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พนั กก งานตรวจสอบอุ
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หตุ

พนักงานตรวจสอบ
อุพนับัตกิงานตรวจสอบ
เหตุกวา

อุบัติเหตุกวา
1,500
คน

1,500 คน
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วิิริิยะประกัันภััย
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ขอบคุณที่เช�่อใจ ใหเราดูแลประกันภัยใหคุณ
ขอบคุณที่เช�่อใจ ใหเราดูแลประกันภัยใหคุณ

ตั ว แทน/ นายหน า ประกั น ว� น าศภั ย
ตัวแทน/ นายหนาประกันว�นาศภัย

ตัวและนายหน
แทน และนายหน
ตัวแทน
า า
ประกันวินาศภัยกวา
ประกันวินาศภัยกวา

9,000คน คน
9,000
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วิิริิยะประกัันภััย
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ราดูแแลรถที
ลรถที่ค่คุณุณรักรัก
ขอบคุณณทีที่ว่วางใจ
างใจ ใหเราดู
นภันยภัย
ศูศูนยซซออมมาตรฐานว�
มมาตรฐานว�ิร�ยิระประกั
�ยะประกั
ศูศูนนยยซซออมผู

แ
ทนจำหน
าย าย
มผูแทนจำหน

ศูนยซอมมาตรฐาน
ริยะประกันภัย/
ศูนยซอวิศูมมาตรฐาน
นยซอมผูแทนจำหนาย

วิริยะประกันภัย/
ศูนยซอกวมผูา แทนจำหนายแหง

600

กวา

600 แหง
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ขอบคุ
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ะประกันนภัภัยยดูดูแแลคุ
ใหใหวว�ร�ร�ย�ยะประกั
ลคุณ
ณมาตลอด
มาตลอด73
73ปป
พนักงานว�ร�ยะประกันภัย

พนักงานว�ร�ยะประกันภัย

พนักงานวิริยะประกันภัย

6,500 คน

พนักงานวิริยะประกันภัย
กวา

กวา

6,500 คน
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สารจากกรรมการผู้้�จััดการ

ภาพรวมเศรษฐกิิจไทยในปีี 2562 มีีการขยายตััวลดลงจากปีีก่่อน สืืบเนื่่�องจากปริิมาณการค้้าโลก
ที่่�ชะลอตััวลงจากสงครามการค้้าระหว่่างจีีนและสหรััฐอเมริิกา ส่่งผลให้้อััตราการเติิบโต GDP ของ
ประเทศไทยลดลงมาต่ำำ��สุุดในรอบ 5 ปีี สำำ�หรัับธุุรกิิจประกัันวิินาศภััยมีีอััตราการเติิบโตร้้อยละ 6.1 2
ซึ่่�งลดลงจากปีีก่่อนหน้้า เป็็นผลกระทบมาจากกำำ�ลัังซื้้�อของผู้้�บริิโภคที่่�ลดลงตามภาวะเศรษฐกิิจโลก
อย่่างไรก็็ตาม แม้้ยอดขายของ บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) จะมีีอััตราการเติิบโต
เพีียงร้้อยละ 2.6 แต่่บริิษััทฯ ก็็ยัังสามารถครองส่่วนแบ่่งการตลาดประกัันวิินาศภััยอัันดัับ 1 ต่่อเนื่่�อง
เป็็นปีีที่่� 28 อัันเป็็นผลจากการที่่�บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นพััฒนาการบริิการและแนวทางการรัับประกััน
ความเสี่่�ยงภััยเสมอมา ทำำ�ให้้ผู้้�เอาประกัันภััยและพัันธมิิตรทางธุุรกิิจมอบความไว้้วางใจให้้กัับบริิษััทฯ
มาอย่่างต่่อเนื่่�อง
การบริิหารงานในรอบปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้พััฒนานวััตกรรมเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน
3 ด้้าน ได้้แก่่
•	การพััฒนาเทคโนโลยีีเพื่่�อการวิิเคราะห์์และใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููล (Big Data and Data
		 Driven Technology) ซึ่่�งจะเป็็นเครื่่�องมืือช่่วยให้้บริิษััทฯ เข้้าใจและตอบสนองความต้้องการ
		 ของลููกค้้าและคู่่�ค้้าได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
•	การพััฒนาเทคโนโลยีีเพื่่�อการเชื่่�อมต่่อทางธุุรกิิจกัับคู่่�ค้้าผ่่าน Application Programming
		 Interface (API) เพื่่�อเอื้้�อประโยชน์์ให้้บริิษััทฯ สามารถเชื่่�อมโยงและเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมาย
		ผ่่านพัันธมิิตรทางธุุรกิิจหรืือคู่่�ค้้าในระยะเวลาอัันรวดเร็็ว
•	การพััฒนาเทคโนโลยีีเพื่่�อให้้บริิการสิินไหมทดแทน โดยคััดสรรเทคโนโลยีีที่่�เหมาะสม
		 เข้้ามาอำำ�นวยความสะดวกให้้กัับลููกค้้า ได้้แก่่ การทำำ�เคลมนััดหมายผ่่านวิิดีีโอคอล
		 เพื่่�อลดเวลาการตรวจสอบความเสีียหายให้้กัับผู้้�เอาประกัันภััย เป็็นต้้น
แนวโน้้มการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ในปีี 2563 จะเป็็นปีีแห่่งความท้้าทายและผัันผวนอย่่างมาก
จากผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 ซึ่่�งส่่งผลต่่อระบบเศรษฐกิิจและอุุตสาหกรรมในทุุกภููมิิภาค
ทั่่�วโลก และยัังไม่่สามารถคาดการณ์์ ได้้ว่่าจะสิ้้�นสุุดเมื่่�อใด ทำำ�ให้้บริิษััทฯ ต้้องติิดตาม ประเมิิน
สถานการณ์์และปรัับตััวอย่่างรวดเร็็วเพื่่�อลดผลกระทบจากภาวะวิิกฤต ด้้วยการบริิหารจััดการและ

วิิริิยะประกัันภััย

การกำำ�กัับดููแลที่่�คล่่องตััวมีีประสิิทธิิภาพ จากนโยบายการบริิหารแบบกระจายอำำ�นาจและยึึดถืือ
ความเป็็นธรรมต่่อทุุกภาคส่่วนในสัังคม และยัังคงเน้้นการพััฒนาเทคโนโลยีีที่่�เหมาะสมตามการเข้้าสู่่�
ยุุคดิิจิิทััล เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของผู้้�เอาประกัันภััยให้้เข้้าถึึงบริิการประกัันภััยได้้อย่่าง
สะดวกรวดเร็็วและเป็็นธรรม
ในนามคณะกรรมการ บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) ขอแสดงความขอบคุุณมายััง
ผู้้�เอาประกัันภััย ตััวแทน นายหน้้าและพัันธมิิตรทุุกภาคส่่วน ที่่�มอบความเชื่่�อมั่่�นไว้้วางใจ
ให้้บริิษััทฯ ได้้มีีส่่วนดููแลด้้านประกัันภััยตลอดมา และขอขอบคุุณผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกท่่านที่่เ� ป็็น
พลัังสำำ�คััญในการสร้้างสรรค์์สิ่่�งใหม่่ๆ ให้้ธุุรกิิจของบริิษััทฯ ขัับเคลื่่�อนเติิบโตอย่่างมีีเสถีียรภาพ
บริิษัทั ฯ จะยัังคงมุ่่�งมั่่น� ทุ่่�มเทดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักจริิยธรรมและการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดี� ี ซึ่่ง� สอดคล้้อง
กัับหลัักการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ที่่�ว่่า “ความเป็็นธรรม คืือ นโยบาย” เพื่่�อเป็็นหลัักประกัันและ
เครื่่�องมืือกระจายความเสี่่�ยงให้้กัับประชาชนและสัังคมไทยตลอดไป

บริิษััทฯ จะยัังคงมุ่่�งมั่่�นทุ่่�มเท
ดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัั กจริิยธรรม
และการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่� ดีี
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับหลัักการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ที่่�ว่่า
“ความเป็็นธรรม คืือ นโยบาย”

(นางสุวพร ทองธิว)
กรรมการผู้จัดการ
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ก้าวแห่งความสำ�เร็จ

2490

2517

2522

2525

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490

14 มกราคม พ.ศ. 2517

16 มกราคม พ.ศ. 2522

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525

ทุนจดทะเบียน

เปลี่ยนชื่อเป็น

ประกันภัยรถยนต์

ดำ�เนินธุรกิจประกัน
วินาศภัยอย่างเต็มรูปแบบ

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลักษณะการดำ�เนิน
ธุรกิจประกันวินาศภัย
อย่างเต็มรูปแบบ
บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อ
อีกครั้ง เป็น “บริษัท
วิริยะประกันภัย จำ�กัด”

5

ล้านบาท

ประกันอัคคีภัย

ประกันภัยทางทะเล
และขนส่ง

บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ครั้งแรกภายใต้ชื่อ “บริษัท
อาเซียพาณิชยการ จำ�กัด”
ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
ให้บริการรับประกันวินาศภัย
เฉพาะประกันอัคคีภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
เพื่อรองรับธุรกิจของบริษัท
ในเครือ (บริษัทธนบุรีประกอบ
รถยนต์)

“บริษัท
อาเซียพาณิชยการ
ประกันภัย จำ�กัด”

ขยายธุรกิจโดยเพิ่ม
การรับประกันภัยรถยนต์
และการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด
พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น
“บริษัท วิริยะพานิชประกันภัย
จำ�กัด”

"บริษัท
วิริยะประกันภัย
จำ�กัด”

วิิริิยะประกัันภััย

2530

2535

2555
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ปัจจุบัน

1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อันดับ 1

อันดับ 1

ค่าเบี้ยประกันภัยรับตรงสูงถึง
ครองส่วนแบ่ง
ตลาดประกันภัยรถยนต์

ครองส่วนแบ่ง
ตลาดประกันวินาศภัย

จดทะเบียน
เป็นบริษัทมหาชน

บริษัท วิริยะประกันภัย
จำ�กัด สามารถครอง
ส่วนแบ่งตลาด
ประกันภัยรถยนต์
อันดับ 1 เป็นครั้งแรก
และ ยังคงรักษาอันดับ 1
มาอย่างต่อเนื่อง
จวบจนปัจจุบัน

บริษัทฯ ประสบความสำ�เร็จ
สูงสุดอีกครั้ง ด้วยการครอง
ส่วนแบ่งตลาดประกันวินาศภัย
รวมทุกประเภทเป็นอันดับ 1
และยังคงรักษาความเป็นที่ 1
มาอย่างต่อเนื่องจวบจน
ปัจจุบัน

จดทะเบีียนเป็็นบริิษััท
มหาชน ภายใต้้ชื่่�อ
“บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย
จำำ�กััด (มหาชน)” ตอกย้ำำ��
การเป็็นบริิษััทประกััน
วิินาศภััยอัันดัับ 1 ที่่�มีี
ความมั่่�นคง แข็็งแกร่่ง
ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยหลััก
ธรรมาภิิบาล โปร่่งใส
และเป็็นธรรม

38,896
ล้านบาท

คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ

15.80
ของอุตสาหกรรม
ประกันวินาศภัย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด
(มหาชน) เป็นบริษัท
ประกันวินาศภัยอันดับ 1
ของประเทศไทย ที่ดำ�เนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 73
ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
โดยครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1
ติดต่อกันเป็นปีที่ 28 ด้วยมูลค่า
เบี้ยประกันภัยรับตรงปี 2562
สูงถึง 38,896 ล้านบาท คิดเป็น
ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 15.80
ของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย
และเป็นปีที่บริษัทฯ ครองส่วนแบ่ง
ตลาดประกันภัยนอนมอเตอร์
เป็นอันดับที่ 7 ด้วยเบี้ยประกันภัย
รับตรง 4,078 ล้านบาท
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โครงสร้้างการบริิหาร
คณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการพิิจารณาการลงทุุน
คณะกรรมการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
และการรัับประกัันภััย
คณะกรรมการจััดการค่่าสิินไหมทดแทน

คณะกรรมการบริิหารเทคโนโลยีีสารสนเทศ

กรรมการผู้้จั� ัดการ

คณะกรรมการประกัันภััยต่่อ

คณะที่่ปรึ
� ึกษาบริิษััท
สำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการ
ฝ่่ายบุุคคล

กลุ่่�มปฏิิบัติั กิ าร1

กลุ่่�มปฏิิบััติิการ 2

กลุ่่�มพััฒนาธุุรกิิจ 1

วิิริิยะประกัันภััย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

ฝ่่ายกำำ�กัับ
การปฏิิบััติิงาน

ฝ่่ ายตรวจสอบภายใน

หน่่วยงาน
บริิหารความเสี่่�ยง

กลุ่่�มพััฒนาธุุรกิิจ 2

กลุ่่�มพััฒนาธุุรกิิจ 3

กลุ่่�มควบคุุม

กลุ่่�มสนัับสนุุน
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คณะกรรมการ และคณะผู้้�บริิหาร

คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการ
นางอรพรรณ
พงศ์์พิิพััฒน์์

ประธานคณะกรรมการ
นายจำำ�ลอง
เหรีียญวิิจิิตร

กรรมการ
นางสุุวพร
ทองธิิว
นางนงลัักษณ์์	สุุนทรวร
นายตุ๊๊�ก	วิิริิยะพัันธุ์์�
นายพิิจารณ์์	วิิริิยะพัันธุ์์�
พลตำำ�รวจโท เผ่่าไทย ทองธิิว
นายอมร
ทองธิิว
นายประสาน	นิิลมานััตต์์
นายสมชาย 	สวธานุุภาพ
นายบุุญเลิิศ	กุุศลเพิิมพููล
 ่่
นางสาวรัับพร	วิิริิยะพัันธุ์์�

กรรมการ
นายสมชาย 	สวธานุุภาพ
นางนาฏยา
โล่่ธุุวาชััย
นายสุุรพล
เลิิศประเสริิฐกุุล

กรรมการอิิสระ
นายสุุทิิน
นายจำำ�ลอง
นายสุุรพล
นางนาฏยา
นายสิิทธิิโชค	

กรรมการ
นางสาวสุุธาทิิพย์์
นางนุุชนาถ

นพเกตุุ
เหรีียญวิิจิิตร
เลิิศประเสริิฐกุุล
โล่่ธุุวาชััย
ศรีีเจริิญ

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ประธานคณะกรรมการ
นางสุุภััทรา
ทองขาว
กรรมการ
นายอมร
ทองธิิว
นางนุุชนาถ
เลาหไทยมงคล
นางสาวบัังอร	จิิระวรสุุข
นายวิิญญูู	อัังศุุนิิตย์์
นางสาวสุุธาทิิพย์์
วรกุุล
นายอาจณรงค์์	สุุจริิตวงศานนท์์
นายสุุเทพ
ราชอุุปนัันท์์
นางนิิตยา
ดอกจัันทน์์
นายสุุวััฒน์์	สุุขสััมฤทธิ์์�
นางสาวนพรััตน์์	สุุรััติิเมธาพัันธุ์์�
นายโอภาส	ภิิญโญชีีพ

คณะกรรมการพิิจารณาการลงทุุน
ประธานคณะกรรมการ
นายธงชััย	จิิรอลงกรณ์์

วรกุุล
เลาหไทยมงคล

คณะกรรมการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
และการรัับประกัันภััย
ประธานคณะกรรมการ
นางสาวบัังอร	จิิระวรสุุข
กรรมการ
นายวิิญญูู	อัังศุุนิิตย์์
นางวิิไล	ปรีีชาภรณ์์
นายสุุเทพ
ราชอุุปนัันท์์
นางฐวิิกาญจน์์
เตชทวีีทรััพย์์
นายอภิิชาต	อุุดมวรชาติิ
นางสมจิิตร
เกษรแก้้ว
นางสาวช่่อกาญจน์์ มากโฉม
นางสาวนพรััตน์์	สุุรััติิเมธาพัันธุ์์�
นางสาววิิภััสสร
ศรีีเจริิญ
นางนิิตยา
ดอกจัันทน์์
นายศุุภเชษฐ์์
แก้้วบุุญเรืือง
นายกิิตติิพัันธ์์	จิิตต์์รััตนจิินดา

วิิริิยะประกัันภััย

คณะกรรมการประกัันภััยต่่อ

คณะผู้้�บริิหาร

ประธานคณะกรรมการ
นายธงชััย	จิิรอลงกรณ์์

กรรมการผู้้�จััดการ
นางสุุวพร
ทองธิิว

กรรมการ
นายอมร
ทองธิิว
นางสุุภััทรา
ทองขาว
นายประวิิตร	สุุขสัันติิสุุวรรณ
นายวิิญญูู	อัังศุุนิิตย์์
นางสาวบัังอร	จิิระวรสุุข
นางสาวช่่อกาญจน์์ มากโฉม

รองกรรมการผู้้�จััดการ
นายอมร
ทองธิิว
ผู้้�จััดการฝ่่ายตรวจสอบภายใน
นางสาวมััลลิิกา	ตติิยสถาพร
ผู้้�จััดการฝ่่ายบุุคคล
นายอาจณรงค์์	สุุจริิตวงศานนท์์

คณะกรรมการจััดการค่่าสิินไหมทดแทน

ผู้้�จััดการฝ่่ายกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน
นางสมจิิตร
เกษรแก้้ว

ประธานคณะกรรมการ
นายสมพจน์์
เจีียมพานทอง

ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการ
และหััวหน้้าหน่่วยงานบริิหารความเสี่่�ยง
นางสาววิิภััสสร
ศรีีเจริิญ

กรรมการ
นายสยม
โรหิิตเสถีียร
นายดลเดช	สััจจวีีระกุุล
นางสุุภััทรา
ทองขาว
นายพรเทพ	วััลลิิโภดม

คณะกรรมการบริิหารเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ประธานคณะกรรมการ
นายอมร
ทองธิิว

กลุ่่�มปฏิิบััติิการ 1
•

•
•

กรรมการ
นายธงชััย	จิิรอลงกรณ์์
นางสุุภััทรา
ทองขาว
นายสยม
โรหิิตเสถีียร
นายสมพจน์์
เจีียมพานทอง
นายดลเดช	สััจจวีีระกุุล
นายประวิิตร	สุุขสัันติิสุุวรรณ
นายธนชััย	พััฒนพงษ์์ ไพบููลย์์

คณะที่่�ปรึึกษาบริิษััท
กรรมการและที่่ปรึ
� ึกษาบริิษััท
พลตำำ�รวจโท เผ่่าไทย ทองธิิว
นายประสาน	นิิลมานััตต์์
นายบุุญเลิิศ	กุุศลเพิ่่�มพููล
กรรมการและที่่�ปรึึกษาฝ่่ายบััญชีี
นายสมชาย	สวธานุุภาพ

•

•
•

รองกรรมการผู้้�จััดการ
นายธงชััย	จิิรอลงกรณ์์
ผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จััดการ
รัักษาการผู้้�จััดการฝ่่ายประกัันภััย Non-Motor
ด้้านประกัันภััยทางทะเล
นายวิิญญูู	อัังศุุนิิตย์์
ผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จััดการ
นางสาวบัังอร	จิิระวรสุุข
นายเกรีียงศัักดิ์์�
โพธิิเกษม
ผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จััดการ
รัักษาการผู้้�จััดการฝ่่ายบริิหารข้้อมููล
และระบบงาน Non-Motor
นางวิิไล	ปรีีชาภรณ์์
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ผู้้�จััดการฝ่่ายอาวุุโส สายงานประกัันภััยสุุขภาพและอุุบััติิเหตุุ
รัักษาการผู้้�จััดการฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจ Non-Motor
ด้้านประกัันภััยสุุขภาพและอุุบััติิเหตุุ
รัักษาการผู้้�จััดการฝ่่ายปฏิิบััติิการ Non-Motor
ด้้านประกัันภััยสุุขภาพและอุุบััติิเหตุุ
รัักษาการผู้้�จััดการฝ่่ายการตลาดทางโทรศััพท์์
Non-Motor ด้้านประกัันภััยสุุขภาพและอุุบััติิเหตุุ
รัักษาการผู้้�จััดการฝ่่ายสิินไหมทดแทน Non-Motor
ด้้านประกัันภััยสุุขภาพและอุุบััติิเหตุุ
นางฐวิิกาญจน์์
เตชทวีีทรััพย์์
ผู้้�จััดการฝ่่ายกลยุุทธ์์การตลาด Non-Motor
ด้้านประกัันภััยสุุขภาพและอุุบััติิเหตุุ
นายสิิทธิิศัักดิ์์�	คููหาวิิไล
ผู้้�จััดการฝ่่ายการตลาด Non-Motor
ด้้านประกัันภััยสุุขภาพและอุุบััติิเหตุุ
นายกิิติิศัักดิ์์�
เหลืืองหิิรััญ
ผู้้�จััดการฝ่่ายสิินไหมทดแทน Non-Motor
ด้้านทรััพย์์สิินและเบ็็ดเตล็็ด
นายเกรีียงไกร
เอื้้�อโภศิิณธ์์
ผู้้�จััดการฝ่่ายรัับประกัันภััย Non-Motor
ด้้านอััคคีีภััยและทรััพย์์สิินขนาดกลางและขนาดเล็็ก
นางสาววรนัันท์์	ติินตะโมระ

•

ผู้้�จััดการฝ่่ายประกัันภััย Non-Motor
ด้้านรถยนต์์
นายสรายุุทธ	พุ่่�มศรีี

•

ผู้้�จััดการฝ่่ายประกัันภััย Non-Motor
ด้้านประกัันภััยต่่อ
นายศุุภเชษฐ์์
แก้้วบุุญเรืือง

•

ผู้้�จััดการฝ่่ายวิิจััยและพััฒนาธุุรกิิจ Non-Motor
นายกิิตติิพัันธ์์	จิิตต์์รััตนจิินดา

•

ผู้้�จััดการฝ่่ายรัับประกัันภััย Non-Motor
ด้้านทรััพย์์สิินและเบ็็ดเตล็็ด
นายธเนศ
เกีียรติิชนก

กลุ่่�มปฏิิบััติิการ 2
•

รองกรรมการผู้้�จััดการ
นายสยม
โรหิิตเสถีียร
นายสมพจน์์
เจีียมพานทอง
นายดลเดช	สััจจวีีระกุุล

•

ผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จััดการ
ผู้้�จััดการฝ่่ายปฏิิบััติิการภาค 6 (กรุุงเทพฯ)
ด้้านศููนย์์ปฏิิบััติิการสิินไหมทดแทน
นายพรเทพ	วััลลิิโภดม

•

•
•

•

•

ผู้้�จััดการฝ่่ายปฏิิบััติิการภาค 1 (ภาคเหนืือ)
รัักษาการผู้้�จััดการฝ่่ายปฏิิบััติิการภาค 5 (ภาคใต้้)
นายประสิิทธิ์์�	สุุนะชููแสง
ผู้้�จััดการฝ่่ายปฏิิบััติิการภาค 2
(ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ)
นายณััฐพงศ์์	บุุญเย็็น
ผู้้�จััดการฝ่่ายปฏิิบััติิการภาค 3
(ภาคตะวัันออก)
นายเธีียรวิิทย์์
หาญเมธีีคุุณา

•

ผู้้�จััดการฝ่่ายปฏิิบััติิการภาค 4
(ภาคกลางและภาคตะวัันตก)
นายภาณุุตร์์
เหรีียญประยููร

•

ผู้้�จััดการฝ่่ายปฏิิบััติิการภาค 6 (กรุุงเทพฯ)
ด้้านสาขา
นายสุุรพงษ์์
กิิจชิิต

•

ผู้้�จััดการฝ่่ายลููกค้้าสััมพัันธ์์ 1557
นายวิิทยา
ไชยสุุกุุมาร

กลุ่่�มพััฒนาธุุรกิิจ 1
•

•

รองกรรมการผู้้�จััดการ
นายประวิิตร	สุุขสัันติิสุุวรรณ
ผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จััดการ
นายสุุรชััย
ไตรวิิทยางกููร

วิิริิยะประกัันภััย

•

•

•

ผู้้�จััดการฝ่่ายอาวุุโส ฝ่่ายรัับประกัันภััยรถยนต์์
นายสุุเทพ
ราชอุุปนัันท์์
ผู้้�จััดการฝ่่ายอััตราเบี้้�ยประกัันภััยรถยนต์์
นางสาววิิภาวดีี	ลิ่่�มประสิิทธิิอิิสระ
ผู้้�จััดการฝ่่ายคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
นางสาวช่่อกาญจน์์ มากโฉม

กลุ่่�มพััฒนาธุุรกิิจ 2
•
•

•

•

รองกรรมการผู้้�จััดการ
รัักษาการผู้้�จััดการฝ่่ายพััฒนาและสนัับสนุุนงานสิินไหมทดแทน
ส่่วนหน้้า
รัักษาการผู้้�จััดการฝ่่ายพััฒนาและสนัับสนุุนงานสิินไหมทดแทน
ส่่วนหลััง
นายสยม
โรหิิตเสถีียร

•

ผู้้�จััดการฝ่่ายกฎหมาย
นายอภิิชาต	อุุดมวรชาติิ

•

ผู้้�จััดการฝ่่ายปฏิิบัติั ิการสิินไหมทดแทนกลาง
นายทนงศัักดิ์์�	ถิ่่�นศรีีนวล
ผู้้�จััดการฝ่่ายมาตรฐานงานศููนย์์ปฏิิบัติั ิการสิินไหมทดแทน
นายโอภาส	ภิิญโญชีีพ

ผู้้�จััดการฝ่่ายการตลาดผู้้�ผลิิตและผู้้�แทนจำำ�หน่่ายรถยนต์์
นางอััครนาฏ
กิิตติิแสงธรรม

•

ผู้้�จััดการฝ่่ายการตลาดสถาบัันการเงิิน
นายเธีียรวิิทย์์
หาญเมธีีคุุณา

•

ผู้้�จััดการฝ่่ายการตลาดนายหน้้านิิติิบุุคคล
นายณััฐพงศ์์	บุุญเย็็น

•

ผู้้�จััดการฝ่่ายการตลาดองค์์กร
นางนิิตยา
ดอกจัันทน์์

กลุ่่�มควบคุุม
•

รองกรรมการผู้้�จััดการ
นายธงชััย	จิิรอลงกรณ์์

•

ผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จััดการ
รัักษาการผู้้�จััดการฝ่่ายติิดตามหนี้้�สิิน
นางสาวสุุธาทิิพย์์ วรกุุล

•

•

ผู้้�จััดการฝ่่ายมาตรฐานราคาและการจััดซ่่อม
นายนทีี
ไชยกาล
•

กลุ่่�มพััฒนาธุุรกิิจ 3
•

•
•

•
•

รองกรรมการผู้้�จััดการ
นายสยม
โรหิิตเสถีียร
นายสมพจน์์
เจีียมพานทอง
รองกรรมการผู้้�จััดการ
รัักษาการผู้้�จััดการฝ่่ายการตลาดตััวแทน
และนายหน้้าบุุคคลธรรมดา
รัักษาการฝ่่ายการตลาดช่่องทางพิิเศษ
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์ข้้อมููลตััวแทน
และนายหน้้าประกัันวิินาศภััย
นายดลเดช	สััจจวีีระกุุล

ผู้้�จััดการฝ่่ายประจำำ�ฝ่่าย ฝ่่ายการตลาดสถาบัันการเงิิน
นายเด่่นพงศ์์	กุุนทีีกาญจน์์

•

•
•

ผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จััดการ
ผู้้�อํํานวยการศููนย์์ฝึกึ อบรมและพััฒนานัักประกัันภััย
นางวิิไล	ปรีีชาภรณ์์

•

รองกรรมการผู้้�จััดการ
นายสมพจน์์
เจีียมพานทอง

•

•

•

ผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จััดการ
รัักษาการผู้้�จััดการฝ่่ายการเงิินและการลงทุุน
นางนุุชนาถ
เลาหไทยมงคล
ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีี
นางสาวนพรััตน์์	สุุรััติิเมธาพัันธุ์์�

กลุ่่�มสนัับสนุุน
•
•
•

•

รองกรรมการผู้้�จััดการ
รัักษาการผู้้�จััดการฝ่่ายสารสนเทศ
รัักษาการผู้้�จััดการฝ่่ายสำำ�นัักงาน
นางสุุภััทรา
ทองขาว
ผู้้�จััดการฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร
นายสุุวััฒน์์	สุุขสััมฤทธิ์์�

21
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รายงานประจำำ�ปีี 2562

ภาพรวมธุุรกิิจ
ประกัันวิินาศภััยปีี 2562
ภาพรวมธุุรกิิจประกัันวิินาศภััยปีี 2562
ปีี 2562 ธุุรกิิจประกัันวิินาศภััย
เบี้้�ยประกัันภััยรัับตรง

245,450

ล้้านบาท

245,450

233,090

ล้้านบาท
2561

2562

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
ร้อยละ

6.12
ล้้านบาท
ร้้อยละ

41
ร้อยละ

59

ของอุุตสาหกรรม

โดยในปีี 2562 ธุุรกิิจประกัันวิินาศภััยมีีเบี้้�ยประกัันภััยรัับตรง
จำำ�นวน 245,450 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนหน้้าร้้อยละ 6.12
แบ่่งเป็็นเบี้้�ยประกัันภััยรถยนต์์จำำ�นวน 144,577 ล้้านบาท คิิดเป็็น
ร้้อยละ 59 ของอุุตสาหกรรม โดยมีีอััตราการเติิบโตร้้อยละ 6.73
เบี้้�ยประกัันภััยอััคคีีภััยจำำ�นวน 10,178 ล้้านบาท อััตราการเติิบโต
ร้้อยละ 0.63 ประกัันภััยขนส่่งทางทะเลจำำ�นวน 5,486 ล้้านบาท
อััตราการเติิบโตร้้อยละ 0.03 และประกัันภััยเบ็็ดเตล็็ดจำำ�นวน
85,209 ล้้านบาท อััตราการเติิบโตร้้อยละ 6.20

แนวโน้้มธุุรกิิจประกัันวิินาศภััยปีี 2563

เบี้้�ยประกัันภััยรถยนต์์

144,577

ภาวะเศรษฐกิิจไทยปีี 2562 ที่่�ผ่่านมามีีการปรัับตััวดีีขึ้้�น จาก
ปััจจััยสนัับสนุุนที่่สำ� �คั
ำ ญั ประกอบด้้วย การขยายตััวของการใช้้จ่า่ ย
ภาคครััวเรืือนและการลงทุุนภาครััฐและเอกชน การขัับเคลื่่�อน
เศรษฐกิิจของภาครััฐในการลงทุุนด้้านโครงสร้้างพื้้� น ฐานการ
คมนาคมขนาดใหญ่่ และการลงทุุนในโครงข่่ายเทคโนโลยีี 5G
การปรัับตััวดีีขึ้้�นอย่่างช้้า ๆ ของภาคการส่่งออกจากความชััดเจน
ที่่�มากขึ้้�นของมาตรการกีีดกัันทางการค้้า และการผ่่อนคลาย
ความตึึงเครีียดของสงครามการค้้า รวมถึึงการขยายตััวของ
ภาคการท่่องเที่่�ยว ทั้้�งหมดนี้้�ล้้วนเป็็นปััจจััยสนัับสนุุนให้้ธุุรกิิจ
ประกัันวิินาศภััยเติิบโตได้้ตามเป้้าหมาย

เศรษฐกิิจไทยในปีี 2563 มีีแนวโน้้มขยายตััวลดลง คาดการณ์์ว่่า
จะขยายตััวร้้อยละ 1.50 - 2.50 จากปััจจััยลบตััวหลัักที่่�เป็็นปััญหา
ลุุกลามไปทั่่�วโลก ได้้แก่่ การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา
สายพัันธุ์์�ใหม่่ (COVID-19) ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบอย่่างใหญ่่หลวงต่่อระบบ
เศรษฐกิิจและการดำำ�เนิินชีีวิิตของประชาชนทั่่�วโลก นอกจากนี้้�
ในส่่วนภาคการท่่องเที่่�ยวซึ่่�งเป็็นแหล่่งรายได้้พึ่่�งพาที่่�สำำ�คััญของ
เศรษฐกิิจไทยปรัับตััวลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ กระทบโดยตรงต่่อ
ธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการท่่องเที่่�ยว ได้้แก่่ สายการบิิน โรงแรม
ร้้านอาหารและสถานประกอบการ

วิิริิยะประกัันภััย

ปััจจััยที่่�กล่่าวมานั้้�นจะส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจและการจ้้างงาน
เป็็นจำำ�นวนมาก การส่่งออกสิินค้้ามีีแนวโน้้มลดลงตามเศรษฐกิิจ
ของประเทศคู่่�ค้้า ทั้้�งนี้้�คาดว่่าภาคการส่่งออกของไทยจะติิดลบ
ร้้อยละ 2-4 นอกจากนี้้�การบริิโภคภาคเอกชนยัังได้้รัับแรงกดดััน
จากอััตราดอกเบี้้�ยที่่�อยู่่�ในระดัับต่ำำ�� รายได้้ครััวเรืือนที่่�มีีแนวโน้้ม
ชะลอตััวลงเป็็นอย่่างมากทั้้�งครััวเรืือนในภาคบริิการ เกษตรกรรม
และอุุตสาหกรรม ทำำ�ให้้ปีีนี้้�เศรษฐกิิจไทยจำำ�เป็็นต้้องพึ่่�งพา
งบประมาณภาครััฐที่่�เตรีียมจะบริิหารจััดการมากกว่่า 3.2 ล้้าน
ล้้านบาท
สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมประกัันวิินาศภััยในปีี 2563 มีีแนวโน้้มที่่�จะ
ขยายตััวตามเศรษฐกิิจภายในประเทศ คาดการณ์์ว่่าธุุรกิิจประกััน
วิินาศภััยจะเติิบโตที่่�ร้้อยละ 4-5 ลดลงจากปีีที่่�ผ่่านมา เป็็นผลพวง
มาจากเศรษฐกิิจไทยและเศรษฐกิิจโลกหดตััวรุุนแรง รวมถึึง
การที่่� บ ริิ ษัั ท ประกัั น ภัั ย ปรัั บ เบี้้� ย ประกัั น รถยนต์์ เ พิ่่� ม ขึ้้� น อีี ก
ร้้อยละ 2-3 เนื่่อ� งจากแบกรัับภาระต้้นทุุนการประกัันภััยที่่ปรั
� บั ตััว
สููงขึ้้�นมาอย่่างต่่อเนื่่�อง จากการเพิ่่�มขึ้้�นของค่่าแรงค่่าอะไหล่่
รวมถึึงค่่าขาดประโยชน์์จากการใช้้รถที่่มี� แี นวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น� ทุุกปีี และ
ล่่าสุุดจากการที่่�ภาครััฐปรัับเพิ่่�มความคุ้้�มครองของกรมธรรม์์
ทั้้�งภาคบัังคัับและภาคสมััครใจ ซึ่่�งจะมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่�
1 เมษายน 2563
ด้้านประกัันภััยนอนมอเตอร์์ สิินไหมของประกัันภััยทรััพย์์สิิน
(IAR) มีีแนวโน้้มสููงขึ้้น� กดดัันให้้บริิษัทั ประกัันภััยต่่อต้้องปรัับเพิ่่�ม
เบี้้�ยประกัันภััยจากภาวะขาดทุุนต่่อเนื่่�อง ด้้านประกัันภััยสุุขภาพ
และอุุบััติิเหตุุและประกัันภััยการเดิินทาง ได้้รัับผลกระทบโดยตรง
จากการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (COVID-19)
การเปลี่่�ยนเข้้าสู่่�ภาวะสัังคมผู้้�สููงอายุุ (Aging Society) และ
การเกิิดมลภาวะทางอากาศ (PM2.5) โดยเฉพาะการแพร่่ระบาด
ของเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ (COVID-19) ส่่งผลลบต่่อ
ภาคการท่่องเที่่�ยวและอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นอย่่างมาก
ส่่วนปััจจััยบวกที่่�กระตุ้้�นการประกัันภััยมาจากนโยบายสนัับสนุุน
ของภาครััฐที่่�ส่่งเสริิมให้้มีีการทำำ�ประกัันภััยประเภทต่่างๆ เช่่น
ประกัันภััยข้้าวนาปีี ประกัันภััยพืืชผล ประกัันภััยรายย่่อย (Micro
Insurance) ประกัันภััยวิิศวกรรม ฯลฯ

เบี้้�ยประกัันภััยอััคคีีภััย

10,177
0.63

ล้้านบาท
อัตราการเติบโตร้อยละ

ประกัันภััยขนส่่งทางทะเล

5,485
0.03

ล้้านบาท
อัตราการเติบโตร้อยละ

ประกัันภััยเบ็็ดเตล็็ด

85,209
6.20

อัตราการเติบโตร้อยละ

ล้้านบาท

เศรษฐกิิจไทยในปีี 2563
คาดการณ์์ว่่าจะขยายตััวร้้อยละ

1.50 – 2.50
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รายงานประจำำ�ปีี 2562

การดำำ�เนิินงาน
และความสำำ�เร็็จในปีี 2562

ส่่วนแบ่่งร้้อยละ

15.80

ครองส่่วนแบ่่ง
ตลาดประกัันวิินาศภััย
อัันดัับ 1 ต่่อเนื่่�อง

เบี้้�ยประกัันภััยรัับตรง

28

38,896
ล้้านบาท

ปีีติิดต่่อกััน

รางวััลผู้้�สำำ�รวจ
อุุบััติิเหตุุรถยนต์์ดีีเด่่น

จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและ
ส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.)
ติิดต่่อกััน

6

ปีี

Best Surveyor Award
“V-Travel”
Travel Insurance

ช่่วยให้้ผู้้�เอาประกัันภััยมั่่�นใจและอุ่่�นใจ
ตลอดการเดิินทาง ด้้วยแผนประกัันภััย
แบบรายเที่่�ยวและแบบรายปีีให้้ความคุ้้�มครอง
หลัักล้้านในราคาสบายกระเป๋๋า พร้้อม
บริิการช่่วยเหลืือฉุุกเฉิินตลอด 24 ชั่่�วโมง
ทั่่�วโลกอย่่างมืืออาชีีพ

“VClaim on VCall”

เป็็นทางเลืือกให้้ผู้้�เอาประกัันภััยที่่�ต้้องการ
ความสะดวกรวดเร็็วในการตรวจสอบสภาพ
ความเสีียหายของรถยนต์์ โดยสามารถ
นััดหมายการเคลม ในวัันเวลาที่่�สะดวก
และยัังสามารถรัับบริิการได้้ทัันทีีโดยไม่่ต้้อง
รอพนัักงานเคลมไปยัังจุุดนััดหมาย

วิิริิยะประกัันภััย

1 ครองส่่วนแบ่่งตลาดประกัันวิินาศภััยอัันดัับ 1
ติิดต่่อกัันเป็็นปีีที่่� 28 และครองส่่วนแบ่่งตลาด
ประกัันภััยรถยนต์์อัันดัับ 1 ติิดต่่อกัันเป็็นปีีที่่� 33
•

ตลาดประกัันวิินาศภััย บริิษััทฯ ครองส่่วนแบ่่งตลาดเป็็นอัันดัับ 1
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 28 ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2535-2562 ที่่�ส่่วนแบ่่งร้้อยละ
15.80 เบี้้�ยประกัันภััยรัับตรงรวมทั้้�งสิ้้�น 38,896 ล้้านบาท

•

ตลาดประกัันภััยรถยนต์์ บริิษััทฯ ครองส่่วนแบ่่งตลาดเป็็นอัันดัับ 1
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 33 ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2530-2562 คิิดเป็็นส่่วนแบ่่ง
ร้้อยละ 23.90 เบี้้�ยประกัันภััยรัับตรงรถยนต์์ 34,818 ล้้านบาท

2 ได้้รัับ “รางวััลผู้้�สำำ�รวจอุุบััติิเหตุุรถยนต์์ดีีเด่่น”
(BEST SURVEYOR AWARD)
จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจ
ประกัันภััย (คปภ.) ร่่วมกัับสมาคมประกัันวิินาศภััยไทย และ
คณะกรรมการประกัันภััยยานยนต์์ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อยกระดัับ
คุุ ณ ภาพการบริิ การด้้ า นสิิ น ไหมทดแทนรถยนต์์ ใ ห้้มี ี ความเป็็ น
มืืออาชีีพ สร้้างความน่่าเชื่่�อถืือและความประทัับใจให้้แก่่ผู้�ใ้ ช้้บริิการ
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ซึ่่�งมีีเกณฑ์์การพิิจารณาคััดเลืือกจากผลการปฏิิบััติิงาน การสอบ
ข้้อเขีียนและการสอบสััมภาษณ์์
3 ขยายตลาดประกัันภััยนอนมอเตอร์์
ประกัันภััยการเดิินทางต่่างประเทศ วีี ทราเวล คอมพรีีเฮนซีีฟ
(International Travel Insurance V-Travel Comprehensive)
ช่่วยให้้ผู้้�เอาประกัันภััยมั่่�นใจและอุ่่�นใจตลอดการเดิินทาง ด้้วย
แผนประกัันภััยแบบรายเที่่�ยว และแบบรายปีีให้้ความคุ้้�มครอง
หลัักล้้านในราคาสบายกระเป๋๋า พร้้อมบริิการช่่วยเหลืือฉุุกเฉิินตลอด
24 ชั่่�วโมงทั่่�วโลกอย่่างมืืออาชีีพ ภายใต้้ความคุ้้�มครองการรัักษา
พยาบาลอัันเนื่่อ� งมาจากการเจ็็บป่่วยหรืือได้้รับั บาดเจ็็บจากอุุบัติั เิ หตุุ
การเสีี ย ชีี วิิ ต และการสููญเสีี ย อวัั ย วะรวมถึึงทุุ พ พลภาพถาวร
การเคลื่่�อนย้้ายเพื่่�อการรัักษาพยาบาลฉุุกเฉิินและการเคลื่่�อนย้้าย
กลัับประเทศ ความเสีียหายสำำ�หรัับบุุคคลภายนอกที่่�ได้้รับั ผลกระทบ
การส่่งศพหรืืออััฐิิกลัับประเทศ รวมถึึงความสููญเสีียหรืือเสีียหาย
ของกระเป๋๋าเดิินทาง เอกสารเดิินทางสููญหายจากการลัักทรััพย์์
เที่่�ยวบิินล่่าช้้าเนื่่�องจากสภาพอากาศไม่่เอื้้�ออำำ�นวยต่่อการเดิินทาง
ความผิิดพลาดของอุุปกรณ์์การบิิน การนััดหยุุดงานหรืือการประท้้วง
ของพนัั ก งานหรืื อ ลููกจ้้ า งสายการบิิ น หรืื อ ของท่่ า อากาศยาน
กระเป๋๋าเดิินทางมาถึึงล่่าช้้า การส่่งตััวผู้้�เยาว์์กลัับประเทศ ฯลฯ
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ทั้้ง� นี้้� ทุุกแผนประกัันภััยการเดิินทางต่่างประเทศของวิิริยิ ะประกัันภััย
ได้้รัับการรัับรองจากสถานทููต สำำ�หรัับใช้้ประกอบการยื่่�นวีีซ่่า
ในกลุ่่�มเชงเก้้น พร้้อมการัันตีีคืืนเงิิน 100% กรณีียื่่�นขอวีีซ่่าไม่่ผ่่าน
(ต้้องมีีหลัักฐานยืืนยัันจากสถานทููตและผู้้�เอาประกัันภััยต้้องแจ้้ง
ให้้บริิษััทฯ ทราบก่่อนวัันเริ่่�มคุ้้�มครอง)
4 โครงการที่่�เข้้าร่่วมกัับสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
และส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.)
กรมธรรม์์ประกัันภััยกลุ่่�ม “อุ่่�นใจปีีใหม่่พลััส” (ไมโครอิินชััวรัันส์์)
เป็็ นโครงการที่่� สำำ �นัักงานคณะกรรมการกำำ �กัับและส่่ งเสริิ มการ
ประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.) จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อส่่งเสริิมให้้ประชาชน
มีีความคุ้้�มครองอุุบััติิเหตุุให้้กัับตนเองและครอบครััวช่่วงเทศกาล
ปีีใหม่่ และสามารถใช้้ประโยชน์์จากการประกัันภััยในการบริิหาร
ความเสี่่�ยงจากอุุบััติิเหตุุ เข้้าถึึงง่่าย สะดวก และรวดเร็็ว โดยมุ่่�งเน้้น
ให้้ความคุ้้�มครองการเสีียชีีวิิต การสููญเสีียมืือเท้้า สายตา หรืือ
ทุุพพลภาพถาวรเนื่่�องจากอุุบััติิเหตุุ หรืืออุุบััติิเหตุุขณะขัับขี่่�หรืือ
โดยสารรถจัักรยานยนต์์ คุ้้�มครองอุุบััติิเหตุุสููงสุุด 100,000 บาท
สำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีอายุุตั้้�งแต่่ 20-70 ปีี ด้้วยเบี้้�ยประกัันภััยเพีียง 7บาท/
คน/ 30วััน

5 ระบบงาน e-Agency
บริิษััทฯ ได้้พััฒนาขีีดความสามารถของระบบงาน e-Agency
หรืือระบบงานรัับประกัันภััยสำำ�หรัับตััวแทน ให้้มีีความสามารถ
ในการทำำ�งานได้้หลากหลายช่่องทาง เพื่่�อรองรัับและสนัับสนุุนการ
ทำำ�งานของตััวแทนให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น ได้้แก่่ โปรแกรมบัันทึึก
ใบคำำ�ขอ โปรแกรมสลัักหลััง และ E-Mail Alert สำำ�หรัับแจ้้งเตืือน
เจ้้าหน้้าที่่�รัับประกัันภััยของบริิษััทฯ
6 โปรแกรม EMCS
(Electronic Motor Claim Solutions)
จากความสำำ�เร็็จในการใช้้ระบบ EMCS ที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ได้้ขยาย
ผลการใช้้งานระบบ EMCS ให้้สอดคล้้องกัับจำำ�นวนคู่่�ค้้าที่่�เพิ่่�ม
มากขึ้้�น เพื่่�อช่่วยประสานการทำำ�งานระหว่่างคู่่�ค้้าและบริิษััทฯ
ในเรื่่�องการจััดซ่่อมรถยนต์์ ให้้มีีประสิิทธิิภาพ สะดวก รวดเร็็ว
พััฒนาระบบในการช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการจััดซ่่อมระหว่่าง
บริิษััทฯ กัับศููนย์์ซ่่อมมาตรฐานในโครงการ ให้้มีีความถููกต้้อง
สะดวกรวดเร็็ว ในเรื่่�องของการประเมิินความเสีียหาย การคุุมราคา
และการอนุุมััติิจััดซ่่อม ช่่วยลดขั้้�นตอนในการตรวจสอบรายการ
และราคา รวมทั้้ง� ความล่่าช้้าในการรอเจ้้าหน้้าที่่เ� ข้้ามาตรวจสภาพรถ

วิิริิยะประกัันภััย

ที่่� ศูู นย์์ ซ่ ่ อ มมาตรฐานในโครงการ รวมทั้้� ง การจัั ด อะไหล่่ ผิิ ด
นอกจากนี้้�ยัังช่่วยในการประเมิินราคาและความเสีียหายมีีมาตรฐาน
ทำำ�ให้้บริิษััทฯ สามารถตรวจสอบและควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ
7 บริิการเคลมนััดหมายผ่่านวิิดีีโอคอล: VClaim on VCall
เป็็นทางเลืือกให้้ผู้้�เอาประกัันภััยที่่�ต้้องการความสะดวกรวดเร็็ว
ในการตรวจสอบสภาพความเสีียหายของรถยนต์์ โดยสามารถ
นััดหมายการเคลมในวัันเวลาที่่�สะดวก และยัังสามารถรัับบริิการ
ได้้ทัันทีีโดยไม่่ต้้องรอพนัักงานเคลมไปยัังจุุดนััดหมาย

8 โปรแกรมตรวจสอบอุุบััติิเหตุุ: Viriyah Smart Claim
(VSC) และ VSurveyor
Viriyah Smart Claim (VSC) เป็็นการผสมผสานระหว่่างสมาร์์ทโฟน
กัับ Google Map โดยระบบจะช่่วยบริิหารการทำำ�งานของพนัักงาน
ตรวจสอบอุุบััติิเหตุุเมื่่�อมีีงานรัับแจ้้งอุุบััติิเหตุุหรืือการเคลมนััดหมาย
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้พััฒนาต่่อยอดระบบงาน VSC มาสู่่�
ระบบงานตรวจสอบอุุบััติิเหตุุ VSurveyor โดยเคลมผ่่านมืือถืือ
แบบเรีียลไทม์์ ซึ่่�งเพิ่่�มการบัันทึึกงานตรวจสอบอุุบััติิเหตุุและ
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การออกเอกสารใบรัับรองความเสีียหายให้้แก่่ผู้�เ้ อาประกัันภััย โดย
พนัั ก งานตรวจสอบอุุ บัั ติิ เ หตุุ ส ามารถดำำ � เนิิ น การได้้ ทัั น ทีี ผ่ ่ า น
สมาร์์ทโฟน หรืือแท็็บเล็็ต ณ จุุดเกิิดเหตุุ
9 เพิ่่�มจำำ�นวนสาขา และศููนย์์บริิการสิินไหม
เพื่่�อให้้ลููกค้้าวิิริิยะประกัันภััยทุุกท่่านได้้รัับการบริิการที่่�สะดวก
รวดเร็็ว มีีคุุณภาพ บริิษััทฯ มีีนโยบายชััดเจน ในการเพิ่่�มจำำ�นวน
สาขาและศููนย์์บริิการสิินไหมอย่่างต่่อเนื่่�องให้้ครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่�
ทั่่�วประเทศ เพื่่�อให้้ลููกค้้าสามารถเข้้าถึึงบริิการได้้ง่่าย สะดวก
รวดเร็็ว ปััจจุุบัันบริิษััทฯ มีีจำำ�นวนสาขาและศููนย์์บริิการจำำ�นวน
ทั้้�งสิ้้�น 166 แห่่ง กระจายครอบคลุุมพื้้�นที่่� 75 จัังหวััดทั่่�วประเทศ
โดยในปีี 2562 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ เปิิดสาขาและศููนย์์บริิการสิินไหม
และ V-Station เพิ่่�มจำำ�นวน 2 แห่่ง ดัังนี้้�
•

สาขาเฉพาะเพื่่�อบริิการสิินไหมทดแทน อมตะนคร
150 หมู่่� 1 ปตท. สาขาชลบุุรีี พนััสนิิคม กม.38 ต.หนองตำำ�ลึึง
อ.พานทอง จ.ชลบุุรีี

•

V-Station เดอะมอลล์์ งามวงศ์์วาน
430 ชั้้�น 5 โซนธนาคาร ถ.งามวงศ์์วาน ต.บางเขน อ.เมืืองนนทบุุรีี
จ.นนทบุุรีี 11000
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ภาพรวมผลการดำำ�เนิินงาน

01

ส่่วนแบ่่งตลาด
และเบี้้�ยประกัันภััยรัับตรง

1.1

ส่่วนแบ่่งตลาดเบี้้�ยประกัันภััยรัับตรง
รวมทุุกประเภท ปีี 2562

บริิษััทอัันดัับ 1

15.80%

วิิริิยะประกัันภััย
ครองส่่วนแบ่่งตลาดอัันดัับ 1

บริิษััทอัันดัับ 2

บริิษััทอัันดัับ 5

บริิษััทอัันดัับ 3

บริิษััทอื่่�นๆ (53 บริิษััท)

8.80%

4.50%

8.10%

57.40%

บริิษััทอัันดัับ 4

5.40%

38,896
37,920

เบี้ยประกันภัยรับตรง
รวมทุกประเภทการประกันภัย

32,419

33,273

36,163

บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด
(มหาชน) ปี 2558-2562

หน่่วย:
ล้้านบาท
2558

ที่่�มา: สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.)

2559

2560

2561

2562

วิิริิยะประกัันภััย
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1.2 ส่่วนแบ่่งการตลาด
และเบี้้�ยประกัันภััยรถยนต์์

ส่่วนแบ่่งตลาดเบี้้�ยประกัันภััย
รัับตรงรถยนต์์ ปีี 2562
บริิษััทอัันดัับ 1

23.90%

วิิริิยะประกัันภััย
ครองส่่วนแบ่่งตลาดอัันดัับ 1

บริิษััทอัันดัับ 2

บริิษััทอัันดัับ 5

บริิษััทอัันดัับ 3

บริิษััทอื่่�นๆ (53 บริิษััท)

6.80%

4.90%

6.20%

52.80%

บริิษััทอัันดัับ 4

5.40%

34,094
เบี้ยประกันภัยรับตรงรถยนต์

29,586

30,267

34,818

32,723

บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด
(มหาชน) ปี 2558-2562

หน่่วย:
ล้้านบาท
2558

ที่่�มา: สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.)

2559

2560

2561

2562
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02

สััดส่่วนเบี้้�ยประกัันภััยรัับตรง
ของบริิษััทฯ ในรอบ 5 ปีี
2558

ประเภทการ
รัั บ ประกัั น ภัั ย

2559

2560

2561

2562

เบี้้�ยประกัันภััย
รัับตรง

สััดส่่วน
การรัับ
ประกัันภััย

เบี้้�ยประกัันภััย
รัับตรง

สััดส่่วน
การรัับ
ประกัันภััย

เบี้้�ยประกัันภััย
รัับตรง

สััดส่่วน
การรัับ
ประกัันภััย

เบี้้�ยประกัันภััย
รัับตรง

สััดส่่วน
การรัับ
ประกัันภััย

เบี้้�ยประกัันภััย
รัับตรง

สััดส่่วน
การรัับ
ประกัันภััย

รถยนต์์

29,585.76

91.26%

30,267.30

90.97%

32,723.05

90.49%

34,093.90

89.91%

34,818.26

89.52%

อััคคีีภััย

262.97

0.81%

270.88

0.81%

270.90

0.75%

274.19

0.72%

281.14

0.72%

ภััยทางทะเล และขนส่่ง

276.01

0.85%

337.74

1.02%

390.01

1.08%

424.73

1.12%

455.89

1.17%

2,293.84

7.08%

2,396.60

7.20%

2,779.00

7.68%

3,127.84

8.25%

3,341.19

8.59%

เบ็็ดเตล็็ด

32,418.58 100.00%

รวม

33,272.52 100.00%

36,162.96 100.00%

37,920.66 100.00%

38,896.48 100.00%

สััดส่่วนเบี้้�ยประกัันภััยรัับตรง
ของบริิษััทฯ ปีี 2562

89.52%
รถยนต์์

8.59%
เบ็็ดเตล็็ด

1.17%
ภััยทางทะเล
และขนส่่ง

0.72%
อััคคีีภััย

วิิริิยะประกัันภััย

03

ฐานะทางการเงิิน
และภาพรวม
ผลการดำำ�เนิินงาน

บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) มีีความมั่่�นคง แข็็งแกร่่งด้้านฐานะทางการเงิิน
ด้้วยทุุนจดทะเบีียนมููลค่่า 2,000 ล้้านบาท สิินทรััพย์์รวม 74,568 ล้้านบาท เงิินกองทุุน
45,251 ล้้านบาท เงิินกองทุุนที่่�ต้้องสำำ�รองตามกฎหมาย 24,530 ล้้านบาท และอััตราส่่วน
เงิินกองทุุนต่่อเงิินกองทุุนที่่�ต้้องสำำ�รองตามกฎหมาย 184.47%

กำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับปีี

กำำ�ไรสะสม

(หน่่วย : ล้้านบาท)

(หน่่วย : ล้้านบาท)

2562

1,307

2561

2562

1,152

2560

2,198

2558

19,356

2561
2,088

2559

1,961

2560
2559
2558

18,365
17,426
15,369
13,193

ฐานะการเงิิน

(หน่่วย : ล้้านบาท)

สิินทรััพย์์รวม

74,568

หนี้้�สิินรวม

36,608

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

37,960

เงิินกองทุุน

45,251

(ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562)

ภาพรวมผลประกอบการ ปีี 2562

(หน่่วย : ล้้านบาท)

(ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562)

เบี้้�ยประกัันภััยรัับตรง

38,896

เบี้้�ยประกัันภััยรัับสุุทธิิ

38,286

เบี้้�ยประกัันภััยที่่�ถืือเป็็นรายได้้สุุทธิิ

37,883

ค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััย

33,535

ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน

4,593

รายได้้จากการลงทุุนสุุทธิิ

1,409

กำำ�ไรจากการลงทุุน และรายได้้อื่่�น

254

กำำ�ไรจากการปรัับมููลค่่ายุุติิธรรม

133

กำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้

31

1,551

ภาษีีเงิินได้้

244

กำำ�ไรสุุทธิิ

1,307

32

รายงานประจำำ�ปีี 2562

ชื่่�อเสีียงที่่� ได้้รัับการยอมรัับ

อัันดัับ 1 ของประเทศไทย
ได้้รัับความไว้้วางใจจากลููกค้้า
ต่่อเนื่่�องกว่่า 28 ปีี

166
75
600

แห่่ง

จัังหวััด

แห่่ง

ศููนย์์บริิการ
สิินไหมทดแทน
ครอบคลุุม
ทุุกพื้้�นที่่�
ศููนย์์ซ่่อมมาตรฐาน
วิิริิยะประกัันภััย

ได้้รัับการยอมรัับอย่่างกว้้างขวาง
ด้้วยรางวััลจากสถาบัันที่่มีี� ชื่่�อเสีียง
มากมายทั้้�งในและต่่างประเทศ

ครองส่่วนแบ่่งตลาดประกัันวิินาศภััยอัันดัับ 1
ต่่อเนื่่�องกว่่า 28 ปีี
บริิษัทั วิิริยิ ะประกัันภััย จำำ�กัดั (มหาชน) เป็็นบริิษัทั ประกัันวิินาศภััย
อัันดัับ 1 ของประเทศไทยได้้รัับความไว้้วางใจจากลููกค้้า โดย
ครองส่่วนแบ่่งตลาดประกัันวิินาศภััยอัันดัับ 1 ต่่อเนื่่�องกว่่า 28 ปีี
ตั้้�งแต่่ปีี 2535-2562 และครองส่่วนแบ่่งตลาดประกัันภััยรถยนต์์
อัันดัับ 1 กว่่า 33 ปีีติิดต่่อกัันนัับตั้้�งแต่่ปีี 2530 จนถึึงปััจจุุบััน ทั้้�งนี้้�
ในปีี 2562 เป็็นปีีที่่�บริิษััทฯ ส่่วนแบ่่งตลาดประกัันภััยนอนมอเตอร์์
เป็็นอัันดัับที่่� 7 ด้้วยเบี้้�ยประกัันภััยรัับตรง 4,078 ล้้านบาท
ฐานะทางการเงิินที่่�มั่่�นคง
บริิษัทั วิิริยิ ะประกัันภััย จำำ�กัดั (มหาชน) มั่่น� คงด้้วยทุุนจดทะเบีียน
2,000 ล้้านบาท ชำำ�ระเต็็มมููลค่่า สิินทรััพย์์รวม 74,568 ล้้านบาท
และเงิินกองทุุน ณ 31 ธ.ค. 2562 มููลค่่า 45,251 ล้้านบาท
ดำำ�เนิินธุุรกิิจบนพื้้�นฐานของจริิยธรรม และคุุณธรรมที่่�ดีี
นัับเป็็นระยะเวลายาวนานกว่่า 73 ปีีของการทำำ�ธุุรกิิจ ที่่�สั่่�งสม
ประสบการณ์์ด้้านการประกัันภััย จนมีีชื่่�อเสีียงเป็็นที่่�ยอมรัับ และ
ได้้รับั ความเชื่่อ� ถืือไว้้วางใจจากลููกค้้า คู่่�ค้า้ และตััวแทนทั่่ว� ประเทศ
ทั้้ง� ในด้้านคุุณภาพการบริิการ ความคุ้้�มครองที่่คุ้้�� มค่่า การดำำ�เนิินงาน
ที่่�โปร่่งใส และยัังคงดำำ�เนิินงานบนหลัักการ “ความเป็็นธรรม คืือ
นโยบาย” โดยมิิได้้มุ่่�งหวัังเพีียงกำำ�ไรสููงสุุด หรืือผลประโยชน์์ของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นเป้้าหมาย แต่่เรามองที่่�องค์์รวม มุ่่�งเน้้นการสร้้าง
ความสมดุุลในการทำำ�ธุุรกิิจ คำำ�นึึงถึึงผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทุุกภาคส่่วน
ยึึดมั่่�นในหลัักธรรมาภิิบาลและอุุดมการณ์์แห่่งการแบ่่งปััน
สร้้างสรรค์์ประโยชน์์แก่่สัังคมไทย เพื่่�อจุุดมุ่่�งหมายให้้สัังคมไทย
เจริิญก้้าวหน้้าอย่่างมั่่�นคง บนรากฐานการประกัันภััยที่่�แข็็งแกร่่ง
จำำ�นวนสาขา และศููนย์์บริิการสิินไหมทดแทน
ครอบคลุุมพื้้�น ที่่� สำำ�คััญกว่่ า 75 จัังหวััด ทั่่�วประเทศ
อยู่่�ที่่� ไหนของประเทศไทยลููกค้้าวิิริิยะประกัันภััย ก็็อุ่่�นใจด้้วย
จำำ�นวนสาขาและศููนย์์บริิการสิินไหมทดแทนกว่่า 166 แห่่ง
ครอบคลุุมพื้้น� ที่่สำ� �คั
ำ ญั กว่่า 75 จัังหวััดทั่่ว� ประเทศ และยัังคงเดิินหน้้า
ขยายศููนย์์บริิการสิินไหมทดแทนเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องทุุกปีี
เพื่่�อให้้ลููกค้้าได้้รับั บริิการที่่ส� ะดวก รวดเร็็วและครอบคลุุมทุุกพื้้น� ที่่�

วิิริิยะประกัันภััย

ศููนย์์ซ่่อมมาตรฐานวิิริิยะประกัันภััย กว่่า 600 แห่่งทั่่�วประเทศ
มาตรฐานการซ่่อมตััวถััง
ด้้วยอุุปกรณ์์และเครื่่�องดึึงตััวถัังมาตรฐานสููง รวมถึึงเครื่่�องมืือ
พิิเศษต่่างๆ ทำำ�ให้้โครงสร้้างและชิ้้�นส่่วนรถยนต์์กลัับสู่่�สภาพเดิิม

มาตรฐานการซ่่อมสีี
ด้้วยระบบสีี 2K หรืือสีีแห้้งช้้าเต็็มระบบ โดยรวมถึึงวััสดุุที่่�ใช้้กัับ
ตััวถัังรถยนต์์ ผ่่านการอบสีีด้้วยห้้องอบสีีที่่�ได้้มาตรฐานเพื่่�อให้้
สีีรถยนต์์เงางาม ทนทานต่่อสารเคมีี แสงแดด และการกััดกร่่อน
จากสภาพแวดล้้อม
มาตรฐานอะไหล่่รถยนต์์
รวดเร็็วและมั่่�นใจกัับบริิการจััดหาอะไหล่่ดีีมีีคุุณภาพ โดยบริิษััท
วิิริิยะซััพพลาย จำำ�กััด

ศููนย์์ซ่่อมมาตรฐานวิิริิยะประกัันภััย
ครอบคลุุมทุุกมาตรฐาน
มาตรฐาน
การซ่่อมตััวถััง
มาตรฐาน
การซ่่อมสีี

มาตรฐานคุุณภาพงานซ่่อม
รถยนต์์ทุกคั
ุ นั ที่่ผ่� า่ นการซ่่อมโดยศููนย์์ซ่อ่ มมาตรฐานวิิริยิ ะประกัันภััย
จะได้้รัับประกัันคุุณภาพงานซ่่อมเป็็นระยะเวลา 1 ปีี เพื่่�อให้้ลููกค้้า
เกิิดความมั่่�นใจในคุุณภาพงานซ่่อม

มาตรฐาน
อะไหล่่รถยนต์์

มาตรฐานบริิการเสริิม
สะดวกสบายกว่่าด้้วยบริิการรถสำำ�รองใช้้ขณะนำำ�รถยนต์์เข้้าซ่่อม
กรณีีรถยนต์์เกิิดอุุบัติั เิ หตุุและมีีคู่่�กรณีี ติิดต่่อสอบถามข้้อมููลเพิ่่ม� เติิม
และสำำ�รองรถล่่วงหน้้าได้้ที่่�ศููนย์์ซ่่อมมาตรฐานใกล้้บ้้าน

มาตรฐาน
คุุณภาพงานซ่่อม

บริิ การรัั บแจ้้งอุุบััติิ เ หตุุ 24 ชั่่�วโมง สะดวกรวดเร็็ว
จากฝ่่ายลููกค้้าสัั มพัั นธ์์วิิ ริิ ยะประกัั นภัั ย
ฝ่่ายลููกค้้าสััมพัันธ์์วิิริิยะประกัันภััย ให้้บริิการรัับแจ้้งอุุบััติิเหตุุทุุกวััน
ตลอด 24 ชั่่�วโมง ผ่่านสายด่่วน หมายเลข 1557 สะดวก รวดเร็็ว
ด้้วยจำำ�นวนคู่่�สายกว่่า 60 คู่่�สาย
บริิ การสอบถามข้้อมููลการทำำ �ประกัั นภัั ยทุุกวัั น
ตั้้� งแต่่ เวลา 8.30-18.00 น.
แผนกประชาสััมพัันธ์์ ฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กรให้้บริิการตอบคำำ�ถาม
ด้้านการทำำ�ประกัันภััย บริิการตรวจสอบข้้อมููลศููนย์์ซ่อ่ มในโครงการ
งานสิินไหมต่่างๆ รวมถึึงบริิการรัับคำำ�ติิชมในการให้้บริิการ
ผ่่านสายด่่วน 1557 กด 3 ทุุกวััน ตั้้�งแต่่เวลา 8.30-18.00 น.

มาตรฐาน
บริิการเสริิม

บริิการรัับแจ้้งอุุบััติิเหตุุ
24 ชั่่�วโมง สะดวกรวดเร็็ว
ผ่่านหมายเลข 1557
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ได้้รัับการยอมรัับอย่่างกว้้างขวาง
ด้้วยรางวััลจากสถาบัันที่่�มีีชื่่�อเสีียงมากมายทั้้�งในและต่่างประเทศ

รางวััลเกีียรติิยศบริิษััทประกัันวิินาศภััย
ที่่�มีีการบริิหารงานดีีเด่่น จาก คปภ.

รางวััลบริิษััทประกัันวิินาศภััย
ที่่�มีีการพััฒนาดีีเด่่น จาก คปภ.

นัับเป็็นรางวััลทรงเกีียรติิสููงสุุดในอุุตสาหกรรม
ประกัันภััย เพราะเป็็นรางวััลที่่�สำำ�นัักงานคณะ
กรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจ
ประกัันภััย (คปภ.) ได้้พิิจารณามอบให้้กัับบริิษััท
ประกัันวิินาศภััยที่่�มีีการบริิหารงานดีีเด่่น โดย
บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) ได้้รัับ
มอบรางวััลดัังกล่่าวติิดต่่อกัันเป็็นระยะเวลา
4 ปีี (พ.ศ.2555-2558) ในฐานะเป็็นบริิษััทที่่�มีี
การพััฒนาคุุณภาพการบริิการและการบริิหาร
งานดีีเด่่น ยึึดหลัักธรรมาภิิบาลมีีฐานะทาง
การเงิิ น แข็็ ง แกร่่ ง รวมถึึงการสร้้ า งสรรค์์
คุุณประโยชน์์ต่่อสัังคมส่่วนรวม

สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการ
ประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.) ได้้พิิจารณา
มอบให้้กัับบริิษััทประกัันวิินาศภััยที่่�มีีการพััฒนา
ดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2560 ที่่�มีีคุุณสมบััติิพื้้�นฐาน
ครบถ้้วนและมีีความมั่่�นคงทางการเงิิน โดยบริิษััท
วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) ได้้รัับรางวััล
ในฐานะเป็็นบริิษััทประกัันวิินาศภััยที่่�มีีการพััฒนา
ดีีเด่่น

รางวััลบริิษััทประกัันภััยที่่�มีีการส่่งเสริิม
กรมธรรม์์ประกัันภััยเพื่่�อประชาชนดีีเด่่น
จาก คปภ.

สำำ �นั ั ก งานคณะกรรมการกำำ �กั ั บ และส่่ ง เสริิ ม
การประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.) ได้้พิจิ ารณา
มอบให้้ กั ั บ บริิ ษั ั ท ประกัั นวิิ นาศภัั ย ที่่� ใ ห้้ ก าร
สนัับสนุุนการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อประชาชน
ประจำำ�ปีี 2560 โดยบริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด
(มหาชน) ได้้รัับรางวััลในฐานะเป็็นบริิษััทที่่�
พััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์และส่่งเสริิมให้้มีกี ารจััดจำำ�หน่่าย
จััดกิิจกรรมประชาสััมพัันธ์์ โดยมีีจุดุ ประสงค์์เพื่่อ�
ต้้องการให้้ประชาชนทุุกกลุ่่�มเข้้าถึึงประกัันภััย
ได้้อย่่างทั่่�วถึึง และเป็็นการสร้้างความมั่่�นคง
ให้้กัับคนไทย เช่่น ประกัันภััยอุุบััติิเหตุุ 200
ประกัันภััยสงกรานต์์ สุุขใจด้้วยเบี้้�ยประกัันภััย
10 บาท/คน/30 วััน

วิิริิยะประกัันภััย

รางวััล TCC BEST AWARD

โครงการประกาศเกีียรติิคุุณจรรยาบรรณดีีเด่่น
หอการค้้าไทย จััดโดยสภาหอการค้้าไทย เพื่่�อ
เชิิดชููเกีียรติิแก่่ภาคธุุรกิิจเอกชนไทยที่่�ดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจโดยใช้้หลัักจรรยาบรรณให้้เกิิดการยอมรัับ
เชื่่อ� ถืือและศรััทธาแก่่สังั คม ภายใต้้การดำำ�เนิินงาน
ของคณะกรรมการธรรมาภิิบาล โดยบริิษััท
วิิ ริ ิ ย ะประกัั น ภัั ย จำำ �กั ั ด (มหาชน) ได้้ รั ั บ โล่่
ประกาศเกีียรติิคุุณจรรยาบรรณดีีเด่่น จากสภา
หอการค้้าไทย ในฐานะเป็็นองค์์กรที่่�บริิหารงาน
อย่่ า งมีี บ รรษัั ท ภิิ บ าลตามหลัั ก จรรยาบรรณ
หอการค้้าไทย

รางวััลศููนย์์รัับเรื่่�องร้้องเรีียน
และแก้้ไขปััญหาให้้กัับผู้้�บริิโภคดีีเด่่น
จาก สคบ.

บริิ ษัั ท วิิ ริิ ยะประกัั นภัั ย จำำ �กัั ด (มหาชน)
ได้้รัับรางวััล “ศููนย์์รัับเรื่่�องร้้องเรีียนและแก้้ไข
ปัั ญหาให้้ กัั บผู้้ �บริิ โภคดีี เด่่ น ประจำำ�ปีี 2558
และปีี 2560” จััดโดยสำำ�นักั งานคณะกรรมการ
คุ้้�มครองผู้้�บริิโภค (สคบ.) จากการที่่�บริิษััทฯ
มีีการบริิหารจััดการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและแก้้ไข
ปััญหาให้้แก่่ผู้้�บริิโภคได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
มีีกระบวนการให้้บริิการลููกค้้าที่่� ได้้มาตรฐาน
ตลอดจนมีี การวัั ด ผลวิิ เ คราะห์์ แ ละปรัั บ ปรุุ ง
การให้้บริิการอย่่างต่่อเนื่่�อง ภายใต้้หลัักเกณฑ์์
ของสถาบัันรัับรองมาตรฐาน ISO ร่่วมกัับ
สำำ�นักั งานคณะกรรมการคุ้้�มครองผู้้บ� ริิโภค (สคบ.)
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รางวััล WORLD FINANCE
INSURANCE AWARDS

นัับเป็็นปีีที่่� 8 (พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2554-2560)
ที่่�บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) ได้้รัับ
มอบรางวััลอัันทรงเกีียรติิจาก “World Finance”
นิิตยสารทางการเงิินที่่�มีีชื่่�อเสีียงระดัับโลกของ
ประเทศอัังกฤษ ซึ่่�งได้้ทำำ�การสำำ�รวจความคิิดเห็็น
จากนัักธุุ รกิิ จ และผู้้�อ่่ านทั่่� วโลก คัั ดเลืือกให้้
บริิษัทั วิิริยิ ะประกัันภััย จำำ�กัดั (มหาชน) เป็็นบริิษัทั
ประกัั นวิิ นาศภัั ย แห่่ ง เดีี ย วของประเทศไทย
ที่่�ได้้รับั รางวััล “Insurance Company of the Year”
ณ London Stock Exchange ประเทศอัังกฤษ
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รางวััล THAILAND’S MOST

รางวััล THE BEST INSURANCE

รางวััล THAILAND’S

รางวััล “Thailand’s Most Admired Brand
2020” ติิดต่่อกััน 17 ปีี (พ.ศ.2547-2563)
จากนิิตยสาร BrandAge นิิตยสารการตลาด
ที่่�มีีชื่่�อเสีียงของประเทศไทย ได้้ทำำ�การสำำ�รวจ
ความคิิดเห็็นของประชาชนทั่่ว� ประเทศในหััวข้้อ
“Thailand’s Most Admired Brand & Why
We Buy” ถืือเป็็นผลสำำ�รวจที่่�สะท้้อนความคิิด
และพฤติิกรรมของประชากรไทย ทั่่�วประเทศ
ในการตััดสิินใจซื้้อ� สิินค้้าและบริิการ ซึ่่ง� ผลสำำ�รวจ
ระบุุว่่า “บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
เป็็นบริิษััทประกัันวิินาศภััยที่่�ประชาชน ให้้ความ
เชื่่อ� ถืือไว้้วางใจเป็็นอัันดัับหนึ่่ง� ของประเทศไทย”

รางวััลบริิษััทประกัันภััยรถยนต์์อัันดัับ 1 ติิดต่่อกััน
17 ปีี (พ.ศ.2547-2563) ในงาน Bangkok
International Motor Show ครั้้�งที่่� 41 ซึ่่�งได้้รัับ
การคััดเลืือกอย่่างเป็็นเอกฉัันท์์ จากคณะกรรมการ
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจากสมาคมวิิศวกรรมยานยนต์์ ไทย
สมาคมผู้้�สื่่�อข่่าวรถยนต์์และรถจัักรยานยนต์์ ไทย
ราชยานยนต์์สมาคมแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์ และบริิษัทั กรัังด์์ปรีซ์ี ์ อิินเตอร์์เนชั่่น� แนล
จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�ยืืนยัันได้้ว่่า บริิษััท
วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) คืือ ผู้้�นำำ�ด้้าน
ประกัันภััยรถยนต์์อัันดัับหนึ่่�งของประเทศ

รางวััล Thailand’s Smart Award ประจำำ�ปีี 2562
จากรายการ Celeb Club ททบ.5 โดยบริิษััท
ณ ดีี เน็็ทเวิิร์์ค พัับลิิชชิ่่�ง และบริิษััทในเครืือได้้
พิิจารณารางวััลประเภท “บริิษัทั ที่่ยึึ� ดธรรมาภิิบาล
ในการบริิหาร” จากการเป็็นผู้้�นำำ�อัันดัับหนึ่่�งใน
ธุุรกิิจประกัันวิินาศภััย ที่่�ดำำ�เนิินงานอย่่างมั่่�นคง
โปร่่งใส จริิงใจและเป็็นธรรม อีีกทั้้�งยัังครองใจ
ผู้้�บริิโภคมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ด้้วยบริิการที่่�ทัันสมััย
สะดวก รวดเร็็ว และมีีประสิิทธิิภาพ

ADMIRED BRAND 2020

COMPANY AWARD 2020

SMART AWARD 2019

วิิริิยะประกัันภััย
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รางวััลตััวแทนประกัันวิินาศภััยคุุณภาพดีีเด่่น

รางวััล BEST SURVEYOR AWARD (BSA)

ตััวแทนของบริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) ได้้รัับการคััดเลืือก
ให้้เข้้ารัับรางวััลตััวแทนประกัันวิินาศภััย คุุณภาพดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2561 เป็็น
รางวััลที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจ
ประกัันภััย (คปภ.) ได้้พิจิ ารณามอบให้้กับั ตััวแทนที่่มี� คุี ณุ ภาพ โดยพิิจารณา
จากประสิิทธิิภาพด้้านการปฏิิบััติิงาน การพััฒนาตนเอง และการบำำ�เพ็็ญ
ประโยชน์์ให้้กัับสัังคม ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้รัับทั้้�งหมด 3 รางวััล ได้้แก่่
1.	คุุณฐิิติิมา แว่่นทอง
ตััวแทนประกัันวิินาศภััยของบริิษััทฯ 	สัังกััดสาขานครสวรรค์์
2.	คุุณณรงค์์	ภู่่�สกุุล
		
ตััวแทนประกัันวิินาศภััยของบริิษััทฯ	สัังกััดสาขานครปฐม
3.	คุุณวิิภาดา แจ่่มศรีีใส
ตััวแทนประกัันวิินาศภััยของบริิษััทฯ 	สัังกััดสาขาชลบุุรีี

โครงการ “ ผู้้�สำำ�รวจอุุบัั ติิ เหตุุ รถยนต์์ดีี เด่่ น” ประจำำ �ปีี 2561 “Best
Surveyor Award 2018 (BSA)” เป็็นโครงการที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.) สมาคมประกััน
วิินาศภััยไทย และคณะกรรมการประกัันภััยยานยนต์์จััดขึ้้�น เพื่่�อยกระดัับ
การให้้บริิการด้้านการจััดการสิินไหมทดแทนในธุุรกิิจประกัันภััย เพื่่อ� พััฒนา
บุุคลากรในธุุรกิิจประกัันภััยให้้เป็็นมืืออาชีีพในด้้านบริิการ รวมถึึงสร้้าง
ความน่่าเชื่่�อถืือ และความประทัับใจแก่่ผู้้�ใช้้บริิการ สร้้างความภาคภููมิิใจ
ในวิิชาชีีพผู้้�สำำ�รวจอุุบััติิเหตุุด้้านประกัันภััยรถยนต์์ ตลอดจนเพื่่�อเป็็นการ
สร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีต่่อธุุรกิิจประกัันภััย ซึ่่�งบริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด
(มหาชน) ได้้รัับรางวััลติิดต่่อกัันเป็็นปีีที่่� 6 (พ.ศ. 2556-2561)
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การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักบรรษััทภิิบาลที่่�ดีี โดยเชื่่�อมั่่�นในนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ซึ่่�งประกอบไปด้้วยการมีีจรรยาบรรณ
และจริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ มีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�เกี่่�ยวข้้องซื่่�อสััตย์์ต่่อหน้้าที่่�และปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบอย่่างเคร่่งครััด ซึ่่�งเป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญ
ในการเสริิมสร้้างและยกระดัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยนโยบายนี้้�เป็็นหลัักการเฉพาะของการดำำ�เนิินธุุรกิิจประกัันภััย เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงาน
ได้้ตระหนัักรู้้� เข้้าใจ ยึึดมั่่�น ยอมรัับในคุุณค่่าอัันดีีงาม ถืือปฏิิบััติิจนเกิิดเป็็นวััฒนธรรมและค่่านิิยมที่่�ดีีงามขององค์์กร
จริิยธรรมและข้้อพึึงปฏิิบััติิในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ด้้วยประสบการณ์์กว่่า 73 ปีี ของการเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านประกัันวิินาศภััยที่่�มีีคุุณภาพ สร้้างความมั่่�นใจให้้ลููกค้้าด้้วยความเป็็นมืืออาชีีพ มอบความจริิงใจ
และการให้้บริิการอย่่างเป็็นธรรมกัับทุุกฝ่่าย ยึึดหลัักการบริิหารด้้วยธรรมาภิิบาลและความโปร่่งใส พร้้อมดููแลเคีียงข้้างลููกค้้าในทุุกเส้้นทางและทุุกเวลา
และพร้้อมก้้าวต่่อไปเพื่่�อเป็็นรากฐานประกัันภััยที่่แ� ข็็งแกร่่ง เพื่่�อให้้สังั คมไทยเจริิญก้้าวหน้้าอย่่างมั่่น� คงและยั่่ง� ยืืนด้้วยการยึึดมั่่น� และถืือปฏิิบัติั ิในแนวทาง
ดัังต่่อไปนี้้�
•	ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ และกฎระเบีียบที่่เ� กี่่ย� วข้้องอย่่างเคร่่งครััด •	ดำำ � เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ด้้ ว ยความรัั บ ผิิ ด ชอบและรัั ก ษาผลประโยชน์์ ข อง
•	ปฏิิบัติั ติ ามนโยบาย “การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดี� ”ี และ “จริิยธรรมทางธุุรกิิจ” 	ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและสัังคม
•	กำำ�หนดให้้ กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร มีีส่่วนร่่วม
ของบริิษัทั ฯ
ในการต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน ส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตในการทำำ�งาน
•	ปฏิิบััติิต่่อลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม มีีบริิการที่่�ดีี มีีคุุณภาพ เพื่่�อให้้ลููกค้้า
และสร้้างระบบงานที่่�เข้้มแข็็งเพื่่�อป้้องกัันการคอร์์รััปชััน
ได้้รัับประโยชน์์สููงสุุด
• มุ่่�งมั่่น� ที่่จ� ะประกอบธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส ซื่่อ� สััตย์สุ์ จุ ริิต และเป็็นธรรม •	กำำ�หนดมาตรการป้้องกััน ตรวจหา รายงาน จััดการ และเยีียวยา
	ความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นจากการฉ้้อฉล
โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ของทุุกฝ่่าย
•	ยึึดมั่่�นในการปฏิิบััติิตนเป็็นพลเมืืองดีีปลููกฝัังให้้พนัักงานมีีจิิตสำำ�นึึก • เปิิดโอกาสให้้ผู้�มี้ ส่ี ว่ นได้้เสีียมีีช่อ่ งทางการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน
และรัับฟัังความคิิดเห็็น
	ที่่�ดีี
•	คำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์และผลกระทบจากการดำำ�เนิินงานขององค์์กร
	ด้้ ว ยความเสมอภาคและเป็็ น ธรรมทางสัั ง คมต่่ อ ผู้้ �มี ี ส่ ่ ว นได้้ เ สีี ย
ของบริิษััทฯ
แนวทางปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
คณะกรรมการบริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยยึึดมั่่�นในความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่ายเพื่่�อประโยชน์์ร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืน โดยคำำ�นึึงสิิทธิิของ
ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียตามกฎหมายและตามข้้อตกลงที่่มี� กัี บั บริิษัทั ฯ จึึงได้้กำ�ำ หนดนโยบายและแนวปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียไว้้อย่่างชััดเจนในจริิยธรรมการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานยึึดถืือปฏิิบััติิ รวมทั้้�งรัับผิิดชอบดููแลให้้มั่่�นใจว่่าสิิทธิิดัังกล่่าวได้้รัับการคุ้้�มครองและปฏิิบััติิ
ด้้วยความเสมอภาคอย่่างเคร่่งครััด ทั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงาน ลููกค้้า และผู้้�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ โดยมีีนโยบายและการดำำ�เนิินการ ดัังต่่อไปนี้้�
ผู้้ � มีีส่่ วนได้้เสีีย

นโยบาย

การดำำ�เนิินการ

ผู้้�ถืือหุ้้�น

• สนัับสนุุนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้สิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานที่่�พึึงได้้รัับ
ตามกฎหมายและตามข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ
• เสริิมสร้้างธุุรกิิจให้้มีีความแข็็งแกร่่งและมั่่�นคง
เพิ่่�มมููลค่่าแก่่องค์์กร เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
ได้้รัับผลประโยชน์์อย่่างยั่่�งยืืนและเป็็นธรรม

• เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีส่่วนร่่วมในการดููแลกิิจการ
และแสดงความคิิดเห็็น
• บริิษััทฯ ดำำ�เนิินงานด้้วยความโปร่่งใส เปิิดเผยข้้อมููลครบถ้้วน
ตามความเป็็นจริิง
• รายงานสถานภาพของบริิษัทั ฯ อย่่างสม่ำำ�� เสมอครบถ้้วนตามความจริิง

พนัักงาน

• ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของทรััพยากรบุุคคล
โดยถืือว่่าเป็็นทรััพยากรที่่�มีคุี ุณค่่าอย่่างยิ่่�ง
• ส่่งเสริิมและให้้โอกาสพนัักงานได้้มีีการเพิ่่�มพููน
ความรู้้�อย่่างสม่ำำ�� เสมอ

• จััดให้้พนัักงานได้้รัับการอบรมเพิ่่�มพููนความรู้้�
จากทั้้�งหน่่วยงานภายในและหน่่วยงานภายนอก
• กำำ�หนดนโยบายการให้้ผลตอบแทนและสวััสดิกิ าร
อย่่างเหมาะสมและเป็็นธรรม
• มีีการดููแลรัักษาสภาพแวดล้้อมในที่่�ทำ�ำ งานให้้มีีความสะอาด
ปลอดภััย และมีีระเบีียบอยู่่�เสมอ

วิิริิยะประกัันภััย

ผู้้ � มีีส่่ วนได้้เสีีย
ลููกค้้า

คู่่�ธุุรกิิจ

นโยบาย

การดำำ�เนิินการ

• มุ่่�งเน้้นลููกค้้าเป็็นศููนย์์กลาง (Customer Centric)
ด้้วยการให้้บริิการอย่่างเป็็นธรรม
ดููแลแก้้ปััญหาให้้แก่่ลููกค้้าด้้วยความรวดเร็็ว
ถููกต้้องและเหมาะสม

• สำำ�รวจความต้้องการและความพึึงพอใจของลููกค้้าอยู่่�เสมอ

• ให้้ความสำำ�คััญกัับลููกค้้าและถืือปฏิิบัติั ิตาม
นโยบายการให้้บริิการลููกค้้าอย่่างเป็็นธรรม
โดยมุ่่�งมั่่�นที่่�จะให้้ลููกค้้าได้้รัับประโยชน์์สููงสุุด

• ให้้ข้อ้ มููลข่่าวสารที่่ถููกต้
� อ้ ง เพีียงพอ ต่่อการตััดสิินใจของลููกค้้า

• บริิษััทฯ ทำำ�ตามสััญญาและคำำ�มั่่�นที่่�ให้้ไว้้กัับ
คู่่�ธุุรกิิจโดยถืือว่่าคู่่�ธุุรกิิจนั้้�นเปรีียบเสมืือน
เป็็นหุ้้�นส่่วนทางการค้้า
• ปฏิิบััติิต่่อคู่่�ธุุรกิิจด้้วยความเสมอภาค
และเท่่าเทีียม
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• ปรัับปรุุงผลิิตภััณฑ์์และการบริิการ เพื่่�อให้้ได้้คุุณภาพมาตรฐาน
และตรงตามความต้้องการของลููกค้้าอย่่างเหมาะสมและเป็็นธรรม
• จััดให้้มีีหน่่วยงานให้้คำ�ปรึึก
ำ ษา รัับแจ้้ง ประสานงาน
และแก้้ไขปััญหาเรื่่�องร้้องเรีียนต่่างๆ ให้้ลููกค้้าด้้วยขั้้�นตอน
และช่่องทางที่่�สะดวก รวดเร็็ว ถููกต้้องและเป็็นธรรม
• ปฏิิบัติั ิต่่อคู่่�ธุุรกิิจด้้วยความเสมอภาคและเท่่าเทีียมกััน
• เปิิดโอกาสให้้คู่่�ธุุรกิิจได้้แสดงความคิิดเห็็นและให้้ข้้อเสนอ
แนะต่่างๆ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกััน
• สนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจของคู่่�ธุุรกิิจให้้มีีประสิิทธิิภาพ
มากยิ่่�งขึ้้�น เช่่น ให้้ข้้อมููลหรืือจััดทำำ�ข้้อมููลเมื่่�อเวลา
ที่่�ตััวแทนประกัันวิินาศภััยหรืือนายหน้้าประกัันวิินาศภััย
ต้้องการได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
• จััดทำำ�อีีเมลตััวแทนเพื่่�อเป็็นช่่องทางในการส่่งข้้อมููลข่่าวสาร

คู่่�แข่่งขััน

• ปฏิิบััติิตามกรอบของการแข่่งขัันอย่่างตรงไป
ตรงมาด้้วยความสุุจริิต โดยยึึดมั่่�นตามกฎกติิกา
และจริิยธรรมภายใต้้กรอบของกฎหมาย

• ไม่่แสวงหาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับทางการค้้าเพื่่�อประโยชน์์
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยวิิธีีที่่�ไม่่สุุจริิตหรืือไม่่เหมาะสม
• ผู้้�บริิหารและพนัักงานต้้องไม่่กระทำำ�ใดๆ ที่่�เป็็นการละเมิิดสิิทธิิ
ในทรััพย์์สิินทางปััญญาของคู่่�แข่่งทางการค้้า

เจ้้าหนี้้�

• ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขในการกู้้�ยืืมเงิิน
ตามข้้อตกลงอย่่างเคร่่งครััดและครบถ้้วน
เพื่่�อสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือและรัักษา
ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับเจ้้าหนี้้�

• ปฏิิบัติั ิตามสััญญาหรืือเงื่่�อนไขต่่างๆ อย่่างเคร่่งครััด
• กำำ�หนดนโยบายด้้านการเงิินไว้้ชััดเจน รวมทั้้�งแจ้้งรอบระยะเวลา
การวางบิิลและการชำำ�ระเงิินให้้เจ้้าหนี้้ทุ� ุกรายทราบ

สัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม

• ยึึดมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบ
ดููแล และเอาใจใส่่ต่่อสัังคม โดยมุ่่�งสนัับสนุุน
กิิจกรรมเพื่่�อส่่งเสริิมคุุณภาพของสัังคมในด้้าน
ต่่างๆ ทั้้�งระดัับท้้องถิ่่�นและระดัับประเทศ

• จััดอบรมและกิิจกรรมต่่างๆ ให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงาน
ได้้มีีส่่วนร่่วมและตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการปฏิิบััติิตน
ให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อสัังคม
• ให้้ความสำำ�คััญในการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม โดยจััดกิิจกรรม
เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่�อง และสร้้างความร่่วมมืือ
กัับหน่่วยงานต่่างๆ ในท้้องถิ่่�นนั้้�นๆ
• จััดกิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์เพื่่�อสัังคม โดยส่่งเสริิมให้้พนัักงาน
มีีส่่วนร่่วมเป็็นจิิตอาสา และปลููกจิิตสำ�นึึกปฏิ
ำ
บัิ ัติติ นเป็็นพลเมืืองดีี
ของสัังคม

ภาครััฐ

• ดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้ข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย
เพื่่อ� แสดงความโปร่่งใสตลอดจนสร้้างความมั่่น� ใจ
และความเชื่่�อถืือซึ่่�งกัันและกััน

• ปฏิิบััติติ ามกฎหมาย ประกาศ คำำ�สั่่�ง และข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง
รวมถึึงนโยบายและมาตรฐานการปฏิิบัติั ิงานตามกฎและระเบีียบ
ของหน่่วยงานกำำ�กับั ดููแลธุุรกิิจประกัันภััยและหน่่วยงานภาครััฐอื่่�นๆ
• ให้้ความร่่วมมืือในการกำำ�กัับดููแลของเจ้้าหน้้าที่่�ด้้วยข้้อมููล
ที่่�ถููกต้้องสมบููรณ์์ เปิิดเผย ตรงเวลา และสามารถเข้้าใจได้้

การต่่อต้้าน
คอร์์รััปชััน

• บริิษััทฯ ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญ
ในเรื่่�องการต่่อต้้านคอร์์รััปชัันในองค์์กร

• อบรมให้้ความรู้้�พนัักงาน เพื่่�อให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญ
และร่่วมกัันต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันในรููปแบบต่่างๆ
• กำำ�หนดนโยบายการต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน ระเบีียบข้้อปฏิิบััติิ
คู่่�มืือการปฏิิบััติิต่่างๆ เพื่่�อแสดงทิิศทางและกรอบการดำำ�เนิินงาน
ที่่�ดีีของบริิษััทฯ
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1
บริิการเคลมนััดหมาย
ผ่่านวิิดีีโอคอล
: VClaim on VCall
เป็็นทางเลืือกให้้ผู้้�เอาประกัันภััยที่่�ต้้องการ
ความสะดวกรวดเร็็ ว ในการตรวจสอบ
สภาพรถยนต์์ โดยสามารถนัั ด หมาย
การเคลมในวัั นเวลาที่่� สะดวก และยััง
สามารถรัั บ บริิ การได้้ ทั ั น ทีี โ ดยไม่่ ต้ ้ อ ง
รอพนัั กงานเคลมไปยัังจุุ ดนัั ดหมาย

วิิริิยะประกัันภััย
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ระบบ EMCS
เป็็นการประสานการทำำ�งานระหว่่างคู่่�ค้้าและ
บริิ ษั ั ท ฯในเรื่่� อ งการจัั ด ซ่่ อ มรถยนต์์ ใ ห้้ มี ี
ประสิิทธิิภาพ สะดวก รวดเร็็ว พััฒนาระบบ
ในการช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการจััดซ่่อม
ระหว่่ า งบริิ ษั ั ท ฯกัั บ ศููนย์์ ซ่ ่ อ มมาตรฐาน
ในโครงการ ให้้มีคี วามถููกต้้อง สะดวก รวดเร็็ว
ในเรื่่� อ งของการประเมิิ น ความเสีี ย หาย
การคุุ ม ราคาและการอนุุ มั ั ติ ิ จั ั ด ซ่่ อ ม
ช่่ ว ยลดขั้้� น ตอนในการตรวจสอบรายการ
และราคา รวมทั้้ง� ความล่่าช้้าในการรอเจ้้าหน้้าที่่�
ประกัันที่่�จะเข้้ามาตรวจสภาพรถที่่�ศููนย์์ซ่่อม
มาตรฐานในโครงการรวมทั้้ง� การจััดอะไหล่่ผิดิ
นอกจากนี้้�ยัังช่่วยในการประเมิินราคาและ
ความเสีียหาย มีีมาตรฐาน ทำำ�ให้้บริิษััทฯ
สามารถตรวจสอบและควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

โปรแกรมตรวจสอบอุุบััติิเหตุุ:
Viriyah Smart Claim
(VSC) และ VSurveyor
Viriyah Smart Claim (VSC) เป็็นการ
ผสมผสานระหว่่ า งสมาร์์ ท โฟนกัั บ
Google Map โดยระบบจะช่่วยบริิหาร
การทำำ�งานของพนัักงานตรวจสอบอุุบััติิเหตุุ
เมื่่�อมีีงานรัับแจ้้งอุุบััติิเหตุุหรืือการเคลม
นััดหมาย นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้พััฒนา
ต่่อยอดระบบงาน VSC มาสู่่�ระบบงาน
ตรวจสอบอุุบััติิเหตุุ VSurveyor โดยเคลม
ผ่่านมืือถืือแบบเรีียลไทม์์ ซึ่่ง� เพิ่่ม� การบัันทึึกงาน
ตรวจสอบอุุ บั ั ติ ิ เ หตุุ แ ละการออกเอกสาร
ใบรัับรองความเสีียหายให้้แก่่ผู้้�เอาประกัันภััย
โดยพนัั กงานตรวจสอบอุุ บั ั ติิ เหตุุ สามารถ
ดำำ�เนิินการได้้ ทัันทีี ผ่่านสมาร์์ทโฟนหรืือ
แท็็บเล็็ต ณ จุุดเกิิดเหตุุ
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กิิจกรรม CSR ขององค์์กร
กว่่า 73 ปีี บนเส้้นทางธุุรกิิจประกัันวิินาศภััย บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นในการสร้้างความมั่่�นคงปลอดภััยในชีีวิิตและทรััพย์์สิินของประชาชนและสัังคมไทย
ด้้วยจิิตสาธารณะ ภายใต้้เจตจำำ�นงที่่�แน่่วแน่่ในการสร้้างสรรค์์ประโยชน์์ต่่อสัังคมไทย ด้้วยการดำำ�เนิินกิิจกรรมความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมอย่่างจริิงจััง
และต่่อเนื่่�อง ทั้้�งการดำำ�เนิินโครงการ ผนึึกพลัังร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่าย ตลอดจนสนัับสนุุนหน่่วยงานต่่างๆ ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสัังคม
ภายใต้้กรอบการดำำ�เนิินงาน 6 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านการรณรงค์์ความปลอดภััย ด้้านการศึึกษา ด้้านการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม ด้้านเศรษฐกิิจพอเพีียง
ด้้านศาสนาและวััฒนธรรม และด้้านการแพทย์์และสาธารณสุุข โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

ด้้านการรณรงค์์
ความปลอดภััย

นัับเป็็นเวลาเกืือบ 3 ทศวรรษ ที่่�บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) ได้้ให้้ความสำำ�คััญในการรณรงค์์ความปลอดภััย
บนท้้องถนนร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสัังคมด้้วยรููปแบบกิิจกรรมที่่�หลากหลาย
ได้้แก่่ การรณรงค์์ความปลอดภััยบนท้้องถนน อาทิิ โครงการจุุดเสี่่�ยง ร่่วมกัับ จส.100 พััฒนาแอปพลิิเคชั่่�น JS 100
เพื่่�อบริิการบอกจุุดเสี่่�ยง/ จุุดที่่�มีีสถิิติิการเกิิดอุุบััติิเหตุุสููงบนท้้องถนนทั่่�วประเทศ โครงการรณรงค์์ลดอุุบััติิเหตุุทางถนน
บนเขาปัักธงชััย เป็็นต้้น
การปลููกจิิตสำำ�นึึกสร้้างวิินััยจราจร อาทิิ โครงการอบรมเสริิมความรู้้�ให้้แก่่ผู้้�ขอรัับใบอนุุญาตขัับรถยนต์์ โครงการ
เมาไม่่ขัับ โครงการรณรงค์์ปีีใหม่่-สงกรานต์์ ตายเป็็นศููนย์์ เป็็นต้้น
การส่่งเสริิมการตรวจสภาพรถยนต์์เพื่่�อความปลอดภััยในการใช้้ถนน อาทิิ โครงการตรวจรถก่่อนใช้้ เดิินทางปลอดภััย
โครงการปัันน้ำำ��ใจช่่วยเหลืือรถจอดเสีียในทาง โครงการรณรงค์์ ใช้้รถใช้้ถนนอย่่างปลอดภััย เป็็นต้้น
และอีีกหลากหลายโครงการเกี่่�ยวกัับหมวกนิิรภััย อาทิิ โครงการโรงเรีียนต้้นแบบ “วััยใส ใส่่ใจ ใส่่หมวก” ภายใต้้แนวคิิด
โรงเรีียนวัังไกลกัังวล ร่่วมใจปลอดภััย โครงการรัักน้้อง ต้้องใส่่หมวก โครงการอาสาร่่วมใจทำำ�ดีีเพื่่�อพ่่อ และโครงการ
รณรงค์์การสวมหมวกนิิรภััย 100% มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เป็็นต้้น

ด้้านการรณรงค์์
ความปลอดภััย

ด้้านการศึึกษา

ด้้านการอนุุรัักษ์์
สิ่่�งแวดล้้อม

วิิริิยะประกัันภััย
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บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการศึึกษา และมุ่่�งหวัังให้้เยาวชนไทยได้้รัับโอกาสขั้้�นพื้้�นฐานด้้านการศึึกษาอย่่าง
เท่่าเทีียมกััน เพื่่�อให้้เยาวชนได้้มีีโอกาสเรีียนหนัังสืือควบคู่่�กัับการมีีทัักษะการใช้้ชีีวิิตด้้านอื่่�นๆ พร้้อมทั้้�งยัังส่่งเสริิม
และสนัับสนุุนให้้เด็็กและเยาวชนได้้มีีพื้้�นที่่�แสดงความสามารถตามความสนใจและความถนััด เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ด้้านต่่างๆ ด้้วยโครงการที่่�บริิษััทฯ ดำำ�เนิินการมาอย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน อาทิิ โครงการ ก.ไก่่ ใส่่ตู้้� โครงการ
มอบทุุนการศึึกษา โครงการค่่ายสารคดีี (ร่่วมกัับสำำ�นัักพิิมพ์์สารคดีี สร้้างนัักเขีียนและช่่างภาพสารคดีีรุ่่�นใหม่่)
โครงการ White CSR...เติิมความรู้้�สู่่�ห้้องสมุุดทั่่�วไทย
(มอบหนัั งสืื อของสำำ �นัั กพิิ มพ์์ สารคดีี และนิิ ตยสาร
สารคดีี ให้้แก่่ห้้องสมุุด “เฉลิิมราชกุุมารีี” จำำ�นวน
99 แห่่งทั่่ว� ประเทศ) โครงการไตรภาคีี (สร้้างบุุคลากร
ช่่างซ่่อมตััวถััง-สีีรถยนต์์) โครงการส่่งเสริิมความรู้้�
ด้้านการประกัั น ภัั ย และรณรงค์์ ค วามปลอดภัั ย
ทางถนนสู่่�มหาวิิทยาลััย โครงการคลิินิิกเด็็กอารมณ์์ดีี
โครงการสุุขที่่�ให้้...วิิริิยะรวมใจลููกค้้า เพื่่�อน้้องอิ่่�มท้้อง
นอกจากนี้้� ยัังมีีนโยบายให้้ฝ่่ายปฏิิบััติิการภาคต่่างๆ
จััดทำำ�โครงการในพื้้�นที่่� โดยมีีจิิตอาสาของสาขาและ
ศููนย์์ บ ริิ ก ารสิิ น ไหมทั่่� ว ประเทศเป็็ น กำำ �ลั ั ง สำำ �คั ั ญ
ในการขัับเคลื่่�อน อาทิิ โครงการปัันน้ำำ��ใจจากพี่่�สู่่�น้้อง
โครงการปัันสุุขจากพี่่สู่่�น้้อ
� ง โครงการอุุปถัมั ภ์์การเกษตร
เพื่�ออ
่ าหารกลางวััน โครงการส่่งเสริิมการศึึกษาและ
ปลุุกพลัังใจนัักสู้้�เด็็กพิิการ และโครงการปั่่�นรัักษ์์
เพื่่�อน้้อง เป็็นต้้น

ด้้านการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) มีีปณิิธาน
ที่่แ� น่่วแน่่ในการเข้้าไปมีีบทบาทและขัับเคลื่่�อนกิิจกรรม
ด้้านการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม โดยส่่งเสริิมและ
ปลููกจิิตสำ�นึึก
ำ แก่่พนัักงานให้้เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมกิิจกรรม
ด้้านการอนุุรักษ์
ั สิ่่์ ง� แวดล้้อมมาอย่่างยาวนาน และก่่อตั้้ง�
กองทุุนต่่างๆ เพื่่�อให้้สามารถขัับเคลื่่�อนกิิจกรรมได้้
อย่่างต่่อเนื่่�องและเกิิดความยั่่�งยืืน จััดตั้้�งกองทุุน
“รัักษ์์ป่่า รัักษ์์น้ำ� บ้้านห้้วยหิินดำำ�” ร่่วมก่่อตั้้�งสมาคม
เครืื อข่ ่ า ยความร่่ ว มมืื อ เพื่่ � อ การพัั ฒ นาที่่ � ยั่่ � ง ยืื น
โครงการยางรถยนต์์เก่่า เราขอส่่งต่่อให้้น้้องๆ นัักเรีียน
โครงการคิิดดีี ทำำ�ดีี ร่่วมใจปลููกป่่า พััฒนาโรงเรีียน
โครงการวิิริิยะสร้้างคอนโดปูู เพื่่�ออนุุรัักษ์์ป่่าชายเลน
โครงการเก็็บขยะชายทะเลเกาะโหลน เป็็นต้้น

ด้้านเศรษฐกิิจ
พอเพีียง

ด้้านศาสนา
และวััฒนธรรม

ด้้านการแพทย์์
และสาธารณสุุข
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รายงานประจำำ�ปีี 2562

ด้้านเศรษฐกิิจพอเพีียง
บริิษัทั ฯ ยัังคงยึึดมั่่น� ในคำำ�สอนและดำำ�เนิินงานตามรอย
แนวปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงของพระบาทสมเด็็จ
พระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิตร โดยถ่่ายทอดสู่่�พนัักงานและส่่งเสริิม
ให้้ พ นัั ก งานเข้้ า ไปมีี ส่ ่ ว นร่่ ว มในการนำำ �ความรู้้ �สู่่�
ประชาชนผ่่านกิิจกรรมที่่�หลากหลายและดำำ�เนิินการ
เป็็นประจำำ�ต่่อเนื่่�อง อาทิิ โครงการคืืนชีีวิิตให้้แผ่่นดิิน
ด้้วยพลัังเบญจภาคีี ซึ่่�งหน่่วยปฏิิบััติิการเศรษฐกิิจ
พอเพีียงภาคประชาชนจะทำำ�งานเชิิงรุุกเข้้าสู่่�หมู่่�บ้้าน
และชุุมชน เพื่่อ� อบรมหลัักสููตรเปลี่่�ยนวิิธีคิี ดิ สู่่�เศรษฐกิิจ
โครงการสนัับสนุุ นสมุุดการศึึ กษาชุุ ด “เศรษฐกิิ จ
พอเพีียง” (ร่่วมกัับมููลนิิธิน้ิ อ้ มเกล้้าพััฒนา พิิมพ์์แจกจ่่าย
ให้้แก่่โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนตามพระราชดำำ�ริิใน
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา) โครงการให้้ความรู้้�เศรษฐกิิจพอเพีียงผ่่าน
กิิจกรรมพี่่�เพื่่�อน้้อง จากผองเพื่่�อนชาวประกัันและ
มวลมิิตรธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม เป็็นต้้น

ด้้านศาสนา
และวััฒนธรรม

นัับเป็็นอีีกหนึ่่�งภารกิิจที่่�บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นในการทำำ�นุุบำำ�รุุงศาสนาและสืืบสานศิิลปวััฒนธรรม โดยการส่่งเสริิมและ
สนัับสนุุนให้้พนัักงานได้้ปฏิิบััติิและขััดเกลาจิิตใจผ่่านกิิจกรรมต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�องในวัันสำำ�คััญทางศาสนา ภายใต้้
ชมรมพุุทธธรรม รวมทั้้�งยัังให้้การสนัับสนุุนกิิจกรรมทางศาสนาร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายมาอย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน
อาทิิ โครงการอุุปสมบทเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตด้้วยพระกััมมััฏฐาน โครงการปฏิิบััติิธรรม (บวชเนกขััมมภาวนา)
โครงการทำำ�บุุญตัักบาตร หล่่อเทีียนพรรษา โครงการบููรณปฏิิสัังขรณ์์ฌาปนสถาน วััดตะกล่ำำ�� โครงการปั้้�นดิิน
ให้้เป็็นบุุญ ร่่วมกัับเครืือข่่ายพุุทธิิกา กรมราชทััณฑ์์ เรืือนจำำ�บางขวาง (เพื่่�อเยีียวยาจิิตใจผู้้�ต้้องขัังโทษสููงของ
เรืือนจำำ�กลางบางขวางด้้วยการปั้้�นพระพุุทธรููป) เป็็นต้้น

ด้้านการแพทย์์
และสาธารณสุุข

บริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญั ของการมีีสุขุ ภาพร่่างกายที่่ดี� แี ข็็งแรง นอกจากผู้้�สููงอายุุแล้้วบริิษัทั ฯ ยัังขยายกลุ่่�มเป้้าหมาย
ไปยัังผู้้�ด้้อยโอกาสทางสัังคม ผู้้�ที่่� ไม่่สามารถช่่วยเหลืือตััวเองได้้ อีีกทั้้�งยัังเปิิดโอกาสให้้พนัักงานได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ในการส่่งมอบความห่่วงใยและดููแลสัังคม ตลอดจนสนัับสนุุนกิิจกรรมต่่างๆ อย่่างสม่ำำ�� เสมอและยั่่�งยืืน อาทิิ โครงการจััดซื้�อ้
อุุปกรณ์์การแพทย์์ของสถาบัันการแพทย์์สยามิินทราธิิราช โครงการศููนย์์ส่่งเสริิมสาธารณสุุขมููลฐานประจำำ�หมู่่�บ้้าน
โครงการสุุขที่่�ให้้...เปเปอร์์มาเช่่เพื่่�อน้้องสััญจร โครงการจััดทำำ�คู่่�มืือหมอชาวบ้้าน โครงการจััดพิิมพ์์คู่่�มืือสุุขสููงวััย
โครงการวิิริิยะสร้้างสุุข ปลดทุุกข์์ ให้้น้้อง โครงการวิิริิยะรวมใจ เย็็บเต้้าสู้้�ภััยมะเร็็ง โครงการปรัับปรุุงสนามแบดมิินตััน
กองพลทหารราบที่่� 9 ค่่ายสุุรสีีห์์ เป็็นต้้น นอกจากนั้้�น ยัังร่่วมสนัับสนุุนกิิจกรรมที่่�เป็็นการส่่งเสริิมให้้ประชาชนเห็็น
ความสำำ�คััญของการออกกำำ�ลัังกาย อาทิิ โครงการ Give Charity Run โครงการ Run for Life ก้้าวนี้้�ต่่อชีีวิิต และ
โครงการศิิริิราช เดิิน-วิ่่�งผสานชุุมชน ครั้้�งที่่� 11 เป็็นต้้น

วิิริิยะประกัันภััย
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
ประกอบด้้วยกรรมการบริิษััทฯ 4 ท่่าน คืือ
1. นายจำำ�ลอง เหรีียญวิิจิิตร
	กรรมการอิิสระ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมชาย สวธานุุภาพ
	กรรมการ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบ
3. นางนาฏยา โล่่ธุุวาชััย
	กรรมการอิิสระ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบ
4. นายสุุรพล เลิิศประเสริิฐกุุล
	กรรมการอิิสระ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบ

5. สอบทานการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ และกฎเกณฑ์์ต่่างๆ
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานและติิ ดตามการดำำ �เนิิ นการ
ให้้มีีการปฏิิบัติั ิตามกฎหมาย โดยกำำ�หนดให้้ฝ่่ายกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน
	มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลและรายงานผลการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วย
	การประกัันวิินาศภััย ข้้อกํําหนดของสํํานัักงานคณะกรรมการกํํากัับ
และส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย และกฎหมายอื่่น� ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
	กัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ เช่่น กฎหมายภาษีีอากร กฎหมายว่่าด้้วย
	การป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิินและการสนัับสนุุนทางการเงิิน
แก่่การก่่อการร้้ายและการแพร่่ขยายอาวุุธที่่�มีีอานุุภาพทํําลายล้้างสููง
รวมทั้้ง� กฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการฉ้้อฉล การคอร์์รัปชั
ั นั เป็็นต้้น

โดยมีี นางสาวมััลลิิกา ตติิยสถาพร ผู้้�จััดการฝ่่ายตรวจสอบภายใน เป็็น
เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ

6.	พิิจารณาประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยรวมและรายบุุคคล เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะ
	กรรมการตรวจสอบครบถ้้วนตามที่่�ระบุุไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการ
	ตรวจสอบ และมีีผลการปฏิิบัติั งิ านที่่ส� อดคล้้องกัับแนวทางปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� ี

คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามขอบเขตที่่�คณะกรรมการ
บริิษัทั ฯ ได้้มอบหมายให้้กำ�กั
ำ บั ดููแลตามกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยในปีี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมร่่วมกัับผู้้�บริิหาร
ฝ่่ายต่่างๆ ผู้้�ตรวจสอบภายใน และ ผู้้�สอบบััญชีีในเรื่่อ� งที่่เ� กี่่ย� วข้้องรวม 12 ครั้้�ง
คณะกรรมการตรวจสอบขอสรุุปสาระสำำ�คััญของงานที่่�ปฏิิบััติิ
ดัังต่่อไปนี้้�

1. สอบทานรายงานทางการเงิิน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้สอบทาน
รายงานการเงิินรายไตรมาสและรายงานการเงิินประจำำ�ปีี ร่่วมกัับ
	ผู้้�บริิหาร ฝ่่ายตรวจสอบภายใน และผู้้�สอบบััญชีี เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
งบการเงิินของบริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นอย่่างถููกต้้องตามควรในสาระ
	สำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และมีีการเปิิดเผย
	ข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ ครบถ้้วน และเชื่่�อถืือได้้
2. สอบทานระบบการควบคุุมภายใน รายงานการตรวจสอบภายใน
แนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงและความคืืบหน้้าของการบริิหาร
ความเสี่่�ยงระดัับองค์์กร เพื่่�อประเมิินความเพีียงพอเหมาะสมและ
	ประสิิทธิิภาพของระบบการควบคุุมภายใน การบริิหารความเสี่่�ยง
และเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีการปฏิิบััติิตามกฎหมาย
3.	พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่า รายการ
	ดัังกล่่าวทุุกรายการเป็็นรายการที่่�สมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์
	สููงสุุดต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููล
อย่่างถููกต้้องและครบถ้้วน
4.	พิิจารณาทบทวนกฏบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่อ� ให้้ทันั เหตุุการณ์์
	ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง และเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดของคณะ
	กรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย

7.	พิิจารณาคััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�ง และค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี
	คณะกรรมการตรวจสอบได้้ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�สอบบััญชีี
ในปีีที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งผลเป็็นที่่�พอใจ และได้้พิิจารณาความเป็็นอิิสระของ
	ผู้้�สอบบััญชีีกัับสอบทานคุุณสมบััติิของผู้้�สอบบััญชีีแล้้ว เห็็นว่่า
	ถููกต้้องตามหลัักเกณฑ์์สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิม
	การประกอบธุุรกิิจประกัันภััย คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้เสนอต่่อ
	คณะกรรมการบริิษัทั ฯ แต่่งตั้้ง� ผู้้�สอบบััญชีีจากบริิษัทั เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย
	สอบบััญชีี จำำ�กััด เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ สำำ�หรัับปีี 2563 พร้้อม
	ทั้้�งค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี และเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ
	นำำ�เสนอขออนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาแล้้วเห็็นว่่า รายงานทางการเงิินของบริิษัทั ฯ
มีีการแสดงข้้อเท็็จจริิงในส่่วนที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญครบถ้้วนถููกต้้องตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน มีีระบบการควบคุุมภายในที่่มี� ปี ระสิิทธิิภาพ
เพีียงพอ ไม่่มีีข้้อบกพร่่องอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญ มีีการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงอย่่างเหมาะสม มีีการปฏิิบััติิตามกฎหมาย และมีีการปฏิิบััติิงาน
ที่่�สอดคล้้องกัับระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
วัันที่่� 13 มีีนาคม 2563

( นายจำำ �ลอง เหรีียญวิิ จิิตร )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจำำ�ปีี 2562

บริิษััท วิิ ริิ ยะประกัั นภัั ย จำำ �กััด (มหาชน)

รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็็น

ข้้าพเจ้้าได้้ตรวจสอบงบการเงิินของบริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด
(มหาชน) (“บริิษััท”) ซึ่่�งประกอบด้้วยงบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562 งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลง
ส่่วนของเจ้้าของ และงบกระแสเงิินสด สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน รวมถึึง
หมายเหตุุซึ่่�งประกอบด้้วยสรุุปนโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญและเรื่่�องอื่่�น ๆ
ข้้าพเจ้้าเห็็นว่่า งบการเงิินข้้างต้้นนี้้�แสดงฐานะการเงิินของบริิษััท ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562 ผลการดำำ�เนิินงานและกระแสเงิินสดสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด
วัันเดีียวกัันโดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิิน
เกณฑ์์ ในการแสดงความเห็็น

ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิบัิ ติั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ความรัับผิิดชอบ
ของข้้ า พเจ้้ า ได้้ กล่ ่ า วไว้้ ใ นวรรคความรัั บ ผิิ ด ชอบของผู้้ �ส อบบัั ญชีี ต่่ อ
การตรวจสอบงบการเงิินในรายงานของข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้ามีีความเป็็นอิิสระ
จากบริิ ษั ั ท ตามข้้ อ กำำ � หนดจรรยาบรรณของผู้้ �ป ระกอบวิิ ช าชีี พ บัั ญ ชีี
ที่่� กำ ำ � หนดโดยสภาวิิ ช าชีี พ บัั ญ ชีี ใ นส่่ ว นที่่� เ กี่่� ยวข้้ อ งกัั บการตรวจสอบ
งบการเงิิน และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตามความรัับผิิดชอบด้้านจรรยาบรรณ
อื่่�น ๆ ซึ่่�งเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดเหล่่านี้้� ข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่าหลัักฐานการสอบ
บััญชีีที่่�ข้้าพเจ้้าได้้รัับเพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อใช้้เป็็นเกณฑ์์ ในการ
แสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า
ข้้อมููลอื่่�น

ผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อข้้อมููลอื่่�น ข้้อมููลอื่่�นประกอบด้้วยข้้อมููล
ซึ่่�งรวมอยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีี แต่่ไม่่รวมถึึงงบการเงิินและรายงานของ
ผู้้�สอบบััญชีีที่่�อยู่่�ในรายงานนั้้�น ซึ่่�งคาดว่่ารายงานประจำำ�ปีีจะถููกจััดเตรีียม
ให้้ข้้าพเจ้้าภายหลัังวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีนี้้�
ความเห็็ น ของข้้ า พเจ้้ า ต่่ อ งบการเงิิ น ไม่่ ค รอบคลุุ ม ถึึงข้้ อ มููลอื่่� น และ
ข้้าพเจ้้าไม่่ได้้ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อข้้อมููลอื่่�น
ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการตรวจสอบงบการเงิิน
คืือการอ่่านข้้อมููลอื่่�นตามที่่�ระบุุข้้างต้้นเมื่่�อจััดทำำ�แล้้ว และพิิจารณาว่่า

ข้้อมููลอื่่�นมีีความขััดแย้้งที่่�มีีสาระสำำ�คััญกัับงบการเงิินหรืือกัับความรู้้�
ที่่� ได้้รัับจากการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า หรืือปรากฏว่่าข้้อมููลอื่่�นมีีการ
แสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่
เมื่่�อข้้าพเจ้้าได้้อ่่านรายงานประจำำ�ปีี หากข้้าพเจ้้าสรุุปได้้ว่่ามีีการแสดง
ข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้าต้้องสื่่�อสารเรื่่�อง
ดัังกล่่าวกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลและขอให้้ทำำ�การแก้้ไข
ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารและ
ผู้้�มีีหน้้าที่่� ในการกำำ�กัับดููแลต่่องบการเงิิน

ผู้้�บริิหารมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการเงิินเหล่่านี้้�
โดยถููกต้้องตามที่่�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และ
รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในที่่�ผู้้�บริิหารพิิจารณาว่่าจำำ�เป็็นเพื่่�อ
ให้้สามารถจััดทำำ�งบการเงิินที่่�ปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จ
จริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด
ในการจััดทำำ�งบการเงิิน ผู้้�บริิหารรัับผิิดชอบในการประเมิินความสามารถ
ของบริิษััทในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง เปิิดเผยเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงาน
ต่่อเนื่่�อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับการ
ดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องเว้้นแต่่ผู้้�บริิหารมีีความตั้้�งใจที่่�จะเลิิกบริิษััท หรืือหยุุด
ดำำ�เนิินงานหรืือไม่่สามารถดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องต่่อไปได้้
ผู้้�มีีหน้้าที่่� ในการกำำ�กัับดููแลมีีหน้้าที่่� ในการสอดส่่องดููแลกระบวนการ
ในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของบริิษััท
ความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิิน

การตรวจสอบของข้้าพเจ้้ามีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ได้้ความเชื่่�อมั่่�นอย่่าง
สมเหตุุสมผลว่่างบการเงิินโดยรวมปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อ
ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่ ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือ
ข้้อผิิดพลาด และเสนอรายงานของผู้้�สอบบััญชีีซึ่ง�่ รวมความเห็็นของข้้าพเจ้้า
อยู่่�ด้้วย ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลคืือความเชื่่�อมั่่�นในระดัับสููงแต่่
ไม่่ได้้เป็็นการรัับประกัันว่่าการปฏิิบัติั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บััญชีีจะสามารถตรวจพบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ
ที่่�มีีอยู่่�ได้้เสมอไป ข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอาจเกิิดจากการทุุจริิตหรืือ

วิิริิยะประกัันภััย

ข้้อผิิดพลาดและถืือว่่ามีีสาระสำำ�คััญเมื่่�อคาดการณ์์ ได้้อย่่างสมเหตุุสมผล
ว่่ารายการที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงแต่่ละรายการหรืือทุุกรายการรวมกัันจะ
มีีผลต่่อการตััดสิินใจทางเศรษฐกิิจของผู้้ใ� ช้้งบการเงิินจากการใช้้งบการเงิิน
เหล่่านี้้�
ในการตรวจสอบของข้้าพเจ้้าตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ข้้าพเจ้้าได้้
ใช้้ดุุลยพิินิิจและการสัังเกตและสงสััยเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิิบััติิงานของข้้าพเจ้้ารวมถึึง
• ระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิง
	อัันเป็็นสาระสำำ�คััญในงบการเงิินไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือ
ข้้อผิิดพลาด ออกแบบและปฏิิบััติิงานตามวิิธีีการตรวจสอบเพื่่�อ
	ตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�น และได้้หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�
เพีี ย งพอและเหมาะสมเพื่่� อ เป็็ น เกณฑ์์ ใ นการแสดงความเห็็ น
ของข้้าพเจ้้า ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่พบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็น
	สาระสำำ �คั ั ญ ซึ่่ � ง เป็็ น ผลมาจากการทุุ จ ริิ ต จะสููงกว่่ า ความเสี่่� ย งที่่�
เกิิดจากข้้อผิิดพลาดเนื่่�องจากการทุุจริิตอาจเกี่่�ยวกัับการสมรู้้�ร่่วมคิิด
	การปลอมแปลงเอกสารหลัักฐาน การตั้้�งใจละเว้้นการแสดงข้้อมููล
	การแสดงข้้อมููลที่่� ไม่่ตรงตามข้้อเท็็จจริิงหรืือการแทรกแซงการ
	ควบคุุมภายใน

เผยข้้อมููลในงบการเงิินที่่เ� กี่่ย� วข้้อง หรืือถ้้าการเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าว
ไม่่เพีียงพอ ความเห็็นของข้้าพเจ้้าจะเปลี่่�ยนแปลงไป ข้้อสรุุปของ
	ข้้าพเจ้้าขึ้้�นอยู่่�กัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ได้้รัับจนถึึงวัันที่่�ในรายงาน
ของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้า อย่่างไรก็็ตาม เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์
ในอนาคตอาจเป็็นเหตุุให้้บริิษััทต้้องหยุุดการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง
•	ประเมิินการนำำ�เสนอโครงสร้้างและเนื้้�อหาของงบการเงิินโดยรวม
รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลว่่างบการเงิินแสดงรายการและเหตุุการณ์์
ในรููปแบบที่่�ทำำ�ให้้มีีการนำำ�เสนอข้้อมููลโดยถููกต้้องตามที่่�ควรหรืือไม่่
ข้้าพเจ้้าได้้สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�สำำ�คััญ
ซึ่่�งรวมถึึงขอบเขตและช่่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่่�ได้้วางแผนไว้้
ประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�พบจากการตรวจสอบรวมถึึงข้้อบกพร่่องที่่�มีี
นััยสำำ�คััญในระบบการควบคุุมภายในหากข้้าพเจ้้าได้้พบในระหว่่างการ
ตรวจสอบของข้้าพเจ้้า

•	ทำำ�ความเข้้าใจในระบบการควบคุุมภายในที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการตรวจสอบ
เพื่่�อออกแบบวิิธีีการตรวจสอบที่่�เหมาะสมกัับสถานการณ์์ แต่่ไม่่ใช่่
เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ ในการแสดงความเห็็นต่่อความมีีประสิิทธิิผลของ
	การควบคุุมภายในของบริิษััท
•	ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่�ผู้้�บริิหารใช้้และความ
	สมเหตุุสมผลของประมาณการทางบััญชีีและการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�
เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�นโดยผู้้�บริิหาร
•	สรุุ ป เกี่่� ย วกัั บ ความเหมาะสมของการใช้้ เ กณฑ์์ การบัั ญ ชีี สำำ �หรัั บ
	การดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องของผู้้�บริิหารและจากหลัักฐานการสอบบััญชีี
	ที่่�ได้้รัับ สรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์
หรืือสถานการณ์์ที่่�อาจเป็็นเหตุุให้้เกิิดข้้อสงสััยอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อ
	ความสามารถของบริิษััทในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องหรืือไม่่ ถ้้าข้้าพเจ้้า
ได้้ข้้อสรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้าต้้องกล่่าวไว้้
ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้าโดยให้้ข้้อสัังเกตถึึงการเปิิด

47

(ชาญชัั ย สกุุลเกิิ ดสิิ น)
ผู้้ � สอบบััญชีีรัั บอนุุญาต
เลขทะเบีียน 6827

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
กรุงเทพมหานคร
13 มีนาคม 2563

48

รายงานประจำำ�ปีี 2562

บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิิน

วิิริิยะประกัันภััย

บริิษััท วิิ ริิ ยะประกัั นภัั ย จำำ �กััด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิิ น

สินทรัพย์

31 ธันวาคม

หมายเหตุ

2562
(บาท)

2561
(บาท)

4

2,473,078,947

1,822,571,328

5, 17

4,044,514,912

4,096,128,833

308,190,070

249,491,846

470,500,013

455,369,469

6,928,043

69,907,805

65,167,977,391

62,715,220,364

130,449,832

162,228,680

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

984,050,802

932,301,972

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

176,260,843

53,738,278

806,431,214

711,719,440

74,568,382,067

71,268,678,015

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

7

ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์

6, 19, 20

เงินให้กู้ยืม

สินทรัพย์อื่น

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

17
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รายงานประจำำ�ปีี 2562

บริิษััท วิิ ริิ ยะประกัั นภัั ย จำำ �กััด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิิ น

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

31 ธั น วาคม

หมายเหตุ

2562
(บาท)

2561
(บาท)

7, 17

29,767,450,304

28,971,613,554

292,170,541

337,367,651

-

88,880,390

931,429,803

565,545,495

หนี้สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

8

3,716,670,681

3,507,233,568

หนี้สินอื่น

9

1,900,256,499

1,868,472,483

36,607,977,828

35,339,113,141

ทุนจดทะเบียน

2,000,000,000

2,000,000,000

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

2,000,000,000

2,000,000,000

รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น

10

กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย

11

200,000,000

200,000,000

สำ�รองอื่น

11

1,070,000

1,070,000

19,155,112,651

18,164,251,381

16,604,221,588

15,564,243,493

รวมส่วนของเจ้าของ

37,960,404,239

35,929,564,874

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

74,568,382,067

71,268,678,015

ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

11, 14

วิิริิยะประกัันภััย

บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

งบกำำ � ไรขาดทุุนเบ็็ ด เสร็็ จ

หมายเหตุุ

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2562
(บาท)

2561
(บาท)

รายได้้
เบี้้�ยประกัันภััยรัับ

38,897,963,228

37,922,148,156

หััก เบี้้�ยประกัันภััยต่่อ

(612,330,257)

(622,477,219)

เบี้้�ยประกัันภััยรัับสุุทธิิ

38,285,632,971

37,299,670,937

(366,844,014)

(1,145,809,575)

(35,433,140)

11,826,577

37,883,355,817

36,165,687,939

184,337,920

193,387,227

1,409,241,740

1,243,837,056

43,800,526

242,188,958

กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการปรัับมููลค่่ายุุติิธรรม

132,754,104

(425,054,131)

รายได้้อื่่�น

210,145,081

210,481,491

39,863,635,188

37,630,528,540

หััก สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้
เพิ่่�มจากปีีก่่อน
บวก (หััก) สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือ
เป็็นรายได้้จากการประกัันภััยต่่อเพิ่่�ม
(ลด) จากปีีก่่อน
เบี้้�ยประกัันภััยที่่�ถืือเป็็นรายได้้สุุทธิิ
รายได้้ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จ
รายได้้จากการลงทุุนสุุทธิิ
กำำ�ไรจากเงิินลงทุุน

รวมรายได้้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำำ�ปีี 2562

บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

งบกำำ � ไรขาดทุุนเบ็็ ด เสร็็ จ

หมายเหตุุ

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2562
(บาท)

2561
(บาท)

ค่่าใช้้จ่่าย
ค่่าสิินไหมทดแทน

13, 17

24,334,914,301

22,744,102,407

(339,439,805)

(304,450,080)

ค่่าสิินไหมทดแทนสุุทธิิ

23,995,474,496

22,439,652,327

ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จ

6,170,783,056

6,088,367,103

13

3,552,739,353

3,441,357,791

12, 13, 17

4,592,780,474

4,311,240,810

278,360

740,561

38,312,055,739

36,281,358,592

1,551,579,449

1,349,169,948

244,138,713

197,034,112

1,307,440,736

1,152,135,836

หััก ค่่าสิินไหมทดแทนรัับคืืน
จากการประกัันภััยต่่อ

ค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยอื่่�น
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
รวมค่่าใช้้จ่่าย
กำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้
ภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรสุุทธิิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14

วิิริิยะประกัันภััย

บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

งบกำำ � ไรขาดทุุนเบ็็ ด เสร็็ จ

หมายเหตุุ

สำำ �หรั ั บ ปีี สิ้้� นสุุ ดวั ั น ที่่� 31 ธัั น วาคม
2562
(บาท)

2561
(บาท)

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ที่ก�ำ หนดไว้
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง

14

(145,724,333)

(16,283,841)

29,144,867

3,256,768

(116,579,466)

(13,027,073)

1,299,972,619

2,200,003,084

(259,994,524)

(440,000,617)

1,039,978,095

1,760,002,467

923,398,629

1,746,975,394

2,230,839,365

2,899,111,230

65.37

57.61

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุน
เผื่อขาย
ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง

14

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำำ�ปีี 2562

บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่่ � ย นแปลงส่่ ว นของเจ้้าของ

หมาย
เหตุุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว

ทุนสำ�รองตาม
กฎหมาย

กำ�ไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ

ทุนสำ�รองอื่น

การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่า
ยุติธรรมสุทธิของ
เงินลงทุนเผื่อขาย

ยังไม่ ได้จัดสรร

รวมส่วนของ
เจ้าของ

(บาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

2,000,000,000

200,000,000

1,070,000

-

-

-

(200,000,000)

-

(200,000,000)

-

-

-

(200,000,000)

-

(200,000,000)

กำ�ไรสุทธิ

-

-

-

1,152,135,836

-

1,152,135,836

กำ�ไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

-

-

-

(13,027,073)

1,760,002,467

1,746,975,394

รวมกำ�ไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จสำ�หรับปี

-

-

-

1,139,108,763

1,760,002,467

2,899,111,230

2,000,000,000

200,000,000

1,070,000

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึก
โดยตรงเข้าส่วนของเจ้าของ
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

16

รวมการจัดสรรส่วนทุน
ให้ผู้ถือหุ้น

17,225,142,618 13,804,241,026 33,230,453,644

กำ�ไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จสำ�หรับปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

18,164,251,381 15,564,243,493 35,929,564,874

วิิริิยะประกัันภััย

55

บริิษััท วิิ ริิ ยะประกัั นภัั ย จำำ �กััด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่่ � ย นแปลงส่่ ว นของเจ้้าของ

หมาย
เหตุุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชำ�ระแล้ว

ทุนสำ�รองตาม
กฎหมาย

กำ�ไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ

ทุนสำ�รองอื่น

การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่า
ยุติธรรมสุทธิของ
เงินลงทุนเผื่อขาย

ยังไม่ ได้จัดสรร

รวมส่วนของ
เจ้าของ

(บาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

2,000,000,000

200,000,000

1,070,000

-

-

-

(200,000,000)

-

(200,000,000)

-

-

-

(200,000,000)

-

(200,000,000)

กำ�ไรสุทธิ

-

-

-

1,307,440,736

-

1,307,440,736

กำ�ไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

-

-

-

(116,579,466)

1,039,978,095

923,398,629

รวมกำ�ไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จสำ�หรับปี

-

-

-

1,190,861,270

1,039,978,095

2,230,839,365

2,000,000,000

200,000,000

1,070,000

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึก
โดยตรงเข้าส่วนของเจ้าของ
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
16
ของบริษัท
รวมการจัดสรรส่วนทุน
ให้ผู้ถือหุ้น

18,164,251,381 15,564,243,493 35,929,564,874

กำ�ไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จสำ�หรับปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

19,155,112,651 16,604,221,588 37,960,404,239
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รายงานประจำำ�ปีี 2562

บริิษััท วิิ ริิ ยะประกัั นภัั ย จำำ �กััด (มหาชน)

งบกระแสเงิิ น สด

หมายเหตุุ

สำำ �หรั ั บ ปีี สิ้้� นสุุ ดวั ั น ที่่� 31 ธัั น วาคม
2562
(บาท)

2561
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับ

38,958,073,739

37,799,215,862

เงินสดจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

(90,031,449)

(189,353,946)

ดอกเบี้ยรับ

552,997,110

549,585,846

เงินปันผลรับ

797,373,064

693,611,340

11,630

42,358

210,104,630

207,893,479

(23,936,484,140)

(22,839,931,036)

ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ

(6,183,996,403)

(6,083,378,452)

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

(3,552,739,353)

(3,441,357,791)

ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน

(4,261,320,799)

(4,126,506,989)

(6,975)

(13,182)

(392,785,468)

(441,547,493)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

67,633,990

(2,624,270,049)

เงินให้กู้ยืม

31,790,699

90,895,101

เงินฝากสถาบันการเงิน

(1,043,702,055)

1,223,876,727

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

1,156,918,220

818,761,775

รายได้จากการลงทุนอื่น
รายได้อื่น
ค่าสินไหมทดแทน

ค่าใช้จ่ายอื่น
ภาษีเงินได้จ่าย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

วิิริิยะประกัันภััย

บริิษััท วิิ ริิ ยะประกัั นภัั ย จำำ �กััด (มหาชน)

งบกระแสเงิิ น สด

หมายเหตุุ

สำำ �หรั ั บ ปีี สิ้้� นสุุ ดวั ั น ที่่� 31 ธัั น วาคม
2562
(บาท)

2561
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

20,798,630

47,724,476

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(174,606,265)

(187,477,461)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

(152,612,966)

(26,093,317)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(306,420,601)

(165,846,302)

(199,990,000)

(200,000,000)

(199,990,000)

(200,000,000)

650,507,619

452,915,473

1,822,571,328

1,369,655,855

2,473,078,947

1,822,571,328

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

16

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4
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บริ ษ ั ท วิ ร ิ ย ะประกัน ภัย จำ� กัด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
หมายเหตุ

สารบัญ

1

ข้อมูลทั่วไป

2

เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน

3

นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

4

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

6

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

7

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

8

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

9

หนี้สินอื่น

10

ทุนเรือนหุ้น

11

สำ�รอง

12

ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน

13

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

14

ภาษีเงินได้

15

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

16

เงินปันผล

17

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

18

การจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงินและประกันภัย

19

หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำ�รองวางไว้กับนายทะเบียน

20

ทรัพย์สินที่มีข้อจำ�กัดและภาระผูกพัน

21

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

22

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

23

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

24

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

วิิริิยะประกัันภััย
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บริิ ษัั ท วิิ ริิ ยะประกัั นภัั ย จำำ �กัั ด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
งบการเงิินนี้้� ได้้รัับอนุุมััติิ ให้้ออกงบการเงิินจากกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 13 มีีนาคม 2563
1	ข้้อมููลทั่่�วไป
บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััท”) เป็็นนิิติิบุุคคลที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นในประเทศไทย และที่่�อยู่่�จดทะเบีียนเป็็นสำำ�นัักงานใหญ่่
ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 121/14-29 121/32 121/37-38 121/50 121/55 121/63-65 121/86-87 121/94 และ 121/102-104 อาคารอาร์์เอสทาวเวอร์์
ชั้้�น 3-7 9 12 14 18-19 30 34 และ 38-39 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ในระหว่่างปีีได้้แก่่ บุุคคลในตระกููลวิิริิยะพัันธุ์์� (ถืือหุ้้�นร้้อยละ 28) (31 ธัันวาคม 2561: ร้้อยละ 29) บริิษััท วิิริิยะ
พรอพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด (ถืือหุ้้�นร้้อยละ 40) และบริิษััท เมืืองโบราณ จำำ�กััด (ถืือหุ้้�นร้้อยละ 10) ซึ่่�งบริิษััททั้้�งสองแห่่งเป็็นนิิติิบุุคคลที่่�จััด
ตั้้�งขึ้้�นในประเทศไทย
บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจหลัักเกี่่�ยวกัับการรัับประกัันวิินาศภััย
2

เกณฑ์์ การจัั ดทำำ�งบการเงิิ น

(ก)

เกณฑ์์การถืือปฏิิบััติิ

งบการเงิินนี้้�จััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน รวมถึึงแนวปฏิิบััติิทางการบััญชีีที่่�ประกาศใช้้โดย สภาวิิชาชีีพบััญชีีฯ
นอกจากนี้้�งบการเงิินยัังได้้จััดทำำ�ขึ้้�นตามประกาศสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย เรื่่�องหลัักเกณฑ์์
วิิธีีการ เงื่่�อนไข และระยะเวลาในการจััดทำำ�และยื่่�นงบการเงิิน และรายงานเกี่่�ยวกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทประกัันวิินาศภััย พ.ศ. 2559
ลงวัันที่่� 4 มีีนาคม 255 9
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินหลายฉบัับได้้มีีการออกและปรัับปรุุงใหม่่ ซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่รอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือ
หลัังวัันที่่� 1 มกราคม 2562 การถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�ออกและปรัับปรุุงใหม่่นั้้�น มีีผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
นโยบายการบััญชีีของบริิษััทในบางเรื่่�อง ทั้้�งนี้้�การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวไม่่มีีผลกระทบอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิิน
นอกเหนืือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�ออกและปรัับปรุุงใหม่่ข้้างต้้นยัังมีีมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับปรัับปรุุง
และออกใหม่่ซึ่่�งยัังไม่่มีีผลบัังคัับใช้้ในงวดปััจจุุบัันและบริิษััทไม่่ได้้ใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวในการจััดทำำ�งบการเงิิน
ก่่อนวัันที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�ออกและปรัับปรุุงใหม่่ที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััทได้้เปิิดเผยใน
หมายเหตุุข้้อ 24
(ข)

เกณฑ์์การวััดมููลค่่า

งบการเงิินนี้้�จััดทำำ�ขึ้้�นโดยถืือหลัักเกณฑ์์การบัันทึึกตามราคาทุุนเดิิม ยกเว้้นรายการดัังต่่อไปนี้้�
รายการ

เงิินลงทุุนเพื่่�อค้้าและเผื่่�อขาย
หนี้้�สิินผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้

เกณฑ์์การวััดมููลค่่า

มููลค่่ายุุติิธรรม
มููลค่่าปััจจุุบัันของภาระผููกพัันตามผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ซึ่่�งได้้เปิิดเผย
ในหมายเหตุุข้้อ 3 (ฎ)
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บริิ ษัั ท วิิ ริิ ยะประกัั นภัั ย จำำ �กัั ด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
(ค)

สกุุลเงิินที่่� ใช้้ ในการดำำ�เนิินงานและนำำ�เสนองบการเงิิน

งบการเงิินนี้้�จััดทำำ�และแสดงหน่่วยเงิินตราเป็็นเงิินบาทซึ่่�งเป็็นสกุุลเงิินที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ข้้อมููลทางการเงิินทั้้�งหมดมีีการ
ปััดเศษในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินเพื่่�อให้้แสดงเป็็นหลัักพัันบาท ยกเว้้นที่่�ระบุุไว้้เป็็นอย่่างอื่่�น
(ง)

การใช้้วิิจารณญาณและการประมาณการ

ในการจััดทำำ�งบการเงิินให้้เป็็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ผู้้�บริิหารต้้องใช้้วิิจารณญาณ การประมาณและข้้อสมมติิหลาย
ประการ ซึ่่�งมีีผลกระทบต่่อการปฏิิบััติิตามนโยบายการบััญชีีของบริิษััท ทั้้�งนี้้� ผลที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงอาจแตกต่่างจากที่่�ประมาณการไว้้
ประมาณการและข้้อสมมติิที่่�ใช้้ในการจััดทำำ�งบการเงิินจะได้้รัับการทบทวนอย่่างต่่อเนื่่�อง การปรัับประมาณการทางบััญชีีจะบัันทึึกโดย
วิิธีีเปลี่่�ยนทัันทีีเป็็นต้้นไป
ข้้อสมมติิและความไม่่แน่่นอนของการประมาณการ
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับข้้อสมมติิและความไม่่แน่่นอนของการประมาณการ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ซึ่่�งมีีความเสี่่�ยงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญที่่�จะ
ส่่งผลให้้ต้อ้ งมีีการปรัับปรุุงที่่มี� สี าระสำำ�คัญั ในมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์และหนี้้สิ� นิ ในปีีบัญั ชีีถัดั ไปซึ่่ง� ได้้เปิิดเผยในหมายเหตุุข้อ้ ต่่อไปนี้้�
หมายเหตุุข้้อ 7

หนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย

หนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย

หนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััยประกอบด้้วย สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าสิินไหมทดแทนค้้างจ่่ายและสำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือ
เป็็นรายได้้ โดยมููลค่่าตามบััญชีี ณ วัันที่่�รายงานได้้เปิิดเผยไว้้ในหมายเหตุุข้้อ 7
กระบวนการที่่�เกี่่�ยวข้้องในการกำำ�หนดข้้อสมมติิของสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าสิินไหมทดแทนค้้างจ่่าย

บริิษััทกำำ�หนดสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าสิินไหมทดแทนค้้างจ่่ายตามข้้อมููลประสบการณ์์ของบริิษััท ข้้อสมมติิที่่�ใช้้ในการประมาณการ
มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อให้้ผลลััพธ์์ของประมาณการหนี้้�สิินเพีียงพอและครอบคลุุมหนี้้�สิินที่่�เกิิดจากสััญญาประกัันภััยเท่่าที่่�สามารถคาดการณ์์ ได้้
อย่่างสมเหตุุสมผล
อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจากความไม่่แน่่นอนในการตั้้�งประมาณการหนี้้�สิินสำำ�หรัับค่่าสิินไหมทดแทน ค่่าสิินไหมทดแทนสุุดท้้ายอาจมีีผล
แตกต่่างอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญกัับหนี้้�สิินที่่�ได้้ตั้้�งอยู่่�เดิิม
ประมาณการหนี้้�สิินประมาณขึ้้�น ณ วัันที่่�รายงาน สำำ�หรัับประมาณการค่่าสิินไหมทดแทนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นทั้้�งหมด ณ วัันที่่�รายงานไม่่ว่่า
จะได้้รัับรายงานหรืือไม่่ก็็ตาม รวมถึึงค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการค่่าสิินไหมทดแทน หัักด้้วยจำำ�นวนเงิินที่่�จ่่ายแล้้ว
บริิษััทได้้ใช้้หลายวิิธีีการทางสถิิติิ ในการจััดทำำ�ข้้อสมมติิที่่�หลากหลายรวมเข้้าด้้วยกัันเพื่่�อใช้้ในการประมาณการค่่าสิินไหมทดแทน
ทั้้�งหมด
วิิธีี Chain-Ladder เกี่่�ยวข้้องกัับการวิิเคราะห์์อััตราการพััฒนาของค่่าสิินไหมทดแทนในอดีีต และการเลืือกอััตราการพััฒนาของค่่าสิินไหม
ทดแทนขึ้้�นอยู่่�กัับรููปแบบการพััฒนาการของค่่าสิินไหมทดแทนในอดีีต โดยอััตราการพััฒนาของค่่าสิินไหมทดแทนที่่�ถููกเลืือกนั้้�นถููกนำำ�มาใช้้
คำำ�นวณค่่าสิินไหมทดแทนแบบสะสมสำำ�หรัับแต่่ละปีีอุุบััติิเหตุุ
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
วิิธีี Bornhuetter-Ferguson เป็็นประมาณการค่่าสิินไหมทดแทนสมบููรณ์์ โดยการรวมความเสีียหายที่่�ได้้รัับรายงานจริิงและค่่าประมาณ
ของพััฒนาการของความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นในอนาคตเข้้าด้้วยกััน ค่่าประมาณการพััฒนาของความเสีียหายในอนาคตนี้้�จะขึ้้�นอยู่่�กัับความเสีียหาย
ที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น และอััตราพััฒนาการของมููลค่่าความเสีียหายที่่�เลืือกของแต่่ละปีีอุุบัติั ิเหตุุ การประมาณการทั้้�งสองค่่าจะถููกนำำ�มารวมกััน
โดยการใช้้สููตรที่่�ให้้การถ่่วงน้ำำ��หนัักบนการประมาณการจากประสบการณ์์มากขึ้้�นตามระยะเวลาที่่�ผ่่านไป
การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหว

การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวของสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าสิินไหมทดแทนค้้างจ่่ายสุุทธิิขึ้้�นอยู่่�กัับการเปลี่่�ยนแปลงในข้้อสมมติิที่่�จะ
ส่่งผลกระทบต่่อระดัับของหนี้้�สิิน ซึ่่�งข้้อสมมติิที่่�ส่่งผลกระทบสำำ�คััญคืือ อััตราส่่วนการพััฒนาการค่่าสิินไหมทดแทน โดยการวิิเคราะห์์ความ
อ่่อนไหวขึ้้�นอยู่่�กัับระดัับการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราส่่วนการพััฒนาการค่่าสิินไหมทดแทนของปีีอุุบััติิเหตุุล่่าสุุด

อััตราส่่วนการพััฒนาการค่่าสิินไหมทดแทน
ของปีีอุุบััติิเหตุุล่่าสุุด
อััตราส่่วนการพััฒนาการค่่าสิินไหมทดแทน
ของปีีอุุบััติิเหตุุล่่าสุุด

อััตราส่่วนการพััฒนาการค่่าสิินไหมทดแทน
ของปีีอุุบััติิเหตุุล่่าสุุด
อััตราส่่วนการพััฒนาการค่่าสิินไหมทดแทน
ของปีีอุุบััติิเหตุุล่่าสุุด
3

การ
เปลี่่�ยนแปลง
ในข้้อ
สมมติิ
(ร้้อยละ)

หนี้้�สิินเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
(พัันบาท)

กำำ�ไรและส่่วนของ
เจ้้าของเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
(พัันบาท)

-2

(496,949)

496,949

+2

496,555

(496,555)

2562

การ
เปลี่่�ยนแปลง
ในข้้อ
สมมติิ
(ร้้อยละ)

หนี้้�สิินเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
(พัันบาท)

กำำ�ไรและส่่วนของ
เจ้้าของเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
(พัันบาท)

-2

(478,729)

478,729

+2

476,174

(476,174)

2561

นโยบายการบัั ญชีีที่่ � สำำ �คัั ญ

นโยบายการบััญชีีที่่�นำำ�เสนอดัังต่่อไปนี้้� ได้้ถืือปฏิิบััติิโดยสม่ำำ��เสมอสำำ�หรัับงบการเงิินทุุกรอบระยะเวลาที่่�รายงาน
(ก)

เงิินตราต่่างประเทศ

รายการบััญชีีที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศ
รายการบััญชีีที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศแปลงค่่าเป็็นสกุุลเงิินที่่� ใช้้ในการดำำ�เนิินงาน โดยใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยน ณ วัันที่่�เกิิดรายการ
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�เป็็นตััวเงิินและเป็็นเงิินตราต่่างประเทศ ณ วัันที่่�รายงาน แปลงค่่าเป็็นสกุุลเงิินที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงานโดยใช้้อััตรา
แลกเปลี่่�ยน ณ วัันนั้้�น
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิินซึ่่�งเกิิดจากรายการบััญชีีที่่�เป็็นเงิินตราต่่างประเทศซึ่่�งบัันทึึกตามเกณฑ์์ราคาทุุนเดิิม แปลงค่่าเป็็น
สกุุลเงิินที่่� ใช้้ในการดำำ�เนิินงานโดยใช้้อััตราแลกเปลี่่�ยน ณ วัันที่่�เกิิดรายการ
ผลต่่างของอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�เกิิดขึ้้�นจากการแปลงค่่า ให้้รัับรู้้�เป็็นกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในงวดบััญชีีนั้้�น
(ข)

การจััดประเภทของสััญญา

สััญญาประกัันภััยคืือ สััญญาที่่�อยู่่�ภายใต้้เงื่่�อนไขซึ่่�งบริิษััทรัับความเสี่่�ยงด้้านการรัับประกัันภััยที่่�มีีนััยสำำ�คััญจากผู้้�เอาประกัันภััยโดยตกลง
จะชดใช้้ค่่าสิินไหมทดแทนแก่่ผู้้�เอาประกัันภััยหากเหตุุการณ์์ ในอนาคตอัันไม่่แน่่นอนที่่�ระบุุไว้้ (เหตุุการณ์์ที่่�เอาประกัันภััย) เกิิดผลกระทบ
ในทางลบต่่อผู้้�เอาประกัันภััย เมื่่�อสััญญาถููกจััดประเภทเป็็นสััญญาประกัันภััยแล้้ว สััญญาจะยัังคงเป็็นสััญญาประกัันภััยจนกว่่าสิิทธิิและ
ภาระผููกพัันทั้้�งหมดสิ้้�นสุุดหรืือสิ้้�นผลบัังคัับ
(ค)

การรัับรู้้�และการวััดมููลค่่าของสััญญาประกัันภััย

เบี้ยประกันภัยค้างรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำ�ระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำ�ระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ ลูกหนี้
จะถูกตัดจำ�หน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
บริษัทบันทึกบัญชีสำ�รองค่าสินไหมทดแทนเมื่อได้รับแจ้งการเรียกชดเชยจากผู้เอาประกันอย่างเป็นทางการ โดยบันทึกตามมูลค่าประมาณ
การค่าสินไหมทดแทนที่ประเมินโดยฝ่ายสินไหมทดแทนหรือบริษัทประเมินความเสียหายภายนอกแล้วแต่กรณี และบริษัทได้ตั้งสำ�รอง
สำ�หรับค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังมิได้รายงานให้บริษัททราบ (Incurred but not yet reported) ซึ่งถูกประเมินโดยนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต
สำ�รองเบี้ยประกันภัย
สำ�รองเบี้ยประกันภัยประกอบด้วยสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้และสำ�รองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
บริษัทได้สำ�รองเงินส่วนหนึ่งของรายได้เบี้ยประกันเป็นสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ดังนี้
•
•
•
•

ประกันอัคคีภัย ภัยทางทะเลและขนส่ง
(ตัวเรือ) รถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (เฉพาะเที่ยว)
ประกันภัยการเดินทาง
ประกันอิสรภาพ

- วิธีเฉลี่ยเป็นรายวันจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
(วิธีเศษหนึ่งส่วนสามร้อยหกสิบห้า)
- เต็มจำ�นวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบเก้าสิบวันย้อนหลัง
- เต็มจำ�นวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์
ยังมีผลคุ้มครองอยู่ไม่เกิน 180 วัน
- ร้อยละ 70 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิของกรมธรรม์ที่ยังมี
ผลคุ้มครองอยู่
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
สำำ�รองความเสี่่�ยงภััยที่่�ยัังไม่่สิ้้�นสุุด
สำำ�รองความเสี่่�ยงภััยที่่�ยัังไม่่สิ้้�นสุุดเป็็นจำำ�นวนเงิินของการประมาณการที่่�ดีีที่่�สุุดของค่่าสิินไหมทดแทนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นในระยะเวลา
เอาประกัันที่่�เหลืืออยู่่�สำำ�หรัับกรมธรรม์์ประกัันภััยที่่�ยัังมีีผลบัังคัับอยู่่� ตามการวิิเคราะห์์ข้้อมููลค่่าสิินไหมทดแทนในอดีีตโดยนัักคณิิตศาสตร์์
ประกัันภััยที่่�ได้้รัับอนุุญาต
สำำ�รองความเสี่่�ยงภััยที่่�ยัังไม่่สิ้้�นสุุดจะถููกรัับรู้้�ในงบการเงิิน ในกรณีีที่่�สำำ�รองความเสี่่�ยงภััยที่่�ยัังไม่่สิ้้�นสุุดมากกว่่าสำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััย
ที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้
เบี้้�ยประกัันภััยรัับ และเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ถืือเป็็นรายได้้
เบี้้�ยประกัันภััยรัับ รัับรู้้�เป็็นรายได้้ตามวัันที่่�ที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ในกรมธรรม์์ประกัันภััยสุุทธิิจากเบี้้�ยประกัันภััยต่่อและยกเลิิก
เบี้้�ยประกัันภััยรัับต่่อรัับรู้้�เป็็นรายได้้เมื่่�อบริิษััทได้้รัับแจ้้งเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรจากบริิษััทผู้้�เอาประกัันภััยต่่อ
เบี้้�ยประกัันภััยที่่�ถืือเป็็นรายได้้ประกอบด้้วย เบี้้�ยประกัันภััยรัับสุุทธิิและการเปลี่่�ยนแปลงในสำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้ และ
รัับรู้้�เป็็นรายได้้ตามสััดส่่วนตลอดระยะเวลาความคุ้้�มครองของกรมธรรม์์
ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จ
ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายทัันทีีในงวดบััญชีีที่่�เกิิดรายการ
ค่่าสิินไหมทดแทน
ค่่าสิินไหมทดแทน ประกอบด้้วย ค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการค่่าสิินไหมทดแทนในระหว่่างปีี และการเปลี่่�ยนแปลงใน
ประมาณการของสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน หัักด้้วยรัับคืืนจากมููลค่่าซากและการรัับคืืนอื่่�น (ถ้้ามีี) และหัักด้้วยค่่าสิินไหมทดแทนรัับคืืน
จากการประกัันภััยต่่อ ค่่าสิินไหมทดแทนรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อเกิิดรายการ
การประกัันภััยต่่อ
สิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน รายได้้ และค่่าใช้้จ่่าย ที่่�เกิิดจากการทำำ�สััญญาประกัันภััยต่่อแสดงแยกจากสิินทรััพย์์ หนี้้�สิิน รายได้้ และค่่าใช้้จ่่ายจาก
สััญญาประกัันภััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน เพราะการจััดให้้มีีการประกัันภััยต่่อไม่่ได้้เป็็นการลดภาระของบริิษััทจากภาระผููกพัันโดยตรงที่่�มีีต่่อ
ผู้้�ถืือกรมธรรม์์ประกัันภััย
ลููกหนี้้�จากการประกัันภััยต่่อแสดงในราคาตามใบแจ้้งหนี้้�หัักค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
เจ้้าหนี้้�บริิษััทประกัันภััยต่่อแสดงในราคาทุุน
เบี้้�ยประกัันภััยต่่อ การเปลี่่�ยนแปลงในสำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้จากการประกัันภััยต่่อ รายได้้ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จ และ
ค่่าสิินไหมทดแทนรัับคืืนจากการประกัันภััยต่่อ รัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายหรืือรายได้้ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อเกิิดรายการ
สิิ น ทรัั พ ย์์ ห รืื อ หนี้้ � สิ ิ น จากการประกัั น ภัั ย ต่่ อ รัั บ รู้้ � ใ นงบแสดงฐานะการเงิิ น ซึ่่ � ง แสดงภายใต้้ ร ายการสิิ น ทรัั พ ย์์ จากการประกัั น ภัั ย ต่่ อ
ลููกหนี้้�จากการประกัันภััยต่่อ และเจ้้าหนี้้�บริิษััทประกัันภััยต่่อ ทั้้�งนี้้�ยอดสุุทธิิสามารถแสดงในงบแสดงฐานะการเงิินได้้ก็็ต่่อเมื่่�อกิิจการมีี
สิิทธิิตามกฎหมายในการนำำ�มาหัักกลบลบกััน และตั้้�งใจที่่�จะรัับหรืือจ่่ายชำำ�ระด้้วยยอดสุุทธิิ หรืือรัับชำำ�ระรายการสิินทรััพย์์หรืือจ่่ายชำำ�ระ
รายการหนี้้�สิินไปพร้้อมกััน
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
(ง)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดในงบกระแสเงิินสดประกอบด้้วย ยอดเงิินสด ยอดเงิินฝากธนาคารประเภทเผื่่�อเรีียก และเงิินลงทุุน
ระยะสั้้�นที่่�มีีสภาพคล่่องสููง
(จ)

เงิินลงทุุน

เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�และตราสารทุุน
ตราสารหนี้้�และตราสารทุุนซึ่่�งเป็็นหลัักทรััพย์์ ในความต้้องการของตลาดซึ่่�งถืือไว้้เพื่่�อค้้า แสดงในมููลค่่ายุุติิธรรม กำำ�ไรหรืือขาดทุุนจาก
การตีีราคาหลัักทรััพย์์ ได้้บัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ตราสารหนี้้�ซึ่่�งบริิษััทตั้้�งใจและสามารถถืือจนครบกำำ�หนดจััดประเภทเป็็นเงิินลงทุุนที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด เงิินลงทุุนที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด
แสดงในราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายหัักด้้วยขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุน ผลต่่างระหว่่างราคาทุุนที่่�ซื้้�อมากัับมููลค่่าไถ่่ถอนของตราสารหนี้้�
จะถููกตััดจ่่ายโดยวิิธีีอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงตลอดอายุุของตราสารหนี้้�ที่่�เหลืือ
ตราสารหนี้้�และตราสารทุุนซึ่่�งเป็็นหลัักทรััพย์์ ในความต้้องการของตลาด นอกเหนืือจากที่่�ถืือไว้้เพื่่�อค้้าหรืือตั้้�งใจถืือไว้้จนครบกำำ�หนด
จััดประเภทเป็็นเงิินลงทุุนเผื่่�อขาย ภายหลัังการรัับรู้้�มููลค่่าในครั้้�งแรกเงิินลงทุุนเผื่่�อขายแสดงในมููลค่่ายุุติิธรรม และการเปลี่่�ยนแปลงที่่�
ไม่่ใช่่ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าและผลต่่างจากสกุุลเงิินตราต่่างประเทศของรายการที่่�เป็็นตััวเงิิน บัันทึึกโดยตรงในส่่วนของเจ้้าของ ส่่วนผล
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าและผลต่่างจากอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศรัับรู้�ใ้ นกำำ�ไรหรืือขาดทุุน เมื่่�อมีีการตััดจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุน จะรัับรู้้�
ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนสะสมที่่�เคยบัันทึึกในส่่วนของเจ้้าของโดยตรงเข้้ากำำ�ไรหรืือขาดทุุน ในกรณีีที่่�เป็็นเงิินลงทุุนประเภทที่่�มีีดอกเบี้้�ย จะต้้อง
บัันทึึกดอกเบี้้�ยในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนโดยวิิธีีอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนซึ่่�งไม่่ใช่่หลัักทรััพย์์ ในความต้้องการของตลาดแสดงในราคาทุุนหัักขาดทุุนจากการด้้อยค่่า
มููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์เพื่่�อค้้าและหลัักทรััพย์์เผื่่�อขายจะใช้้ราคาเสนอซื้้�อ ณ วัันที่่�รายงาน
การจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุน
เมื่่�อมีีการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุน ผลต่่างระหว่่างจำำ�นวนเงิินสุุทธิิที่่�ได้้รัับและมููลค่่าตามบััญชีีและรวมถึึงกำำ�ไรหรืือขาดทุุนสะสมจากการตีีราคา
หลัักทรััพย์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�เคยบัันทึึกในส่่วนของเจ้้าของ จะถููกบัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ในกรณีีที่่�บริิษััทจำำ�หน่่ายบางส่่วนของเงิินลงทุุนที่่�ถืืออยู่่� การคำำ�นวณต้้นทุุนสำำ�หรัับเงิินลงทุุนที่่�จำำ�หน่่ายไปและเงิินลงทุุนที่่�ยัังถืืออยู่่�ใช้้วิิธีี
ถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักปรัับใช้้กัับมููลค่่าตามบััญชีีของเงิินลงทุุนที่่�เหลืืออยู่่�ทั้้�งหมด
(ฉ)

เงิินให้้กู้้�ยืืม

เงิินให้้กู้้�ยืืมแสดงด้้วยยอดเงิินต้้น
บริิษััทตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ โดยพิิจารณาจากระยะเวลาค้้างชำำ�ระและมููลค่่าหลัักประกััน

วิิริิยะประกัันภััย

65

บริิ ษัั ท วิิ ริิ ยะประกัั นภัั ย จำำ �กัั ด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
(ช)	ลููกหนี้้�เช่่าซื้้�อรถยนต์์

ลููกหนี้้�เช่่าซื้้�อรถยนต์์แสดงมููลค่่าตามยอดคงค้้างตามสััญญาเช่่าซื้้�อสุุทธิิจากดอกเบี้้�ยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้หัักด้้วยค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
บริิษััทตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญเป็็นจำำ�นวนเท่่ากัับผลเสีียหายที่่�จะเกิิดขึ้้�นจากการเรีียกเก็็บเงิินจากลููกหนี้้�ไม่่ได้้โดยการวิิเคราะห์์ประวััติิ
การชำำ�ระหนี้้�และการคาดการณ์์เกี่่�ยวกัับการชำำ�ระหนี้้�ในอนาคต โดยจะประมาณค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญประมาณร้้อยละ 2 ของยอดลููกหนี้้�
เช่่าซื้้�อคงเหลืือหลัังหัักดอกผลจากการเช่่าซื้้�อที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�น ลููกหนี้้�จะถููกตััดจำำ�หน่่ายบััญชีีเมื่่�อทราบว่่าเป็็นหนี้้�สููญ
(ซ)

ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

การรัับรู้้�และการวััดมููลค่่า
สิินทรััพย์์ที่่�เป็็นกรรมสิิทธิ์์�ของกิิจการ
ที่่�ดิินวััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุน อาคารและอุุปกรณ์์วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมและขาดทุุนจากการด้้อยค่่า
ราคาทุุนรวมถึึงต้้นทุุนทางตรงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการได้้มาของสิินทรััพย์์ ต้้นทุุนของการก่่อสร้้างสิินทรััพย์์ที่่�กิิจการก่่อสร้้างเอง รวมถึึงต้้นทุุน
ของวััสดุุ แรงงานทางตรง และต้้นทุุนทางตรงอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดหาสิินทรััพย์์เพื่่�อให้้สิินทรััพย์์นั้้�นอยู่่�ในสภาพที่่�พร้้อมจะใช้้งาน
ได้้ตามความประสงค์์ ต้้นทุุนในการรื้้�อถอน การขนย้้าย การบููรณะสถานที่่�ตั้้�งของสิินทรััพย์์และต้้นทุุนการกู้้�ยืืม สำำ�หรัับเครื่่�องมืือที่่�ควบคุุม
โดยลิิขสิิทธิ์์�ซอฟต์์แวร์์ซึ่่�งไม่่สามารถทำำ�งานได้้โดยปราศจากลิิขสิิทธิ์์�ซอฟต์์แวร์์นั้้�นให้้ถืือว่่า ลิิขสิิทธิ์์�ซอฟต์์แวร์์ดัังกล่่าวเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
อุุปกรณ์์
ส่่วนประกอบของรายการที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์แต่่ละรายการที่่�มีีอายุุการให้้ประโยชน์์ ไม่่เท่่ากัันต้้องบัันทึึกแต่่ละส่่วนประกอบที่่�มีี
นััยสำำ�คััญแยกต่่างหากจากกััน
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการจำำ�หน่่ายที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ คืือผลต่่างระหว่่างสิ่่�งตอบแทนสุุทธิิที่่�ได้้รัับจากการจำำ�หน่่ายกัับมููลค่่า
ตามบััญชีีของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ โดยรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ต้้นทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นในภายหลััง
ต้้นทุุนในการเปลี่่�ยนแทนส่่วนประกอบจะรัับรู้�เ้ ป็็นส่่วนหนึ่่�งของมููลค่่าตามบััญชีีของรายการที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ ถ้้ามีีความเป็็นไปได้้
ค่่อนข้้างแน่่ที่่�บริิษััทจะได้้รัับประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจในอนาคตจากรายการนั้้�น และสามารถวััดมููลค่่าต้้นทุุนของรายการนั้้�นได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ
ชิ้้�นส่่วนที่่�ถููกเปลี่่�ยนแทนจะถููกตััดจำำ�หน่่ายตามมููลค่่าตามบััญชีี ต้้นทุุนที่่�เกิิดขึ้้�นในการซ่่อมบำำ�รุุงที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
เป็็นประจำำ�จะรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อเกิิดขึ้้�น
ค่่าเสื่่�อมราคา
ค่่าเสื่่�อมราคาคำำ�นวณจากมููลค่่าเสื่่�อมสภาพของรายการอาคารและอุุปกรณ์์ ซึ่่�งประกอบด้้วยราคาทุุนของสิินทรััพย์์หรืือต้้นทุุนในการเปลี่่�ยน
แทนอื่่�นหัักด้้วยมููลค่่าคงเหลืือของสิินทรััพย์์
ค่่าเสื่่�อมราคาบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน คำำ�นวณโดยวิิธีีเส้้นตรงตามเกณฑ์์อายุุการให้้ประโยชน์์โดยประมาณของส่่วนประกอบ
ของสิินทรััพย์์แต่่ละรายการ ประมาณการอายุุการให้้ประโยชน์์ของสิินทรััพย์์แสดงได้้ดัังนี้้�
อาคาร
20
ปีี
ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
20
ปีี
ระบบไฟฟ้้าและน้ำำ��ประปา
5
ปีี
ยานพาหนะ
5 และ 7
ปีี
เครื่่�องตกแต่่งและเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน (ไม่่รวมอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์)
5, 7 และ 10
ปีี
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บริิ ษัั ท วิิ ริิ ยะประกัั นภัั ย จำำ �กัั ด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
อุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์คำำ�นวณค่่าเสื่่�อมราคาโดยวิิธีีผลรวมจำำ�นวนปีีทั้้�งหมด 3 และ 5 ปีี
บริิษััทไม่่คิิดค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับที่่�ดิินและสิินทรััพย์์ที่่�อยู่่�ระหว่่างก่่อสร้้าง
วิิธีีการคิิดค่่าเสื่่�อมราคา อายุุการให้้ประโยชน์์ของสิินทรััพย์์ และมููลค่่าคงเหลืือ ถููกทบทวนทุุกสิ้้�นรอบปีีบััญชีีและปรัับปรุุงตามความเหมาะสม
(ฌ)	สิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน

ซอฟต์์แวร์์คอมพิิวเตอร์์
ซอฟต์์แวร์์คอมพิิวเตอร์์ที่่�บริิษััทซื้้�อมาและมีีอายุุการให้้ประโยชน์์จำำ�กััด วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนหัักค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสมและขาดทุุนจาก
การด้้อยค่่าสะสม
รายจ่่ายภายหลัังการรัับรู้้�รายการ
รายจ่่ายภายหลัังการรัับรู้้�รายการจะรัับรู้้�เป็็นสิินทรััพย์์เมื่่�อก่่อให้้เกิิดประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจในอนาคต โดยรวมเป็็นสิินทรััพย์์ที่่�สามารถ
ระบุุได้้ที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน และค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อเกิิดขึ้้�น
ค่่าตััดจำำ�หน่่าย
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายคำำ�นวณจากราคาทุุนของสิินทรััพย์์หรืือจำำ�นวนอื่่�นที่่�ใช้้แทนราคาทุุนหัักด้้วยมููลค่่าคงเหลืือ
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนโดยวิิธีีเส้้นตรงซึ่่�งโดยส่่วนใหญ่่จะสะท้้อนรููปแบบที่่�คาดว่่าจะได้้รัับประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจในอนาคต
จากสิินทรััพย์์นั้้�นตามระยะเวลาที่่�คาดว่่าจะได้้รัับประโยชน์์จากสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน โดยเริ่่�มตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตนเมื่่�อสิินทรััพย์์
นั้้�นพร้้อมที่่�จะให้้ประโยชน์์ ระยะเวลาที่่�คาดว่่าจะได้้รัับประโยชน์์สำำ�หรัับปีีปััจจุุบัันและปีีเปรีียบเทีียบแสดงได้้ดัังนี้้�
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

5 และ 10 ปี

วิิธีกี ารตััดจำำ�หน่่าย ระยะเวลาที่่ค� าดว่่าจะได้้รับั ประโยชน์์ และมููลค่่าคงเหลืือ จะได้้รับั การทบทวนทุุกสิ้้น� รอบปีีบัญั ชีีและปรัับปรุุงตามความเหมาะสม
(ญ)

การด้้อยค่่า

ยอดสิินทรััพย์์ตามบััญชีีของบริิษััทได้้รัับการทบทวน ณ ทุุกวัันที่่�รายงานว่่ามีีข้้อบ่่งชี้้�เรื่่�องการด้้อยค่่าหรืือไม่่ ในกรณีีที่่�มีีข้้อบ่่งชี้้�จะทำำ�การ
ประมาณมููลค่่าสิินทรััพย์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืน
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่ารัับรู้้�เมื่่�อมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์หรืือมููลค่่าตามบััญชีีของหน่่วยสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดเงิินสดสููงกว่่ามููลค่่าที่่�
คาดว่่าจะได้้รัับคืืน ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าบัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
เมื่่�อมีีการลดลงในมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ทางการเงิินเผื่่�อขาย ซึ่่�งได้้บัันทึึกในส่่วนของเจ้้าของ และมีีความชััดเจนว่่าสิินทรััพย์์
ดัังกล่่าวมีีการด้้อยค่่า ยอดขาดทุุนซึ่่�งเคยบัันทึึกในส่่วนของเจ้้าของจะถููกบัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนโดยไม่่ต้้องปรัับกัับยอดสิินทรััพย์์
ทางการเงิินดัังกล่่าว ยอดขาดทุุนที่่�บัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเป็็นผลต่่างระหว่่างราคาทุุนที่่�ซื้้�อกัับมููลค่่ายุุติิธรรมในปััจจุุบัันของสิินทรััพย์์
หัักขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิินนั้้�นๆ ซึ่่�งเคยรัับรู้้�แล้้วในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

วิิริิยะประกัันภััย
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
การคำำ�นวณมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืน
มููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนของหลัักทรััพย์์ที่่�ถืือไว้้จนกว่่าจะครบกำำ�หนดที่่�บัันทึึกโดยวิิธีีราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย คำำ�นวณโดยการหามููลค่่า
ปััจจุุบัันของประมาณการกระแสเงิินสดที่่�จะได้้รัับในอนาคต คิิดลดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง
มููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนของสิินทรััพย์์ทางการเงิินสำำ�หรัับหลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย คำำ�นวณโดยอ้้างอิิงถึึงมููลค่่ายุุติิธรรม
มููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนของสิินทรััพย์์ที่่�ไม่่ใช่่สิินทรััพย์์ทางการเงิิน หมายถึึง มููลค่่าจากการใช้้ของสิินทรััพย์์ หรืือมููลค่่ายุุติิธรรมของ
สิินทรััพย์์หัักต้้นทุุนในการขายแล้้วแต่่มููลค่่าใดจะสููงกว่่า ในการประเมิินมููลค่่าจากการใช้้ของสิินทรััพย์์ ประมาณการกระแสเงิินสดที่่�จะ
ได้้รัับในอนาคตจะคิิดลดเป็็นมููลค่่าปััจจุุบัันโดยใช้้อััตราคิิดลดก่่อนคำำ�นึึงภาษีีเงิินได้้เพื่่�อให้้สะท้้อนมููลค่่าที่่�อาจประเมิินได้้ในตลาดปััจจุุบััน
ซึ่่�งแปรไปตามเวลาและความเสี่่�ยงที่่�มีีต่่อสิินทรััพย์์ สำำ�หรัับสิินทรััพย์์ที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดกระแสเงิินสดรัับโดยอิิสระจากสิินทรััพย์์อื่่�น ให้้พิิจารณา
มููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนรวมกัับหน่่วยสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดเงิินสดที่่�สิินทรััพย์์นั้้�นเกี่่�ยวข้้องด้้วย
การกลัับรายการด้้อยค่่า
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิินจะถููกกลัับรายการ เมื่่�อมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนเพิ่่�มขึ้้�นในภายหลััง และการเพิ่่�มขึ้้�นนั้้�น
สััมพัันธ์์โดยตรงกัับขาดทุุนจากการด้้อยค่่าที่่�เคยรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน สำำ�หรัับสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�บัันทึึกโดยวิิธีีราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
และตราสารหนี้้�ที่่�จััดประเภทเป็็นหลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย การกลัับรายการจะถููกบัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน ส่่วนสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�เป็็นต
ราสารทุุนที่่�จััดประเภทเป็็นหลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย การกลัับรายการจะถููกรัับรู้้�โดยตรงในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ที่่�ไม่่ใช่่สิินทรััพย์์ทางการเงิินอื่่�นๆ ที่่�เคยรัับรู้้�ในงวดก่่อนจะถููกประเมิิน ณ ทุุกวัันที่่�ที่่�ออกรายงานว่่า
มีีข้้อบ่่งชี้้�เรื่่�องการด้้อยค่่าหรืือไม่่ ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าจะถููกกลัับรายการ หากมีีการเปลี่่�ยนแปลงประมาณการที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณ
มููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืน ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าจะถููกกลัับรายการเพีียงเท่่าที่่�มููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ ไม่่เกิินกว่่ามููลค่่าตามบััญชีี
ภายหลัังหัักค่่าเสื่่�อมราคาหรืือค่่าตััดจำำ�หน่่าย เสมืือนหนึ่่�งไม่่เคยมีีการบัันทึึกขาดทุุนจากการด้้อยค่่ามาก่่อน
(ฎ)

ผลประโยชน์์ของพนัักงาน

โครงการสมทบเงิิน
ภาระผููกพัันในการสมทบเข้้าโครงการสมทบเงิินจะถููกรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายพนัักงานในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในรอบระยะเวลาที่่�พนัักงานได้้ทำำ�งาน
ให้้กัับบริิษััท
โครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
ภาระผููกพัันสุุทธิิของบริิษััทจากโครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ถููกคำำ�นวณแยกต่่างหากเป็็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์์
ในอนาคตที่่�เกิิดจากการทำำ�งานของพนัักงานในงวดปััจจุุบัันและงวดก่่อนๆ ผลประโยชน์์ดัังกล่่าวได้้มีีการคิิดลดกระแสเงิินสดเพื่่�อให้้
เป็็นมููลค่่าปััจจุุบััน
การคำำ�นวณภาระผููกพัันของโครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้นั้้�นจััดทำำ�เป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยวิิธีีคิิดลดแต่่ละหน่่วยที่่�ประมาณการไว้้
ในการวััดมููลค่่าใหม่่ของหนี้้�สิินผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้สุุทธิิ กำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
จะถููกรัับรู้้�รายการในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นทัันทีี บริิษััทกำำ�หนดดอกเบี้้�ยจ่่ายของหนี้้�สิินผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้สุุทธิิโดยใช้้อััตราคิิดลด
ที่่�ใช้้วััดมููลค่่าภาระผููกพัันตามโครงการผลประโยชน์์ ณ ต้้นปีี โดยคำำ�นึึงถึึงการเปลี่่�ยนแปลงใดๆ ในหนี้้�สิินผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้สุุทธิิ
ซึ่่�งเป็็นผลมาจากการสมทบเงิินและการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์ ดอกเบี้้�ยจ่่ายสุุทธิิและค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโครงการผลประโยชน์์
รัับรู้้�รายการในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
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เมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงผลประโยชน์์ของโครงการหรืือการลดขนาดโครงการ การเปลี่่�ยนแปลงในผลประโยชน์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิการ
ในอดีีต หรืือกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการลดขนาดโครงการต้้องรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนทัันทีี บริิษััทรัับรู้้�กำำ�ไรและขาดทุุนจากการจ่่ายชำำ�ระ
ผลประโยชน์์พนัักงานเมื่่�อเกิิดขึ้้�น
ผลประโยชน์์ระยะสั้้�นของพนัักงาน
ผลประโยชน์์ระยะสั้้�นของพนัักงานรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายเมื่่�อพนัักงานทำำ�งานให้้ หนี้้�สิินรัับรู้้�ด้้วยมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระ หากบริิษััทมีีภาระ
ผููกพัันตามกฎหมายหรืือภาระผููกพัันโดยอนุุมานที่่�จะต้้องจ่่ายอัันเป็็นผลมาจากการที่่�พนัักงานได้้ทำำ�งานให้้ในอดีีตและภาระผููกพัันนี้้�
สามารถประมาณได้้อย่่างสมเหตุุสมผล
(ฏ)	ประมาณการหนี้้�สิิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผล
มาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจำ�นวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำ�ระภาระผูกพันดังกล่าว
(ฐ)

การวััดมููลค่่ายุุติิธรรม

บริิษััทกำำ�หนดกรอบแนวคิิดของการควบคุุมเกี่่�ยวกัับการวััดมููลค่่ายุุติิธรรม กรอบแนวคิิดนี้้�รวมถึึงกลุ่่�มผู้้�ประเมิินมููลค่่าซึ่่�งมีีความรัับผิิดชอบ
โดยรวมต่่อการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมที่่�มีีนััยสำำ�คััญ รวมถึึงการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมระดัับ 3 และรายงานโดยตรงต่่อผู้้�บริิหาร
กลุ่่�มผู้้�ประเมิินมููลค่่ามีีการทบทวนข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัังเกตได้้ และปรัับปรุุงการวััดมููลค่่าที่่�มีีนััยสำำ�คััญอย่่างสม่ำำ��เสมอ หากมีีการใช้้ข้้อมููล
จากบุุคคลที่่�สามเพื่่�อวััดมููลค่่ายุุติิธรรม เช่่น ราคาจากนายหน้้า หรืือการตั้้�งราคา กลุ่่�มผู้้�ประเมิินได้้ประเมิินหลัักฐานที่่�ได้้มาจากบุุคคลที่่�สาม
ที่่�สนัับสนุุนข้้อสรุุปเกี่่�ยวกัับการวััดมููลค่่ารวมถึึงการจััดลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรมว่่าเป็็นไปตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินอย่่างเหมาะสม
การวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินบริิษััทใช้้ข้้อมููลที่่�สามารถสัังเกตได้้ให้้มากที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ มููลค่่ายุุติิธรรมเหล่่านี้้�ถููกจััด
ประเภทในแต่่ละลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรมตามข้้อมููลที่่�ใช้้ในการประเมิินมููลค่่า ดัังนี้้�
•	ข้้อมููลระดัับ 1 เป็็นราคาเสนอซื้้�อขายในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องสำำ�หรัับสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินอย่่างเดีียวกััน
•	ข้้อมููลระดัับ 2 เป็็ น ข้้ อมููลอื่่� น ที่่� สั ั ง เกตได้้ โ ดยตรงหรืื อโดยอ้้ อมสำำ�หรัั บ สิิ น ทรัั พย์์ นั้้ � น หรืื อหนี้้ �สิิ น นั้้� น นอกเหนืือจากราคาเสนอ
			ซื้้�อขายซึ่่�งรวมอยู่่�ในข้้อมููลระดัับ 1
•	ข้้อมููลระดัับ 3 เป็็นข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัังเกตได้้สำำ�หรัับสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินนั้้�น
หากข้้อมููลที่่�นำำ�มาใช้้ในการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินถููกจััดประเภทลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรมที่่�แตกต่่างกััน การวััดมููลค่่า
ยุุติิธรรมโดยรวมจะถููกจััดประเภทในภาพรวมในระดัับเดีียวกัันตามลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรมของข้้อมููลที่่�อยู่่�ในระดัับต่ำำ��สุุดที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
สำำ�หรัับการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมโดยรวม
บริิษััทรัับรู้้�การโอนระหว่่างลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงานที่่�เกิิดการโอนขึ้้�น

วิิริิยะประกัันภััย
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(ฑ)

รายได้้

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง บริษัทระงับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับสำ�หรับเงินให้กู้ยืมที่ค้างชำ�ระดอกเบี้ย
เกินกำ�หนด 6 เดือนนับจากวันที่ครบกำ�หนดชำ�ระ
เงินปันผลรับบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
บริษัทบันทึกรายได้จากสัญญาเช่าซื้อโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง บริษัทระงับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เช่าซื้อที่ค้างชำ�ระ
ค่างวดเกินกว่า 6 งวดขึ้นไป หรือกรณีมีข้อบ่งชี้ว่าลูกหนี้จะไม่สามารถชำ�ระหนี้ได้แล้ว บริษัทจะหยุดรับรู้รายได้จากลูกหนี้รายนั้นทันที
(ฒ)	ค่่าใช้้จ่่าย

ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายทัันทีีในงวดบััญชีีที่่�เกิิดรายการ
สััญญาเช่่าดำำ�เนิินงาน
รายจ่่ายภายใต้้สััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานบัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนโดยวิิธีีเส้้นตรงตลอดอายุุสััญญาเช่่า ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับตามสััญญาเช่่า จะรัับรู้้�
ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเป็็นส่่วนหนึ่่�งของค่่าเช่่าทั้้�งสิ้้�นตามสััญญาตลอดอายุุสััญญาเช่่า ค่่าเช่่าที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต้้องนำำ�มารวมคำำ�นวณจำำ�นวนเงิิน
ขั้้�นต่ำำ��ที่่�ต้้องจ่่ายตามระยะเวลาที่่�คงเหลืือของสััญญาเช่่า เมื่่�อได้้รัับการยืืนยัันการปรัับค่่าเช่่า
รายจ่่ายทางการเงิิน
ดอกเบี้้�ยจ่่ายและค่่าใช้้จ่่ายในทำำ�นองเดีียวกัันบัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในงวดที่่�ค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�น
(ณ)

ภาษีีเงิินได้้

ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับปีีประกอบด้้วยภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบัันและภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี ภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบัันและ
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเว้้นแต่่ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับรายการที่่�รัับรู้้�โดยตรงในส่่วนของเจ้้าของหรืือกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบัันได้้แก่่ภาษีีที่่�คาดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระหรืือได้้รัับชำำ�ระ โดยคำำ�นวณจากกำำ�ไรหรืือขาดทุุนประจำำ�ปีีที่่�ต้้องเสีียภาษีี
โดยใช้้อััตราภาษีีที่่�ประกาศใช้้หรืือที่่�คาดว่่ามีีผลบัังคัับใช้้ ณ วัันที่่�รายงาน ตลอดจนการปรัับปรุุงทางภาษีีที่่�เกี่่�ยวกัับรายการในปีีก่่อนๆ
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีบัันทึึกโดยคำำ�นวณจากผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างมููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินและ
จำำ�นวนที่่� ใช้้เพื่่�อความมุ่่�งหมายทางภาษีี ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจะไม่่ถููกรัับรู้้�เมื่่�อเกิิดจากผลแตกต่่างชั่่�วคราวต่่อไปนี้้� การรัับรู้้�
ค่่าความนิิยมในครั้้�งแรก การรัับรู้้�สิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินในครั้้�งแรกซึ่่�งเป็็นรายการที่่�ไม่่ใช่่การรวมธุุรกิิจและรายการนั้้�นไม่่มีีผลกระทบต่่อกำำ�ไร
ขาดทุุนทางบััญชีีหรืือทางภาษีีและผลแตกต่่างที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยและการร่่วมค้้า หากเป็็นไปได้้ว่่าจะไม่่มีีการกลัับ
รายการในอนาคตอัันใกล้้
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การวััดมููลค่่าของภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีต้้องสะท้้อนถึึงผลกระทบทางภาษีีที่่�จะเกิิดจากลัักษณะวิิธีกี ารที่่�บริิษััทคาดว่่าจะได้้รัับผลประโยชน์์
จากสิินทรััพย์์หรืือจะจ่่ายชำำ�ระหนี้้�สิินตามมููลค่่าตามบััญชีี ณ วัันที่่�สิ้้�นรอบระยะเวลาที่่�รายงาน
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีวััดมููลค่่าโดยใช้้อััตราภาษีีที่่�คาดว่่าจะใช้้กัับผลแตกต่่างชั่่�วคราวเมื่่�อมีีการกลัับรายการโดยใช้้อััตราภาษีีที่่�ประกาศใช้้
หรืือที่่�คาดว่่ามีีผลบัังคัับใช้้ ณ วัันที่่�รายงาน
ในการกำำ�หนดมููลค่่าของภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบัันและภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี บริิษััทต้้องคำำ�นึึงถึึงผลกระทบของสถานการณ์์ทางภาษีี
ที่่�ไม่่แน่่นอนและอาจทำำ�ให้้จำำ�นวนภาษีีที่่�ต้้องจ่่ายเพิ่่�มขึ้้�น และมีีดอกเบี้้�ยที่่�ต้้องชำำ�ระ บริิษััทเชื่่�อว่่าได้้ตั้้�งภาษีีเงิินได้้ค้้างจ่่ายเพีียงพอ
สำำ�หรัับภาษีีเงิินได้้ที่่�จะจ่่ายในอนาคต ซึ่่�งเกิิดจากการประเมิินผลกระทบจากหลายปััจจััย รวมถึึง การตีีความทางกฏหมายภาษีี และ
จากประสบการณ์์ ในอดีีต การประเมิินนี้้�อยู่่�บนพื้้�นฐานการประมาณการและข้้อสมมติิฐาน และอาจจะเกี่่�ยวข้้องกัับการตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับ
เหตุุการณ์์ ในอนาคต ข้้อมููลใหม่่ๆ อาจจะทำำ�ให้้บริิษััทเปลี่่�ยนการตััดสิินใจโดยขึ้้�นอยู่่�กัับความเพีียงพอของภาษีีเงิินได้้ค้้างจ่่ายที่่�มีีอยู่่�
การเปลี่่�ยนแปลงในภาษีีเงิินได้้ค้้างจ่่ายจะกระทบต่่อค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ในงวดที่่�เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีและหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีสามารถหัักกลบได้้เมื่่�อกิิจการมีีสิิทธิิตามกฎหมายที่่�จะนำำ�สิินทรััพย์์
ภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบัันมาหัักกลบกัับหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบัันและภาษีีเงิินได้้นี้้�ประเมิินโดยหน่่วยงานจััดเก็็บภาษีีหน่่วยงาน
เดีียวกัันสำำ�หรัับหน่่วยภาษีีเดีียวกััน
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจะบัันทึึกต่่อเมื่่�อมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่นอนว่่ากำำ�ไรเพื่่�อเสีียภาษีีในอนาคตจะมีีจำำ�นวนเพีียงพ
อกัับการใช้้ประโยชน์์จากผลแตกต่่างชั่่�วคราวดัังกล่่าว กำำ�ไรเพื่่�อเสีียภาษีีในอนาคตต้้องพิิจารณาถึึงการกลัับรายการผลแตกต่่างชั่่�วคราว
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนั้้�นกำำ�ไรเพื่่�อเสีียภาษีีในอนาคตหลัังปรัับปรุุงการกลัับรายการผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�พิิจารณาจากแผนธุุรกิิจของบริิษััทแล้้ว
อาจมีีจำำ�นวนไม่่เพีียงพอที่่�จะบัันทึึกสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้ทั้้�งจำำ�นวน สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจะถููกทบทวน ณ ทุุกวัันที่่�รายงาน
และจะถููกปรัับลดลงเท่่าที่่�ประโยชน์์ทางภาษีีจะมีีโอกาสถููกใช้้จริิง
(ด)	กำำ�ไรต่่อหุ้้�น

บริิษัทั แสดงกำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้น� พื้้�นฐานสำำ�หรัับหุ้้�นสามััญ กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้น� พื้้�นฐานคำำ�นวณโดยการหารกำำ�ไรของผู้้�ถือื หุ้้�นสามััญของบริิษัทั ด้้วยจำำ�นวน
หุ้้�นสามััญที่่�ออกจำำ�หน่่ายระหว่่างปีี
4

เงิิ นสดและรายการเทีียบเท่่ าเงิิ นสด
2562
(พันบาท)

2561
(พันบาท)

117,507

158,048

1,491,826

1,364,935

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำ�หนดระยะเวลา

220,000

-

เงินลงทุนระยะสั้น

643,746

299,588

2,473,079

1,822,571

เงินสดในมือและเช็ครอเรียกเก็บ
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำ�หนดระยะเวลาจ่ายคืน

รวม
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บริิ ษัั ท วิิ ริิ ยะประกัั นภัั ย จำำ �กัั ด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
5

เบี้้� ยประกัั นภัั ยค้้างรัั บ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 และ 2561 เบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับแยกตามอายุุ มีีดัังนี้้�

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
เกินกำ�หนดชำ�ระ
ไม่เกิน 30 วัน
31 วัน ถึง 60 วัน
61 วัน ถึง 90 วัน
91 วัน ถึง 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

2562
(พันบาท)

2561
(พันบาท)

3,568,080

3,578,174

367,145

379,190

69,140

146,366

22,543

24,082

71,083

34,422

5,659

3,014

4,103,650

4,165,248

(59,135)

(69,119)

4,044,515

4,096,129

สำำ�หรัับเบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับจากตััวแทนและนายหน้้า บริิษััทได้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การติิดตามหนี้้�ให้้เป็็นไปตามกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สำำ�หรัับการเก็็บเบี้้�ยประกัันภััย โดยหนี้้�ที่่�เกิินกว่่ากำำ�หนดชำำ�ระ บริิษััทอยู่่�ในระหว่่างการติิดตามหรืือดำำ�เนิินการตามกฎหมายเป็็นกรณีีไป
2562
(พันบาท)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับปี (กลับรายการ)

(9,985)

2561
(พันบาท)
36,993
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บริิ ษัั ท วิิ ริิ ยะประกัั นภัั ย จำำ �กัั ด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
6

เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
2562
(พันบาท)

เงินลงทุนเพื่อค้า
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก ผลกำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนเพื่อค้า
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก ผลกำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีระยะเวลาครบกำ�หนด
เกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา
รวม
หัก ผลขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขนึ้ จริงจากการเปลีย่ นแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจาก
การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย

กำ�ไรที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

5,779,684
500
5,780,184

5,668,348
3,039
5,671,387

(752,064)
(752,064)

10,695,968
3,539
10,699,507

20,856,826
8,053
20,864,879

(108,326)
(1,276)
(109,602)

22,912,639
20,026
22,932,665

ขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

มูลค่า
ยุติธรรม

4,919,323
10,699,507

2,164,139
48,838
2,212,977
20,755,277
(35,589)
22,932,665

1,982,335
2,428,879
26,984,377
31,395,591
(389)
31,395,202

229,044
(88,441)
140,603
65,167,977
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บริิ ษัั ท วิิ ริิ ยะประกัั นภัั ย จำำ �กัั ด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
2561
(พันบาท)

เงินลงทุนเพื่อค้า
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก ผลกำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนเพื่อค้า
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก ผลกำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีระยะเวลาครบกำ�หนด
เกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา
รวม
หัก ผลขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขนึ้ จริงจากการเปลีย่ นแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจาก
การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย

กำ�ไรที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

5,642,142
500
5,642,642

5,317,002
2,926
5,319,928

(533,223)
(533,223)

10,425,921
3,426
10,429,347

19,592,296
7,804
19,600,100

(143,162)
(1,634)
(144,796)

21,406,279
19,607
21,425,886

ขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

มูลค่า
ยุติธรรม

4,786,705
10,429,347

1,957,145
49,026
2,006,171
19,455,304
(35,589)
21,425,886

3,326,216
1,453,018
25,940,675
30,719,909
(525)
30,719,384

229,044
(88,441)
140,603
62,715,220

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้

หัก ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนจากการเปลีย่ นประเภทเงินลงทุน
(389)
2,189,178

29,056,024

2,189,567

29,056,024

-

1,000,000

25,984,377

รวม

893,613

1,385,266

ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำ�หนดเกินกว่า
3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา

295,954

1,686,381

ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด

1 ปี

-

150,000

-

150,000

-

150,000

2562
ครบกำ�หนด
1 ปี ถึง 5 ปี
เกิน 5 ปี
(พันบาท)

31,395,202

(389)

31,395,591

26,984,377

2,428,879

1,982,335

รวม

28,449,883

-

28,449,883

24,740,675

1,058,018

2,651,190

1 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนดจำ�แนกตามระยะเวลาครบกำ�หนดมีดังนี้

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

บริิษััท วิิริิยะประกัันภัั ย จำำ �กััด (มหาชน)

(พันบาท)

2,154,501

(525)

2,155,026

1,200,000

295,000

660,026

1 ปี ถึง 5 ปี

2561
ครบกำ�หนด

115,000

-

115,000

-

100,000

15,000

เกิน 5 ปี

30,719,384

(525)

30,719,909

25,940,675

1,453,018

3,326,216

รวม
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7

ณ วัันที่่� 1 มกราคม
ค่่าสิินไหมทดแทนที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างปีี
การเปลี่่�ยนแปลงประมาณการและข้้อสมมติิในการคำำ�นวณ
ค่่าสิินไหมทดแทนจ่่ายระหว่่างปีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

7.1	สำำ�รองค่่ าสิิ นไหมทดแทนและค่่ าสิิ นไหมทดแทนค้้างจ่่ าย

สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะสั้้�น
สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าสิินไหมทดแทนค้้างจ่่าย
- ค่่าสิินไหมทดแทนที่่�เกิิดขึ้้�นและได้้รัับรายงานแล้้ว
- ค่่าสิินไหมทดแทนที่่�เกิิดขึ้้�นแต่่ยัังไม่่ได้้รัับรายงาน
รวมสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าสิินไหมทดแทนค้้างจ่่าย
สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้
รวม

หนี้้�สิินจากสัั ญญาประกัันภััย

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

บริิษััท วิิริิยะประกัันภัั ย จำำ �กััด (มหาชน)

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

(50,920)
322,094
(238,749)

215,920
(23,187,550)
8,567,315

(470,500)

29,767,451

(321,738)

(231,751)

21,200,136

23,400,623

(238,749)

8,567,315

(188,185)

(50,920)

215,920

8,138,322

(187,829)

(พันบาท)

8,328,566

(22,865,456)

165,000

23,078,885

7,950,137

29,296,951

20,968,385

8,328,566

165,000

8,163,566

8,138,322

(22,200,700)

57,302

22,062,920

8,218,800

28,971,614

20,833,292

8,138,322

57,302

8,081,020

(188,185)

280,753

(17,702)

(304,450)

(146,786)

(455,369)

(267,184)

(188,185)

(17,702)

(170,483)

(พันบาท)

ส่วนแบ่งหนี้สิน
ของ
ผู้เอาประกันภัยต่อ

สุทธิ

ส่วนแบ่งหนี้สิน
ของ
ผู้เอาประกันภัยต่อ

8,351,395

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

2561

2562

7,950,137

(21,919,947)

39,600

21,758,470

8,072,014

28,516,245

20,566,108

7,950,137

39,600

7,910,537

สุทธิ

วิิริิยะประกัันภััย
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หนี้้�สิินตาม
สััญญา
ประกัันภััย

647,763
(231,751)

(38,531,119)
21,200,136

เบี้้�ยประกัันภััยที่่�ถืือเป็็นรายได้้ระหว่่างปีี

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

(612,330)

38,897,963

เบี้้�ยประกัันภััยรัับระหว่่างปีี

(267,184)

(พัันบาท)

20,968,385

(37,883,356)

38,285,633

20,566,108

20,833,292

(36,776,338)

37,922,148

19,687,482

(267,184)

610,651

(622,477)

(255,358)

(พัันบาท)

ส่วนแบ่งหนี้สิน
ของ
ผู้เอาประกันภัยต่อ

สุุทธิิ

ส่วนแบ่งหนี้สิน
ของ
ผู้เอาประกันภัยต่อ

20,833,292

หนี้้�สิินตาม
สััญญา
ประกัันภััย

2561

2562

ณ วัันที่่� 1 มกราคม

7.2	สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภัั ยที่่� ยัั งไม่่ ถืื อเป็็นรายได้้

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

บริิษััท วิิริิยะประกัันภัั ย จำำ �กััด (มหาชน)

20,566,108

(36,165,687)

37,299,671

19,432,124

สุุทธิิ
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18,382,256
18,382,256

75,001,486
(74,984,931)

สี่ปีถัดไป

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม

รวมสำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายก่อนการประกันภัยต่อ*

ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้

16,555

18,398,807

สามปีถัดไป

รวม

18,437,144

สองปีถัดไป

7,703

(18,374,553)

18,808,827

หนึ่งปีถัดไป

2558
19,751,003

ก่อนปี 2558

ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

7.3.1	ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

7.3	ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

บริิษััท วิิริิยะประกัันภัั ย จำำ �กััด (มหาชน)

10,955

(19,582,916)

19,593,871

19,593,871

19,610,627

19,903,274

20,502,148

2559

40,165

(21,585,592)

21,625,757

21,625,757

21,668,730

21,723,561

(พันบาท)

2560

561,523

(22,211,783)

22,773,306

22,773,306

22,812,707

2561

7,458,429

(16,307,828)

23,766,257

23,766,257

2562

8,593,679

498,349

8,095,330

(173,047,603)

181,142,933

รวม

วิิริิยะประกัันภััย
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19,108,026
19,108,026

65,050,013
(65,038,477)

สี่่�ปีีถััดไป

ประมาณการค่่าสิินไหมทดแทนสััมบููรณ์์

ค่่าสิินไหมทดแทนจ่่ายสะสม
13,987

20,166

(18,378,641)

18,398,807

18,398,807

18,437,144

18,808,827

19,751,003

2558

52,924

(19,557,703)

19,610,627

19,610,627

19,903,274

20,502,148

(พันบาท)

2559

403,599

(21,265,131)

21,668,730

21,668,730

21,723,561

2560

2561

7,175,957

(15,636,750)

22,812,707

22,812,707

* สำ�รองค่าสินไหมทดแทนคำ�นวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งได้รวมประมาณการรับคืนจากมูลค่าซากและการสวมสิทธิ์ ซึ่งบริษัทจะรับรู้จำ�นวนเงินดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้นจริง

รวมสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าสิินไหมทดแทนค้้างจ่่ายก่่อนการประกัันภััยต่่อ*

ค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการค่่าสิินไหมทดแทนที่่�ไม่่สามารถจััดสรรได้้

11,536

19,125,726

สามปีีถััดไป

รวม

19,135,407

สองปีีถััดไป

(19,094,039)

19,875,191

หนึ่่�งปีีถััดไป

2557
20,571,148

ก่่อนปีี 2557

ณ สิ้้�นปีีอุุบััติิเหตุุ

ปีีอุุบััติิเหตุุ/ปีีที่่�รายงาน

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2561

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

บริิษััท วิิริิยะประกัันภัั ย จำำ �กััด (มหาชน)

8,127,803

449,634

7,678,169

(158,970,741)

166,648,910

รวม
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18,286,281
18,286,281

73,370,962
(73,360,899)

สี่ปีถัดไป

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม

528,697

7,268,056

(16,113,512)

23,381,568

23,381,568

2562

7,856,548

(170,422,957)

178,279,505

รวม

8,354,897

31,149

(21,938,666)

22,467,363

22,467,363

22,523,513

2561

รวมสำ �ร องค่ าสิน ไหมทดแทนและค่ าสิ น ไหมทดแทนค้างจ่ายสุท ธิ*

10,954

(21,337,049)

21,368,198

21,368,198

21,401,682

21,495,795

(พันบาท)

2560

498,349

7,629

(19,394,179)

19,405,133

19,405,133

19,421,903

19,706,168

20,373,389

2559

ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้

10,063

18,302,610

สามปีถัดไป

รวม

18,340,871

สองปีถัดไป

(18,278,652)

18,708,432

หนึ่งปีถัดไป

2558
19,674,624

ก่อนปี 2558

ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

7.3.2	ตารางค่่ าสิินไหมทดแทนสุุทธิิ

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

บริิษััท วิิริิยะประกัันภัั ย จำำ �กััด (มหาชน)

วิิริิยะประกัันภััย
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18,998,754
18,998,754

63,431,358
(63,426,302)

สี่่�ปีีถััดไป

ประมาณการค่่าสิินไหมทดแทนสััมบููรณ์์

ค่่าสิินไหมทดแทนจ่่ายสะสม

369,393

7,029,371

(15,494,142)

22,523,513

22,523,513

2561

7,489,984

(156,589,836)

164,079,820

รวม

* สำ�รองค่าสินไหมทดแทนคำ�นวณโดยวิธกี ารทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งได้รวมประมาณการรับคืนจากมูลค่าซากและการสวมสิทธิ์ ซึ่งบริษทั จะรับรูจ้ �ำ นวนเงินดังกล่าวเมือ่ เกิดขนึ้ จริง

7,939,618

52,828

(21,032,289)

21,401,682

21,401,682

21,495,795

2560

รวมสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าสิินไหมทดแทนค้้างจ่่ายสุุทธิิ*

19,850

(19,369,075)

19,421,903

19,421,903

19,706,168

20,373,389

(พันบาท)

2559

449,634

13,486

(18,282,760)

18,302,610

18,302,610

18,340,871

18,708,432

19,674,624

2558

ค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการค่่าสิินไหมทดแทนที่่�ไม่่สามารถจััดสรรได้้

5,056

19,016,455

สามปีีถััดไป

รวม

19,025,409

สองปีีถััดไป

(18,985,268)

19,761,186

หนึ่่�งปีีถััดไป

2557
20,440,988

ก่่อนปีี 2557

ณ สิ้้�นปีีอุุบััติิเหตุุ

ปีีอุุบััติิเหตุุ/ปีีที่่�รายงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

บริิษััท วิิริิยะประกัันภัั ย จำำ �กััด (มหาชน)
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วิิริิยะประกัันภััย

81

บริิ ษัั ท วิิ ริิ ยะประกัั นภัั ย จำำ �กัั ด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
8	ภาษีีเงิิ นได้้รอการตัั ดบัั ญชีี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
2562

2561
(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุทธิ

1,418,249

1,341,168

(5,134,920)

(4,848,402)

(3,716,671)

(3,507,234)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้
บัันทึึกเป็็น (รายจ่่าย) / รายได้้ใน
ณ วัันที่่�
1 มกราคม
2562

กำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุน

กำำ�ไร (ขาดทุุน)
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2562

(หมายเหตุุ 14)
(พัันบาท)

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุน
ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััย
สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนที่่�เกิิดขึ้้�น
แต่่ยัังไม่่ได้้รัับรายงาน
ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน
รวม

24,911

(27)

-

24,884

65,980

(22,727)

-

43,253

1,129,248

1,578

-

1,130,826

7,920

25,080

-

33,000

113,109

44,032

29,145

186,286

1,341,168

47,936

29,145

1,418,249

หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่า
ยุุติิธรรมสุุทธิิของเงิินลงทุุนเพื่่�อค้้า
ผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่า
ยุุติิธรรมสุุทธิิของเงิินลงทุุนเผื่่�อขาย
รวม

957,341

26,524

-

983,865

3,891,061
4,848,402

26,524

259,994
259,994

4,151,055
5,134,920

สุุทธิิ

(3,507,234)

21,412

(230,849)

(3,716,671)
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บริิ ษัั ท วิิ ริิ ยะประกัั นภัั ย จำำ �กัั ด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
บัันทึึกเป็็น (รายจ่่าย) / รายได้้ใน
ณ วัันที่่�
1 มกราคม
2561

กำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุน

กำำ�ไร (ขาดทุุน)
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2561

(หมายเหตุุ 14)
(พัันบาท)

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุน
ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััย
สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนที่่�เกิิดขึ้้�น
แต่่ยัังไม่่ได้้รัับรายงาน
ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน
รวม

9

24,998

(87)

-

24,911

57,652

8,328

-

65,980

1,034,248

95,000

-

1,129,248

-

7,920

-

7,920

102,512

7,340

3,257

113,109

1,219,410

118,501

3,257

1,341,168

หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่า
ยุุติิธรรมสุุทธิิของเงิินลงทุุนเพื่่�อค้้า
ผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่า
ยุุติิธรรมสุุทธิิของเงิินลงทุุนเผื่่�อขาย
รวม

1,042,439

(85,098)

-

957,341

3,451,060
4,493,499

(85,098)

440,001
440,001

3,891,061
4,848,402

สุุทธิิ

(3,274,089)

203,599

(436,744)

(3,507,234)

หนี้้�สิินอื่่�น
2562

2561
(พันบาท)

ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จค้างจ่าย
เจ้าหนี้นายหน้าและตัวแทน
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
เบี้ยจ่ายเกินนายหน้าและตัวแทน
เงินสมทบค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวม

658,372

672,334

296,803

200,462

99,771

112,066

267,656

279,481

179,156

177,403

398,498

426,726

1,900,256

1,868,472

วิิริิยะประกัันภััย

83

บริิ ษัั ท วิิ ริิ ยะประกัั นภัั ย จำำ �กัั ด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
10	ทุุนเรืือนหุ้้�น
มูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น
(บาท)

ทุุนจดทะเบีียน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
ณ วัันที่่� 1 มกราคม
- หุ้้�นสามััญ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
- หุ้้�นสามััญ
11

2562
จำ�นวนหุ้น

2561
จำ�นวนเงิน

จำ�นวนหุ้น

จำ�นวนเงิน

(พันหุ้น/พันบาท)
20,000

2,000,000

20,000

2,000,000

100

20,000

2,000,000

20,000

2,000,000

100

20,000

2,000,000

20,000

2,000,000

สำ � รอง

สำ�รองประกอบด้วย
การจัดสรรกำ�ไร

สำ�รองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำ�รอง (“สำ�รองตามกฎหมาย”)
อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำ�รองดังกล่าวมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน เงินสำ�รองนี้จะนำ�ไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
สำ�รองอื่น
สำ�รองอื่นจัดสรรตามมติของผู้ถือหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า
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บริิ ษัั ท วิิ ริิ ยะประกัั นภัั ย จำำ �กัั ด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
12	ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน
2562

2561
(พันบาท)

ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานอื่น
รวม

2,703,421

2,420,155

1,175,638

1,145,979

18,159

18,482

17,263

42,530

678,299

684,095

4,592,780

4,311,241

13	ค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์พนัักงาน
หมายเหตุ

กรรมการและผู้บริหารสำ�คัญ
เงินเดือน ค่าแรง โบนัส และค่าตอบแทนกรรมการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

17

พนักงานอื่น
เงินเดือน ค่าแรง และโบนัส
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
รวม

2562

2561
(พันบาท)

135,302

132,463

11,252

5,235

146,554

137,698

3,396,260

3,162,081

244,661

48,063

3,640,921

3,210,144

3,787,475

3,347,842

14	ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ ในกำ�ไรหรือขาดทุน
หมายเหตุ

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน
สำ�หรับปีปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว
รวม

8

2562

2561
(พันบาท)

265,551

400,633

(21,412)

(203,599)

244,139

197,034

(259,994)

1,299,973

เปลี่ยนแปลงระหว่างปี

29,145

(1,649)
(145,724)

1 มกราคม

เปลี่ยนแปลงระหว่างปี

330

(147,373)

31 ธันวาคม

29,475

(3,891,061)

19,455,304

(4,151,055)

(หมายเหตุ 8)

1 มกราคม

ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่ก�ำ หนดไว้

(พันบาท)

ก่อนภาษี

(116,579)

(1,319)

(117,898)

1,039,979

15,564,243

16,604,222

(16,284)

14,635

(1,649)

2,200,003

17,255,301

19,455,304

3,257

(2,927)

330

(440,001)

(3,451,060)

(3,891,061)

(หมายเหตุ 8)

รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ทางภาษี

สุทธิภาษี

รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ทางภาษี

20,755,277

ก่อนภาษี

2561

2562

31 ธันวาคม

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

บริิษััท วิิริิยะประกัันภัั ย จำำ �กััด (มหาชน)

(13,027)

11,708

(1,319)

1,760,002

13,804,241

15,564,243

สุทธิภาษี

วิิริิยะประกัันภััย
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รวม

ค่าใช้จ่ายที่ใช้สิทธิทางภาษีได้เพิ่ม
16

244,139

(20,178)

36,940

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี

310,316

1,551,579

(พันบาท)

(82,939)

20

อัตราภาษี (ร้อยละ)

2562

รายได้ที่ได้รับยกเว้นทางภาษี

จำ�นวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ของประเทศไทย

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

บริิษััท วิิริิยะประกัันภัั ย จำำ �กััด (มหาชน)

15

20

อัตราภาษี (ร้อยละ)

2561

197,034

(15,337)

12,741

(70,204)

269,834

1,349,170

(พันบาท)
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บริิ ษัั ท วิิ ริิ ยะประกัั นภัั ย จำำ �กัั ด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
15

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คำ�นวณจากกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษัทและจำ�นวนหุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคำ�นวณดังนี้
2562

กำ�ไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) (พันบาท)
จำ�นวนหุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายแล้ว (พันหุ้น)
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
16

2561

1,307,441

1,152,136

20,000

20,000

65.37

57.61

เงิิ นปัั นผล

ในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีีของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 22 เมษายน 2562 ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิอนุุมััติิการจััดสรรกำำ�ไรเป็็นเงิินปัันผลในอััตรา
หุ้้�นละ 10 บาท เป็็นจำำ�นวนเงิินทั้้�งสิ้้�น 200 ล้้านบาท เงิินปัันผลดัังกล่่าวจ่่ายให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น วัันที่่� 15 พฤษภาคม 2562
ในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีีของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 25 เมษายน 2561 ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิอนุุมััติิการจััดสรรกำำ�ไรเป็็นเงิินปัันผลในอััตรา
หุ้้�นละ 10 บาท เป็็นจำำ�นวนเงิินทั้้�งสิ้้�น 200 ล้้านบาท เงิินปัันผลดัังกล่่าวจ่่ายให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น วัันที่่� 21 พฤษภาคม 2561
17	บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำ�งบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หากบริษัทมีอำ�นาจควบคุมหรือ
ควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำ�คัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือ
ในทางกลับกัน หรือบริษทั อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลอย่างมีนยั สำ�คญั เดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนัน้ การเกีย่ วข้อง
กันนอี้ าจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับผู้บริหารสำ�คัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้
ประเทศที่่� จัั ดตั้้� ง/
สัั ญชาติิ

ลัั กษณะความสััมพัั นธ์์

ผู้้�บริิหารสำำ�คััญ

ไทย

บริิ ษััท ธนบุุรีี ประกอบรถยนต์์ จำำ �กัั ด
บริิษััท เมืืองโบราณ จำำ�กััด
บริิษััท วิิริิยะพานิิช จำำ�กััด
บริิษััท วิิริิยะพรอพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

บริิษััท เอส.วีี.ทีี.พร็็อพเพอร์์ตี้้� 2003 จำำ�กััด
บริิษััท สิินทรััพย์์ 1024 จำำ�กััด
บริิษััท วิิริิยะพัันธุ์์� โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด

ไทย
ไทย
ไทย

บุุคคลที่่�มีีอำำ�นาจและความรัับผิิดชอบการวางแผน
สั่่�งการและควบคุุมกิิจกรรมต่่าง ๆ ของกิิจการไม่่ว่่า
ทางตรงหรืือทางอ้้อม ทั้้ง� นี้้ร� วมถึึงกรรมการของบริิษัทั
(ไม่่ว่่าจะทำำ�หน้้าที่่�ในระดัับบริิหารหรืือไม่่)
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทและมีีผู้้�ถืือหุ้้�นบางส่่วนร่่วมกััน
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทและมีีผู้้�ถืือหุ้้�นบางส่่วนร่่วมกััน
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทและมีีผู้้�ถืือหุ้้�นบางส่่วนร่่วมกััน
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทและมีีผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการ
บางส่่วนร่่วมกััน
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นบางส่่วนร่่วมกััน
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นบางส่่วนร่่วมกััน
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการบางส่่วนร่่วมกััน

ชื่่�อกิิ จการ/บุุคคล
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บริิ ษัั ท วิิ ริิ ยะประกัั นภัั ย จำำ �กัั ด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
รายการที่สำ�คัญกับผู้บริหารสำ�คัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้
สำ�หรับปีส ิ ้ นสุ ด วั นที ่ 31 ธั นวาคม

หมายเหตุ

รายได้
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เบี้ยประกันภัยรับ
ค่าใช้จ่าย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าสินไหมทดแทน (รับคืน)
ค่าเช่าและค่าบริการ

2562

2561
(พันบาท)

4,701

8,793

8,448
280,347

(1,248)
268,588

135,302

132,463

11,252
146,544

5,235
137,698

2562

2561

ค่าตอบแทนกรรมการและผู ้ บริ ห ารสำ � คั ญ

ผลตอบแทนระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

13

ยอดคงเหลือที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
(พันบาท)

เบี้ยประกันภัยค้างรับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำ�กัด
บริษัท เมืองโบราณ จำ�กัด
บริษัท เอส.วี.ที.พร็อพเพอร์ตี้ 2003 จำ�กัด
บริษัท สินทรัพย์ 1024 จำ�กัด
รวม
สินทรัพย์อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท วิริยะพันธุ์ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
รวม

1
129
(1)
-

881
117
123
41

129

1,162

120,000

120,000

120,000

120,000

วิิริิยะประกัันภััย
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สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
2562

2561
(พันบาท)

สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำ�กัด
บริษัท เมืองโบราณ จำ�กัด
บริษัท เอส.วี.ที.พร็อพเพอร์ตี้ 2003 จำ�กัด
บริษัท วิริยะพันธุ์ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
รวม
ภาระผูกพันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าและบริการที่ยกเลิกไม่ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม
18
18.1

5,900
68
10
980

1,000
35
13
-

6,958

1,048

316,926
381,435
44,029

288,368
637,152
77,051

742,390

1,002,571

การจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงินและประกันภัย
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

บริิษััทมีีความเสี่่�ยงจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามปกติิจากการเปลี่่�ยนแปลงอััตราดอกเบี้้�ยและอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ และจากการ
ไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดตามสััญญาของคู่่�สััญญา บริิษััทไม่่มีีการถืือหรืือออกเครื่่�องมืือทางการเงิินที่่�เป็็นตราสารอนุุพัันธ์์เพื่่�อการเก็็ง
กำำ�ไรหรืือการค้้า
การจััดการความเสี่่�ยงเป็็นส่่วนที่่�สำำ�คััญของธุุรกิิจของบริิษััท บริิษััทมีีระบบในการควบคุุมให้้มีีความสมดุุลของระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
โดยพิิจารณาระหว่่างต้้นทุุนที่่�เกิิดจากความเสี่่�ยงและต้้นทุุนของการจััดการความเสี่่�ยง ฝ่่ายบริิหารได้้มีีการควบคุุมกระบวนการการจััดการ
ความเสี่่�ยงของบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีความสมดุุลระหว่่างความเสี่่�ยงและการควบคุุมความเสี่่�ยง
18.2

ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย

บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจหลัักคืือ การรัับประกัันภััยโดยการรัับโอนความเสี่่�ยงภััยจากผู้้�เอาประกัันภััยซึ่่�งเป็็นผู้้�มีีความเสี่่�ยงภััยโดยตรงผ่่านทาง
การทำำ�สััญญาประกัันภััย และมีีเบี้้�ยประกัันภััยเป็็นสิ่่�งแลกเปลี่่�ยนในการรัับประกัันภััย ความเสี่่�ยงด้้านการประกัันภััยที่่�บริิษััทได้้รัับโอนมา
จะมีีความเสี่่�ยงหลััก คืือ ความไม่่เพีียงพอของเบี้้�ยประกัันภััยต่่อค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดจากการรัับประกัันภััย ความไม่่
เพีียงพอดัังกล่่าวสามารถเกิิดได้้จากความผัันผวนของความถี่่� (Frequency) และความรุุนแรง (Severity) ที่่�เบี่่�ยงเบนจากข้้อสมมติิ
ในการคำำ�นวณต้้นทุุนความเสีียหายสำำ�หรัับการกำำ�หนดอััตราเบี้้�ยประกัันภััย
บริิษััทได้้จััดการความเสี่่�ยงดัังกล่่าวโดยใช้้ข้้อมููลทางสถิิติิเป็็นพื้้�นฐานที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับการพิิจารณาการกำำ�หนดอััตราเบี้้�ยประกัันภััย
การพิิจารณารัับประกัันภััยที่่�มีีการกำำ�หนดนโยบายในการต่่ออายุุ หรืือกำำ�หนดแนวทางในการพิิจารณาคััดเลืือกภััยในความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม
การปรัับเปลี่่�ยนแนวทางการปฏิิบััติิงานเพื่่�อลดขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงาน และการควบคุุมต้้นทุุนค่่าสิินไหมทดแทนให้้เหมาะสมเพื่่�อให้้บริิษััท
สามารถรัักษามาตรฐานการให้้บริิการด้้านสิินไหมทดแทนโดยไม่่ส่่งผลกระทบกัับพัันธสััญญาที่่�มอบให้้ไว้้กัับลููกค้้า นอกจากนี้้� บริิษััทยััง
ให้้ความสำำ�คััญกัับการสำำ�รองเพื่่�อความเสี่่�ยงภััยและสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมอยู่่�เสมอ
ความเสี่่�ยงทางด้้านการรัับประกัันภััยที่่�สำำ�คััญของบริิษััท คืือ การกระจุุกตััวของหน่่วยเสี่่�ยงภััยต่่อมหัันตภััย (Catastrophe Exposure
Accumulation) เช่่น มหัันตภััยธรรมชาติิ ภััยก่่อการร้้าย เป็็นต้้น บริิษััทจึึงได้้มีีการจััดการความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
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-	การวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยง: ตามนโยบายการรัับประกัันภััยดัังกล่่าวข้้างต้้น บริิษััททำำ�การประเมิินถึึงความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทจะมีี
		 โอกาสรัับเข้้ามา (Assumed Risk) และกำำ�หนดข้้อกำำ�หนดการรัับประกัันของภััยที่่ส� ามารถกระจุุกตััวได้้ (Accumulation Control)
-	การจััดการความเสี่่�ยง: บริิษััทได้้จััดโครงสร้้างการกระจายอำำ�นาจการรัับประกัันภััยให้้เหมาะสมและสอดคล้้องกัับลัักษณะ
		 ของการรัับการเสี่่�ยงภััยในแต่่ละประเภทของบริิษััท โดยมีีการกำำ�หนดอำำ�นาจดำำ�เนิินการในการพิิจารณารัับประกัันภััยใน
		 เชิิงปริิมาณ เช่่น การจััดแบ่่งอำำ�นาจการรัับประกัันภััยตามทุุนประกัันภััย และประเภทของความเสี่่�ยงภััยให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�
		 แต่่ละระดัับ ให้้มีีอำำ�นาจสอดคล้้องกัับสััญญาประกัันภััยต่่อที่่�มีีอยู่่�ในแต่่ละปีี
บริิษััทได้้ตระหนัักถึึงเรื่่�องการจััดสรรการประกัันภััยต่่อที่่�ดีีจะสามารถแบ่่งเบาภาระความเสี่่�ยงของบริิษััทจากการรัับประกัันภััยได้้ ทั้้�งนี้้�บริิษััท
มีีความมุ่่�งหมายที่่�จะให้้ผลการดำำ�เนิินการและอััตราความเสีียหายมีีความผัันผวนต่ำำ��และผลตอบแทนที่่�บริิษััทจะได้้รัับก็็ต้้องมีีความเหมาะสมด้้วย
นอกจากนี้้� บริิษััทได้้มีีการทบทวนนโยบายการประกัันภััยต่่อให้้เหมาะสมกัับแผนธุุรกิิจและปริิมาณความเสี่่�ยงที่่�รัับอยู่่�ในปััจจุุบัันและอนาคต
เพื่่�อให้้การโอนความเสี่่�ยงโดยการประกัันภััยต่่อในแต่่ละปีีนั้้�นเกิิดประสิิทธิิภาพมากที่่�สุุด
ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับการกระจุุกตััวของการรัับประกัันภััย
การกระจุุกตััวของความเสี่่�ยงจากหนี้้�สิินสััญญาประกัันภััยก่่อนและหลัังการประกัันภััยต่่อแยกตามประเภทของการรัับประกัันภััยที่่�สำำ�คััญ
มีีดัังนี้้�
2562
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ

สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด
อื่นๆ
รวม

2561
สุทธิ

ก่อนการ
ประกันภัยต่อ
(พันบาท)

7,884,732

7,873,450

7,593,669

7,570,715

546,229

345,829

431,138

270,026

136,354

109,287

113,515

109,396

8,567,315

8,328,566

8,138,322

7,950,137

2562

สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด
อื่นๆ
รวม

สุทธิ

2561
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ
(พันบาท)

ก่อนการ
ประกันภัยต่อ

สุทธิ

18,225,075

18,212,836

18,005,375

17,955,008

2,184,419

2,041,385

2,145,023

2,003,754

790,642

714,164

682,894

607,346

21,200,136

20,968,385

20,833,292

20,566,108

สุทธิ
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18.3

การบริิหารจััดการทุุน

วััตถุุประสงค์์ ในการบริิหารจััดการทุุนของบริิษััท คืือการจััดให้้มีีโครงสร้้างทางการเงิินที่่�เหมาะสม การดำำ�รงไว้้ซึ่่�งความสามารถในการ
ดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง และการดำำ�รงเงิินกองทุุนให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบ
ธุุรกิิจประกัันภััยเพื่่�อรัักษาความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ถืือกรมธรรม์์ประกัันภััย บริิษััทประกัันภััยต่่อ และผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�นและก่่อให้้
เกิิดการพััฒนาของธุุรกิิจในอนาคต คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีการกำำ�กัับดููแลผลตอบแทนจากการลงทุุน ซึ่่�งบริิษััทพิิจารณาจากสััดส่่วน
ของผลตอบแทนจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงานต่่อส่่วนของเจ้้าของ
ทั้้�งนี้้� ตามที่่�กำำ�หนดโดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย ผู้้�รัับประกัันภััยถููกกำำ�หนดให้้ต้้องดำำ�รง
อััตราส่่วนความเพีียงพอของเงิินกองทุุนขั้้�นต่ำำ��ไว้้ที่่�ร้้อยละ 120 (2561: ร้้อยละ 140) ซึ่่�งเป็็นนโยบายของบริิษััทที่่�จะต้้องรัักษาระดัับ
เงิินกองทุุนให้้มากกว่่าอััตราส่่วนความเพีียงพอของเงิินกองทุุนดัังกล่่าว
18.4

ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย

ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ยเกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคตของอััตราดอกเบี้้�ยในตลาดที่่�มีีผลกระทบต่่อรายได้้ดอกเบี้้�ย
จากการลงทุุน ซึ่่�งประกอบด้้วยการลงทุุนประเภทระยะสั้้�นและระยะยาวโดยมีีผลตอบแทนเป็็นอััตราดอกเบี้้�ยลอยตััวและคงที่่� บริิษััทได้้
บริิหารความเสี่่�ยงจากการลงทุุน โดยคำำ�นึึงถึึงความเสี่่�ยงจากการลงทุุนควบคู่่�กัับความเหมาะสมของผลตอบแทนจากการลงทุุนนั้้�น

26,984,377
41,786
32,301,123

-

88,664

1,580,490

ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำ�หนด
เกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา
เงินให้กู้ยืม

รวม

2,428,879

-

ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
1,982,335

-

-

หน่วยลงทุน

-

863,746

-

1,491,826

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ตราสารทุน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด

2562

33,890,282

-

-

-

-

23,565

33,749,210

117,507

ไม่มีดอกเบี้ย

สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 และ 2561 จััดตามประเภทของอััตราดอกเบี้้�ยได้้ดัังนี้้�

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

บริิษััท วิิริิยะประกัันภัั ย จำำ �กััด (มหาชน)

67,771,895

130,450

26,984,377

2,428,879

1,982,335

23,565

33,749,210

1,468,320

103,385

-

-

-

-

-

1,364,935

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด
(พันบาท)

2,473,079

รวม

31,077,816

58,844

25,940,675

1,453,018

3,325,691

-

-

299,588

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

2561

32,153,884

-

-

-

-

23,033

31,972,803

158,048

ไม่มีดอกเบี้ย

64,700,020

162,229

25,940,675

1,453,018

3,325,691

23,033

31,972,803

1,822,571

รวม
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
เครื่องมือทางการเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่จัดแบ่งตามระยะเวลานับจากวันที่รายงานถึงวันที่ที่มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่
ครบกำ�หนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ได้ดังนี้
2562
ภายใน 1 ปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เกิน 1 ปี
(พันบาท)

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)

863,746

-

863,746

1.18

ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

1,686,381

295,954

1,982,335

1.94

ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำ�หนด
เกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา
เงินให้กู้ยืม

1,385,266

1,043,613

2,428,879

2.23

25,984,377

1,000,000

26,984,377

1.82

3,419

38,367

41,786

3.65

29,923,189

2,377,934

32,301,123

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

รวม

2561
ภายใน 1 ปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เกิน 1 ปี
(พันบาท)

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)

299,588

-

299,588

1.74

ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

2,651,190

674,501

3,325,691

1.79

ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำ�หนด
เกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา
เงินให้กู้ยืม

1,058,018

395,000

1,453,018

2.16

24,740,675

1,200,000

25,940,675

1.60

18,712

40,132

58,844

4.82

28,768,183

2,309,633

31,077,816

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

รวม
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
18.5

ความเสี่่�ยงจากเงิินตราต่่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ดังนี้
2562

2561
(พันบาท)

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
เงินลงทุนในหุ้นทุน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง
18.6

67,671

67,671

67,671

67,671

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่่�ยงทางด้้านสิินเชื่่�อ คืือความเสี่่�ยงที่่�ลููกค้้าหรืือคู่่�สััญญาไม่่สามารถชำำ�ระหนี้้�แก่่บริิษััทตามเงื่่�อนไขที่่�ตกลงไว้้เมื่่�อครบกำำ�หนด
ฝ่่ายบริิหารได้้กำำ�หนดนโยบายทางด้้านสิินเชื่่�อเพื่่�อควบคุุมความเสี่่�ยงทางด้้านสิินเชื่่�อดัังกล่่าวอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยการวิิเคราะห์์ฐานะทาง
การเงิินของลููกค้้าทุุกรายที่่�ขอวงเงิินสิินเชื่่�อในระดัับหนึ่่�งๆ ณ วัันที่่�รายงานไม่่พบว่่ามีีความเสี่่�ยงจากสิินเชื่่�อที่่�กระจุุกตััวอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญ
ความเสี่่�ยงสููงสุุดทางด้้านสิินเชื่่�อแสดงไว้้ในราคาตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ทางการเงิินแต่่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่�รายงาน
อย่่างไรก็็ตามเนื่่�องจากบริิษััทมีีฐานลููกค้้าจำำ�นวนมาก ฝ่่ายบริิหารไม่่ได้้คาดว่่าจะเกิิดผลเสีียหายที่่�มีีสาระสำำ�คััญจากการเก็็บหนี้้�ไม่่ได้้
ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับการกระจุุกตััวของสิินเชื่่�อซึ่่�งเกิิดจากเบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับไม่่มีีสาระสำำ�คััญ เนื่่�องจากผู้้�เอาประกัันภััยของบริิษััทกระจาย
อยู่่�ในอุุตสาหกรรมที่่�แตกต่่างกัันและภููมิิภาคต่่างๆ ของประเทศไทย
ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับการกระจุุกตััวของเงิินให้้กู้้�ยืืมไม่่มีีสาระสำำ�คััญ เนื่่�องจากบริิษััทพิิจารณาให้้กู้้�ยืืมแก่่ผู้้�ประกอบการหลายรายที่่�กระจายอยู่่�
ในหลายหมวดอุุตสาหกรรมและกระจายอยู่่�ในภููมิิภาคต่่างๆ ของประเทศไทย หลัักทรััพย์์ที่่�นำำ�มาจำำ�นองประกัันหนี้้�มีีมููลค่่าคาดว่่าเพีียงพอ
ที่่�บริิษััทจะได้้รัับชำำ�ระหนี้้�
ตามกลยุุทธ์์ในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านสิินเชื่่�อที่่�อนุุมััติิโดยคณะกรรมการบริิหาร บริิษััทได้้จััดการความเสี่่�ยงจากคู่่�สััญญา (Counter
Parties) ด้้านการประกัันภััยต่่อที่่�ไม่่สามารถจ่่ายหนี้้�สิินได้้ ซึ่่�งอาจเกิิดจากการล้้มละลายของคู่่�สััญญาหรืือการปฏิิเสธการจ่่ายสิินไหม
ทดแทนของคู่่�สััญญา บริิษััทมีีการจััดการความเสี่่�ยง ดัังนี้้�
1) บริิษััทมีีหลัักเกณฑ์์ ในการพิิจารณาคััดเลืือกผู้้�รัับประกัันภััยต่่อ โดยสำำ�หรัับผู้้�รัับประกัันภััยต่่อต่่างประเทศ บริิษััทใช้้การจััดอัันดัับ
		ความน่่าเชื่่�อถืือ (Credit Rating) ของบริิษััทจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือชั้้�นนำำ�ของต่่างประเทศ ซึ่่�งจะต้้องมีีระดัับความน่่าเชื่่�อถืือ
		ตามที่่�บริิษััทกำำ�หนดไว้้ และสำำ�หรัับประกัันภััยต่่อในประเทศ บริิษััทพิิจารณาถึึงความเหมาะสมของระดัับของอััตราความเพีียงพอ
		 ของเงิินกองทุุน (Capital Adequacy Ratio) ล่่าสุุด ซึ่่�งจะต้้องมีีอััตราความเพีียงพอของเงิินกองทุุนตามที่่�บริิษััทกำำ�หนดไว้้
2) บริิษััทมีีการประเมิินนโยบายรัับประกัันภััย ความมั่่�นคงของบริิษััทประกัันภััยต่่อต่่างๆ จากการวิิเคราะห์์ฐานะทางการเงิิน ขนาด
		 ของเงิินกองทุุนและความมั่่�นคงของเงิินกองทุุน (เช่่น ผู้้�ถืือหุ้้�น ลัักษณะ Portfolio ผลประกอบการที่่�ผ่่านมา) และนโยบาย
		 ทางด้้านสิินไหมทดแทน รวมถึึงการติิดตามข่่าวคราวความเคลื่่�อนไหวและทิิศทางอย่่างต่่อเนื่่�อง
3) บริิษััทมีีการควบคุุมมิิให้้มีีความเสี่่�ยงการกระจุุกตััวกัับผู้้�รัับประกัันภััยต่่อรายใดรายหนึ่่�งมากจนเกิินไป โดยควบคุุมไม่่ให้้บริิษััท
		รัับประกัันภััยต่่อรายใดรายหนึ่่�งมีีการรัับงาน (รวมทุุก Portfolio) เกิินกว่่าจำำ�นวนที่่�บริิษััทกำำ�หนดไว้้ และกระจายความเสี่่�ยง
ให้้กัับผู้้�รัับประกัันภััยต่่อรายอื่่�นๆ โดยการประเมิินความสามารถการรัับประกัันตามหลัักเกณฑ์์และความสััมพัันธ์์ระยะยาวของ
		ผู้้�รัับประกัันภััยต่่อรายนั้้�นๆ
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
18.7

ความเสี่่�ยงจากสภาพคล่่อง

บริิษััทมีีการควบคุุมความเสี่่�ยงจากการขาดสภาพคล่่องโดยการรัักษาระดัับของเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดและสิินทรััพย์์ลงทุุน
ให้้เพีียงพอต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััท และเพื่่�อทำำ�ให้้ผลกระทบจากความผัันผวนของกระแสเงิินสดลดลง
การวิิเคราะห์์หนี้้�สิินจากสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าสิินไหมทดแทนค้้างจ่่ายสุุทธิิที่่�คาดว่่าจะครบกำำ�หนดชำำ�ระ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
และ 2561 มีีดัังนี้้�
2562

2561
(พันบาท)

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม
18.8

7,452,019

7,135,580

872,924

812,650

3,623

1,907

8,328,566

7,950,137

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

บริษัทแสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรวมถึงลำ�ดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึง
การแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสำ�หรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบั
ญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน สรุปได้ดังนี้
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ซึ่งได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ ตั๋วสัญญาใช้เงินที่จะถือจนครบกำ�หนด เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำ�หนดเกินกว่า
3 เดือนนับแต่วันที่ได้มา ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ และเจ้าหนี้อื่นมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด ยกเว้นตั๋วสัญญาใช้เงินที่จะถือจนครบกำ�หนดและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำ�หนด
เกินกว่า 3 เดือนนับแต่วันที่ได้มา กำ�หนดโดยใช้ราคา ณ สิ้นวันทำ�การสุดท้ายของปีที่เผยแพร่ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด อ้างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทที่ลงทุน
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ประมาณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน
ที่ปรับด้วยข้อมูลทางด้านสินเชื่อของลูกหนี้แต่ละรายและอายุสัญญาคงเหลือ
บริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สำ�หรับหน่วยลงทุนโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ สิ้นวันทำ�การสุดท้ายของงวดที่เผยแพร่โดย
บริษัทจัดการกองทุน
บริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น ทั้งนี้ไม่มีการโอนระหว่าง
ระดับ 1 และระดับ 2 ของลำ�ดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
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บริิ ษัั ท วิิ ริิ ยะประกัั นภัั ย จำำ �กัั ด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
18.8.1 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

(พันบาท)

31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย

10,695,968

3,539

-

10,699,507

22,932,639

26

-

22,932,665

10,425,921

3,426

-

10,429,347

21,425,859

27

-

21,425,886

18.8.2 สินทรัพย์ทางการเงินที่ ไม่ ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตามบัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

(พันบาท)

31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินลงทุนทั่วไป
31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินลงทุนทั่วไป

31,395,202

-

31,423,360

-

31,423,360

140,603

-

-

901,219

901,219

30,719,384

-

30,731,614

-

30,731,614

140,603

-

-

1,276,989

1,276,989
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บริิ ษัั ท วิิ ริิ ยะประกัั นภัั ย จำำ �กัั ด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
19

หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำ�รองวางไว้กับนายทะเบียน

19.1
บริิษััทได้้นำำ�เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�วางเป็็นประกัันกัับนายทะเบีียนเพื่่�อให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติิประกัันวิินาศภััย (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2551
	ดัังนี้้�
2562
ราคาตามบัญชี

2561
ราคาตรา

ราคาตามบัญชี

ราคาตรา

(พันบาท)

พันธบัตรรัฐบาล

14,090

14,000

14,134

14,000

19.2
บริษัทได้นำ�เงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากประจำ� และใบรับเงินฝากเป็นเงินสำ�รองวางไว้กับนายทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของ
	คณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการวางเงินสำ�รองสำ�หรับเบี้ยประกันภัยที่ยัง
ไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 ดังนี้
2562
ราคาตามบัญชี

2561
ราคาตรา

ราคาตามบัญชี

ราคาตรา

(พันบาท)

20

พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินฝากประจำ�ที่มีระยะเวลาครบกำ�หนด
เกินกว่า 3 เดือนนับแต่วันที่ได้มา
ใบรับเงินฝากที่มีระยะเวลาครบกำ�หนด
เกินกว่า 3 เดือนนับแต่วันที่ได้มา

-

-

70,041

70,000

1,200,000

1,200,000

-

-

4,350,000

4,350,000

5,050,000

5,050,000

รวม

5,550,000

5,550,000

5,120,041

5,120,000

ทรัพย์สินที่มีข้อจำ�กัดและภาระผูกพัน
2562

2561
(พันบาท)

(ก)

หลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกัันในคดีีความของผู้้�เอาประกัันภััย

เงิินฝากประจำำ�ที่่�มีีระยะเวลาครบกำำ�หนดเกิินกว่่า 3 เดืือน นัับแต่่วัันที่่�ได้้มา
รวม
(ข)

4,983

12,808

4,983

12,808

20,000

20,000

20,000

20,000

หลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกัันวงเงิินเบิิกเกิินบััญชีีที่่�ยัังไม่่ ได้้เบิิกใช้้

เงิินฝากประจำำ�ที่่�มีีระยะเวลาครบกำำ�หนดเกิินกว่่า 3 เดืือน นัับแต่่วัันที่่�ได้้มา
รวม
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บริิ ษัั ท วิิ ริิ ยะประกัั นภัั ย จำำ �กัั ด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
21

เงิินสมทบกองทุุนประกัันวิินาศภััย

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 และ 2561 ยอดสะสมของเงิินสมทบกองทุุนประกัันวิินาศภััย มีีจำำ�นวนดัังนี้้�
2562

2561
(พันบาท)

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

799,814

702,590

22	ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
2562

2561
(พันบาท)

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าและบริการที่ยกเลิกไม่ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม

229,531

229,262

153,587

201,567

8,949

12,340

392,067

443,169

บริษัทได้ทำ�สัญญาเช่าสำ�นักงาน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสัญญาเช่ายานพาหนะจำ�นวนหลายสัญญา โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะจ่าย
ค่าเช่าและค่าบริการเป็นรายเดือน
23

หนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�น

(ก)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทมีีคดีีถููกฟ้้องร้้องเกี่่�ยวกัับค่่าสิินไหมทดแทนตามปกติิของธุุรกิิจโดยมีีทุุนทรััพย์์รวมเป็็นจำำ�นวนเงิินประมาณ
926 ล้้านบาท (2561: 903 ล้้านบาท) ทุุนประกัันภััยรวมเป็็นจำำ�นวนเงิินประมาณ 254 ล้้านบาท (2561: 245 ล้้านบาท) เนื่่�องจากยัังคง
	มีีความไม่่แน่่นอนเกี่่�ยวกัับผลของการพิิจารณาคดีี อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�บริิหารของบริิษััทเชื่่�อว่่าผลเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นเมื่่�อคดีีถึึงที่่�สุุดไม่่มีี
ผลกระทบต่่องบการเงิินอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญ

(ข)

หนัังสืือรัับรองที่่�แนบท้้ายกรมธรรม์์ประกัันภััยภาคสมััครใจ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 จำำ�นวน 73 ล้้านบาท (2561: 65 ล้้านบาท)
ได้้นำำ�ไปค้ำำ�ป
� ระกัันในเรื่่�องต่่างๆ

(ค)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 บริิษััทมีีเลตเตอร์์ออฟการัันตีีกัับธนาคาร 7 ล้้านบาท (2561: 7 ล้้านบาท)
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บริิ ษัั ท วิิ ริิ ยะประกัั นภัั ย จำำ �กัั ด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
24

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ ได้ ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิินที่่�ออกใหม่่และแนวปฏิิบััติิทางการบััญชีีซึ่่�งเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััท และคาดว่่าจะมีีผลกระทบที่่�มีี
สาระสำำ�คััญต่่องบการเงิิน เมื่่�อนำำ�มาถืือปฏิิบััติิเป็็นครั้้�งแรก และจะมีีผลบัังคัับใช้้กัับงบการเงิินสำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลััง
วัันที่่� 1 มกราคม 2563 มีีดัังต่่อไปนี้้�
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

แนวปฏิบัติทางการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
(ก)

เรื่อง

เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับธุรกิจประกันภัย
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
สัญญาเช่า

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับธุรกิจประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 4 สััญญาประกัันภััย (ปรัับปรุุง 2562) อนุุญาตให้้บริิษััทประกัันภััยที่่�เข้้าเงื่่�อนไขที่่�มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 4 กำำ�หนด อาจใช้้การยกเว้้นการถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 เรื่่�อง เครื่่�องมืือ
ทางการเงิิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 7 เรื่่�อง การเปิิดเผยข้้อมููลเครื่่�องมืือทางการเงิินเป็็นการชั่่�วคราว โดยให้้ถืือ
ปฏิิบััติิตามแนวปฏิิบััติิทางการบััญชีี เรื่่�อง เครื่่�องมืือทางการเงิิน และการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�หรัับธุุรกิิจประกัันภััยจนกระทั่่�งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 17 เรื่่�อง สััญญาประกัันภััยเริ่่�มมีีผลบัังคัับใช้้
บริิษััทเข้้าเงื่่�อนไขดัังกล่่าว ตามที่่�ระบุุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 4 สััญญาประกัันภััย (ปรัับปรุุง 2562) และเลืือกที่่�จะใช้้
แนวปฏิิบััติิทางการบััญชีี เรื่่�อง เครื่่�องมืือทางการเงิิน และการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�หรัับธุุรกิิจประกัันภััย
แนวปฏิิบััติิทางการบััญชีี เรื่่�อง เครื่่�องมืือทางการเงิิน และการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�หรัับธุุรกิิจประกัันภััยจััดทำำ�ขึ้้�นโดยใช้้หลัักการตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 เรื่่�อง เครื่่�องมืือทางการเงิิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 7 เรื่่�อง การเปิิดเผยข้้อมููล
เครื่่�องมืือทางการเงิิน แนวปฏิิบััติิทางการบััญชีีฉบัับนี้้�มีีข้้อกำำ�หนดบางเรื่่�องที่่�แตกต่่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9
โดยมีีเรื่่�องที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
-	การจััดประเภทและการวััดมููลค่่าสิินทรััพย์์ทางการเงิิน ให้้จััดประเภทเป็็นหลัักทรััพย์์เพื่่�อค้้า หลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย ตราสารหนี้้�ที่่�จะถืือจน
	ครบกำำ�หนดและลููกหนี้้แ� ละเงิินให้้กู้�ยื้ มื โดยไม่่ต้อ้ งคำำ�นึึงถึึงหลัักการประเมิินโมเดลธุุรกิิจและลัักษณะของกระแสเงิินสดตามสััญญา
-	การด้้อยค่่า และผลกำำ�ไรขาดทุุนจากการตััดรายการสำำ�หรัับตราสารทุุนที่่�เป็็นหลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย ให้้รัับรู้้�เข้้ากำำ�ไรหรืือขาดทุุน
-	กำำ�หนดให้้อนุุพัันธ์์แฝงในสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�เป็็นสััญญาแบบผสมต้้องแยกออกจากสััญญาหลััก หากเข้้าเงื่่�อนไขทุุกข้้อในการ
แยกสััญญา
-	ข้้อกำำ�หนดบางเรื่่�องที่่�แตกต่่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 7 ในส่่วนของการเปิิดเผยรายการ
การถืือปฏิิบััติิตามแนวปฏิิบััติิทางการบััญชีี เรื่่�อง เครื่่�องมืือทางการเงิิน และการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�หรัับธุุรกิิจประกัันภััย จะมีีผลกระทบต่่อ
บริิษััทในข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการด้้อยค่่า และการจััดประเภทรายการ ดัังต่่อไปนี้้�
(1)	การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
แนวปฏิิบััติิทางบััญชีีแนะนำำ�วิิธีีการพิิจารณาผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุของเครื่่�องมืือทางการเงิิน ในขณะที่่�
	ปััจจุุบัันบริิษััทประมาณการค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ โดยการวิิเคราะห์์ประวััติิการชำำ�ระหนี้้� และการคาดการณ์์เกี่่�ยวกัับการชำำ�ระหนี้้�
ในอนาคตของลููกหนี้้� แนวปฏิิบััติิทางบััญชีี กำำ�หนดให้้ใช้้วิิจารณญาณในการประเมิินว่่าการเปลี่่�ยนแปลงของปััจจััยทางเศรษฐกิิจนั้้�น
	มีีผลกระทบต่่อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นอย่่างไร โดยใช้้ความน่่าจะเป็็นถ่่วงน้ำำ��หนัักเป็็นเกณฑ์์
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บริิ ษัั ท วิิ ริิ ยะประกัั นภัั ย จำำ �กัั ด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
(2)	การจััดประเภทรายการตราสารทุุน
แนวปฏิิบััติิทางบััญชีีให้้จััดประเภทตราสารทุุนเป็็นหลัักทรััพย์์เพื่่�อค้้า หรืือหลัักทรััพย์์เผื่่�อขาย และยกเลิิกการจััดประเภทเป็็นเงิินลงทุุน
	ทั่่�วไปตามที่่�กำำ�หนดโดยมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 105
การปฏิิบััติิในช่่วงเปลี่่�ยนแปลง
บริิษััทคาดว่่าจะถืือปฏิิบััติิตามแนวปฏิิบััติิทางการบััญชีี เรื่่�อง เครื่่�องมืือทางการเงิิน และการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�หรัับธุุรกิิจประกัันภััยเป็็น
ครั้้�งแรกโดยปรัับปรุุงผลกระทบกัับกำำ�ไรสะสม หรืือองค์์ประกอบอื่่�นในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 ส่่งผลให้้บริิษััทจะไม่่นำำ�
ข้้อกำำ�หนดของแนวปฏิิบััติิทางการบััญชีีดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบััติิกัับข้้อมููลที่่�แสดงเปรีียบเทีียบ
จากการประเมิินผลกระทบเบื้้อ� งต้้นของการถืือปฏิิบัติั ติ ามแนวปฏิิบัติั ทิ างการบััญชีีเป็็นครั้้�งแรกต่่องบการเงิิน บริิษัทั คาดว่่าผลกระทบส่่วนใหญ่่
มาจากมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนทั่่�วไปซึ่่�งจััดประเภทและวััดมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น โดยจะทำำ�ให้้องค์์ประกอบอื่่�นของ
ส่่วนของเจ้้าของเพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 4
(ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง สััญญาเช่่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 ได้้นำำ�เสนอวิิธีีการบััญชีีเดีียวสำำ�หรัับผู้้�เช่่า โดยผู้้�เช่่าต้้องรัับรู้้�สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้และหนี้้�สิิน
ตามสััญญาเช่่า ซึ่่�งยกเว้้นการรัับรู้้�รายการสำำ�หรัับสััญญาเช่่าระยะสั้้�นหรืือสิินทรััพย์์อ้้างอิิงนั้้�นมีีมููลค่่าต่ำำ�� เมื่่�อมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับนี้้�มีีผลบัังคัับใช้้ จะทำำ�ให้้มาตรฐานการบััญชีีและการตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิินบางฉบัับที่่�มีีผลบัังคัับใช้้อยู่่�ในปััจจุุบััน
ถููกยกเลิิกไป
ปััจจุุบัันบริิษััทรัับรู้้�รายจ่่ายภายใต้้สััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน และรัับรู้้�สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินในกรณีีที่่�การจ่่ายเงิินตามสััญญาเช่่า
มีีช่่วงเวลาแตกต่่างจากการรัับรู้้�ค่่าเช่่าจ่่าย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 บริิษััทจะรัับรู้้�สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้และหนี้้�สิิน
ตามสััญญาเช่่าสำำ�หรัับสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานของบริิษััทตามที่่�เปิิดเผยในหมายเหตุุข้้อ 17 และข้้อ 22 ส่่งผลให้้ลัักษณะของค่่าใช้้จ่่าย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสััญญาเช่่าดัังกล่่าวเปลี่่�ยนแปลงไปโดยบริิษััทจะรัับรู้้�ค่่าเสื่่�อมราคาของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้และดอกเบี้้�ยจ่่ายของหนี้้�สิิน
ตามสััญญาเช่่า
การปฏิิบััติิในช่่วงเปลี่่�ยนแปลง
บริิษััทคาดว่่าจะถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 เป็็นครั้้�งแรก ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 ด้้วยวิิธีีปรัับปรุุง
ผลกระทบสะสมย้้อนหลััง ดัังนั้้�น ผลกระทบสะสมจากการถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 จะปรัับปรุุงกัับ
ยอดยกมาของกำำ�ไรสะสม ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 โดยไม่่ปรัับปรุุงข้้อมููลเปรีียบเทีียบ
บริิษััทคาดว่่าจะใช้้ข้้อยกเว้้นเรื่่�องการนำำ�คำำ�นิิยามของสััญญาเช่่ามาใช้้พิิจารณากัับสััญญาเช่่าที่่�มีีอยู่่�ก่่อนวัันที่่�เปลี่่�ยนแปลงมาตรฐาน โดย
จะนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 มาถืือปฏิิบััติิกัับทุุกสััญญาที่่�ทำำ�ขึ้้�นก่่อนวัันที่่� 1 มกราคม 2563 และเคยระบุุเป็็น
สััญญาเช่่าตามมาตรฐานการบััญชีี ฉบัับที่่� 17 และการตีีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 4
จากการประเมิินผลกระทบเบื้้�องต้้นของการถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 เป็็นครั้้�งแรกต่่องบการเงิิน บริิษััท
คาดว่่าจะทำำ�ให้้สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้และหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าในงบการเงิินเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 787 ล้้านบาท และจำำ�นวน 666 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ

วิิริิยะประกัันภััย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่่�อ-ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

บริิษััท วิิริิยะประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่่� 121/28, 121/65 อาคารอาร์์เอส ทาวเวอร์์
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพฯ 10400

หมายเลขโทรศััพท์์-โทรสาร
(สำำ�นัักงานใหญ่่)

โทรศััพท์์ 0 2129 8888
โทรสาร 0 2641 3209

หมายเลขโทรศััพท์์แจ้้งอุุบััติิเหตุุ

1557

หมายเลขโทรศััพท์์ แนะนำำ�ติิชมบริิการ

0 2239 1557

เว็็บไซต์์

www.viriyah.co.th

วัันก่่อตั้้�งบริิษััท

3 กุุมภาพัันธ์์ 2490

ทุุนจดทะเบีียน

2,000 ล้้านบาท ชำำ�ระเต็็มมููลค่่า

ประเภทธุุรกิิจ

ประกัันวิินาศภััย

จำำ�นวนพนัักงาน

6,583 คน

จำำ�นวนสาขา และศููนย์์ปฏิิบััติิการสิินไหม

166 แห่่ง

จำำ�นวนศููนย์์ซ่่อมมาตรฐานในโครงการ

600 ศููนย์์ซ่่อม

จำำ�นวนตััวแทน/ นายหน้้า

9,027 คน

ผู้้�ตรวจสอบบััญชีี

บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด
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ประเภทการรัับประกัันภััย
ประเภท
การประกัันภััยรถยนต์์

การประกัันภััยอััคคีีภััย

การประกัันภััยทางทะเล

การประกัันภััยอุุบััติิเหตุุ

การประกัันภััยสุุขภาพ

การประกัันภััยทรััพย์์สิิน

กรมธรรม์์ประเภท
•

ประกัันภััยรถยนต์์ภาคสมััครใจ

•

ประกัันภััยรถยนต์์ภาคบัังคัับ

•

ประกัันอััคคีีภััยที่่�อยู่่�อาศััย

•

ประกัันอััคคีีภััยทั่่�วไป

•

ประกัันอััคคีีภััยที่่�อยู่่�อาศััยแบบประหยััดสำำ�หรัับรายย่่อย

•

ประกัันภััยตััวเรืือ

•

ประกัันภััยขนส่่งสิินค้้า

•

ประกัันภััยขนส่่งสิินค้้าภายในประเทศ

•

ประกัันภััยความรัับผิิดของผู้้�ขนส่่ง

•

ประกัันภััยอุุบััติิเหตุุส่่วนบุุคคล-กลุ่่�ม

•

ประกัันอุุบััติิเหตุุส่่วนบุุคคล (ค่่าชดเชยกระดููกหััก)

•

ประกัันภััยอุุบััติิเหตุุการเดิินทางส่่วนบุุคคล-กลุ่่�ม

•

ประกัันภััยท่่องเที่่�ยวสุุขใจ

•

ประกัันภััยอุุบััติิเหตุุเอื้้�ออารีี

•

ประกัันภััยอุุบััติิเหตุุการเดิินทางสำำ�หรัับธุุรกิิจนำำ�เที่่�ยวและมััคคุุเทศก์์

•

ประกัันภััยสำำ�หรัับผู้้�โดยสารเรืือโดยสารรัับจ้้าง

•

ประกัันภััยผู้้�ขัับขี่่�และผู้้�โดยสารไม่่ระบุุชื่่�อ

•

ประกัันอุุบััติิเหตุุ (ไมโครอิินชััวรัันส์์) ประเภทต่่างๆ

•

ประกัันภััยชดเชยผลประโยชน์์จากอุุบััติิเหตุุการใช้้รถยนต์์

•

ประกัันภััยการเดิินทางต่่างประเทศ V-Travel

•

ประกัันภััยอุุบััติิเหตุุเดิินทางภายในประเทศ สำำ�หรัับนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิ

•

ประกัันภััยมะเร็็งทั่่�วไป

•

ประกัันภััยมะเร็็งและอุุบััติิเหตุุส่่วนบุุคคล

•

ประกัันภััยอุุบััติิเหตุุและสุุขภาพส่่วนบุุคคล-กลุ่่�ม

•

ประกัันภััยอุุบััติิเหตุุและสุุขภาพส่่วนบุุคคลอุ่่�นใจรัักษ์์

•

ประกัันภััยอุุบััติิเหตุุและสุุขภาพส่่วนบุุคคลเปี่่�ยมใจรัักษ์์

•

ประกัันภััยอุุบััติิเหตุุและสุุขภาพส่่วนบุุคคลสุุขใจรัักษ์์

•

ประกัันภััยโจรกรรม

•

ประกัันภััยกระจก

วิิริิยะประกัันภััย

ประเภท

การประกัันภััยความรัับผิิด

การประกัันภััยการสููญเสีีย
ทางด้้านการเงิิน

การประกัันภััยด้้านวิิศวกรรม

อื่่�นๆ

กรมธรรม์์ประเภท
•

ประกัันภััยความเสี่่�ยงภััยทรััพย์์สิิน

•

ประกัันภััยความเสี่่�ยงภััยทุุกชนิิด

•

ประกัันภััยธุุรกิิจหยุุดชะงััก

•

ประกัันภััยสำำ�หรัับเงิิน

•

ประกัันภััยแผ่่นป้้ายโฆษณา

•

ประกัันภััยสำำ�หรัับผู้้�เล่่นกอล์์ฟ

•

ประกัันภััยร้้านทอง

•

ประกัันภััยทรััพย์์สิินคุ้้�มครองภััยจากเหตุุการณ์์ความไม่่สงบ

•

ประกัันภััยบ้้านเปี่่�ยมสุุข

•

ประกัันภััยธุุรกิิจปลอดภััย

•

ประกัันภััยโจรกรรมรถจัักรยานยนต์์

•

ประกัันภััยส่่วนต่่างมููลค่่ารถยนต์์ เมื่่�อรถยนต์์สููญหายหรืือเสีียหายโดยสิ้้�นเชิิง

•

ประกัันภััยความรัับผิิดตามกฎหมายต่่อบุุคคลภายนอก

•

การประกัันภััยความรัับผิิดจากการขนส่่งวััตถุุอัันตราย

•

ประกัันภััยความรัับผิิดผู้้�ตรวจสอบอาคาร

•

ประกัันภััยความรัับผิิดปั๊๊�มน้ำำ��มััน

•

ประกัันภััยความรัับผิิดต่่อความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นจากสิินค้้าไม่่ปลอดภััย

•

ประกัันภััยความรัับผิิดตามกฎหมาย ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพแพทย์์

•

ประกัันภััยความรัับผิิดของนายจ้้าง

•

ประกัันภััยเงิินทดแทนแรงงาน

•

ประกัันภััยความคุ้้�มครองผู้้�พัักในหอพััก

•

ประกัันภััยเพื่่�อการใช้้เรืือกลเดิินทะเล ประเภทเจ็็ตสกีีเพื่่�อเช่่า

•

การประกัันภััยความรัับผิิดของสถานศึึกษา

•

ประกัันภััยความซื่่�อสััตย์์

•

ประกัันภััยค้ำำ��จุุนลููกจ้้าง

•

ประกัันภััยพิิทัักษ์์ทุุน

•

ประกัันภััยอิิสรภาพ ก่่อนกระทำำ�ผิิด

•

ประกัันภััยอิิสรภาพ หลัังกระทำำ�ผิิด

•

ประกัันการสููญเสีียทางการเงิินสำำ�หรัับสิินค้้าเช่่าซื้้�อประเภทรถจัักรยานยนต์์

•

ประกัันภััยการติิดตั้้�งเครื่่�องจัักร

•

ประกัันภััยหม้้อกำำ�เนิิดไอน้ำำ��

•

ประกัันภััยเครื่่�องอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์

•

ประกัันภััยความเสี่่�ยงภััยทุุกชนิิดของผู้้�รัับเหมา

•

ประกัันภััยเครื่่�องมืือ-เครื่่�องจัักรของผู้้�รัับเหมา

•

ประกัันภััยวิิศวกรรมต่่างๆ

•

ประกัันภััยเครื่่�องจัักรที่่� ใช้้ ในการก่่อสร้้าง

•

ประกัันภััยเครื่่�องจัักรหยุุดชะงััก

•

ประกัันภััยพืืชผลจากภััยแล้้งโดยใช้้ดััชนีีน้ำำ��ฝน
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สาขา และศููนย์์บริิการสิินไหม
กรุุงเทพฯ และปริิมณฑล
ส�ำนักงานใหญ่
ที่อยู่

121/28, 121/65 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

โทรสาร

0 2129 8888

0 2641 3209

15 สาขา
สาขา

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

1

สาขากรุงเกษม

1242 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2223 0851
0 2224 0059

0 2621 5487

2

สาขากิจกรรมพิเศษ

121/28, 121/65 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์
ชั้น 14B ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0 2129 8500

0 2641 3594

3

สาขาดอนเมือง

675-8 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต
อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

0 2532 3000

0 2532 1369

4

สาขาบางนา

423 อาคารรุ่งแสง ชั้น 3, 5, 6, 7
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

0 2743 6500-7

0 2396 0721

5

สาขาบางพลัด

86, 88, 90 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

0 2424 7100

0 2433 6334

6

สาขาปากเกร็ด-345

71 หมู่ 6 ถ.สะพานนนทบุรี-บางบัวทอง
ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

0 2149 0888

0 2926 0814-5

7

สาขาปู่เจ้าสมิงพราย

258/37 หมู่ 10 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำ�โรงใต้
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

0 2384 7741-50
0 2384 1400-1

0 2384 5275
0 2384 7740

8

สาขาพระราม 2

613 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

0 2452 8000

0 2452 8362
0 2452 8364

9

สาขารัชดาภิเษก

121/7 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 2B
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

0 2129 7979

0 2641 3913-4

วิิริิยะประกัันภััย

10 สาขาลุมพินี

1024/9 อาคารริมขอบฟ้า ชั้น 1-2
ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

0 2286 6013

0 2286 7047

11 สาขาวงศ์สว่าง

22/2 ถ.รัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

0 2910 0710

0 2910 1162
0 2585 9670

12 สาขาวิภาวดี

333 ซอยเฉยพ่วง ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

0 2273 8240-50

0 2272 2539

13 สาขาสุขสวัสดิ์

330 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

0 2428 0492-4
0 2428 1043-5

0 2428 1297

14 สาขาสุขาภิบาล 3

231 ถ.รามคำ�แหง แขวงราษฎร์พัฒนา
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

0 2136 8699
0 2171 4888

0 2170 6508

15 สาขาราชปรารภ

10/7 ถนนราชปรารภ แขวงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

0 2239 1557

0 2239 1557

21 ศููนย์์บริิการสิินไหมทดแทน
ศูนย์บริการสินไหมทดแทน ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

1

ศูนย์ฯ กรุงเกษม

1242 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2223 0851

0 2621 5486

2

ศูนย์ฯ กาญจนาภิเษก

116, 118 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ถ.บางแวก
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

0 2410 3325

0 2410 3376
0 2449 5958

3

ศูนย์ฯ คลองหลวง

49/57-58 หมู่ 7 ถ.คลองหลวง-บางขัน
ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

0 2153 4800-3

0 2153 4804

4

ศูนย์ฯ ดอนเมือง

675-8 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130

0 2532 3000

0 2532 1453

5

ศูนย์ฯ เทพารักษ์

200/56-57 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

0 2315 2591-5
0 2151 7923-6

0 2315 2288

6

ศูนย์ฯ บางนา

423 อาคารรุ่งแสง ชั้น 3, 5, 6, 7
ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260

0 2743 6500-7

0 2743 6508-11

7

ศูนย์ฯ บางพลัด

121 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

0 2435 3515-20

0 2880 2620
0 2433 9632
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8

ศูนย์ฯ ปากเกร็ด-345

71 หมู่ 6 ถ.สะพานนนทบุรี-บางบัวทอง
ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

0 2149 0888

0 2926 0816

9

ศูนย์ฯ ปู่เจ้าสมิงพราย

258/37 หมู่ 10 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำ�โรงใต้
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

0 2384 7746-50

0 2384 5276
0 2757 9280

10

ศูนย์ฯ พระราม 2

613 หมู่ 4 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดำ�
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

0 2452 8000

0 2452 8361-3

11

ศูนย์ฯ พัฒนาการ

1009/2 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

0 2319 9567-78

0 2319 9579

12

ศูนย์ฯ รัชดาภิเษก

121/7 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 2
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

0 2129 8399

0 2641 2843-4

13

ศูนย์ฯ รัตนาธิเบศร์

123/33-38 อาคารปู่ชา-ย่าชุ ชั้นที่ 1 หมู่ 3
ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000

0 2595 4200

0 2595 4497

14

ศูนย์ฯ รามอินทรา

7, 5, 3 ซอยรามอินทรา 34 แยก 1
ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10230

0 2508 2400-5
0 2508 2627-30

0 2508 2400-5
0 2508 2627-30

15

ศูนย์ฯ ลาดกระบัง
(ถนนกิ่งแก้ว)

850/3 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

0 2327 0684-6

0 2327 0687-8

16

ศูนย์ฯ ลุมพินี

1024/9 อาคารริมขอบฟ้า ถ.พระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

0 2286 7006
0 2286 6107

0 2286 6602
0 2286 7146

17

ศูนย์ฯ วงศ์สว่าง

22 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800

0 2586 0220-8

0 2586 0229
0 2585 9664

18

ศูนย์ฯ วิภาวดี

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น M ซอยเฉยพ่วง
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

0 2272 2511-20

0 2272 2538

19

ศูนย์ฯ สุขสวัสดิ์

330 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

0 2428 0492-4
0 2428 0498-9

0 2428 1298

20

ศูนย์ฯ สุขาภิบาล 3

231 ถ.รามคำ�แหง แขวงราษฎร์พัฒนา
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

0 2136 8699

0 2170 6506

21

ศูนย์ฯ ศรีนครินทร์

222/167-168 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์
ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270

0 2395 0571

0 2395 0574

วิิริิยะประกัันภััย

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ที่่�อยู่่�

โทรศััพท์์

โทรสาร

10/7 ถนนราชปรารภ แขวงพญาไท เขตราชเทวีี กรุุงเทพฯ 10400

1557

0 2248 1557

โทรสาร

3 สาขา เฉพาะเพื่่�อบริิการสิินไหมทดแทน
ศููนย์์บริิการสิินไหมทดแทน

ที่่�อยู่่�

โทรศััพท์์

1

สาขาฯ ธััญบุุรีี (คลอง 3)

5/22 เอ็็มปาร์์ค ห้้องเลขที่่� 107 หมู่่� 2
ถ.รัังสิิต-นครนายก ต.บึึงยี่่�โถ อ.ธััญบุุรีี
จ.ปทุุมธานีี 12130

0 2153 4870-4

2

สาขาฯ กััลปพฤกษ์์

55/87 ซิิตี้้� คอนเนค โซน C-3 หมู่่� 8
0 2452 8000
ถ.กััลปพฤกษ์์ แขวงบางขุุนเทีียน เขตจอมทอง
กรุุงเทพฯ 10150

3

สาขาฯ บางพลีี

ศููนย์์การค้้า B Boulevard 44
ถ.กิ่่�งแก้้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลีี
จ.สมุุทรปราการ 10540

0 2743 6500-7

0 2743 6508-11

สาขา

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

1

สาขาเชียงราย

249 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

0 5377 3862

0 5377 4694

2

สาขาเชียงใหม่

59/4 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-ลำ�ปาง ต.ท่าศาลา
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

0 5310 5888

0 5326 2746
0 5326 2670

3

สาขานครสวรรค์

26/4-6 หมู่ 10 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ 60000

0 5637 2272

0 5622 9959

4

สาขาพิษณุโลก

183/3 หมู่ 6 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ 0 5533 3370
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
0 5532 2888

0 5533 3381
0 5533 3382

ศููนย์์บริิการสิินไหมทดแทน

ที่่�อยู่่�

โทรศััพท์์

โทรสาร

1

ศููนย์์ฯ กำำ�แพงเพชร

198 หมู่่� 3 ถ.พหลโยธิิน-กำำ�แพงเพชร
ต.นครชุุม อ.เมืืองกำำ�แพงเพชร
จ.กำำ�แพงเพชร 62000

0 5579 9480-3

0 5579 9346

2

ศููนย์์ฯ ชััยนาท

582, 583 หมู่่� 5 ถ.พหลโยธิิน ต.บ้้านกล้้วย
อ.เมืืองชััยนาท จ.ชััยนาท 17000

0 5647 6593

0 5647 6548

ภาคเหนืือ
4 สาขา

18 ศููนย์์บริิการสิินไหมทดแทน
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3

ศููนย์์ฯ เชีียงราย

249 หมู่่� 10 ถ.พหลโยธิิน ต.สัันทราย
อ.เมืืองเชีียงราย จ.เชีียงราย 57000

0 5377 3862-4

0 5377 4569

4

ศููนย์์ฯ เชีียงใหม่่

59/4 หมู่่� 3 ถ.เชีียงใหม่่-ลำำ�ปาง ต.ท่่าศาลา
อ.เมืืองเชีียงใหม่่ จ.เชีียงใหม่่ 50000

0 5310 5888

0 5324 5068

5

ศููนย์์ฯ ตาก

1/11-12 ถ.พหลโยธิิน ต.หนองหลวง
อ.เมืืองตาก จ.ตาก 63000

0 5551 7631

0 5551 7550

6

ศููนย์์ฯ นครสวรรค์์

26/4-6 หมู่่� 10 ถ.นครสวรรค์์-พิิษณุุโลก
ต.นครสวรรค์์ตก อ.เมืืองนครสวรรค์์
จ.นครสวรรค์์ 60000

0 5622 9951

0 5622 9959

7

ศููนย์์ฯ น่่าน

78 หมู่่� 4 ถ.สายน่่าน-พะเยา (1091)
ต.ไชยสถาน อ.เมืืองน่่าน จ.น่่าน 55000

0 5471 1120

0 5471 1126

8

ศููนย์์ฯ พะเยา

229, 229/1, 229/2 หมู่่� 3 ถ.พหลโยธิิน
ต.ท่่าวัังทอง อ.เมืืองพะเยา จ.พะเยา 56000

0 5448 4153

0 5448 4140

9

ศููนย์์ฯ พิิจิิตร

20/31-32 ถ.คลองคะเชนทร์์ ต.ในเมืือง
อ.เมืืองพิิจิิตร จ.พิิจิิตร 66000

0 5699 0952

0 5699 0957

10 ศููนย์์ฯ พิิษณุุโลก

183/3 หมู่่� 6 ถ.พิิษณุุโลก-นครสวรรค์์
ต.ท่่าโพธิ์์� อ.เมืืองพิิษณุุโลก จ.พิิษณุุโลก 65000

0 5533 3370
0 5532 2888

0 5533 3381-6

11 ศููนย์์ฯ เพชรบููรณ์์

96/19 หมู่่� 2 ถ.สระบุุรีี-หล่่มสััก ต.สะเดีียง
อ.เมืืองเพชรบููรณ์์ จ.เพชรบููรณ์์ 67000

0 5671 9780

0 5671 9801

12 ศููนย์์ฯ แพร่่

124 หมู่่� 5 ถ.ทางหลวง 129
(ตอนทางเลี่่�ยงเมืืองแพร่่) ต.กาญจนา
อ.เมืืองแพร่่ จ.แพร่่ 54000

0 5453 3823

0 5453 3827
0 5453 4706

13 ศููนย์์ฯ แม่่ริิม

72/2-4 หมู่่� 7 ถ.เชีียงใหม่่-ฝาง (107)
ต.ริิมใต้้ อ.แม่่ริิม จ.เชีียงใหม่่ 50180

0 5329 0079

0 5329 0097

14 ศููนย์์ฯ แม่่สอด

8/19-20 ถ.สายเอเชีีย ต.แม่่สอด
อ.แม่่สอด จ.ตาก 63110

0 5553 4447-8

0 5553 4449

15 ศููนย์์ฯ ลำำ�ปาง

43/1 ถ.ไฮเวย์์ ลำำ�ปาง-งาว ต.ชมพูู
อ.เมืืองลำำ�ปาง จ.ลำำ�ปาง 52100

0 5423 1307

0 5423 1750

วิิริิยะประกัันภััย

16 ศููนย์์ฯ ลำำ�พููน

5, 5/1, 5/2 หมู่่� 4 ถ.ดอยติิ-ลำำ�พููน
ต.เวีียงยอง อ.เมืืองลำำ�พููน จ.ลำำ�พููน 51000

0 5358 3035

0 5358 3036

17 ศููนย์์ฯ สุุโขทััย

92/23 หมู่่� 4 ถ.บายพาส ต.ธานีี
อ.เมืืองสุุโขทััย จ.สุุโขทััย 64000

0 5564 5724

0 5564 5723

18 ศููนย์์ฯ อุุตรดิิตถ์์

28/5 หมู่่� 1 ถ.สายพิิษณุุโลก-เด่่นชััย
0 5547 9731
ต.คุ้้�งตะเภา อ.เมืืองอุุตรดิิตถ์์ จ.อุุตรดิิตถ์์ 53000

0 5547 9736

4 สาขา เฉพาะเพื่่�อบริิการสิินไหมทดแทน
สาขาเฉพาะฯ

ที่่�อยู่่�

โทรศััพท์์

โทรสาร

1

สาขาฯ อุุทััยธานีี

88/6-7 หมู่่� 2 ถ.อุุทััยธานีี-หนองฉาง
ต.ท่่าโพ อ.หนองขาหย่่าง จ.อุุทััยธานีี 61130

0 5697 0020

0 5697 0063

2

สาขาฯ ฝาง

6/3-4 หมู่่� 9 ถ.โชตนา (เชีียงใหม่่-ฝาง)
ต.เวีียง อ.ฝาง จ.เชีียงใหม่่ 50110

0 5345 1308

0 5345 5368

3

สาขาฯ แม่่ฮ่่องสอน

28/1 ถ.ขุุนลุุมประพาส ต.จองคำำ�
อ.เมืืองแม่่ฮ่่องสอน จ.แม่่ฮ่่องสอน 58000

0 5310 5888

4

สาขาฯ จอมทอง

383/2 หมู่่� 2 ต.ดอยแก้้ว อ.จอมทอง
จ.เชีียงใหม่่ 50160

0 5358 3035

สาขา

ที่่�อยู่่�

โทรศััพท์์

โทรสาร

1

สาขาขอนแก่่น

259 หมู่่� 6 ถ.มิิตรภาพ ต.ท่่าพระ
อ.เมืืองขอนแก่่น จ.ขอนแก่่น 40260

0 4326 1269

0 4326 1467

2

สาขานครราชสีีมา

2334 ถ.มิิตรภาพ ต.ในเมืือง
อ.เมืืองนครราชสีีมา จ.นครราชสีีมา 30000

0 4421 3150

0 4421 3227

3

สาขาอุุดรธานีี

489/12 หมู่่� 1 ถ.อุุดรธานีี-ขอนแก่่น
ต.หมากแข้้ง อ.เมืืองอุุดรธานีี
จ.อุุดรธานีี 41000

0 4221 2670

0 4221 2454
0 4221 2675

4

สาขาอุุบลราชธานีี

464/40-42 ถ.ชยางกููร ต.ขามใหญ่่
อ.เมืืองอุุบลราชานีี จ.อุุบลราชธานีี 34000

0 4531 6050
0 4534 4888

0 4531 6065

ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
4 สาขา
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16 ศููนย์์บริิการสิินไหมทดแทน
ศููนย์์บริิการสิินไหมทดแทน

ที่่�อยู่่�

โทรศััพท์์

โทรสาร

1

ศููนย์์ฯ กาฬสิินธุ์์�

3/8 ถ.บายพาสสงเปลืือย ต.กาฬสิินธุ์์�
อ.เมืืองกาฬสิินธุ์์� จ.กาฬสิินธุ์์� 46000

0 4360 0071

0 4360 0075

2

ศููนย์์ฯ ขอนแก่่น

259 หมู่่� 6 ถ.มิิตรภาพ ต.ท่่าพระ
อ.เมืืองขอนแก่่น จ.ขอนแก่่น 40260

0 4347 0888

0 4326 1457

3

ศููนย์์ฯ ชััยภููมิิ

5/16-17 หมู่่� 8 ถ.นิิเวศรััตน์์ ต.ในเมืือง
อ.เมืืองชััยภููมิิ จ.ชััยภููมิิ 36000

0 4482 1225

0 4482 1537

4

ศููนย์์ฯ นครราชสีีมา

2334 ถ.มิิตรภาพ ต.ในเมืือง
อ.เมืืองนครราชสีีมา จ.นครราชสีีมา 30000

0 4421 3150
0 4492 3888

0 4421 3254

5

ศููนย์์ฯ นางรอง

338, 340, 342 ถ.โชคชััย-เดชอุุดม
ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุุรีีรััมย์์ 31110

0 4463 3000-7

0 4463 3005

6

ศููนย์์ฯ บึึงกาฬ

457/2 หมู่่� 1 ถ.บึึงกาฬ-นครพนม
ต.บึึงกาฬ อ.เมืืองบึึงกาฬ จ.บึึงกาฬ 38000

0 4249 1505-7
0 4249 1526

0 4249 1530

7

ศููนย์์ฯ ปากช่่อง

40/18-19 หมู่่� 10 ถ.บายพาส ต.ขนงพระ
อ.ปากช่่อง จ.นครราชสีีมา 30130

0 4492 9519-27

0 4492 9528

8

ศููนย์์ฯ มุุกดาหาร

75/5 ถ.ชยางกููร ต.มุุกดาหาร
อ.เมืืองมุุกดาหาร จ.มุุกดาหาร 49000

0 4261 4906-9
0 4261 4911-2

0 4261 4929

9

ศููนย์์ฯ ยโสธร

408/29 หมู่่� 2 ถ.วิิทยะธำำ�รงค์์ ต.ในเมืือง
อ.เมืืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

0 4571 4481-2
0 4571 4819-20

0 4571 4515

10

ศููนย์์ฯ ร้้อยเอ็็ด

446, 447, 448 หมู่่� 23 ถ.ร้้อยเอ็็ด-โพนทอง
ต.เหนืือเมืือง อ.เมืืองร้้อยเอ็็ด
จ.ร้้อยเอ็็ด 45000

0 4351 6877

0 4351 8117

11

ศููนย์์ฯ เลย

199 หมู่่� 6 ถ.ชุุมแพ-เลย (201)
ต.นาอาน อ.เมืืองเลย จ.เลย 42000

0 4284 4673-9

0 4287 0829

12

ศููนย์์ฯ ศรีีสะเกษ

11 หมู่่� 10 ถ.ทองมาก ต.โพธิ์์�
อ.เมืืองศรีีสะเกษ จ.ศรีีสะเกษ 33000

0 4564 3411
0 4581 4888

0 4564 3415

วิิริิยะประกัันภััย

13

ศููนย์์ฯ สกลนคร

85/18 หมู่่� 2 ถ.สกล-อุุดร ต.ธาตุุเชิิงชุุม
อ.เมืืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

0 4271 3271

0 4271 3335

14

ศููนย์์ฯ สุุริินทร์์

211/1 หมู่่� 2 ถ.สุุริินทร์์-สัังขะ ต.นอกเมืือง
อ.เมืืองสุุริินทร์์ จ.สุุริินทร์์ 32000

0 4451 4797
0 4451 3013

0 4451 4798

15

ศููนย์์ฯ อุุดรธานีี

489/12 หมู่่� 1 ซอยบ้้านหนองขอนกว้้าง
ถ.อุุดรธานีี-ขอนแก่่น ต.หมากแข้้ง
อ.เมืืองอุุดรธานีี จ.อุุดรธานีี 41000

0 4221 2670
0 4293 0888

0 4221 2675

16

ศููนย์์ฯ อุุบลราชธานีี

464/40-42 ถ.ชยางกููร ต.ขามใหญ่่
อ.เมืืองอุุบลราชธานีี จ.อุุบลราชธานีี 34000

0 4531 6050
0 4534 4888

0 4531 4179

สาขาย่่อย

ที่่�อยู่่�

โทรศััพท์์

โทรสาร

สาขาย่่อยหนองบััวลำำ�ภูู

320/2 หมู่่� 5 ถ.สายวัังสะพุุง-อุุดรธานีี
ต.หนองภััยศููนย์์ อ.เมืืองหนองบััวลำำ�ภูู
จ.หนองบััวลำำ�ภูู 39000

0 4237 8438

0 4237 8518

1 สาขาย่่อย

1

6 สาขา เฉพาะเพื่่�อบริิการสิินไหมทดแทน
สาขาเฉพาะฯ

ที่่�อยู่่�

โทรศััพท์์

โทรสาร

1

สาขาฯ มหาสารคาม

1076, 1078 ถ.นครสวรรค์์ ต.ตลาด
อ.เมืืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

0 4375 2176

0 4375 2148

2

สาขาฯ อำำ�นาจเจริิญ

214/1 หมู่่� 8 ถ.ชยางกููร ต.บุ่่�ง
อ.เมืืองอำำ�นาจเจริิญ จ.อำำ�นาจเจริิญ 37000

0 4545 2010

0 4545 2003

3

สาขาฯ ชุุมแพ

167, 167/1 หมู่่� 1 ถ.มะลิิวััลย์์ ต.หนองไผ่่
อ.ชุุมแพ จ.ขอนแก่่น 40130

0 4331 2731

0 4331 2820

4

สาขาฯ หนองคาย

301 หมู่่� 3 ถ.เสด็็จ ต.มีีชััย อ.เมืืองหนองคาย
จ.หนองคาย 43000

0 4246 7501

0 4246 7503

5

สาขาฯ บุุรีีรััมย์์

338/3 หมู่่� 4 ถ.บุุรีีรััมย์์-ประโคนชััย
ต.เสม็็ด อ.เมืืองบุุรีีรััมย์์ จ.บุุรีีรััมย์์ 31000

0 4460 2436

0 4460 2439

6

สาขาฯ นครพนม

232/3 ถ.นิิตโย ต.ในเมืือง
อ.เมืืองนครพนม จ.นครพนม 48000

0 4251 6234

0 4251 6237

111

112

รายงานประจำำ�ปีี 2562

ภาคตะวัันออก
4 สาขา
สาขา

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

1

สาขาฉะเชิงเทรา

25 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา
ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา 24000

0 3851 6888

0 3898 1791

2

สาขาชลบุรี

99/9 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

0 3805 5888
0 3827 8860

0 3828 7092
0 3827 8866

3

สาขาระยอง

375/28-30 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

0 3880 8712-9

0 3880 8720-1

4

สาขาจันทบุรี

73/5-8 หมู่ 14 ถ.สุขุมวิท ต.คลองนารายณ์
อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

0 3941 8371

0 3941 8383

ศููนย์์บริิการสิินไหมทดแทน

ที่่�อยู่่�

โทรศััพท์์

โทรสาร

1

ศููนย์์ฯ กบิินทร์์บุุรีี

324-326 หมู่่� 4 ถ.กบิินทร์์บุุรีี-นครราชสีีมา
ต.เมืืองเก่่า อ.กบิินทร์์บุรีุ ี จ.ปราจีีนบุุรีี 25240

0 3748 0578-82

0 3748 0583

2

ศููนย์์ฯ จัันทบุุรีี

73/5-8 หมู่่� 14 ถ.สุุขุุมวิิท ต.คลองนารายณ์์
อ.เมืืองจัันทบุุรีี จ.จัันทบุุรีี 22000

0 3941 8371

0 3941 8386

3

ศููนย์์ฯ ฉะเชิิงเทรา

25 หมู่่� 1 ถ.เลี่่�ยงเมืืองฉะเชิิงเทรา
ต.บางตีีนเป็็ด อ.เมืืองฉะเชิิงเทรา
จ.ฉะเชิิงเทรา 24000

0 3851 6888

0 3898 1791-2

4

ศููนย์์ฯ ชลบุุรีี

99/9 หมู่่� 5 ถ.สุุขุุมวิิท ต.ห้้วยกะปิิ
อ.เมืืองชลบุุรีี จ.ชลบุุรีี 20130

0 3805 5888
0 3827 8860

0 3828 7092
0 3827 8866

5

ศููนย์์ฯ บ่่อวิิน

333/111 หมู่่� 3 ถ.สาย 331 ต.บ่่อวิิน
อ.ศรีีราชา จ.ชลบุุรีี 20230

0 3834 5818-9

0 3834 5859

6

ศููนย์์ฯ พััทยา

79 หมู่่� 1 ถ.สุุขุุมวิิทสายเก่่า ต.นาเกลืือ
อ.บางละมุุง จ.ชลบุุรีี 20150

0 3870 3111

0 3870 3135

7

ศููนย์์ฯ ระยอง

375/28-30 ถ.สุุขุุมวิิท ต.เนิินพระ
อ.เมืืองระยอง จ.ระยอง 21000

0 3880 8712

0 3880 8720-1

9 ศููนย์์บริิการสิินไหมทดแทน

วิิริิยะประกัันภััย

8

ศููนย์์ฯ ศรีีราชา

93 หมู่่� 9 ถ.สุุขุุมวิิท ต.ศรีีราชา อ.ศรีีราชา
จ.ชลบุุรีี 20110

0 3840 1891

0 3840 1895-6

9

ศููนย์์ฯ สระแก้้ว

232 หมู่่� 21 ปตท.สาขาสระแก้้ว ถ.ทางหลวง
359 กม.54 ต.สระขวััญ อ.เมืืองสระแก้้ว
จ.สระแก้้ว 27000

0 3742 1821

0 3742 1842

2 สาขา เฉพาะเพื่่�อบริิการสิินไหมทดแทน
สาขาเฉพาะฯ

ที่่�อยู่่�

โทรศััพท์์

โทรสาร

1

สาขาฯ บางปะกง

52/9 หมู่่� 6 ถ.บางนา-ตราด ต.บางวััว
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิิงเทรา 24180

0 3462 0489

0 3462 0493

2

สาขาอมตะนคร

150 หมู่่� 1 ปตท. สาขาชลบุุรีี พนััสนิิคม กม.38 0 3805 5888
ต.หนองตำำ�ลึึง อ.พานทอง จ.ชลบุุรีี 20160
0 3827 8860

ภาคกลางและภาคตะวัันตก
4 สาขา
สาขา

ที่่�อยู่่�

โทรศััพท์์

โทรสาร

1

สาขานครปฐม

265/5 หมู่่� 9 ถ.เพชรเกษม ต.ลำำ�พยา
อ.เมืืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

0 3496 5480
0 3434 2888

0 3496 5490

2

สาขาพระนครศรีีอยุุธยา

24 หมู่่� 2 ถ.สายเอเชีีย (กรุุงเทพฯ-นครสวรรค์์)
ต.ธนูู อ.อุุทััย จ.พระนครศรีีอยุุธยา 13000

0 3534 6722

0 3534 6729
0 3534 6727

3

สาขาสมุุทรสาคร

927/71 ก. ถ.ธนบุุรีี-ปากท่่อ ต.มหาชััย
อ.เมืืองสมุุทรสาคร จ.สมุุทรสาคร 74000

0 3441 4250-4

0 3442 3045

4

สาขาสระบุุรีี

82/56 ถ.เทศบาล 5 ต.ปากเพรีียว
อ.เมืืองสระบุุรีี จ.สระบุุรีี 18000

0 3622 0833
0 3635 1888

0 3621 2972

ศููนย์์บริิการสิินไหมทดแทน

ที่่�อยู่่�

โทรศััพท์์

โทรสาร

ศููนย์์ฯ กาญจนบุุรีี

26/9 หมู่่� 3 ถ.กาญจนบุุรีี-ลาดหญ้้า ต.แก่่งเสี้้�ยน 0 3452 0841
อ.เมืืองกาญจนบุุรีี จ.กาญจนบุุรีี 71000

15 ศููนย์์บริิการสิินไหมทดแทน

1

0 3452 0846

113

114

รายงานประจำำ�ปีี 2562

2

ศููนย์์ฯ นครนายก

ข1-133/4-5 ถ.สุุวรรณศร ต.นครนายก
อ.เมืืองนครนายก จ.นครนายก 26000

0 3732 1780-3

0 3732 1784

3

ศููนย์์ฯ นครปฐม

265/5 หมู่่� 9 ถ.เพชรเกษม ต.ลำำ�พยา
อ.เมืืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

0 3496 5480
0 3434 2888

0 3424 3209

4

ศููนย์์ฯ ประจวบคีีรีขัี ันธ์์

204/6-8 ถ.ประจวบศิิริิ ต.ประจวบคีีรีีขัันธ์์
อ.เมืืองประจวบคีีรีีขัันธ์์ จ.ประจวบคีีรีีขัันธ์์
77000

0 3260 4833

0 3260 4275

5

ศููนย์์ฯ พระนครศรีีอยุุธยา

24 หมู่่� 2 ถ.สายเอเชีีย (กรุุงเทพฯ-นครสวรรค์์)
ต.ธนูู อ.อุุทััย จ.พระนครศรีีอยุุธยา 13000

0 3534 6722

0 3533 5170

6

ศููนย์์ฯ พุุทธมณฑลสาย 4

5/6-7 หมู่่� 8 ถ.พุุทธมณฑลสาย 4
ต.กระทุ่่�มล้้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

0 2408 8722-30

0 2408 8731

7

ศููนย์์ฯ เพชรบุุรีี

139 หมู่่� 8 ถ.เพชรเกษม (ทล .4)
ต.ท่่าเสน อ.บ้้านลาด จ.เพชรบุุรีี 76150

0 3258 6163

0 3258 6173

8

ศููนย์์ฯ ราชบุุรีี

1/11 ถ.เพชรเกษม ต.หน้้าเมืือง
อ.เมืืองราชบุุรีี จ.ราชบุุรีี 70000

0 3232 8406
0 3233 7387

0 3232 8426

9

ศููนย์์ฯ ลพบุุรีี

38, 38/2 หมู่่� 1 ถ.พหลโยธิิน ต.นิิคมสร้้างตนเอง 0 3678 5348
อ.เมืืองลพบุุรีี จ.ลพบุุรีี 15000

0 3678 5358

10 ศููนย์์ฯ สมุุทรสงคราม

53/8 ถ.ธนบุุรีี-ปากท่่อ ต.แม่่กลอง
อ.เมืืองสมุุทรสงคราม จ.สมุุทรสงคราม 75000

0 3471 4444
0 3472 3265-6

0 3471 4446

11 ศููนย์์ฯ สมุุทรสาคร

927/71 ก .ถ.ธนบุุรีี-ปากท่่อ ต.มหาชััย
อ.เมืืองสมุุทรสาคร จ.สมุุทรสาคร 74000

0 3441 4250-4

0 3442 3044

12 ศููนย์์ฯ สระบุุรีี

82/56 ถ.เทศบาลสาย 5 ต.ปากเพรีียว
อ.เมืืองสระบุุรีี จ.สระบุุรีี 18000

0 3622 0833
0 3635 1888

0 3622 2971

13 ศููนย์์ฯ สิิงห์์บุุรีี

186/16-17 ถ.สิิงห์์บุุรีี-บางพาน ต.บางมััญ
อ.เมืืองสิิงห์์บุุรีี จ.สิิงห์์บุุรีี 16000

0 3652 4701

0 3652 4705

14 ศููนย์์ฯ สุุพรรณบุุรีี

93/1 ถ.เณรแก้้ว ต.ท่่าระหััด
อ.เมืืองสุุพรรณบุุรีี จ.สุุพรรณบุุรีี 72000

0 3552 1735

0 3552 1677

15 ศููนย์์ฯ อ่่างทอง

46/15 ม.9 ถ.สายเอเซีีย ต.บ้้านอิิฐ
อ.เมืืองอ่่างทอง จ.อ่่างทอง 14000

0 3567 2977-81

0 3567 2982

วิิริิยะประกัันภััย

4 สาขา เฉพาะเพื่่�อบริิการสิินไหมทดแทน
สาขาเฉพาะฯ

ที่่�อยู่่�

โทรศััพท์์

โทรสาร

1

สาขาฯ ชััยบาดาล

139/1 หมู่่�1 ถ.สระบุุรีี-หล่่มสััก ต.ชััยนารายณ์์
อ.ชััยบาดาล จ.ลพบุุรีี 15130

0 3646 1196

0 3646 1197

2

สาขาฯ หััวหิิน

4/77 ซอยหมู่่�บ้้านบ่่อฝ้้าย ถ.เพชรเกษม
ต.หััวหิิน อ.หััวหิิน จ.ประจวบคีีรีีขัันธ์์ 77110

0 3252 2616-7

0 3252 2618

3

สาขาฯ ประตููน้ำำ��พระอิินทร์์

25/2 หมู่่� 6 ถ.พหลโยธิิน ต.เชีียงรากน้้อย
อ.บางปะอิิน จ.พระนครศรีีอยุุธยา 13180

0 3524 6573-4
0 3524 6825
0 3524 6893

0 3524 6860

4

สาขาฯ ธััญบุุรีี (คลอง 11)

40/827 หมู่่� 2 ถ.รัังสิิต-นครนายก
ต.บึึงน้ำำ��รัักษ์์ อ.ธััญบุุรีี จ.ปทุุมธานีี 12110

0 2159 0691-5
0 2159 0393

0 3524 6860

สาขา

ที่่�อยู่่�

โทรศััพท์์

โทรสาร

1

สาขากระบี่่�

464/26-28 ถ.อุุตรกิิจ ต.กระบี่่�ใหญ่่
อ.เมืืองกระบี่่� จ.กระบี่่� 81000

0 7566 4010
0 7565 0888

0 7566 4304

2

สาขานครศรีีธรรมราช

106, 108 ถ.พััฒนาการ-คููขวาง
ต.ในเมืือง อ.เมืืองนครศรีีธรรมราช
จ.นครศรีีธรรมราช 80000

0 7543 2469
0 7548 0888

0 7543 2478

3

สาขาภููเก็็ต

183/26-28, 183/60 ถ.พัังงา ต.ตลาดใหญ่่
อ.เมืืองภููเก็็ต จ.ภููเก็็ต 83000

0 7621 7149
0 7635 3888

0 7621 7918

4

สาขาสุุราษฎร์์ธานีี

41/1-2 หมู่่� 2 ถ.สุุราษฎร์์-พุุนพิิน ต.วััดประดู่่�
อ.เมืืองสุุราษฎร์์ธานีี จ.สุุราษฎร์์ธานีี 84000

0 7720 0585
0 7760 3888

0 7720 1295

5

สาขาหาดใหญ่่

16 ซอย 6 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่่
อ.หาดใหญ่่ จ.สงขลา 90110

0 7455 5161
0 7420 5888

0 7423 5660
0 7455 5309

ศููนย์์บริิการสิินไหมทดแทน

ที่่�อยู่่�

โทรศััพท์์

โทรสาร

ศููนย์์ฯ กระบี่่�

464/26-28 ถ.อุุตรกิิจ ต.กระบี่่�ใหญ่่
อ.เมืืองกระบี่่� จ.กระบี่่� 81000

0 7566 4010
0 7565 0888

0 7566 4011

ภาคใต้้
5 สาขา

13 ศููนย์์บริิการสิินไหมทดแทน

1

115

116

รายงานประจำำ�ปีี 2562

2

ศููนย์์ฯ เกาะสมุุย

159/4-5 หมู่่� 1 ถ.ทวีีราษฎร์์ภัักดีี ต.บ่่อผุุด
อ.เกาะสมุุย จ.สุุราษฎร์์ธานีี 84320

0 7742 6888

0 7743 0446

3

ศููนย์์ฯ ชุุมพร

86/9-10 หมู่่� 4 ถ.เพชรเกษม ต.วัังไผ่่
อ.เมืืองชุุมพร จ.ชุุมพร 86190

0 7753 4360
0 7762 2888

0 7753 4684

4

ศููนย์์ฯ ตรััง

367/9 ถ.ห้้วยยอด ต.ทัับเที่่�ยง
อ.เมืืองตรััง จ.ตรััง 92000

0 7529 8115

0 7529 8141

5

ศููนย์์ฯ ทุ่่�งสง

20, 20/2-3 ถ.บ้้านในหวััง ต.ปากแพรก
อ.ทุ่่�งสง จ.นครศรีีธรรมราช 80110

0 7541 2351

0 7541 2749

6

ศููนย์์ฯ นครศรีีธรรมราช

106, 108 ถ.พััฒนาการ-คููขวาง
ต.ในเมืือง อ.เมืืองนครศรีีธรรมราช
จ.นครศรีีธรรมราช 80000

0 7541 2749

0 7543 2060

7

ศููนย์์ฯ ปััตตานีี

297/139-140 หมู่่� 4 ถ.หนองจิิก ต.รููสะมิิแล
อ.เมืืองปััตตานีี จ.ปััตตานีี 94000

0 7335 0236-9

0 7335 0240

8

ศููนย์์ฯ พััทลุุง

108, 108/15 หมู่่� 9 ถ.สายเอเชีีย ต.ท่่ามิิหรำ��
อ.เมืืองพััทลุุง จ.พััทลุุง 93000

0 7467 3790

0 7467 3794

9

ศููนย์์ฯ ภููเก็็ต

183/26-28, 183/60 ถ.พัังงา ต.ตลาดใหญ่่
อ.เมืืองภููเก็็ต จ.ภููเก็็ต 83000

0 7621 7149
0 7635 3888

0 7621 7919

10 ศููนย์์ฯ ระนอง

399/122-123 หมู่่� 3 ถ.เพชรเกษม
ต.บางนอน อ.เมืืองระนอง จ.ระนอง 85000

0 7788 0870

0 7788 0874

11 ศููนย์์ฯ สงขลา

566, 568, 570 หมู่่� 2 ถ.สงขลา-ระโนด
ต.พะวง อ.เมืืองสงขลา จ.สงขลา 90100

0 7433 4861
0 7455 3888

0 7433 4865

12 ศููนย์์ฯ สุุราษฎร์์ธานีี

41/1-2 หมู่่� 2 ถ.สุุราษฎร์์-พุุนพิิน ต.วััดประดู่่�
อ.เมืืองสุุราษฎร์์ธานีี จ.สุุราษฎร์์ธานีี 84000

0 7720 0585
0 7760 3888

0 7720 0594

13 ศููนย์์ฯ หาดใหญ่่

16 ซอย 6 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่่
อ.หาดใหญ่่ จ.สงขลา 90110

0 7455 5161
0 7420 5888

0 7423 5661

วิิริิยะประกัันภััย

2 สาขา เฉพาะเพื่่�อบริิการสิินไหมทดแทน
สาขาเฉพาะฯ

ที่่�อยู่่�

โทรศััพท์์

โทรสาร

1

สาขาฯ ยะลา

28/2 หมู่่� 3 ถ.สุุขยางค์์ ต.สะเตง
อ.เมืืองยะลา จ.ยะลา 95000

06 3202 9734
06 3202 9738

2

สาขาฯ พัังงา

68/1 ถนนสายพัังงา-ทัับปุุด ต.ถ้ำำ��น้ำำ��ผุุด
อ.เมืืองพัังงา จ.พัังงา 82000

0 7566 4010
0 7565 0888

สาขา

ที่่�อยู่่�

โทรศััพท์์

โทรสาร

1

เมกาบางนา

39 หมู่่� 6 ชั้้�น 1 โซนธนาคาร ถ.บางนา-ตราด
ต.บางแก้้ว อ.บางพลีี จ.สมุุทรปราการ 10540

0 2105 2081-2

09 1119 1599

2

เดอะมอลล์์ บางแค

275 อาคารศููนย์์การค้้าเดอะมอลล์์บางแค
0 2454 8491-2
ห้้องเลขที่่� 1 SL4B ชั้้�น 1 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแคเหนืือ เขตบางแค กรุุงเทพฯ 10160

3

เดอะมอลล์์ บางกะปิิ

3522 อาคารศููนย์์การค้้าเดอะมอลล์์บางกะปิิ
ชั้้�น 3 ถ.ลาดพร้้าว แขวงคลองจั่่�น เขตบางกะปิิ
กรุุงเทพฯ 10240

0 2734 0313-5

4

เดอะมอลล์์ งามวงศ์์วาน

430 ชั้้�น 5 โซนธนาคาร ถ.งามวงศ์์วาน
ต.บางเขน อ.เมืืองนนทบุุรีี จ.นนทบุุรีี 11000

0 2121 4507

5

เดอะมอลล์์ โคราช

1242/2 ชั้้�นบีี โซนธนาคาร ถ.มิิตรภาพ
ต.ในเมืือง อ.เมืืองนครราชสีีมา
จ.นครราชสีีมา 30000

0 4439 3938-9

6

เซ็็นทรััลเวิิลด์์

999/9 ชั้้�น 4 โซนเบคอน ถ.พระรามที่่� 1
แขวงปทุุมวััน เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ 10330

0 2252 5850

06 3474 4717

7

เซ็็นทรััลพลาซา พระราม 2

160 ชั้้�นใต้้ดิิน โซนธนาคาร ถ.พระรามสอง
0 2416 5165
แขวงแสมดำำ� เขตบางขุุนเทีียน กรุุงเทพฯ 10150

06 3464 3874

8

เซ็็นทรััลพลาซา ศาลายา

99/21 หมู่่� 2 ชั้้�น 3 โซนธนาคาร ถ.บรมราชชนนีี 0 2429 6553
ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

06 3464 2078

9

เซ็็นทรััลเฟสติิวััล เชีียงใหม่่

999/9 ชั้้�น 3 โซนธนาคาร ถ.ซุุปเปอร์์ไฮเวย์์
เชีียงใหม่่-ลำำ�ปาง ต.ฟ้้าฮ่่าม อ.เมืืองเชีียงใหม่่
จ.เชีียงใหม่่ 50000

06 3464 8352

14 V-Station
V-station

0 5328 8688

117

118

รายงานประจำำ�ปีี 2562

10 เซ็็นทรััลพลาซา เชีียงราย

99/9 หมู่่� 13 ชั้้�น 2 โซนวิิดีีโอวอลล์์ ต.รอบเวีียง 0 5317 9739
อ.เมืืองเชีียงราย จ.เชีียงราย 57000

11 เซ็็นทรััลพลาซา ขอนแก่่น

99, 99/1 ห้้องเลขที่่� 307 ถ.ศรีีจัันทร์์
ต.ในเมืือง อ.เมืืองขอนแก่่น จ.ขอนแก่่น
40000

0 4328 8464

12 เซ็็นทรััลเฟสติิวััล หาดใหญ่่

1518, 1518/1, 1518/2 ชั้้�น 3 โซนธนาคาร
ถ.กาญจนวณิิช ต.หาดใหญ่่ อ.หาดใหญ่่
จ.สงขลา 90110

0 7433 9841

06 3464 2086

13 เซ็็นทรััลพลาซา สุุราษฎร์์ธานีี 88 หมู่่� 10 ชั้้�น 3 โซนธนาคาร ต.วััดประดู่่�
อ.เมืืองสุุราษฎร์์ธานีี จ.สุุราษฎร์์ธานีี 84000

0 7748 9739

06 3464 2085

14 ศููนย์์การค้้ามาร์์เก็็ตวิิลเลจ
หััวหิิน

0 3252 6303

234/1 ห้้องเลขที่่� KO 3001 ถ.เพชรเกษม
ต.หััวหิิน อ.หััวหิิน จ.ประจวบคีีรีีขัันธ์์ 77110

06 3464 8353

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 121/28, 121/65 อาคารอาร เอส ทาวเวอร
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2129 8888 โทรสาร 0 2641 3209
www.viriyah.co.th

สแกนเพื่ออานฉบับเต็ม

