจสอบให้รอบคอบว่า บุคคลที-จะถูกเสนอชื-อนัน7 มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนด
ของหน่วยงานทางการ

j.d) ดําเนินการทาบทามบุคคลที-มคี ณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คณ
ุ สมบัติท-กี าํ หนดไว้
j.k) เสนอชื-อให้คณะกรรมการเพื-อพิจารณาและบรรจุช-อื ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื-อให้ผู้
ถือหุน้ พิจารณาแต่งตัง7 ต่อไป
2) ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
c.j) ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที-ใช้อยู่ในปั จจุบนั
c.c) พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื-นที-อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
c.i) กําหนดหลักเกณฑ์ให้มคี วามเหมาะสมเพื-อให้เกิดผลงานตามที-คาดหวัง ให้มีความเป็ นธรรม
และเป็ นการตอบแทนบุคคลที-ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสําเร็จ
c.d) ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจํานวนเงินและสัดส่วนการ
จ่ายค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มคี วามเหมาะสม
c.k) พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็ นไปตามเกณฑ์ท-หี น่วยงานทางการกําหนดหรือ
ข้อแนะนําทีเ- กี-ยวข้อง
2.4.4

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที-ดี
นางปราณี ภาษีผล

ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที-ดี

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการกํากับดูแลกิจการที-ดี
นายถวัลย์ วิรานนท์

กรรมการกํากับดูแลกิจการที-ดี

มีหน้าที-รบั ผิดชอบดังนี 7
1) ด้านการกํากับดูแู ลกิจการที-ดี
1.1) จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที-ดี (Good Corporate Governance Policy)
1.2) พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที-ดอี ย่างสมํ-าเสมอ
1.3) จัดทํารายงานผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที-ดีประจําปี เพื-อรายงานคณะกรรมการ
พร้อมทัง7 นําเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพื-อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
c) ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั-น
2.1) จัดทํานโยบายและแนวปฎิบตั ิเกี-ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั-น
2.2) พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี-ยวกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชั-นอย่างสมํ-าเสมอ
2.3) จัดทํารายงานผลการประเมินการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั-นนประจําปี เพื-อรายงาน
คณะกรรมการ พร้อมทัง7 นําเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพื-อแก้ไขปรับปรุงตามความ
เหมาะสม

i) ปฏิบตั ิงานอื-นใด ที-คณะกรรมการมอบหมาย
2.4.5

คณะกรรมการบริหารความเสี-ยง
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ประธานกรรมการบริหารความเสี-ยง

นายประพิทย์ ธีระประยุติ

รองประธานกรรมการบริหารความเสี-ยง

นายสมกฤษณ์ สุระชีวะกฤต

กรรมการบริหารความเสี-ยง

นางรัชนี วงษ์กิจพัฒนา

กรรมการบริหารความเสี-ยง

นายกนกฉัตร์ ถาวรนันท์

กรรมการบริหารความเสี-ยง

นางสาวนันทวัน อรุณพิรยิ ะกุล

กรรมการบริหารความเสี-ยง

นายธนาวุฒิ บุญพุฒ

กรรมการบริหารความเสี-ยง

มีหน้าที-รบั ผิดชอบดังนี 7
j) กําหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี-ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
c) ประเมินความเพียงพอของกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสีย- ง รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การบริหารจัดการความเสี-ยง โดยขอบเขตของการบริหารจัดการความเสี-ยงต้องครอบคลุมกิจกรรมหลักของ
บริษัท
i) รายงานผลความคืบหน้าการบริหารจัดการความเสี-ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยไตรมาสละ
j ครัง7 ยกเว้นมีความเสี-ยงที-มีนยั สําคัญให้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
d) กําหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื-องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) และ
จัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื-อง (Business Continuity Plan)
2.5 การสรรหาและการแต่งตังC กรรมการ กรรมการอิส ระ และผู้บ ริห าร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทําหน้าที-สรรหาบุคคลเพื-อดํารงตําแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะ
ขององค์กร เช่น พิจารณากรรมการเดิมเพื-อเสนอให้ดาํ รงตําแหน่งต่อ เปิ ดรับการเสนอชื-อจากผูถ้ ือหุน้ การใช้บริษัทภายนอกให้
ช่วยสรรหา การพิจ ารณาบุคคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื-อบุคคลที-เหมาะสม โดย
พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู ้ ประสบการณ์และความสามารถที-เหมาะสม เพื-อนําเสนอรายชื-อบุคคลที-ได้รบั คัดเลือกต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื-อดําเนินการพิจารณาแต่งตัง7 บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัท
การคัดเลือกและแต่งตัง7 ผูบ้ ริหาร เป็ นอํานาจหน้าที-ของคณะผูบ้ ริหารที-จะพิจารณา โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู ้
ประสบการณ์และความสามารถที-เหมาะสม กับการดําเนินธุรกิจของบริษัท

2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
การพิจ ารณาค่า ตอบแทนและผลประโยชน์อ-ื นๆ สํา หรับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุก รรมการต่า งๆ เป็ นการ
ดําเนินการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิท-ตี ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดยพิจารณาจากหน้าที-ความรับผิดชอบและ
การทํา งานของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ฯ ในปี ท-ี ผ่า นมาและเปรีย บเที ย บอ้า งอิ งกับ บริษั ทอื- น ที- อ ยู่ ใ น
อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดที-ใกล้เคียงกัน ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิหน้าที-ของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง7 ผล
การสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยกําหนดให้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดค่าตอบแทน และนําเสนอเพื-อขออนุมตั ิจากที-ประชุมผูถ้ ือหุน้
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การบริห ารความเสี%ย งขององค์ก ร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริห ารสิน ทรัพ ย์แ ละหนีสC ิน
(Asset Liability Management : ALM)
3.4 การบริห ารความเสี%ยงขององค์ก ร (Enterprise Risk Management : ERM)
บริษัทมีการกําหนดความเสีย- งในภาพรวม และกําหนดระดับความเสี-ยงที-ยอมรับได้ ซึ-งได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจาก

คณะกรรมการบริษัท และได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี-ยง กําหนดกรอบและกระบวนการบริหารความ
เสี-ยงของการดําเนินงานในทุกๆ ด้านทั-วทัง7 องค์กร และมีการกําหนดบทบาท หน้าที- ของบุคลากรในการดําเนินงานอย่างชัดเจน
เป็ นไปตามข้อกําหนดมาตรฐานตามกิจกรรมความเสีย- งหลักของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
บริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี สนิ 7 สุด 31 ธันวาคม 2562 ข้อที- 32 ความ
เสี-ยงของบริษัทประกันวินาศภัยและนโยบายบริหารความเสี-ยง
(https://www.thaivivat.co.th/pdf/Investor/finance/Q4_62TH.pdf)
3.5 การบริห ารสิน ทรัพ ย์แ ละหนีสC นิ (Asset Liability Management : ALM)
บริษัทมีการกําหนดการถือหลักทรัพย์ระยะสัน7 ระยะยาว ระยะเวลาการถือครองสินทรัพย์ ตามโครงสร้างการลงทุนทีถูกกําหนดไว้โดยให้สอดคล้องกับหนีส7 นิ มีระบบการควบคุมภายใน การกําหนดโครงสร้างและบริหารสัดส่วนเงินทุนที-เป็ นไป
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวมทัง7 มีรายงานการติดตามผล
อย่างสมํ-าเสมอ โดยใช้มาตรฐานอัตราส่วนทางการเงินขึน7 ตํ-าที-กาํ หนดไว้ เช่น อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุน
ต่อหนีส7 นิ ผูเ้ อาประกันภัย เป็ นเกณฑ์ช่วยในการตัดสินใจดําเนินการ
ทัง7 นี 7 สําหรับข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี 7

รายการ
สินทรัพย์ลงทุน*
(Total Investment Assets)
สินทรัพย์สภาพคล่อง
(Total Liquid Assets)
หนีส7 นิ รวม
หนีส7 นิ ตามสัญญาประกันภัย**

ปี 2562
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2561
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

3,974.48

4,240.71

3,458.77

3,708.27

3,954.50
5,213.32
3,298.63

3,954.50
4,800.76
2,908.49

3,430.63
4,394.33
2,725.48

3,430.96
4,003.32
2,384.78

* การจัดกลุม่ สินทรัพย์ลงทุนในแบบ ปผว. รายปี เป็ นการจัดประเภทตามลักษณะสินทรัพย์ ซึง- เป็ นไปตามวิธีการของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
** หนีส7 ินตามสัญญาประกันภัย แสดงด้วยยอดสุทธิจากส่วนที-เอาประกันภัยต่อ
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ความเสี%ย งจากการรับ ประกัน ภัย ทีส% ามารถคาดการณ์ไ ด้แ ละมีน ัย สําคัญอัน อาจมีผ ลกระทบต่อ ฐานะการเงิน
ของบริษทั การบริห ารจัด การประกัน ภัย ต่อ ความเชือ% มโยงของเงิน กองทุน และความเสีย% งจากการรับ ประกัน ภัย
และความกระจุก ตัว จากการรับ ประกัน ภัย
ทางบริษัทดําเนินการจัดหาแผนการประกันภัยต่อไม่ต-าํ กว่าประมาณการความเสียหายจากเหตุการณ์ใดๆที-ไม่ส่งผล

กระทบต่อเงินกองทุนของบริษัท โดยกําหนดความเสี-ยงสูงสุดที-ยอมรับได้จากประมาณการผลกําไรจากการดําเนินงานในปี นนั7 ๆ
(Risk Tolerance) และจํานวนเงินการรับเสี-ยงภัยไว้เอง (Retention Limits) เพื-อให้สอดคล้องกับความเสี-ยงที-ยอมรับได้ของบริษัท
(Risk Appetite) การจัดหาประกันภัยต่อให้เพียงพอกับความเสี-ยงส่วนเกินของบริษัท โดยพิจารณาจากแผนงานและแนวทางการ
รับประกันภัยที-ได้รบั อนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจดําเนินการ รวมทัง7 คัดเลือกบริษัทรับประกันภัยต่อที-มีสภาพคล่องสูง เพื-อให้บริษัทได้รบั
ชําระค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) อย่างรวดเร็ว
ทัง7 นี 7 สําหรับข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี 7

รายการ
สํารองประกันภัยส่วนที-เรียกคืน
จากบริษัทประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ

ปี 2562
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
527.11
151.80

516.97
151.80

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2561
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
408.45
215.92

367.29
215.92
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มูล ค่า วิธ ีก าร และสมมติฐานในการประเมิน หนีสC ิน จากสัญญาประกัน ภัย
บริษัทได้เปิ ดเผยมูลค่าหนีส7 นิ จากสัญญาประกันภัยตามราคาบัญชี รวมทัง7 วิธีการ และสมมติฐานในการประเมิน

หนีส7 นิ จากสัญญาประกันภัยในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี สนิ 7 สุด 31 ธันวาคม 2562 ข้อที- 17 เรือ- งหนีส7 นิ จาก
สัญญาประกันภัยต่อ และข้อที- 17.4 เรือ- งหลักเกณฑ์และข้อสมมติ
(https://www.thaivivat.co.th/pdf/Investor/finance/Q4_62TH.pdf)
ทัง7 นี 7 สําหรับข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี 7

รายการ
หนีสC ิน จากสัญญาประกัน ภัย*
สํารองเบีย7 ประกันภัยที-ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
(Premium liabilities)
สํารองค่าสินไหมทดแทน
(Claim liabilities)

ปี 2562
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2561
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

2,008.15

1,665.42

1,650.69

1,360.05

1,290.48

1,243.07

1,074.79

1,024.73

* หนีส7 นิ ตามสัญญาประกันภัย แสดงด้วยยอดสุทธิจากส่วนที-เอาประกันภัยต่อ
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การลงทุน ของบริษทั
บริษัทจัดสรรเงินลงทุนตามสินทรัพย์ประเภทต่างๆ (Asset Allocation) ตราสารทุน ตราสารหนี 7 หน่วยลงทุน และเงิน

ฝากธนาคารและสถาบันการเงินเป็ นการกระจายประเภทของเงินลงทุนตามสัดส่วน เพื-อลดความเสี-ยงและเพิ-มผลตอบแทนโดย
มุ่งเน้นความปลอดภัยของเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนภายใต้ความเสี-ยงที-ยอมรับได้ เพื-อให้เพียงพอต่อภาระการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทน
โดยลงทุนในเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน และตราสารหนี 7 ซึ-งประกอบด้วย ตราสารหนีภ7 าครัฐ ตราสารหนี 7
ภาคเอกชน และหน่วยลงทุนที-มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี 7
ลงทุนในตราสารทุน ซึ-งประกอบด้วย หุน้ สามัญ หน่วยลงทุนที-มีนโยบายการลงทุนในหุน้ หน่วยลงทุนที-มีนโยบายการ
ลงทุนในหุน้ และตราสารหนี 7 หน่วยลงทุนที-มีนโยบายลงทุนในหุน้ ต่างประเทศ หน่วยลงทุนที-มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี 7
ต่างประเทศ และหน่วยลงทุนที-มนี โยบายลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กําหนดให้คณะกรรมการลงทุนพิจารณา กําหนด และอนุมตั ิจาํ นวนเงินลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท ตามประกาศ
คปภ. เรือ- งการลงทุนประกอบธุรกิจอื-นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2556 และกําหนดนโยบายการว่าจ้างบริษัทจัดการให้
ดําเนินการลงทุนแทนบริษัท

บริษัทได้เปิ ดเผยสมมติฐาน และวิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี สนิ 7 สุด
31 ธันวาคม 2562 ข้อที- d เรือ- งนโยบายการบัญชีท-สี าํ คัญ
(https://www.thaivivat.co.th/pdf/Investor/finance/Q4_62TH.pdf)
ทัง7 นี 7 สําหรับข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี 7
หน่วย : ล้านบาท
มูล ค่า ณ วัน ที% 31 ธัน วาคม
รายการ

7

ปี 2562
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

ปี 2561
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

เงินฝากสถาบันการเงิน และบัตรเงินฝาก
สถาบันการเงิน
242.26
242.26
391.36
391.36
ตราสารหนี 7 (พันธบัตร, หุน้ กู,้ ตัyวแลกเงิน
และสลากออมทรัพย์)
852.24
858.39
1,120.00
1,120.34
ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม)
407.69
407.69
343.38
343.38
หน่วยลงทุน
2,460.87
2,460.87
1,593.14
1,593.14
เงินให้กยู้ มื
7.70
7.74
7.17
7.22
ใบสําคัญแสดงสิทธิการซือ7 หุน้
เงินลงทุนอื-น
3.72
263.76
3.72
252.83
รวมสิน ทรัพ ย์ล งทุน
3,974.48
4,240.71
3,458.77
3,708.27
ผลการดําเนิน งานของบริษัท ประกัน ภัย รวมถึงผลการวิเ คราะห์แ ละอัต ราส่ว นทีเ% กีย% วข้อ ง
ในปี 2562 เปรีย บเทีย บกับปี 2561 บริษัทมีเบีย7 ประกันภัย ที-ถือเป็ นรายได้สุทธิ เพิ-มขึน7 488.69 ล้านบาท คิดเป็ น
16.42% และมีรายได้จากการลงทุนและรายได้อ-นื เพิ-มขึน7 148.70 ล้านบาท คิดเป็ น 55.15% อันเนื-องมาจากสภาวะตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปั จจุบนั ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทมีกาํ ไรสุทธิหลังหักภาษี เพิ-มขึน7 จากปี ผ่านมา 0.72 ล้าน
บาท
ทัง7 นี 7 สําหรับข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี 7
รายการ
เบีย7 ประกันภัยรับรวม
เบีย7 ประกันภัยที-ถือเป็ นรายได้ (สุทธิ)
รายได้จากการลงทุน และรายได้อ-นื
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ปี 2562
3,821.46
3,464.00
418.34
116.09

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2561
3,259.00
2,975.31
269.64
115.37

อัตราส่วนทางการเงินที-สาํ คัญ (ร้อยละ) ดังนี 7
อัต ราส่ว น
อัตราส่วนสินไหมทดแทน (Loss ratio)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจประกันภัย
(Expense ratio)
อัตราส่วนรวม (Combined ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
(Return on equity)
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ปี 2562

ปี 2561
55.24

51.85

44.28
99.51
265.07

43.60
95.46
293.02

9.04

9.54

ความเพียงพอของเงิน กองทุน
บริษัทมีนโยบายการรักษาระดับการดํารงเงินกองทุนขัน7 ตํ-าตามที-กฎหมายกําหนด ทัง7 นีม7 อี ตั ราส่วนเงินกองทุนเป้าหมายใน

การกํากับดูแล ให้ไม่ต-าํ กว่าร้อยละ 120 เพื-อเตรียมมาตรการแก้ไข เช่น ลดความเสี-ยงด้านการรับประกัน คัดเลือกความเสี-ยง
ลูกค้าอย่างเข้มงวด ลดความเสีย- งด้านการลงทุนในตราสารทุน เน้นการลงทุนในตราสารหนี 7 เพื-อรับผลตอบแทนที-สมํ-าเสมอ
บริษัทจัดทําประมาณการจํานวนเงินกองทุนที-สามารถนํามาใช้สาํ หรับกับเงินกองทุนที-ตอ้ งดํารงไว้ในปั จจุบนั และอนาคต
เพื-อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจในระยะกลางและระยะยาว รวมถึงมี กระบวนการติดตามผลรายงานการดํารงเงินกองทุนตาม
กรอบการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี-ยง (Risk Based Capital) อย่างสมํ-าเสมอ
ทัง7 นี 7 สําหรับข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี 7
หน่วย : ล้านบาท
ณ 31 ธัน วาคม
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนีส7 นิ รวม
- หนีส7 นิ จากสัญญาประกันภัย
- หนีส7 นิ อื-น
ส่วนของเจ้าของ
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ)
เงินกองทุนที-สามารถนํามาใช้ได้ทงั7 หมด
เงินกองทุนที-ตอ้ งดํารงตามกฎหมาย

ปี 2562
6,971.52
4,800.76
3,422.14
1,378.62
2,170.76
236.26
2,076.64
878.98

ปี 2561
6,063.04
4,003.32
2,752.08
1,251.24
2,059.72
403.03
1,977.25
490.59
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งบการเงิน และหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน สําหรับ รอบปี ปฎิท ิน ที%ล ่ว งมาทีผ% ู้ส อบบัญชีต รวจสอบและแสดง
ความเห็น แล้ว
บริษัทได้จัดให้มีผสู้ อบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็ นประจําทุกปี สําหรับงบการเงินสําหรับปี สนิ 7 สุด 31
ธันวาคม 2562 และปี ท-ผี ่านมา ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี-ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท-ีสาํ คัญ โดยมีความเห็นว่างบการเงินข้างต้น แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที-ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(https://www.thaivivat.co.th/pdf/Investor/finance/Q4_62TH.pdf)

