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แบบปผว.	 รายปี 

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายคําสั�งนายทะเบียนที� 72/2563) 

เรื�อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย 

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) 

 

ส่วนที� 1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที�เปิดเผย 

บริษทัได้สอบทานขอ้มูลที�เปิดเผย ด้วยความระมดัระวงั และบริษทัขอรับรองว่า ขอ้มูลดังกล่าวถูกตอ้ง
ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอื้�นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที�ควรตอ้งแจ้งในสาระสําคญั และขอรับรองความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลที�ไดเ้ปิดเผยทุกรายการของบริษทั 
 
 

 
 

  

 ลงนาม .................................................... 
 (นายถวลัย ์วิรานนท)์ 
 กรรมการ 
  
 ลงนาม .................................................... 
 (นางสุเทพี อศัวะธนกุล) 
 กรรมการ 
  
 เปิดเผยขอ้มูล ณ วนัที� 17 พฤษภาคม 2565 
 ขอ้มูลประจาํปี 2564 



2 
 

ส่วนที� � รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล 

1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจเพื�อให้บรรลุเป้าหมายในการ

ประกอบธุรกิจตามที�กําหนดไว้ รวมถึงแสดงข้อมูลเกี�ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะ

ผลิตภัณฑ์และบริการที�สําคัญ ช่องทางการติดต่อกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาที�ใช้ในการเรียกร้อง 

พจิารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 

1.1. ประวัติบริษัท 

บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ก่อตั=งเมื�อ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2494 ไดรั้บเกียรติจาก Mr. B. L. 

Hua ซึ� งในขณะนั=นดาํรงตาํแหน่งประธานหอการคา้ไทย-จีน มาเป็นประธานกรรมการบริษทัฯ ภายใต้

เจตนารมณ์ของผูเ้ริ� มก่อตั=งที�ตระหนักว่า ธุรกิจประกันภยัจะมีบทบาทสําคญัยิ�ง ต่อความมั�นคงของ

ระบบเศรษฐกิจและความผาสุกของสังคมไทย (รายละเอียดเพิ�มเติม https://thaivivat.co.th/th/about.php) 

1.2. นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ 

นโยบาย 

ดาํเนินธุรกิจโดยการนําเสนอผลิตภณัฑ์ประกนัภยัที�หลากหลาย ควบคู่ไปกับบริการที�มีคุณภาพบน

พื=นฐานการบริหารจดัการที�โปร่งใส มี หลกัธรรมาภิบาล และฐานะทางการเงินที�มั�นคงแขง็แรง   

วตัถุประสงค ์

มุ่งเนน้การเป็นหลกัประกนัที�มั�นคงสาํหรับคนไทย มีการบริหารทรัพยสิ์นเป็นเงินสํารองอย่างเพียงพอ

สําหรับหนี= สินและภาระผูกพนัตามสัญญาประกนัภยั รวมถึงการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี�ยง 

ตามกฎหมาย  

กลยทุธ์ 

รับประกันโดยเน้นที�คุณภาพ พร้อมกับหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ที�มีศกัยภาพโดยคาํนึงถึงความ

ตอ้งการของประชาชน โดยพฒันาผลิตภณัฑป์ระกนัภยัและการบริการที�ดี  

1.3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษทัดาํเนินธุรกิจประกนัวินาศภยั โดยแบ่งประเภทของการรับประกนัภยัเป็น การประกนัภยัรถยนต์

การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง และการประกนัภยัเบด็เตลด็ 

(รายละเอียดเพิ�มเติม https://thaivivat.co.th/th/about_business.php) 

1.4. รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที�สําคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี?ยประกันภัยแยก

ตามประเภทของการรับประกันภัย 

บริษทัประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั ซึ�งบริการหลกัของบริษทั แบ่งเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
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1. การประกนัภยัรถยนต ์

- การประกนัภาคบงัคบั (Compulsory insurance) 

- การประกันภาคสมคัรใจ (Voluntary Insurance) โดยแบ่งการประกันภยัในกลุ่มนี=  เป็น 5 

ประเภท ไดแ้ก่ ประเภท 1, ประเภท 2, ประเภท 3, ประเภท 4  และประเภท 5 ซึ� งมีความ

คุม้ครองที�แตกต่างกนั 

2. การประกนัอคัคีภยั คือ การทาํสัญญารับเสี�ยงภยัโดยบริษทัตกลงจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนแก่

ผูเ้อาประกนัในกรณีที�ทรัพยสิ์นที�เอาประกนั ไดเ้กิดความเสียหายอนัเนื�องมาจากเพลิงไหม ้หรือ

ฟ้าผ่า หรือการระเบิดของแก๊สที�ใชป้ระกอบการอุปโภคบริโภค อาจขยายความคุม้ครองไปถึง

เปียกนํ=า ระเบิด จลาจล นดัหยดุงาน ลูกเห็บ นํ=าท่วม แผน่ดินไหว ลมพาย ุภยัอากาศยาน เป็นตน้ 

3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง คือ การทาํสัญญารับเสี�ยงภัยโดยบริษทัตกลงชดใช้ค่า

สินไหมทดแทนแก่ผูเ้อาประกันในกรณีที�ทรัพย์สินที�เอาประกันได้เกิดความเสียหายอัน

เนื�องมาจากการขนส่ง 

4. การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด ซึ� งประกอบด้วยการประกันวินาศภยัอีกมากมายหลายประเภท เช่น  

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, การประกันอุบัติเหตุเดินทาง,  การประกันสุขภาพ, การ

ประกนัภยัชดเชยรายได,้ การประกนัภยัโรคร้ายแรง, การประกนัการเสี�ยงภยัระหว่างก่อสร้าง, 

การประกนัโจรกรรม, การประกนัภยัสุขภาพ และการประกนัภยัอุบติัเหตุและสุขภาพเดินทาง

ต่างประเทศ  เป็นตน้ 

ทั=งนี=  ในปี 2564 บริษทัมีสัดส่วนการรับประกนัภยั ดงันี=  
                         หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
การ

ประกัน
อัคคีภัย 

การ
ประกันภัย
ทางทะเล             
และขนส่ง 

(สินค้า) 

การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

รวม 

ภา
คบั

งค
ับ 

ภา
คส

มัค
รใ

จ 

คว
าม

เสี
ยง

ภัย

ทรั
พย์

สิน
 

วิศ
วก

รร
ม 

อุบั
ติเ

หต
ุส่ว

น

บุค
คล

 

สุข
ภา

พ 

อื�น
 ๆ

จาํนวนเบี=ยประกนัภยัรับ
โดยตรง 177.78 10.59 5,097.46 139.48 31.18 1.14 59.32 131.11 681.59 6,329.65 

สัดส่วนของเบี=ยประกนัภยั 
(ร้อยละ) 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. ช่องทางการติดต่อกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาที�ใช้ในการเรียกร้อง พจิารณาและชดใช้เงินหรือค่า

สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 

1.5.1 ขั?นตอน ระยะเวลา เอกสาร วิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 

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

1.5.2 วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื�องร้องเรียน 

- หน่วยงานรับแจง้อุบติัเหตุ ตลอด kl ชั�วโมง สามารถติดต่อไดที้�เบอร์โทรศพัท ์           

0-2695-0700 

- กรณีขอ้พิพาทหรือร้องเรียน สามารถติดต่อไดที้� หน่วยงานลูกคา้สัมพนัธ์ หรือเบอร์

โทรศพัท ์m-knop-mqqq 

2. กรอบการกํากับดูแลกิจการที�ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการ

ดําเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว 

ประวัติบริษัท 

2.1. กรอบการกํากับดูแลกิจการที�ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

(https://www.thaivivat.co.th/th/pdf/good%20Corporate%20Governance%202018-2-TH.pdf) 

2.2. โครงสร้างองค์กรของบริษัท 

(https://www.thaivivat.co.th/th/about_structure.php) 

2.3. โครงสร้างการจัดการของบริษัท 

(https://www.thaivivat.co.th/th/about_board.php) 

2.4. คณะกรรมการชุดย่อย 

2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

นางปราณี ภาษีผล  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นางพิไล เปี� ยมพงศส์านต ์ กรรมการตรวจสอบ 

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการตรวจสอบ 

มีหนา้ที�รับผิดชอบดงันี=  

 สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเพียงพอ มีระบบการ

ควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงกระบวนการอื�นที� เกี�ยวข้องกับ

มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั�น   
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 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบ

ในการพิจารณาแต่งตั=ง โยกยา้ย เลิกจา้ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 สอบทานการบริหารความเสี�ยงตามกรอบการบริหารความเสี�ยงของบริษทั ว่ามีการ

บริหารความเสี�ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ� งจะส่งผลให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์

ของบริษทั ทั=งในเชิงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน 

 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที�ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของ

บริษทัฯ 

 พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั=งบุคคลซึ� งมีความเป็นอิสระ เพื�อทาํหน้าที�เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว   

 พิจารณาเปิดเผยรายการที� เกี�ยวโยงกัน หรือรายการที�อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

 สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั�น และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 

 จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้น

รายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

นายประพิทย ์ธีระประยติุ รองประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

นางรัชนี วงษกิ์จพฒันา  กรรมการบริหารความเสี�ยง 

นายสมกฤษณ์ สุระชีวะกฤต กรรมการบริหารความเสี�ยง 

นายกนกฉตัร์ ถาวรนนัท ์ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

นางสาวนนัทวนั อรุณพิริยะกุล กรรมการบริหารความเสี�ยง 

นายธนาวุฒิ บุญพุฒ  กรรมการบริหารความเสี�ยง - เลขานุการ 

มีหนา้ที�รับผิดชอบดงันี=  

 กาํหนดนโยบายการบริหารจดัการความเสี�ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
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 ประเมินความเพียงพอของกลยทุธ์การบริหารจดัการความเสี�ยง รวมถึงประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการบริหารจดัการความเสี�ยง โดยขอบเขตของการบริหารจดัการ

ความเสี�ยงตอ้งครอบคลุมกิจกรรมหลกัของบริษทัฯ 

 รายงานผลความคืบหน้าการบริหารจดัการความเสี�ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

อย่างน้อยไตรมาสละ 	 ครั= ง ยกเวน้มีความเสี�ยงที�มีนัยสําคญัให้รายงานโดยตรงต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ 

 กํา หนดนโย บ า ย ก า รบ ริหา รค วาม ต่อ เ นื� อง ท า ง ธุร กิ จ  (Business Continuity 

Management) และจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื�อง (Business 

Continuity Plan) 

2.4.3 คณะกรรมการลงทุน 

นางปราณี ภาษีผล  ประธานกรรมการลงทุน 

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการลงทุน 

นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการลงทุน 

มีหนา้ที�รับผิดชอบดงันี=  

 จดัทาํกรอบนโยบายการลงทุน เพื�อขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 พิจารณาอนุมติัแผนการลงทุนของบริษทัที�สอดคลอ้งกบักรอบนโยบายการลงทุน 

และ นโยบายการบริหารความเสี�ยงรวม 

 กาํกบัดูแลการลงทุนของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการ

บริหารความเสี�ยงรวมระเบียบวิธีปฏิบัติเกี�ยวกับการลงทุน และข้อกาํหนดของ

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

 กาํกับดูแลในเรื� องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ที�เกี�ยวกบัธุรกรรมการลงทุนของบริษทั 

 กาํกบัดูแล ระบบงาน บุคลากร และขอ้มูลที�ใช้ประกอบการลงทุนของบริษทัให้มี

ความเพียงพอต่อการดาํเนินงาน 

 บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที�ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษทัฯ 

 รายงานผลการลงทุนใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งสมํ�าเสมอ 
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2.4.4 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นางพิไล เปี� ยมพงส์สานต ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นางสุเทพี อศัวะธนกุล  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

มีหนา้ที�รับผิดชอบดงันี=  

 ดา้นการสรรหา 

- กาํหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับ

ลกัษณะขององค์กร เช่น พิจารณากรรมการเดิมเพื�อเสนอให้ดาํรงตาํแหน่ง

ต่อ เปิดรับการเสนอชื�อจากผูถื้อหุ้น การใช้บริษทัภายนอกให้ช่วยสรรหา 

การพิจารณาบุคคลจากทาํเนียบกรรมการอาชีพ หรือ การใหก้รรมการแต่ละ

คนเสนอชื�อบุคคลที�เหมาะสม เป็นตน้ 

- ดาํเนินการพิจารณารายชื�อบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อและคดัเลือกบุคคลที�มี

คุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑค์ุณสมบติัที�กาํหนดไว ้

- ตรวจสอบให้รอบคอบว่า บุคคลที�จะถูกเสนอชื�อนั= นมีคุณสมบัติตาม

กฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการ 

- ดาํเนินการทาบทามบุคคลที�มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกับเกณฑ์คุณสมบติัที�

กาํหนดไว ้เพื�อจะไดม้ั�นใจว่าบุคคลดงักล่าวมีความยินดีจะมารับตาํแหน่ง

กรรมการของบริษทั หากไดรั้บการแต่งตั=งจากผูถื้อหุน้ 

- เสนอชื�อใหค้ณะกรรมการเพื�อพิจารณาและบรรจุชื�อในหนงัสือนดัประชุมผู ้

ถือหุน้ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั=งต่อไป 

- คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน อาจได้รับมอบหมายให้

พิจารณาสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง โดยเฉพาะกรรมการผูอ้าํนวยการก็ได ้

 ดา้นการพิจารณาค่าตอบแทน 

- ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที�ใช้อยู่ใน

ปัจจุบนั 

- พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื�นที�อยู่ในอุตสาหกรรม

เดียวกบับริษทั 
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- กาํหนดหลกัเกณฑใ์ห้มีความเหมาะสมเพื�อให้เกิดผลงานตามที�คาดหวงั ให้

มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลที�ช่วยให้งานของบริษัท

ประสบผลสาํเร็จ 

- ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจาํนวนเงิน

และสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบใหมี้ความเหมาะสม  

- พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที�หน่วยงานทางการ

กาํหนดหรือขอ้แนะนาํที�เกี�ยวขอ้ง 

2.4.5 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที�ดี 

นางปราณี ภาษีผล  ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

นายถวลัย ์วิรานนท ์  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

 ดา้นการกาํกบัดููแลกิจการที�ดี 

- จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที� ดี  (Good Corporate Governance 

Policy)  

- พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที�ดีอย่าง

สมํ�าเสมอ  

- จดัทาํรายงานผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีประจาํปีเพื�อรายงาน

คณะกรรมการพร้อมทั=งนําเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพื�อแก้ไข

ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 ดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น 

- จดัทาํนโยบายและแนวปฎิบติัเกี�ยวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น  

- พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการต่อตา้น

การทุจริต คอร์รัปชั�นอยา่งสมํ�าเสมอ  

- จดัทาํรายงานผลการประเมินการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นนประจาํปีเพื�อ

รายงานคณะกรรมการ พร้อมทั=งนาํเสนอความเห็น และขอ้เสนอแนะเพื�อ

แกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 ปฏิบติังานอื�นใด ที�คณะกรรมการมอบหมาย 
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2.5. การสรรหาและการแต่งตั?งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทาํหน้าที�สรรหาบุคคลเพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการให้

เหมาะสมกบัลกัษณะขององคก์ร เช่น พิจารณากรรมการเดิมเพื�อเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งต่อ เปิดรับการ

เสนอชื�อจากผูถื้อหุ้น การใช้บริษทัภายนอกให้ช่วยสรรหา การพิจารณาบุคคลจากทาํเนียบกรรมการ

อาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื�อบุคคลที�เหมาะสม โดยพิจารณาถึงคุณสมบติั ความรู้ 

ประสบการณ์และความสามารถที�เหมาะสม เพื�อนาํเสนอรายชื�อบุคคลที�ไดรั้บคดัเลือกต่อที�ประชุมผูถื้อ

หุน้เพื�อดาํเนินการพิจารณาแต่งตั=งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระและกรรมการของบริษทั  

การคดัเลือกและแต่งตั=งผูบ้ริหาร เป็นอาํนาจหน้าที�ของคณะผูบ้ริหารที�จะพิจารณา โดยพิจารณาถึง

คุณสมบติั ความรู้ ประสบการณ์และความสามารถที�เหมาะสม กบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

2.6. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy) 

การพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�น ๆ สําหรับคณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการต่างๆ 

เป็นการดําเนินการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที�ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาํหนด โดย

พิจารณาจากหนา้ที�ความรับผิดชอบและการทาํงานของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษทัฯ ใน

ปีที�ผ่านมาและเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอื�นที�อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดที�ใกลเ้คียงกนั 

ความรับผิดชอบและผลการปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั=งผลการสํารวจค่าตอบแทน

กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยกาํหนดให้คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดค่าตอบแทน และนาํเสนอเพื�อขออนุมติัจากที�ประชุมผู ้

ถือหุน้ 

3. การบริหารความเสี�ยงขององค์กร (Enterpr ise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์และ

หนี?สิน (Asset Liability Management : ALM) 

3.1. การบริหารความเสี�ยงขององคก์ร (Enterprise Risk Management : ERM) 

บริษทัมีการกาํหนดความเสี�ยงในภาพรวม และกาํหนดระดับความเสี�ยงที�ยอมรับได้ ซึ� งได้รับการ

พิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  และไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี�ยง 

กาํหนดกรอบและกระบวนการบริหารความเสี�ยงของการดาํเนินงานในทุกๆ ดา้นทั�วทั=งองคก์ร และมี

การกาํหนดบทบาท หนา้ที� ของบุคลากรในการดาํเนินงานอย่างชดัเจนเป็นไปตามขอ้กาํหนดมาตรฐาน

ตามกิจกรรมความเสี�ยงหลกัของบริษทั และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทางธุรกิจ 
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บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปีสิ=นสุด 31 ธนัวาคม 2564 ขอ้

ที� 39 เรื�อง ความเสี�ยงของบริษทัประกนัวินาศภยัและนโยบายบริหารความเสี�ยง 

(https://www.thaivivat.co.th/pdf/Investor/finance/AIA_Q4_2564.pdf) 

3.2. การบริหารสินทรัพยแ์ละหนี= สิน (Asset Liability Management : ALM) 

บริษทัฯมีการกาํหนดการถือหลักทรัพย์ระยะสั= น ระยะยาว ระยะเวลาการถือครองสินทรัพย์ ตาม

โครงสร้างการลงทุนที�ถูกกาํหนดไวโ้ดยใหส้อดคลอ้งกบัหนี= สิน มีระบบการควบคุมภายใน การกาํหนด

โครงสร้างและบริหารสัดส่วนเงินทุนที�เป็นไปตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) รวมทั=งมีรายงานการติดตามผลอย่างสมํ�าเสมอ โดยใชม้าตรฐาน

อตัราส่วนทางการเงินขึ=นตํ�าที�กาํหนดไว ้ เช่น อตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนสินทรัพยล์งทุนต่อ

หนี= สินผูเ้อาประกนัภยั เป็นเกณฑช่์วยในการตดัสินใจดาํเนินการ 

ทั=งนี=สาํหรับขอ้มูลเชิงปริมาณใหมี้รายละเอียด ดงันี=  

รายการ ปี 2564 ปี 2563 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
สินทรัพยล์งทุน  
(Total Investment Assets) 5,913.73 5,919.22 4,909.28 5,111.24 
สินทรัพยส์ภาพคล่อง 
(Total Liquid Assets) 5,680.10 5,680.10 4,756.32 4,756.32 
หนี= สินรวม 7,029.90 6,115.02 6,491.80 5,782.61 
หนี= สินตามสัญญาประกนัภยั 5,457.07 4,557.33 5,019.92 4,312.06 

หมายเหตุ 

- ราคาบญัชี หมายถึง สินทรัพยแ์ละหนี= สิน ที�ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยแ์ละหนี= สินที�ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหนี= สินของบริษทั

ประกันวินาศภัย เพื�อว ัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมั�นคงทางการเงินของบริษัท

ประกันภัย และเพื�อให้มั�นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญา

ประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 
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4. ความเสี�ยงจากการรับประกันภัยที�สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน

ของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื�อมโยงของเงินกองทุนและความเสี�ยงจากการรับ

ประกันภัย และการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย 

ทางบริษทัดาํเนินการจดัหาแผนการประกนัภยัต่อไม่ตํ�ากว่าประมาณการความเสียหายจากเหตุการณ์ใดๆที�

ไม่ส่งผลกระทบต่อเงินกองทุนของบริษทั โดยกาํหนดความเสี�ยงสูงสุดที�ยอมรับไดจ้ากประมาณการผลกาํไร

จากการดาํเนินงานในปีนั=นๆ (Risk Tolerance) และจาํนวนเงินการรับเสี�ยงภัยไวเ้อง (Retention Limits) 

เพื�อให้สอดคลอ้งกบัความเสี�ยงที�ยอมรับไดข้องบริษทั (Risk Appetite) การจดัหาประกนัภยัต่อให้เพียงพอ

กบัความเสี�ยงส่วนเกินของบริษทั โดยพิจารณาจากแผนงานและแนวทางการรับประกนัภยัที�ไดรั้บอนุมติัจาก

ผูมี้อาํนาจดาํเนินการ รวมทั=งคดัเลือกบริษทัรับประกนัภยัต่อที�มีสภาพคล่องสูง เพื�อให้บริษทัไดรั้บชาํระค่า

สินไหมทดแทนจากบริษทัรับประกนัภยัต่อ (Reinsurer) อยา่งรวดเร็ว 

ทั=งนี=  สาํหรับขอ้มูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดงันี=  

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ จํานวน 
สาํรองประกนัภยัส่วนที�เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ 386.03 
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 48.26 
เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 0.1 

 

5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี?สินจากสัญญาประกันภัย 

บริษทัฯไดเ้ปิดเผยมูลค่าหนี= สินจากสัญญาประกนัภยัตามราคาบญัชี รวมทั=งวิธีการ และสมมติฐานในการ

ประเมินหนี= สินจากสัญญาประกนัภยัในหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับปีสิ=นสุด 31 ธนัวาคม 2564 ขอ้

ที� 20 เรื�อง หนี= สินจากสัญญาประกนัภยั และ ขอ้ที� 20.4 เรื�อง หลกัเกณฑแ์ละขอ้สมมติ  

(https://www.thaivivat.co.th/pdf/Investor/finance/AIA_Q4_2564.pdf) 
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ทั=งนี=  สาํหรับขอ้มูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดงันี=  

หน่วย : ลา้นบาท 

 
รายการ 

ปี 2564 ปี 2563 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 

หนี?สินจากสัญญาประกันภัย     
สาํรองเบี=ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็น

รายได ้(Premium liabilities) 3,335.94 2,798.99 3,048.58 2,557.93 
สาํรองค่าสินไหมทดแทน (Claim 

liabilities) 2,121.13 1,758.34 1,971.34 1,754.13 

หมายเหตุ 

- ราคาบญัชี หมายถึง มูลค่าหนี= สินจากสัญญาประกันภยั ที�ประเมินตามมาตรฐานการบญัชี มี

วตัถุประสงคห์ลกัเพื�อให้นกัลงทุนผูวิ้เคราะห์ทางการเงินเขา้ใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ

หนี= สินจากสัญญาประกันภยัที�เป็นที�ยอมรับตามหลกัการทางบญัชีในประเทศไทย ซึ� งมูลค่า

ดงักล่าวจะตอ้งผา่นการรับรองจากผูส้อบบญัชีอนุญาตแลว้ 

- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี= สินจากสัญญาประกนัภยั ที�ประเมินตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหนี= สิน

ของบริษทัประกันวินาศภยั เพื�อวตัถุประสงค์หลกัในการกาํกับความมั�นคงทางการเงินของ

บริษทัประกนัภยัและเพื�อให้มั�นใจว่าบริษทัความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญา

ประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยัซึ�งจะตอ้งประเมินโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ที�ไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลกัการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ไดรั้บการยอมรับ 

สมมติฐานที�ใช้ในการประเมินจะตอ้งสอดคลอ้งกบัประสบการณ์จริงหรือในกรณีที�บริษทัมี

ข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับ

ลกัษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกนัภยัของบริษทันั=น นอกจากนี=  มูลค่าสํารองประกนัภยั

ดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื�อความผนัผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ� งให้

เป็นไปตามที�สาํนกังานคปภ. กาํหนด 

ข้อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี= สินจากสัญญาประกนัภยัอาจมีความ

แตกต่างระหว่างราคาบญัชีและราคาประเมินของ อย่างมีนยัสําคญั อนัเนื�องมากจากวตัถุประสงค์และ

วิธีการที�แตกต่างกนัในการประเมินตามที�กล่าวไวข้า้งตน้ ทั=งนี= ผูที้�จะนาํขอ้มูลไปใช้ควรศึกษาและทาํ
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ความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์แนวทางการประเมินราคาหนี= สินจากสัญญาประกนัภยัทั=งสองให้ถี�ถ้วน

ก่อนตดัสินใจ 

6. การลงทุนของบริษัท 

บริษทัจดัสรรเงินลงทุนตามสินทรัพยป์ระเภทต่างๆ (Asset Allocation) ตราสารทุน ตราสารหนี=  หน่วยลงทุน 

และเงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงินเป็นการกระจายประเภทของเงินลงทุนตามสัดส่วน เพื�อลดความ

เสี�ยงและเพิ�มผลตอบแทนโดยมุ่งเนน้ความปลอดภยัของเงินตน้และผลตอบแทนจากการลงทุนภายใตค้วาม

เสี�ยงที�ยอมรับได ้เพื�อใหเ้พียงพอต่อภาระการจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยลงทุนใน 

 เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน และตราสารหนี=  ซึ� งประกอบดว้ย ตราสารหนี=ภาครัฐ ตราสาร

หนี=ภาคเอกชน และหน่วยลงทุนที�มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี=  

 ตราสารทุน ซึ� งประกอบดว้ย หุ้นสามญั หน่วยลงทุนที�มีนโยบายการลงทุนในหุ้น หน่วยลงทุนที�มี

นโยบายการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี=  หน่วยลงทุนที�มีนโยบายลงทุนในหุ้นต่างประเทศ หน่วย

ลงทุนที� มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี= ต่างประเทศ และหน่วยลงทุนที� มีนโยบายลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์

กาํหนดให้คณะกรรมการลงทุนพิจารณา กาํหนด และอนุมติัจาํนวนเงินลงทุนในสินทรัพยแ์ต่ละประเภท 

ตามประกาศคปภ. เรื� องการลงทุนประกอบธุรกิจอื�นของบริษทัประกันวินาศภยั พ.ศ.2556 และกาํหนด

นโยบายการวา่จา้งบริษทัจดัการใหด้าํเนินการลงทุนแทนบริษทั 

บริษทัฯได้เปิดเผยสมมติฐาน และวิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพยล์งทุนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สาํหรับปีสิ=นสุด 31 ธนัวาคม 2564 ขอ้ที� 4 เรื�อง นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

(https://www.thaivivat.co.th/pdf/Investor/finance/AIA_Q4_2564.pdf) 
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ทั=งนี=  สาํหรับขอ้มูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดงันี=  

หน่วย : ลา้นบาท 

 
รายการ 

มูลค่า ณ วันที� 31 ธันวาคม 

ปี 2564 ปี 2563 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
เงินฝากสถาบนัการเงิน และบตัรเงิน

ฝากสถาบนัการเงิน 1,594.19 1,595.32 994.72 995.12 
ตราสารหนี=  (พนัธบตัร, หุ้นกู,้               

และสลากออมทรัพย)์ 2,035.76 2,040.12 1,799.08 1,809.21 
ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนใน

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม) 636.37 636.37 485.10 676.51 
หน่วยลงทุน 1,556.14 1,556.14 1,556.94 1,556.94 
เงินใหกู้ย้มื 4.07 4.07 6.23 6.26 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 87.20 87.20 67.20 67.20 

รวมสินทรัพย์ลงทุน 5,913.73 5,919.22 4,909.27 5,111.24 
 

7. ผลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่าง  ๆที�เกี�ยวข้อง 

ในปี 2564 เปรียบเทียบปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 5,544.7 ลา้นบาท เพิ�มขึ=น 

864.0 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 18.5 ขณะเดียวกนัมีรายไดจ้ากการลงทุน 196.3 ลา้นบาท เพิ�มขึ=น 191.4 ลา้น

บาท เนื�องจากสภาวะตลาดมีการปรับตวัดีขึ=นทาํให ้บริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถทาํกาํไรจากการลงทุนไดดี้

ขึ=น ในขณะเดียวกนับริษทัมีค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 5,163.6 ลา้นบาท 

เพิ�มขึ=น 569.2 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.4 ซึ� งเพิ�มขึ=นในอตัราที�ตํ�ากว่าการเติบโตของรายได ้ทาํให้บริษทั

และบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิ 472.0 ลา้นบาท เพิ�มขึ=น 394.3 ลา้นบาท จากปีก่อน 

ทั=งนี=  สาํหรับขอ้มูลเชิงปริมาณของงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียด ดงันี=  

หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2564 ปี 2563 
เบี=ยประกนัภยัรับรวม 5,713.77 5,333.28 
เบี=ยประกนัภยัที�ถือเป็นรายได ้(สุทธิ) 5,413.93 4,536.67 
รายไดจ้ากการลงทุน และรายไดอื้�น 206.98 10.39 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 484.63 78.44 
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อตัราส่วนทางการเงินที�สาํคญั (ร้อยละ) ดงันี=  

 ปี 2564 ปี 2563 
อตัราส่วนสินไหมทดแทน (Loss ratio) 53.39 56.35 
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินธุรกิจ

ประกนัภยั (Expense ratio) 39.26 41.55 
อตัราส่วนรวม (Combined ratio) 92.65 97.90 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 267.79 241.27 
อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (Return on 

equity) 30.56 5.87 
 

8. ความเพยีงพอของเงินกองทุน 

บริษัทมีนโยบายการรักษาระดับการดํารงเงินกองทุนขั=นตํ�าตามที�กฎหมายกําหนด ทั= งนี= มีอัตราส่วน

เงินกองทุนเป้าหมายในการกาํกบัดูแล ใหไ้ม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 120 เพื�อเตรียมมาตรการแกไ้ข เช่น ลดความเสี�ยง

ดา้นการรับประกนั คดัเลือกความเสี�ยงลูกคา้อย่างเขม้งวด ลดความเสี�ยงดา้นการลงทุนในตราสารทุน เน้น

การลงทุนในตราสารหนี=  เพื�อรับผลตอบแทนที�สมํ�าเสมอ   

บริษทัจัดทาํประมาณการจาํนวนเงินกองทุนที�สามารถนํามาใช้สําหรับกับเงินกองทุนที�ต้องดาํรงไวใ้น

ปัจจุบนัและอนาคต เพื�อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจในระยะกลางและระยะยาว รวมถึงมี กระบวนการ

ติดตามผลรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามกรอบการดาํรงเงินกองทุนตามระดับความเสี�ยง (Risk Based 

Capital) อยา่งสมํ�าเสมอ   

ทั=งนี=  สาํหรับขอ้มูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดงันี=  

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
 ณ วันที� 31  ธันวาคม  

2564 2563 
สินทรัพยร์วม 9,063.06 8,355.03 
หนี= สินรวม   6,115.02 5,782.61 

- หนี= สินจากสัญญาประกนัภยั  4,557.33 4,312.06 
   - หนี= สินอื�น  1,557.69 1,470.55 
ส่วนของเจา้ของ  2,948.04 2,572.44 
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อตัราส่วนเงินกองทุนชั=นที� 	 ที�เป็นส่วนของ
เจา้ของต่อเงินกองทุนที�ตอ้งดาํรงตาม
กฎหมาย (ร้อยละ)  332.30 287.35 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั=นที� 	 ต่อเงินกองทุนที�
ตอ้งดาํรงตามกฎหมาย (ร้อยละ) 332.30 287.35 

อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน    
(ร้อยละ) 332.30 287.35 

เงินกองทุนที�สามารถนาํมาใชไ้ดท้ั=งหมด  2,809.60 2,469.08 
เงินกองทุนที�ตอ้งดาํรงตามกฎหมาย  845.50 859.26 

หมายเหตุ 

- ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการกาํหนด

ประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั= งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขในการคาํนวณ

เงินกองทุนของบริษทัประกนัวินาศภยั กาํหนดใหน้ายทะเบียนอาจกาํหนดมาตรการที�จาํเป็นใน

การกาํกบัดูแลบริษทัที�มีอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตํ�ากว่าอตัราส่วนความเพียงพอ

ของเงินกองทุนที�ใชใ้นการกาํกบั (supervisory CAR) ที�กาํหนดไวใ้นประกาศฯ ได ้

- รายการขา้งตน้คาํนวณโดยใชมู้ลค่าตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหนี= สินของบริษทัประกนัวินาศภยั และ

ประกาศคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัว่าด้วยการกําหนด

ประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั= งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื�อนไขในการคํานวณ

เงินกองทุนของบริษทัประกนัวินาศภยั 

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับรอบปีปฏิทินที�ล่วงมาที�ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง

ความเห็นแล้ว 

บริษทัได้จดัให้มีผูส้อบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัเป็นประจาํทุกปี สําหรับงบการเงิน

สําหรับปีสิ= นสุด 31 ธันวาคม 2564 และปีที�ผ่านมา ผู ้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท 

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของ งบ

กระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สําคญั โดยมี

ความเห็นว่างบการเงินขา้งตน้ แสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามที�

ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

(https://www.thaivivat.co.th/pdf/Investor/finance/AIA_Q4_2564.pdf) 


