


ส่วนที� 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล 

1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจเพื%อให้บรรลุเป้าหมายในการประกอบ

ธุรกิจตามที%กาํหนดไว้ รวมถงึแสดงข้อมูลเกี%ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะผลิตภณัฑ์

และบริการที%สาํคัญ ช่องทางการติดต่อกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาที%ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้

เงนิหรือค่าสนิไหมทดแทนตามสัญญาประกันภยั 

 

1.1 ประวัติบริษัท 

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

     

1.2 นโยบาย วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ   

            นโยบาย 

ดําเนินธุรกิจโดยการนําเสนอผลติภณัฑ์ประกนัภยัที-หลากหลาย ควบคูไ่ปกบับริการที-มีคณุภาพบนพื 7นฐานการบริหาร

จดัการที-โปร่งใส มี หลกัธรรมาภิบาล และฐานะทางการเงินที-มั-นคงแข็งแรง   

วตัถปุระสงค์ 

มุ่งเน้นการเป็นหลกัประกนัที-มั-นคงสําหรับคนไทย มีการบริหารทรัพย์สินเป็นเงินสํารองอย่างเพียงพอสําหรับหนี 7สิน

และภาระผกูพนัตามสญัญาประกนัภยั รวมถึงการดํารงเงินกองทนุตามระดบัความเสี-ยง  ตามกฏหมาย  

กลยทุธ์ 

รับประกันโดยเน้นที-คุณภาพ พร้อมกับหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ที-มีศักยภาพโดยคํานึงถึงความต้องการของ

ประชาชน โดยพฒันาผลติภณัฑ์ประกนัภยัและการบริการที-ด ี

 

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

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

 

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภณัฑ์ บริการที%สาํคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี 7ยประกันภยั  

 บริษัทประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั ซึ-งบริการหลกัของบริษัท แบง่เป็น 4 ประเภท ได้แก ่

1. การประกนัภยัรถยนต์ 

- การประกนัภาคบงัคบั (Compulsory insurance) 

- การประกนัภาคสมคัรใจ (Voluntary Insurance) โดยแบ่งการประกนัภยัในกลุม่นี 7 เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

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



2. การประกนัอคัคีภยั คือ การทําสญัญารับเสี-ยงภยัโดยบริษัทตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ เอาประกนัใน

กรณีที-ทรัพย์สนิที-เอาประกนั ได้เกิดความเสยีหายอนัเนื-องมาจากเพลงิไหม้ หรือฟ้าผ่า หรือการระเบิดของแก๊สที-

ใช้ประกอบการอปุโภคบริโภค อาจขยายความคุ้มครองไปถึงเปียกนํ 7า   ระเบิด   จลาจล   นดัหยดุงาน  ลกูเห็บ  

นํ 7าทว่ม แผน่ดินไหว ลมพาย ุภยัอากาศยาน เป็นต้น 

3. การประกนัภยัทางทะเลและขนสง่ คือ การทําสญัญารับเสี-ยงภยัโดยบริษัทตกลงชดใช้คา่สนิไหมทดแทนแก่ผู้ เอา

ประกนัในกรณีที-ทรัพย์สนิที-เอาประกนัได้เกิดความเสยีหายอนัเนื-องมาจากการขนสง่ 

4. การประกันภยัเบ็ดเตล็ด ซึ-งประกอบด้วยการประกันวินาศภยัอีกมากมายหลายประเภท เช่น  การประกัน

อบุตัิเหตสุว่นบคุคล, การประกนัอุบตัิเหตเุดินทาง,  การประกนัสขุภาพ, การประกนัภยัชดเชยรายได้, การ

ประกนัภยัโรคร้ายแรง, การประกนัการเสี-ยงภยัระหว่างก่อสร้าง, การประกนัโจรกรรม, การประกนัภยัสขุภาพ 

และการประกนัภยัอบุตัิเหตแุละสขุภาพเดินทางตา่งประเทศ  เป็นต้น 

(https://www.thaivivat.co.th/th/pdf/Investor/ANNUAL%20REPORT%2056-

1%202018_NTH.pdf) 

 

ทั 7งนี 7 ในปี 2561 บริษัทมีสดัสว่นการรับประกนัภยั ดงันี 7 

                         หนว่ย : ล้านบาท 
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จํานวนเบี 7ยประกนัภยั
รับโดยตรง 156.98 10.39 94.97 3,149.27 26.83 2.08 53.19 91.44 564.80 4,150.00 

สดัสว่นของเบี 7ย
ประกนัภยั (ร้อยละ) 3.78 0.25 2.29 75.89 0.65 0.05 1.28 2.20 13.61 100.00 

 

1.5 ช่องทางการติดต่อกับบริษัท วธีิการและระยะเวลาที%ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณาและชดใช้เงนิหรือค่า

สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภยั 

1.5.1 ขั 7นตอน ระยะเวลา เอกสาร วิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภยั 

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

1.5.2 วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที%เกี%ยวข้อง กรณีมีข้อพพิาทหรือเรื%องร้องเรียน 



- หนว่ยงานรับแจ้งอบุตัิเหต ุตลอด 24 ชั-วโมง สามารถตดิตอ่ได้ที-เบอร์โทรศพัท์ 0-2695-0700 

- กรณีข้อพิพาทหรือร้องเรียน สามารถติดตอ่ได้ที- หนว่ยงานลกูค้าสมัพนัธ์ หรือเบอร์โทรศพัท์  

0-2695-0777 

2. กรอบการกาํกับดแูลกจิการที%ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถงึกระบวนการในการ

ดาํเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว 

2.1 กรอบการกาํกับดแูลกจิการที%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 

นายพิศษิฐ เศรษฐวงศ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นางพิไล เปี- ยมพงศ์สานต์  กรรมการตรวจสอบ 

นางปราณี ภาษีผล   กรรมการตรวจสอบ 

2.4.2 คณะกรรมการลงทนุ 

นายชลอ เฟื- องอารมย์  ประธานกรรมการลงทนุ 

นางปราณี ภาษีผล                 กรรมการลงทนุ 

นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  กรรมการลงทนุ 

2.4.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

นายพิศษิฐ เศรษฐวงศ์  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

นางพิไล เปี- ยมพงส์สานต์  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

นายถวลัย์ วิรานนท์  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

นางสเุทพี อศัวะธนกลุ  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2.4.4 คณะกรรมการบริหารความเสี-ยง 

  นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ประธานกรรมการบริหารความเสี-ยง  

นายประพิทย์ ธีระประยตุ ิ  รองประธานกรรมการบริหารความเสี-ยง 

นางรัชนี วงษ์กิจพฒันา  กรรมการบริหารความเสี-ยง         

นางสาวลสัพรรณ เติมทองไชย กรรมการบริหารความเสี-ยง  



นายกนกฉตัร์ ถาวรนนัท์  กรรมการบริหารความเสี-ยง 

นางสาวนนัทวนั อรุณพิริยะกลุ กรรมการบริหารความเสี-ยง 

นายธนาวฒุิ บญุพฒุ  กรรมการบริหารความเสี-ยง           

นางสาวดษุฎี วรรณคลํ 7า  กรรมการบริหารความเสี-ยง         
 

2.5 การสรรหาและการแต่งตั 7งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร 

           กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนทําหน้าที-สรรหาบคุคลเพื-อดํารงตําแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกบัลกัษณะ

ขององค์กร เช่น พิจารณากรรมการเดิมเพื-อเสนอให้ดํารงตําแหนง่ตอ่ เปิดรับการเสนอชื-อจากผู้ ถือหุ้น การใช้บริษัทภายนอกให้

ช่วยสรรหา การพิจารณาบุคคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื-อบุคคลที-เหมาะสม โดย

พิจารณาถึงคุณสมบตัิ ความรู้ ประสบการณ์และความสามารถที-เหมาะสม เพื-อนําเสนอรายชื-อบุคคลที-ได้รับคดัเลือกต่อที-

ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื-อดําเนินการพิจารณาแตง่ตั 7งบคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัท  

 การคดัเลอืกและแตง่ตั 7งผู้บริหาร เป็นอํานาจหน้าที-ของคณะผู้บริหารที-จะพิจารณา โดยพิจารณาถึงคณุสมบตัิ ความรู้ 

ประสบการณ์และความสามารถที-เหมาะสม กบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 

2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 

การพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื-นๆ สําหรับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการต่างๆ เป็นการ

ดําเนินการให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที-ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด โดยพิจารณาจากหน้าที-ความรับผิดชอบและ

การทํางานของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที-ผ่านมาและเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื-นที-อยู่ใน

อตุสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดที-ใกล้เคียงกนั ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัิหน้าที-ของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั 7งผล

การสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยกําหนดให้คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณากําหนดคา่ตอบแทน และนําเสนอเพื-อขออนมุตัิจากที-ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

3. การบริหารความเสี%ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์และหนี 7สิน 

(Asset Liability Management : ALM) 

3.1 การบริหารความเสี%ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)  

   บริษัทมีการกําหนดความเสี-ยงในภาพรวม และกําหนดระดบัความเสี-ยงที-ยอมรับได้ ซึ-งได้รับการพิจารณาอนมุตัิจาก

คณะกรรมการบริษัท  และได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี-ยง กําหนดกรอบและกระบวนการบริหารความ

เสี-ยงของการดําเนินงานในทกุๆ ด้านทั-วทั 7งองค์กร และมีการกําหนดบทบาท หน้าที- ของบคุลากรในการดาํเนินงานอยา่งชดัเจน

เป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐานตามกิจกรรมความเสี-ยงหลกัของบริษัท และสอดคล้องกบักลยทุธ์ทางธุรกิจ  



บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินสาํหรับปีสิ 7นสดุ 31 ธนัวาคม 2561 ข้อที- 32 ความ

เสี-ยงของบริษัทประกนัวินาศภยัและนโยบายบริหารความเสี-ยง 

(https://www.thaivivat.co.th/pdf/Investor/finance/Q4_61TH.pdf) 

3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนี 7สิน (Asset Liability Management : ALM) 

  บริษัทมีการกําหนดการถือหลกัทรัพย์ระยะสั 7น ระยะยาว ระยะเวลาการถือครองสนิทรัพย์ ตามโครงสร้างการลงทนุที-

ถกูกําหนดไว้โดยให้สอดคล้องกบัหนี 7สนิ มีระบบการควบคมุภายใน การกําหนดโครงสร้างและบริหารสดัสว่นเงินทนุที-เป็นไป

ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) รวมทั 7งมีรายงานการติดตามผล

อยา่งสมํ-าเสมอ โดยใช้มาตรฐานอตัราสว่นทางการเงินขึ 7นตํ-าที-กําหนดไว้ เช่น อตัราสว่นสภาพคลอ่ง อตัราสว่นสนิทรัพย์ลงทนุ

ตอ่หนี 7สนิผู้ เอาประกนัภยั เป็นเกณฑ์ช่วยในการตดัสนิใจดําเนินการ  

 

ทั 7งนี 7 สาํหรับข้อมลูเชิงปริมาณมีรายละเอยีด ดงันี 7  

หนว่ย : ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2560 

ราคาบัญช ี ราคาประเมิน ราคาบัญช ี ราคาประเมิน 
สนิทรัพย์ลงทนุ* 
(Total Investment Assets) 3,458.77 3,708.27 3,235.19 

 
3,480.99 

สนิทรัพย์สภาพคลอ่ง 
(Total Liquid Assets) 3,430.63 3,430.96 3,209.39 

 
3,212.89 

หนี 7สนิรวม 4,394.33 4,003.32 4,037.24 3,659.85 
หนี 7สนิตามสญัญาประกนัภยั** 2,725.48 2,384.78 2,347.95 2,008.08 
* การจดักลุม่สินทรัพย์ลงทนุในแบบ ปผว. รายปี เป็นการจดัประเภทตามลกัษณะสินทรัพย์ ซึ-งเป็นไปตามวิธีการของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัและ
สง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
** หนี 7สินตามสญัญาประกนัภยั แสดงด้วยยอดสทุธิจากสว่นที-เอาประกนัภยัต่อ 

 
4. ความเสี%ยงจากการรับประกันภัยที%สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน

ของบริษัท การบริหารจัดการประกันภยัต่อ ความเชื%อมโยงของเงนิกองทุนและความเสี%ยงจากการรับประกันภยั 

และความกระจุกตัวจากการรับประกันภยั 

ทางบริษัทดําเนินการจดัหาแผนการประกนัภยัตอ่ไมต่ํ-ากวา่ประมาณการความเสยีหายจากเหตกุารณ์ใดๆที-ไมส่ง่ผล

กระทบตอ่เงินกองทนุของบริษัท โดยกําหนดความเสี-ยงสงูสดุที-ยอมรับได้จากประมาณการผลกําไรจากการดาํเนินงานในปีนั 7นๆ 

(Risk Tolerance) และจํานวนเงินการรับเสี-ยงภยัไว้เอง (Retention Limits) เพื-อให้สอดคล้องกบัความเสี-ยงที-ยอมรับได้ของบริษัท 

(Risk Appetite) การจดัหาประกนัภยัตอ่ให้เพียงพอกบัความเสี-ยงสว่นเกินของบริษัท โดยพิจารณาจากแผนงานและแนวทางการ



รับประกนัภยัที-ได้รับอนมุตัิจากผู้มีอํานาจดาํเนินการ รวมทั 7งคดัเลอืกบริษัทรับประกนัภยัตอ่ที-มีสภาพคลอ่งสงู เพื-อให้บริษัทได้รับ

ชําระคา่สนิไหมทดแทนจากบริษัทรับประกนัภยัตอ่ (Reinsurer) อยา่งรวดเร็ว  

ทั 7งนี 7 สาํหรับข้อมลูเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดงันี 7 

หนว่ย : ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2560 

ราคาบัญช ี ราคาประเมิน ราคาบัญช ี ราคาประเมิน 
สาํรองประกนัภยัสว่นที-เรียกคืน
จากบริษัทประกนัภยัตอ่  408.45 

 
367.29 476.37 

 
459.53 

เงินค้างรับจากการประกนัภยัตอ่ 215.92 215.92 52.07 52.07 
 

5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี 7สินจากสัญญาประกันภยั 

 บริษัทได้เปิดเผยมลูคา่หนี 7สนิจากสญัญาประกนัภยัตามราคาบญัชี รวมทั 7งวิธีการ และสมมตฐิานในการประเมิน

หนี 7สนิจากสญัญาประกนัภยัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินสาํหรับปีสิ 7นสดุ 31 ธนัวาคม 2561 ข้อที- 17 เรื-องหนี 7สนิจาก

สญัญาประกนัภยัตอ่ และข้อที- 17.4 เรื-องหลกัเกณฑ์และข้อสมมติ 

(https://www.thaivivat.co.th/pdf/Investor/finance/Q4_61TH.pdf) 

 

ทั 7งนี 7 สาํหรับข้อมลูเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดงันี 7 

หนว่ย : ล้านบาท 
 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2560 

ราคาบัญช ี ราคาประเมิน ราคาบัญช ี ราคาประเมิน 
หนี 7สนิจากสัญญาประกนัภยั*     
สาํรองเบี 7ยประกนัภยัที-ยงัไมถื่อเป็นรายได้  
(Premium liabilities) 

 
1,650.69 

 
1,360.05 

 
1,367.01 

 
1,125.14 

สาํรองคา่สนิไหมทดแทน  
(Claim liabilities) 

 
1,074.79 

 
1,024.73 

 
980.94 

 
882.94 

* หนี 7สินตามสญัญาประกนัภยั แสดงด้วยยอดสทุธิจากสว่นที-เอาประกนัภยัต่อ 

 

6. การลงทุนของบริษัท 

บริษัทจดัสรรเงินลงทนุตามสนิทรัพย์ประเภทตา่งๆ (Asset Allocation) ตราสารทนุ ตราสารหนี 7 หน่วยลงทนุ และเงิน

ฝากธนาคารและสถาบนัการเงินเป็นการกระจายประเภทของเงินลงทนุตามสดัสว่น เพื-อลดความเสี-ยงและเพิ-มผลตอบแทนโดย



มุง่เน้นความปลอดภยัของเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทนุภายใต้ความเสี-ยงที-ยอมรับได้ เพื-อให้เพียงพอตอ่ภาระการจา่ย

คา่สนิไหมทดแทน 

โดยลงทุนในเงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน และตราสารหนี 7 ซึ-งประกอบด้วย ตราสารหนี 7ภาครัฐ ตราสารหนี 7

ภาคเอกชน และหนว่ยลงทนุที-มีนโยบายการลงทนุในตราสารหนี 7 

ลงทนุในตราสารทนุ ซึ-งประกอบด้วย หุ้นสามญั หนว่ยลงทนุที-มีนโยบายการลงทนุในหุ้น หนว่ยลงทนุที-มีนโยบายการ

ลงทุนในหุ้นและตราสารหนี 7 หน่วยลงทุนที-มีนโยบายลงทุนในหุ้นต่างประเทศ หน่วยลงทุนที-มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี 7

ตา่งประเทศ และหนว่ยลงทนุที-มีนโยบายลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

กําหนดให้คณะกรรมการลงทนุพิจารณา กําหนด และอนมุตัิจํานวนเงินลงทนุในสนิทรัพย์แตล่ะประเภท ตามประกาศ 

คปภ. เรื-องการลงทนุประกอบธุรกิจอื-นของบริษัทประกนัวินาศภยั พ.ศ.2556 และกําหนดนโยบายการว่าจ้างบริษัทจดัการให้

ดําเนินการลงทนุแทนบริษัท 

 บริษัทได้เปิดเผยสมมตฐิาน และวิธีการประเมินมลูคา่สนิทรัพย์ลงทนุในหมายเหตปุระกอบงบการเงินสาํหรับปีสิ 7นสดุ 

31 ธนัวาคม 2561 ข้อที- 4 เรื-องนโยบายการบญัชีที-สาํคญั 

(https://www.thaivivat.co.th/pdf/Investor/finance/Q4_61TH.pdf) 

 

ทั 7งนี 7 สาํหรับข้อมลูเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดงันี 7 

หนว่ย : ล้านบาท 
 

รายการ 
มูลค่า ณ วนัที% 31 ธันวาคม 

ปี 2561 ปี 2560 
ราคาบัญช ี ราคาประเมิน ราคาบัญช ี ราคาประเมิน 

เงินฝากสถาบนัการเงิน และบตัรเงินฝาก
สถาบนัการเงิน 

 
391.36 

 
391.36 

 
351.69 

 
350.85 

ตราสารหนี 7 (พนัธบตัร, หุ้นกู้ , ตัrวแลกเงิน 
และสลากออมทรัพย์) 

 
1,120.00 

 
1,120.34 

 
930.71 

 
935.94 

ตราสารทนุ (ไมร่วมเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย
และบริษัทร่วม) 

 
343.38 

 
343.38 

 
404.97 

 
404.97 

หนว่ยลงทนุ 1,593.14 1,593.14 1,537.81 1,537.81 
เงินให้กู้ยืม 7.17 7.22 5.72 5.72 
ใบสาํคญัแสดงสทิธิการซื 7อหุ้น - - 0.57 0.57 
เงินลงทนุอื-น 3.72 252.83 3.72 245.09 
รวมสินทรัพย์ลงทุน 3,458.77 3,708.27 3,235.19 3,480.99 

 



7. ผลการดาํเนินงานของบริษัทประกันภยั รวมถงึผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนที%เกี%ยวข้อง 

    ในปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 บริษัทมีเบี 7ยประกันภยัที-ถือเป็นรายได้สทุธิเพิ-มขึ 7น 466.33 ล้านบาท คิดเป็น 

18.59% และมีรายได้จากการลงทนุและรายได้อื-นลดลง 69.30 ล้านบาท คิดเป็น 71.50% อนัเนื-องมาจากสภาวะตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในปัจจบุนั  สง่ผลให้ในปี 2561 บริษัทมีกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเพิ-มขึ 7นจากปีผา่นมา 81.12 ล้าน

บาท 

 

ทั 7งนี 7 สาํหรับข้อมลูเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดงันี 7 

 หนว่ย : ล้านบาท 
รายการ ปี 2561 ปี 2560 

เบี 7ยประกนัภยัรับรวม 3,259.00 2,697.87 
เบี 7ยประกนัภยัที-ถือเป็นรายได้ (สทุธิ) 2,975.31 2,508.98 
รายได้จากการลงทนุ และรายได้อื-น 269.64 325.22 
กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 115.37 34.25 

 

อตัราสว่นทางการเงินที-สาํคญั (ร้อยละ) ดงันี 7 

อัตราส่วน ปี 2561 ปี 2560 
อตัราสว่นสนิไหมทดแทน (Loss ratio) 51.85 56.88 
อตัราสว่นคา่ใช้จา่ยในการดําเนินธุรกิจประกนัภยั 
(Expense ratio) 

 
43.60 

 
44.87 

อตัราสว่นรวม (Combined ratio) 95.46 101.75 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity ratio) 293.02 275.03 
อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  
(Return on equity) 

 
9.54 

 
3.01 

 

8. ความเพียงพอของเงนิกองทุน 

บริษัทมีนโยบายการรักษาระดบัการดาํรงเงินกองทนุขั 7นตํ-าตามที-กฎหมายกําหนด ทั 7งนี 7มีอตัราสว่นเงินกองทนุเป้าหมายใน

การกํากบัดแูล ให้ไมต่ํ-ากวา่ร้อยละ 140 เพื-อเตรียมมาตรการแก้ไข เช่น ลดความเสี-ยงด้านการรับประกนั คดัเลอืกความเสี-ยง

ลกูค้าอยา่งเข้มงวด ลดความเสี-ยงด้านการลงทนุในตราสารทนุ เน้นการลงทนุในตราสารหนี 7 เพื-อรับผลตอบแทนที-สมํ-าเสมอ   



บริษัทจดัทําประมาณการจํานวนเงินกองทนุที-สามารถนํามาใช้สาํหรับกบัเงินกองทนุที-ต้องดํารงไว้ในปัจจบุนัและอนาคต 

เพื-อให้สอดคล้องกบัแผนธุรกิจในระยะกลางและระยะยาว รวมถงึม ีกระบวนการติดตามผลรายงานการดาํรงเงินกองทนุตาม

กรอบการดาํรงเงินกองทนุตามระดบัความเสี-ยง (Risk Based Capital) อยา่งสมํ-าเสมอ   

ทั 7งนี 7 สาํหรับข้อมลูเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดงันี 7 

 

 หนว่ย : ล้านบาท 
 

รายการ 
ณ 31 ธันวาคม 

ปี 2561 ปี 2560 
สนิทรัพย์รวม 6,063.04 5,611.04 
หนี 7สนิรวม 4,003.32 3,659.85 
- หนี 7สนิจากสญัญาประกนัภยั 2,752.08 2,467.62 
- หนี 7สนิอื-น 1,251.24 1,192.23 

สว่นของเจ้าของ 2,059.72 1,951.19 
อตัราสว่นความเพียงพอของเงินกองทนุ (ร้อยละ) 403.03 331.63 
เงินกองทนุที-สามารถนํามาใช้ได้ทั 7งหมด 1,977.25 1,865.86 
เงินกองทนุที-ต้องดํารงตามกฎหมาย 490.59 562.62 
 

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับรอบปีปฎิทินที% ล่วงมาที% ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง

ความเห็นแล้ว  

 บริษัทได้จดัให้มีผู้สอบบญัชีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นประจําทกุปี สําหรับงบการเงินสําหรับปีสิ 7นสดุ 

31 ธนัวาคม 2561 และปีที-ผา่นมา ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี-ยนแปลงสว่นของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที-สําคญั โดยมีความเห็นว่างบการเงินข้างต้น แสดงฐานะการเงิน ผลการ

ดําเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที-ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเ งิน 

(https://www.thaivivat.co.th/pdf/Investor/finance/Q4_61TH.pdf) 

      


