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แบบรายการเปิ ดเผยข้ อมูล (แนบท้ ายคําสั งนายทะเบีย นที 72/2563)
เรื อง ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒ น์ จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที 1 การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูลทีเปิ ดเผย
บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลที เปิ ดเผย ด้วยความระมัดระวัง และบริ ษทั ขอรั บรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผูอ้ ื นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ และขอรั บรองความ
ถูกต้องของข้อมูลทีได้เปิ ดเผยทุกรายการของบริ ษทั

ลงนาม ....................................................
(นายถวัลย์ วิรานนท์)
กรรมการ
ลงนาม ....................................................
(นางสุ เทพี อัศวะธนกุล)
กรรมการ
เปิ ดเผยข้อมูล ณ วันที 17 พฤษภาคม 2565
ข้อมูลประจําปี 2564
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ส่ วนที รายละเอียดการเปิ ดเผยข้ อมูล
1. ประวัติข องบริ ษั ท นโยบาย วัต ถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดํ าเนิ นธุ ร กิจ เพื อให้ บรรลุ เป้ า หมายในการ
ประกอบธุรกิจ ตามทีกําหนดไว้ รวมถึงแสดงข้ อมูลเกียวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอีย ดลักษณะ
ผลิต ภั ณ ฑ์ และบริ การที สํ า คั ญ ช่ องทางการติ ด ต่ อกับบริ ษั ท วิ ธี การและระยะเวลาที ใช้ ในการเรี ย กร้ อง
พิจารณา และชดใช้ เงินหรื อค่ าสิ นไหมทดแทนตามสั ญญาประกันภัย
1.1. ประวัติบริษัท
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ก่อตั=งเมือ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2494 ได้รับเกียรติจาก Mr. B. L.
Hua ซึ งในขณะนั=นดํารงตําแหน่งประธานหอการค้าไทย-จีน มาเป็ นประธานกรรมการบริ ษทั ฯ ภายใต้
เจตนารมณ์ ของผูเ้ ริ มก่ อตั=งที ตระหนักว่า ธุ รกิ จประกันภัยจะมี บทบาทสําคัญยิง ต่อความมันคงของ
ระบบเศรษฐกิจและความผาสุ กของสังคมไทย (รายละเอียดเพิมเติม https://thaivivat.co.th/th/about.php)
1.2. นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจ
นโยบาย
ดําเนิ นธุ รกิ จโดยการนําเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที หลากหลาย ควบคู่ไปกับบริ การที มีคุณภาพบน
พื=นฐานการบริ หารจัดการทีโปร่ งใส มี หลักธรรมาภิบาล และฐานะทางการเงินทีมันคงแข็งแรง
วัตถุประสงค์
มุ่งเน้นการเป็ นหลักประกันทีมันคงสําหรับคนไทย มีการบริ หารทรัพย์สินเป็ นเงินสํารองอย่างเพียงพอ
สําหรับหนี= สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย รวมถึงการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี ยง
ตามกฎหมาย
กลยุทธ์
รั บประกันโดยเน้นที คุ ณภาพ พร้ อมกับหาช่ องทางการตลาดใหม่ๆ ที มี ศกั ยภาพโดยคํานึ งถึ ง ความ
ต้องการของประชาชน โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการบริ การทีดี
1.3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจประกันวินาศภัย โดยแบ่งประเภทของการรับประกันภัยเป็ น การประกันภัยรถยนต์
การประกันอัคคีภยั การประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
(รายละเอียดเพิมเติม https://thaivivat.co.th/th/about_business.php)
1.4. รายละเอีย ดลักษณะผลิต ภัณฑ์ บริ การทีสํ าคัญ ของบริ ษัท และสั ดส่ วนร้ อยละของเบี?ย ประกันภัย แยก
ตามประเภทของการรับประกันภัย
บริ ษทั ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึงบริ การหลักของบริ ษทั แบ่งเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
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1. การประกันภัยรถยนต์
- การประกันภาคบังคับ (Compulsory insurance)
- การประกันภาคสมัครใจ (Voluntary Insurance) โดยแบ่งการประกันภัยในกลุ่มนี= เป็ น 5
ประเภท ได้แก่ ประเภท 1, ประเภท 2, ประเภท 3, ประเภท 4 และประเภท 5 ซึ งมีความ
คุม้ ครองทีแตกต่างกัน
2. การประกันอัคคีภยั คือ การทําสัญญารับเสี ยงภัยโดยบริ ษทั ตกลงจะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่
ผูเ้ อาประกันในกรณี ทีทรัพย์สินทีเอาประกัน ได้เกิดความเสี ยหายอันเนืองมาจากเพลิงไหม้ หรื อ
ฟ้าผ่า หรื อการระเบิดของแก๊สทีใช้ประกอบการอุปโภคบริ โภค อาจขยายความคุม้ ครองไปถึง
เปี ยกนํ=า ระเบิด จลาจล นัดหยุดงาน ลูกเห็บ นํ=าท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ ภัยอากาศยาน เป็ นต้น
3. การประกันภัย ทางทะเลและขนส่ ง คื อ การทํา สั ญญารั บ เสี ยงภัย โดยบริ ษ ทั ตกลงชดใช้ค่ า
สิ น ไหมทดแทนแก่ ผู เ้ อาประกัน ในกรณี ที ทรั พ ย์สิ น ที เอาประกัน ได้เ กิ ด ความเสี ย หายอัน
เนืองมาจากการขนส่ ง
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ งประกอบด้วยการประกันวินาศภัยอีกมากมายหลายประเภท เช่ น
การประกัน อุ บ ัติ เ หตุ ส่ ว นบุ ค คล, การประกัน อุ บ ัติ เ หตุ เ ดิ น ทาง, การประกัน สุ ข ภาพ, การ
ประกันภัยชดเชยรายได้, การประกันภัยโรคร้ายแรง, การประกันการเสี ยงภัยระหว่างก่อสร้าง,
การประกันโจรกรรม, การประกันภัยสุ ขภาพ และการประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุ ขภาพเดินทาง
ต่างประเทศ เป็ นต้น
ทั=งนี= ในปี 2564 บริ ษทั มีสัดส่ วนการรับประกันภัย ดังนี=
หน่วย : ล้านบาท

จํานวนเบี=ยประกันภัยรับ
โดยตรง
สัดส่ วนของเบี=ยประกันภัย
(ร้อยละ)

อืนๆ

สุ ขภาพ

อุบัติเหตุส่วน
บุคคล

ภาคสมัครใจ

วิศ วกรรม

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ความเสี ยงภัย
ทรัพย์ สิน

การประกันภัยรถยนต์
ภาคบังคับ

รายการ

การ
ประกัน
อัคคีภัย

การ
ประกันภัย
ทางทะเล
และขนส่ ง
(สิ นค้ า)

รวม

177.78

10.59

5,097.46

139.48

31.18

1.14

59.32

131.11

681.59

6,329.65

2.81

0.17

80.53

2.20

0.49

0.02

0.94

2.07

10.77

100.00
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1.5. ช่ องทางการติดต่ อกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาทีใช้ ในการเรียกร้ อง พิจารณาและชดใช้ เงินหรื อค่ า
สิ นไหมทดแทนตามสั ญญาประกันภัย
1.5.1 ขั?นตอน ระยะเวลา เอกสาร วิธีการในการขอรับค่ าสิ นไหมทดแทนตามสั ญญาประกันภัย
https://www.thaivivat.co.th/th/service_indemnity.php
1.5.2 วิธีการติดต่ อบริษัท และหน่ วยงานทีเกียวข้ อง กรณีมีข้อพิพ าทหรื อเรื องร้ องเรียน
- หน่วยงานรับแจ้งอุบตั ิเหตุ ตลอด kl ชัวโมง สามารถติดต่อได้ทีเบอร์ โทรศัพท์
0-2695-0700
- กรณี ขอ้ พิพาทหรื อร้องเรี ยน สามารถติดต่อได้ที หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ หรื อเบอร์
โทรศัพท์ m-knop-mqqq
2. กรอบการกํา กับดู แลกิจ การที ดี และกระบวนการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท รวมถึ ง รายละเอีย ดในการ
ดําเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่ าว
ประวัติบริษัท
2.1. กรอบการกํากับดูแลกิจการทีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
(https://www.thaivivat.co.th/th/pdf/good%20Corporate%20Governance%202018-2-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
นางปราณี ภาษีผล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์

กรรมการตรวจสอบ

นางสุ ภาภรณ์ บุรพกุศลศรี

กรรมการตรวจสอบ

มีหน้าทีรับผิดชอบดังนี=
 สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ มีระบบการ
ควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ให้ เ หมาะสม มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และครอบคลุ ม ถึ ง กระบวนการอื นที เกี ยวข้องกับ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
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 พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั=ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
 สอบทานการบริ หารความเสี ยงตามกรอบการบริ หารความเสี ยงของบริ ษทั ว่ามีการ
บริ หารความเสี ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งจะส่ งผลให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
ของบริ ษทั ทั=งในเชิงประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลของงาน
 สอบทานให้ บ ริ ษัท ฯ ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้องกับธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ
 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั=งบุคคลซึ งมี ความเป็ นอิสระ เพือทําหน้าทีเป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
 พิ จ ารณาเปิ ดเผยรายการที เกี ยวโยงกัน หรื อรายการที อาจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
 สอบทานการปฏิ บ ั ติ ต ามนโยบายและแนวปฏิ บ ั ติ ด้ า นการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
 จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี ยง
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง

นายประพิทย์ ธีระประยุติ

รองประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง

นางรัชนี วงษ์กิจพัฒนา

กรรมการบริ หารความเสี ยง

นายสมกฤษณ์ สุ ระชีวะกฤต

กรรมการบริ หารความเสี ยง

นายกนกฉัตร์ ถาวรนันท์

กรรมการบริ หารความเสี ยง

นางสาวนันทวัน อรุ ณพิริยะกุล กรรมการบริ หารความเสี ยง
นายธนาวุฒิ บุญพุฒ

กรรมการบริ หารความเสี ยง - เลขานุการ

มีหน้าทีรับผิดชอบดังนี=
 กําหนดนโยบายการบริ หารจัดการความเสี ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
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 ประเมินความเพียงพอของกลยุทธ์การบริ หารจัดการความเสี ยง รวมถึงประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลในการบริ หารจัดการความเสี ยง โดยขอบเขตของการบริ หารจัดการ
ความเสี ยงต้องครอบคลุมกิจกรรมหลักของบริ ษทั ฯ
 รายงานผลความคืบหน้าการบริ หารจัดการความเสี ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยไตรมาสละ ครั=ง ยกเว้นมีความเสี ยงทีมีนัยสําคัญให้รายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
 กํ า หนดนโยบายการบริ หารความต่ อ เนื องทางธุ ร กิ จ (Business Continuity
Management) และจัด ทํา แผนรองรั บ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื อง (Business
Continuity Plan)
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน
นางปราณี ภาษีผล

ประธานกรรมการลงทุน

นางสุ ภาภรณ์ บุรพกุศลศรี

กรรมการลงทุน

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

กรรมการลงทุน

มีหน้าทีรับผิดชอบดังนี=
 จัดทํากรอบนโยบายการลงทุน เพือขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
 พิจารณาอนุ มตั ิ แผนการลงทุนของบริ ษทั ทีสอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน
และ นโยบายการบริ หารความเสี ยงรวม
 กํากับดูแลการลงทุนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการ
บริ หารความเสี ยงรวมระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บ ัติ เกี ยวกับ การลงทุ น และข้อกํา หนดของ
กฎหมายทีเกียวข้อง
 กํา กับ ดู แลในเรื องธรรมาภิ บ าล ความโปร่ ง ใส และการป้ องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทีเกียวกับธุรกรรมการลงทุนของบริ ษทั
 กํากับดูแล ระบบงาน บุคลากร และข้อมูลทีใช้ประกอบการลงทุนของบริ ษทั ให้มี
ความเพียงพอต่อการดําเนินงาน
 บริ หารเงิ นลงทุ นตามกรอบนโยบายการลงทุ นที ได้รับ อนุ ม ัติจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ
 รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างสมําเสมอ
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2.4.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางพิไล เปี ยมพงส์สานต์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสุ เทพี อัศวะธนกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

มีหน้าทีรับผิดชอบดังนี=
 ด้านการสรรหา
- กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพือดํารงตําแหน่ งกรรมการให้เหมาะสมกับ
ลักษณะขององค์กร เช่น พิจารณากรรมการเดิมเพือเสนอให้ดาํ รงตําแหน่ง
ต่อ เปิ ดรั บการเสนอชื อจากผูถ้ ื อหุ ้น การใช้บริ ษทั ภายนอกให้ช่วยสรรหา
การพิจารณาบุคคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ หรื อ การให้กรรมการแต่ละ
คนเสนอชือบุคคลทีเหมาะสม เป็ นต้น
- ดําเนิ นการพิจารณารายชือบุคคลทีได้รับการเสนอชือและคัดเลือกบุคคลทีมี
คุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติทีกําหนดไว้
- ตรวจสอบให้ ร อบคอบว่ า บุ ค คลที จะถู ก เสนอชื อนั= น มี คุ ณ สมบั ติ ต าม
กฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานทางการ
- ดํา เนิ นการทาบทามบุค คลที มี คุณ สมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุ ณ สมบัติที
กําหนดไว้ เพือจะได้มนใจว่
ั
าบุคคลดังกล่าวมี ความยินดีจะมารับตํา แหน่ ง
กรรมการของบริ ษทั หากได้รับการแต่งตั=งจากผูถ้ ือหุน้
- เสนอชือให้คณะกรรมการเพือพิจารณาและบรรจุชือในหนังสื อนัดประชุมผู ้
ถือหุน้ เพือให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั=งต่อไป
- คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน อาจได้รับมอบหมายให้
พิจารณาสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสู ง โดยเฉพาะกรรมการผูอ้ าํ นวยการก็ได้
 ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
- ทบทวนความเหมาะสมของหลัก เกณฑ์ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนที ใช้อ ยู่ ใ น
ปัจจุบนั
- พิ จ ารณาข้อ มู ล การจ่ า ยค่ า ตอบแทนของบริ ษ ัท อื นที อยู่ ใ นอุ ต สาหกรรม
เดียวกับบริ ษทั

8
- กําหนดหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมเพือให้เกิดผลงานตามทีคาดหวัง ให้
มี ค วามเป็ นธรรมและเป็ นการตอบแทนบุ ค คลที ช่ ว ยให้ ง านของบริ ษ ัท
ประสบผลสําเร็ จ
- ทบทวนรู ปแบบการจ่ ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจํานวนเงิ น
และสัดส่ วนการจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละรู ปแบบให้มีความเหมาะสม
- พิ จ ารณาให้ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนเป็ นไปตามเกณฑ์ที หน่ ว ยงานทางการ
กําหนดหรื อข้อแนะนําทีเกียวข้อง
2.4.5 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
นางปราณี ภาษีผล

ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี

นางสุ ภาภรณ์ บุรพกุศลศรี

กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี

นายถวัลย์ วิรานนท์

กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี

 ด้านการกํากับดููแลกิจการทีดี
- จั ด ทํา นโยบายการกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การที ดี (Good Corporate Governance
Policy)
- พิ จ ารณาทบทวน และปรั บ ปรุ ง นโยบายการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที ดี อ ย่ า ง
สมําเสมอ
- จัดทํารายงานผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการทีดีประจําปี เพือรายงาน
คณะกรรมการพร้ อมทั=ง นํา เสนอความเห็ น และข้อเสนอแนะเพื อแก้ไ ข
ปรับปรุ งตามความเหมาะสม
 ด้านการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
- จัดทํานโยบายและแนวปฎิบตั ิเกียวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
- พิจารณาทบทวน และปรับปรุ งนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกียวกับการต่อต้าน
การทุจริ ต คอร์รัปชันอย่างสมําเสมอ
- จัดทํารายงานผลการประเมินการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันนประจําปี เพือ
รายงานคณะกรรมการ พร้อมทั=งนําเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพือ
แก้ไขปรับปรุ งตามความเหมาะสม
 ปฏิบตั ิงานอืนใด ทีคณะกรรมการมอบหมาย
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2.5. การสรรหาและการแต่ งตั?งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ า ตอบแทนทํา หน้า ที สรรหาบุ ค คลเพื อดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการให้
เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร เช่น พิจารณากรรมการเดิมเพือเสนอให้ดาํ รงตําแหน่งต่อ เปิ ดรับการ
เสนอชื อจากผูถ้ ือหุ ้น การใช้บริ ษทั ภายนอกให้ช่วยสรรหา การพิจารณาบุคคลจากทําเนี ยบกรรมการ
อาชี พ หรื อการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื อบุคคลที เหมาะสม โดยพิจารณาถึ งคุณสมบัติ ความรู ้
ประสบการณ์และความสามารถทีเหมาะสม เพือนําเสนอรายชือบุคคลทีได้รับคัดเลือกต่อทีประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เพือดําเนินการพิจารณาแต่งตั=งบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการของบริ ษทั
การคัดเลื อกและแต่งตั=งผูบ้ ริ หาร เป็ นอํานาจหน้าที ของคณะผูบ้ ริ หารที จะพิจารณา โดยพิจารณาถึ ง
คุณสมบัติ ความรู ้ ประสบการณ์และความสามารถทีเหมาะสม กับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
2.6. นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทน (Remuneration policy)
การพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน ๆ สําหรับคณะกรรมการบริ ษทั คณะอนุกรรมการต่างๆ
เป็ นการดํา เนิ น การให้ ส อดคล้อ งกับ แนวปฏิ บ ัติ ที ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยกํา หนด โดย
พิจารณาจากหน้าทีความรับผิดชอบและการทํางานของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ใน
ปี ทีผ่านมาและเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับบริ ษทั อืนทีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดทีใกล้เคียงกัน
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมทั=งผลการสํารวจค่าตอบแทน
กรรมการของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) โดยกําหนดให้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดค่าตอบแทน และนําเสนอเพือขออนุมตั ิจากทีประชุมผู ้
ถือหุน้
3. การบริ หารความเสี ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริ หารสิ นทรั พ ย์ และ
หนีส? ิ น (Asset Liability Management : ALM)
3.1. การบริ หารความเสี ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)
บริ ษทั มี การกําหนดความเสี ยงในภาพรวม และกําหนดระดับ ความเสี ยงที ยอมรั บ ได้ ซึ งได้รับ การ
พิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี ยง
กําหนดกรอบและกระบวนการบริ หารความเสี ยงของการดําเนิ นงานในทุกๆ ด้านทัวทั=งองค์กร และมี
การกําหนดบทบาท หน้าที ของบุคลากรในการดําเนินงานอย่างชัดเจนเป็ นไปตามข้อกําหนดมาตรฐาน
ตามกิจกรรมความเสี ยงหลักของบริ ษทั และสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
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บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี สิ= นสุ ด 31 ธันวาคม 2564 ข้อ
ที 39 เรื อง ความเสี ยงของบริ ษทั ประกันวินาศภัยและนโยบายบริ หารความเสี ยง
(https://www.thaivivat.co.th/pdf/Investor/finance/AIA_Q4_2564.pdf)
3.2. การบริ หารสิ นทรัพย์และหนี=สิน (Asset Liability Management : ALM)
บริ ษ ทั ฯมี ก ารกํา หนดการถื อหลัก ทรั พ ย์ระยะสั= น ระยะยาว ระยะเวลาการถื อครองสิ นทรั พ ย์ ตาม
โครงสร้างการลงทุนทีถูกกําหนดไว้โดยให้สอดคล้องกับหนี=สิน มีระบบการควบคุมภายใน การกําหนด
โครงสร้างและบริ หารสัดส่ วนเงินทุนทีเป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) รวมทั=งมีรายงานการติดตามผลอย่างสมําเสมอ โดยใช้มาตรฐาน
อัตราส่ วนทางการเงิ นขึ=นตําที กํา หนดไว้ เช่ น อัตราส่ วนสภาพคล่อง อัตราส่ วนสิ นทรั พย์ลงทุ นต่ อ
หนี=สินผูเ้ อาประกันภัย เป็ นเกณฑ์ช่วยในการตัดสิ นใจดําเนินการ
ทั=งนี=สาํ หรับข้อมูลเชิงปริ มาณให้มีรายละเอียด ดังนี=
รายการ
สิ นทรัพย์ลงทุน
(Total Investment Assets)
สิ นทรัพย์สภาพคล่อง
(Total Liquid Assets)
หนี=สินรวม
หนี=สินตามสัญญาประกันภัย
หมายเหตุ

ปี 2564
ราคาบัญชี ราคาประเมิน

ปี 2563
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

5,913.73

5,919.22

4,909.28

5,111.24

5,680.10
7,029.90
5,457.07

5,680.10
6,115.02
4,557.33

4,756.32
6,491.80
5,019.92

4,756.32
5,782.61
4,312.06

- ราคาบัญชี หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี=สิน ทีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี= สินทีประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี= สินของบริ ษทั
ประกัน วิ น าศภัย เพื อวัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก ในการกํา กับ ความมันคงทางการเงิ น ของบริ ษ ัท
ประกันภัย และเพื อให้ม ันใจว่า บริ ษ ัท มี ค วามสามารถในการจ่ า ยผลประโยชน์ ตามสั ญ ญา
ประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู ้ อาประกันภัย
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4. ความเสี ยงจากการรับประกันภัย ทีสามารถคาดการณ์ ได้ และมีนัย สํ าคัญอันอาจมีผ ลกระทบต่ อฐานะการเงิน
ของบริ ษั ท การบริ หารจั ด การประกันภั ย ต่ อ ความเชื อมโยงของเงิ นกองทุ นและความเสี ยงจากการรั บ
ประกันภัย และการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย
ทางบริ ษทั ดําเนิ นการจัดหาแผนการประกันภัยต่อไม่ตากว่
ํ าประมาณการความเสี ยหายจากเหตุการณ์ใดๆที
ไม่ส่งผลกระทบต่อเงินกองทุนของบริ ษทั โดยกําหนดความเสี ยงสู งสุ ดทียอมรับได้จากประมาณการผลกําไร
จากการดํา เนิ นงานในปี นั=นๆ (Risk Tolerance) และจํา นวนเงิ นการรั บ เสี ยงภัย ไว้เอง (Retention Limits)
เพือให้สอดคล้องกับความเสี ยงทียอมรับได้ของบริ ษทั (Risk Appetite) การจัดหาประกันภัยต่อให้เพียงพอ
กับความเสี ยงส่ วนเกินของบริ ษทั โดยพิจารณาจากแผนงานและแนวทางการรับประกันภัยทีได้รับอนุมตั ิจาก
ผูม้ ีอาํ นาจดําเนิ นการ รวมทั=งคัดเลือกบริ ษทั รับประกันภัยต่อทีมีสภาพคล่องสู ง เพือให้บริ ษทั ได้รับชําระค่า
สิ นไหมทดแทนจากบริ ษทั รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) อย่างรวดเร็ ว
ทั=งนี= สําหรับข้อมูลเชิงปริ มาณมีรายละเอียด ดังนี=
รายการ
สํารองประกันภัยส่ วนทีเรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ

หน่วย : ล้านบาท
จํานวน
386.03
48.26
0.1

5. มูลค่ า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีส? ิ นจากสั ญญาประกันภัย
บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยมูลค่าหนี= สินจากสัญญาประกันภัยตามราคาบัญชี รวมทั=งวิธีการ และสมมติฐานในการ
ประเมินหนี= สินจากสัญญาประกันภัยในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี สิ= นสุ ด 31 ธันวาคม 2564 ข้อ
ที 20 เรื อง หนี=สินจากสัญญาประกันภัย และ ข้อที 20.4 เรื อง หลักเกณฑ์และข้อสมมติ
(https://www.thaivivat.co.th/pdf/Investor/finance/AIA_Q4_2564.pdf)
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ทั=งนี= สําหรับข้อมูลเชิงปริ มาณมีรายละเอียด ดังนี=

รายการ
หนีส? ิ นจากสั ญญาประกันภัย
สํารองเบี=ยประกันภัยทียังไม่ถือเป็ น
รายได้ (Premium liabilities)
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน (Claim
liabilities)
หมายเหตุ

ปี 2564
ราคาบัญชี ราคาประเมิน

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2563
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

3,335.94

2,798.99

3,048.58

2,557.93

2,121.13

1,758.34

1,971.34

1,754.13

- ราคาบัญชี หมายถึ ง มูลค่าหนี= สินจากสัญญาประกันภัย ที ประเมิ นตามมาตรฐานการบัญชี มี
วัตถุประสงค์หลักเพือให้นกั ลงทุนผูว้ ิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของ
หนี= สินจากสัญญาประกันภัยทีเป็ นที ยอมรั บตามหลักการทางบัญชี ในประเทศไทย ซึ งมูลค่า
ดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชีอนุญาตแล้ว
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี=สินจากสัญญาประกันภัย ทีประเมินตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี= สิน
ของบริ ษทั ประกันวินาศภัย เพือวัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมันคงทางการเงิ นของ
บริ ษทั ประกันภัยและเพือให้มนใจว่
ั
าบริ ษทั ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญา
ประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู ้ อาประกันภัยซึงจะต้องประเมินโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ทีได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีได้รับการยอมรับ
สมมติฐานทีใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์ จริ งหรื อในกรณี ทีบริ ษ ทั มี
ข้อมู ล ไม่ เพี ย งพออาจอ้า งอิ ง จากประสบการณ์ ข องอุ ตสาหกรรมและปรั บ ให้เ หมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะของพอร์ ตการรับประกันภัยของบริ ษทั นั=น นอกจากนี= มูลค่าสํารองประกันภัย
ดัง กล่ า วจะต้อ งรวมถึ ง ค่ า เผื อความผัน ผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ งให้
เป็ นไปตามทีสํานักงานคปภ. กําหนด
ข้ อสั งเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี= สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความ
แตกต่างระหว่างราคาบัญชี และราคาประเมินของ อย่างมีนยั สําคัญ อันเนื องมากจากวัตถุประสงค์และ
วิธีการทีแตกต่างกันในการประเมินตามทีกล่าวไว้ขา้ งต้น ทั=งนี= ผูท้ ีจะนําข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทํา
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ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคาหนี= สินจากสัญญาประกันภัยทั=งสองให้ถีถ้วน
ก่อนตัดสิ นใจ
6. การลงทุนของบริษัท
บริ ษทั จัดสรรเงินลงทุนตามสิ นทรัพย์ประเภทต่างๆ (Asset Allocation) ตราสารทุน ตราสารหนี= หน่วยลงทุน
และเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินเป็ นการกระจายประเภทของเงินลงทุนตามสัดส่ วน เพือลดความ
เสี ยงและเพิมผลตอบแทนโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนภายใต้ความ
เสี ยงทียอมรับได้ เพือให้เพียงพอต่อภาระการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน โดยลงทุนใน
 เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน และตราสารหนี= ซึ งประกอบด้วย ตราสารหนี= ภาครัฐ ตราสาร
หนี=ภาคเอกชน และหน่วยลงทุนทีมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี=
 ตราสารทุน ซึ งประกอบด้วย หุ ้นสามัญ หน่วยลงทุนทีมีนโยบายการลงทุนในหุ ้น หน่วยลงทุนทีมี
นโยบายการลงทุนในหุ ้นและตราสารหนี= หน่วยลงทุนทีมีนโยบายลงทุนในหุ ้นต่างประเทศ หน่วย
ลงทุ น ที มี น โยบายลงทุ น ในตราสารหนี= ต่ า งประเทศ และหน่ ว ยลงทุ น ที มี น โยบายลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์
กําหนดให้คณะกรรมการลงทุนพิจารณา กําหนด และอนุ มตั ิจาํ นวนเงินลงทุนในสิ นทรั พย์แต่ละประเภท
ตามประกาศคปภ. เรื องการลงทุ นประกอบธุ รกิ จอื นของบริ ษทั ประกันวิ นาศภัย พ.ศ.2556 และกําหนด
นโยบายการว่าจ้างบริ ษทั จัดการให้ดาํ เนินการลงทุนแทนบริ ษทั
บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยสมมติ ฐาน และวิธีการประเมิ นมูลค่าสิ นทรั พย์ลงทุนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ= นสุ ด 31 ธันวาคม 2564 ข้อที 4 เรื อง นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
(https://www.thaivivat.co.th/pdf/Investor/finance/AIA_Q4_2564.pdf)

14
ทั=งนี= สําหรับข้อมูลเชิงปริ มาณมีรายละเอียด ดังนี=
หน่วย : ล้านบาท
มูลค่ า ณ วันที 31 ธันวาคม
รายการ

ปี 2564
ราคาบัญชี ราคาประเมิน

เงินฝากสถาบันการเงิน และบัตรเงิน
ฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี= (พันธบัตร, หุ ้นกู,้
และสลากออมทรัพย์)
ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม)
หน่วยลงทุน
เงินให้กูย้ มื
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวมสิ นทรัพ ย์ ลงทุน

ปี 2563
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

1,594.19

1,595.32

994.72

995.12

2,035.76

2,040.12

1,799.08

1,809.21

636.37
1,556.14
4.07
87.20
5,913.73

636.37
1,556.14
4.07
87.20
5,919.22

485.10
1,556.94
6.23
67.20
4,909.27

676.51
1,556.94
6.26
67.20
5,111.24

7. ผลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์ และอัตราส่ วนต่ างๆ ทีเกียวข้ อง
ในปี 2564 เปรี ยบเทียบปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการรับประกันภัย 5,544.7 ล้านบาท เพิมขึ=น
864.0 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 18.5 ขณะเดียวกันมีรายได้จากการลงทุน 196.3 ล้านบาท เพิมขึ=น 191.4 ล้าน
บาท เนืองจากสภาวะตลาดมีการปรับตัวดีข= ึนทําให้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสามารถทํากําไรจากการลงทุนได้ดี
ขึ=น ในขณะเดียวกันบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน 5,163.6 ล้านบาท
เพิมขึ=น 569.2 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 12.4 ซึ งเพิมขึ=นในอัตราทีตํากว่าการเติบโตของรายได้ ทําให้บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุ ทธิ 472.0 ล้านบาท เพิมขึ=น 394.3 ล้านบาท จากปี ก่อน
ทั=งนี= สําหรับข้อมูลเชิงปริ มาณของงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียด ดังนี=

เบี=ยประกันภัยรับรวม
เบี=ยประกันภัยทีถือเป็ นรายได้ (สุ ทธิ)
รายได้จากการลงทุน และรายได้อืน
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

ปี 2564
5,713.77
5,413.93
206.98
484.63

หน่ วย : ล้ านบาท
ปี 2563
5,333.28
4,536.67
10.39
78.44
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อัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญ (ร้อยละ) ดังนี=
อัตราส่ วนสิ นไหมทดแทน (Loss ratio)
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจ
ประกันภัย (Expense ratio)
อัตราส่ วนรวม (Combined ratio)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่ วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น (Return on
equity)

ปี 2564
53.39

ปี 2563
56.35

39.26
92.65
267.79

41.55
97.90
241.27

30.56

5.87

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
บริ ษ ัท มี น โยบายการรั ก ษาระดับ การดํา รงเงิ น กองทุ น ขั=น ตําตามที กฎหมายกํา หนด ทั=ง นี= มี อัต ราส่ ว น
เงินกองทุนเป้ าหมายในการกํากับดูแล ให้ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 120 เพือเตรี ยมมาตรการแก้ไข เช่น ลดความเสี ยง
ด้านการรับประกัน คัดเลือกความเสี ยงลูกค้าอย่างเข้มงวด ลดความเสี ยงด้านการลงทุนในตราสารทุน เน้น
การลงทุนในตราสารหนี= เพือรับผลตอบแทนทีสมําเสมอ
บริ ษ ทั จัดทํา ประมาณการจํานวนเงิ นกองทุนที สามารถนํา มาใช้สําหรั บ กับ เงิ นกองทุนที ต้องดํารงไว้ใน
ปั จจุ บนั และอนาคต เพือให้สอดคล้องกับแผนธุ รกิ จในระยะกลางและระยะยาว รวมถึ งมี กระบวนการ
ติ ดตามผลรายงานการดํารงเงิ นกองทุนตามกรอบการดํารงเงิ นกองทุนตามระดับความเสี ยง (Risk Based
Capital) อย่างสมําเสมอ
ทั=งนี= สําหรับข้อมูลเชิงปริ มาณมีรายละเอียด ดังนี=

รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หนี=สินรวม
- หนี=สินจากสัญญาประกันภัย
- หนี=สินอืน
ส่ วนของเจ้าของ

ณ วันที 31
2564
9,063.06
6,115.02
4,557.33
1,557.69
2,948.04

หน่ วย : ล้ านบาท
ธันวาคม
2563
8,355.03
5,782.61
4,312.06
1,470.55
2,572.44
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อัตราส่ วนเงินกองทุนชั=นที ทีเป็ นส่ วนของ
เจ้าของต่อเงินกองทุนทีต้องดํารงตาม
กฎหมาย (ร้อยละ)
อัตราส่ วนเงินกองทุนชั=นที ต่อเงินกองทุนที
ต้องดํารงตามกฎหมาย (ร้อยละ)
อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน
(ร้อยละ)
เงินกองทุนทีสามารถนํามาใช้ได้ท= งั หมด
เงินกองทุนทีต้องดํารงตามกฎหมาย
หมายเหตุ

332.30

287.35

332.30

287.35

332.30
2,809.60
845.50

287.35
2,469.08
859.26

- ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนด
ประเภทและชนิ ด ของเงิ น กองทุ น รวมทั=ง หลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื อนไขในการคํา นวณ
เงินกองทุนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย กําหนดให้นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการทีจําเป็ นใน
การกํากับดูแลบริ ษทั ทีมีอตั ราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุนตํากว่าอัตราส่ วนความเพียงพอ
ของเงินกองทุนทีใช้ในการกํากับ (supervisory CAR) ทีกําหนดไว้ในประกาศฯ ได้
- รายการข้างต้นคํานวณโดยใช้มูลค่าตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี= สินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย และ
ประกาศคณะกรรมการกํา กับ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ รกิ จประกันภัย ว่า ด้วยการกํา หนด
ประเภทและชนิ ด ของเงิ น กองทุ น รวมทั=ง หลัก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื อนไขในการคํา นวณ
เงินกองทุนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสํ าหรับรอบปี ปฏิทินทีล่ วงมาทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ ว
บริ ษทั ได้จดั ให้มีผูส้ อบบัญชี ใ นการตรวจสอบงบการเงิ นของบริ ษ ทั เป็ นประจําทุก ปี สําหรั บงบการเงิ น
สํ า หรั บ ปี สิ= น สุ ด 31 ธั น วาคม 2564 และปี ที ผ่ า นมา ผู ้ส อบบัญ ชี ไ ด้ ต รวจสอบงบการเงิ น ของบริ ษ ัท
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้าของ งบ
กระแสเงิ นสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิ น รวมถึ งหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ทีสําคัญ โดยมี
ความเห็นว่างบการเงินข้างต้น แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที
ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(https://www.thaivivat.co.th/pdf/Investor/finance/AIA_Q4_2564.pdf)

