่ ีกว่า
ท�ำธุรกิจเพื่ อสังคมทีด
ไม่ใช่เพื่ อหวังหาประโยชน์ส่วนตน
โดยไม่สนใจผลกระทบต่อสังคม
่ ีต้องมีก�ำไร แต่ต้องมีขอบเขต
ธุรกิจทีด
มีคุณธรรม เกิดประโยชน์
และไม่เอารัดเอาเปรียบกัน
เล็ก วิริยะพั นธุ์
ผู้ก่อตั้ง บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์
่ ่น
เป็นบริษัทประกันวินาศภัยทีม
ั คง
โปร่งใส จริงใจ และเป็นธรรม

พันธกิจ
่ ร้างความอบอุ่น และพึ งพอใจ
ให้บริการทีส
่ รบวงจรทั่วประเทศ
จากเครือข่ายทีค
่ ันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ด้วยกระบวนงานทีท
่ ีจรรยาบรรณ เป็นทีเ่ ชือ
่ ถือไว้วางใจได้
โดยทีมงานทีม

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย

สารบัญ
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ผลการด�ำเนินงาน
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สารจาก
กรรมการผู้จัดการ

ปี 2561ที่ ผ่ า นมาสถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ ไทยมี ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ด้ า นบวก
หลายด้าน เช่น ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี มีแรงขับ

เคลื่อนจากการท่องเที่ยวเพิม
่ มากขึ้น ทิศทางการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ

ปรับตัวดีข้ึน ส่งผลให้การส่งออกมีการขยายตัว ความคืบหน้าของโครงการ
ลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และการขยาย

ตัวเพิม
่ ขึ้นของอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งทั้งหมดนี้สง่ ผลบวกกับเศรษฐกิจไทยใน
ภาพรวม

อุ ต สาหกรรมประกั น วิ น าศภั ย ปี 2561 มี อั ต ราการเติ บ โตที่ ร้ อ ยละ 6.60

เน้นพั ฒนา 3 หลัก ระบบงาน
บุคลากร และ เครือข่ายบริการ
โดยน�ำนวัตกรรมมาช่วย
เพิ่ มประสิทธิภาพ เพื่ อให้ลูกค้า
ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ
ภายใต้กลยุทธ์

"
ผู้น�ำคุณภาพ
บริการประกันภัย
"

ขณะที่ ผลการด� ำเนินงานของบริษัทฯ เติ บโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.86 ด้ วยเบี้ย

ประกั น ภั ย รั บ ตรงจ� ำ นวน 37,920 ล้ า นบาท ครองส่ ว นแบ่ ง ตลาดประกั น
วินาศภัยอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 27 และได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัย
ที่มก
ี ารพัฒนาดีเด่น และรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มก
ี ารส่งเสริมกรมธรรม์

ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจ�ำปี 2560 จาก คปภ. อีกหนึ่งพัฒนาการ
ที่ส�ำคัญในปีท่ีผ่านมา คือ บริษัทฯ มีสัดส่วนงานรับประกันภัยนอนมอเตอร์

ถึงร้อยละ 10 เป็นปีแรก โดยจะคงนโยบายเพิ่มสัดส่วนงานนอนมอเตอร์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อช่วยในเรื่องการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ

การด� ำ เนิ น งานในปี ท่ี ผ่ า นมา บริ ษั ท ฯ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการบริ ก าร
อย่างต่ อเนื่องทั้ งด้ านรับประกั นภั ยและสินไหม ด้ วยการเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบงานและการท� ำงานของพนักงานด้ วยเทคโนโลยี การขยายเครือข่าย

บริ ก ารประกั น ภั ย แบบครบวงจร ทั้ ง สาขา ศู น ย์ บ ริ ก ารสิ น ไหมทดแทน

จุ ด บริ ก ารย่ อ ยในห้ า งสรรพสิ น ค้ า ส� ำ นั ก งานมาตรฐานตั ว แทน ศู น ย์ ซ่ อ ม

มาตรฐานในโครงการ รวมถึงโรงพยาบาลคู่สัญญา ทั้ งหมดนี้เพื่อเพิ่มความ
สะดวกรวดเร็วในการดูแลลูกค้า

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย

ด้ า นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ภั ย บริ ษั ท ฯ เน้ น วิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการ

ของลูกค้า และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เหมาะสมตามความ
ต้องการและความจ�ำเป็นของลูกค้าแต่ละกลุ่ม เช่น แบ่งตามอาชีพ ช่วงอายุ

ล่ า สุ ด บริ ษั ท ฯ ได้ ป ระสานความร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ที่ มี ช่ ื อ เสี ย ง
มีเครือข่ายการรักษาพยาบาลและสาขาที่ ครอบคลุมทั้ งในและต่ างประเทศ
ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น สุ ข ภาพแผนใหม่ สู่ ต ลาด ได้ แ ก่ ประกั น ภั ย สุ ข ภาพ

อุ่นใจรักษ์ อุ่นใจรักษ์ดีไลท์ สุขใจรักษ์ และเปี่ ยมใจรักษ์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยัง
ได้เพิม
้ มูลผลิตภัณฑ์และการบริการภายใต้
่ ช่องทางการติดต่อประชาสัมพันธ์ขอ

แบรนด์วิริยะประกันภัยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ท่ัวถึงและครอบคลุมมากขึ้น

แนวโน้มการด�ำเนินงานในปี 2562 ซึ่งก้าวสู่วาระการด�ำเนินงานเป็นปีท่ี 73

บริษัทฯ ตั้ งเป้าเพิ่มสัดส่วนงานนอนมอเตอร์อย่างต่ อเนื่ อง ภายใต้ กลยุ ทธ์

"ผู้น�ำคุณภาพบริการประกันภัย" เน้นพัฒนา 3 เสาหลักของธุรกิจประกันภัย

คือ ระบบงาน บุคลากร และเครือข่ายบริการ โดยเพิม
่ เติมเรื่องการน�ำนวัตกรรม
มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ

ในนามคณะกรรมการบริษัท วิรย
ิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณลูกค้า
คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ ที่มอบความไว้

วางใจ สนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณ

ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่มุ่งมั่น ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ด�ำเนินงาน

ตามนโยบาย ช่วยกั นขับเคลื่ อนธุ รกิ จให้ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมาย
บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่น ทุ่มเท ด� ำเนินธุ รกิ จโดยยึดมั่นในหลั กธรรมาภิ บาล
และอุดมการณ์แห่งการแบ่งปัน เพื่อสร้างหลักประกันที่ม่น
ั คงให้กับประชาชน
และสังคมไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป

(นางสุวพร ทองธิว)
กรรมการผู้จัดการ
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ก้าวแห่งความส�าเร็จ

2490

2517

2522

2525

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2490

14 มกราคม พ.ศ.2517

16 มกราคม พ.ศ.2522

บริษัท วิรย
ิ ะประกันภัย จ�ากัด

เปลีย
่ นชื่อเป็น “บริษท
ั อาเซีย

ขยายธุ ร กิ จ โดยเพิ่ ม การรั บ

เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ

ประกั น ภั ย เบ็ ด เตล็ ด พร้ อ ม

วิ น าศภั ย อย่ า งเต็ ม รู ป แบบ

(มหาชน) จดทะเบียนจั ดตั้ ง

บ ริ ษั ท ค รั้ ง แ ร ก ภ า ย ใ ต้ ชื่ อ
“บริษัท อาเซียพาณิชยการ

จ�ากัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 5
ล้านบาท ให้บริการรับประกัน

พาณิชยการ ประกันภัย จ�ากัด”

ประกันภัยรถยนต์ และการรับ

กั บ เปลี่ ย นชื่ อเป็ น “บริ ษั ท
วิรย
ิ ะพานิชประกันภัย จ�ากัด”

วิ น า ศ ภั ย เ ฉ พ า ะ ป ร ะ กั น

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2525

ก า ร ด� า เ นิ น ธุ ร กิ จ ป ร ะ กั น

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้ง

เป็น “บริษัท วิริยะประกันภัย
จ�ากัด”

อัคคีภัย ประกันภัยทางทะเล

และขนส่ง เพื่อรองรับธุ รกิ จ
ของบริ ษั ท ในเครื อ (บริ ษั ท
ธนบุรีประกอบรถยนต์)

ทุนจดทะเบียน

5

ประกันภัยรถยนต์

“
บริษท
ั
วิรย
ิ ะประกันภัย
จํากัด

ล้านบาท

ประกันวินาศภัย
ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

ประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ง

บริษัทฯ
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น

”

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย

2530
ปี พ.ศ.2530

2535
ปี พ.ศ.2535

2555
1 มิถุนายน พ.ศ.2555
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ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

บริษัท วิรย
ิ ะประกันภัย จ�ากัด

บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จ

จดทะเบียนเป็นบริษท
ั มหาชน

บริษัท วิรย
ิ ะประกันภัย จ�ากัด

ประกั น ภั ย รถยนต์ อั น ดั บ 1

ส่วนแบ่งตลาดประกันวินาศภัย

ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)”

วิ น า ศ ภั ย อั น ดั บ 1 ข อ ง

สามารถครองส่วนแบ่งตลาด
เป็นครั้งแรก และยังคงรักษา

อั น ดั บ 1 มาอย่ า งต่ อ เนื่ อง
จวบจนปัจจุบัน

สูงสุดอี กครั้ง ด้ วยการครอง
รวมทุกประเภทเป็นอันดับ 1
และยังคงรักษาความเป็นที่ 1
ม า อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง จ ว บ จ น
ปัจจุบัน

ภายใต้ ช่ ื อ “บริ ษั ท วิ ริ ย ะ

ตอกย�าการเป็นบริษัทประกัน
วิ นาศภั ยอั นดั บ 1 ที่ มีความ
มั่นคง แข็งแกร่ง ด�าเนินธุรกิจ
ด้วยหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส
และเป็นธรรม

(มหาชน) เป็นบริษัทประกัน
ประเทศไทย ที่ ด�าเนินธุรกิ จ
อย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นปี
ที่ 72 โดยได้รบ
ั ความไว้วางใจ
จากลูกค้า และครองส่วนแบ่ง

ตลาดอันดับ 1 ติดต่อกันเป็น

ปีท่ี 27 ด้วยมูลค่าเบี้ยประกัน
ภั ย รั บ ตรงปี 2561 สู ง ถึ ง
37,920 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น

ส่ ว น แ บ่ ง ต ล า ด ร้ อ ย ล ะ

16.27 ของอุ ตสาหกรรม
ประกันวินาศภัย และอีกหนึ่ง
พั ฒ นาการที่ ส� า คั ญ เป็ น ปี
อันดับ

1

ในตลาด
ประกันภัยรถยนต์
อย่างต่อเนื่อง
จวบจนปัจจุบัน

อันดับ

1

ในตลาด
ประกันวินาศภัย
รวมทุกประเภท
อย่างต่อเนื่อง
จวบจนปัจจุบัน

จดทะเบียน
เป็นบริษัทมหาชน

แรกที่ บริษัทฯ มีสัดส่วนเบี้ย

ประกันภัยรับตรงนอนมอเตอร์

สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 10.09 ด้ ว ย
เบี้ยประกันภัยรับตรง 3,827
ล้านบาท

มูลค่าเบี้ยประกันภัย
รับตรง รวม

37,920
ล้านบาท

สัดส่วนเบี้ยประกันภัย
รับตรงนอนมอเตอร์

ร้อยละ

10.09
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โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการบริ ษั ท

คณะกรรมการพิ จารณาการลงทุน
คณะกรรมการพั ฒนาผลิตภัณฑ์
และการรับประกันภัย
คณะกรรมการ
จัดการค่าสินไหมทดแทน

คณะกรรมการบริ ห าร

คณะกรรมการประกันภัยต่อ

กรรมการผู้ จั ด การ

คณะที่ปรึกษาบริษัท

สํานักกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบุคคล

กลุ่มปฏิบัติการ 1

กลุ่มปฏิบัติการ 2

กลุ่มพั ฒนาธุรกิจ 1

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายกํากับการปฏิบัติงาน

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง

กลุ่มพั ฒนาธุรกิจ 2

กลุ่มพั ฒนาธุรกิจ 3

กลุ่มสนับสนุน

กลุ่มควบคุม
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คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร
และคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ			
นางอรพรรณ

กรรมการ

พงศ์พิพัฒน์

นางสุวพร

ทองธิว

นายตุ๊ก

วิริยะพันธุ์

นางนงลักษณ์
นายพิจารณ์

พลต�ำรวจโทเผ่าไทย
นายอมร

นายประสาน
นายสมชาย

นายบุญเลิศ

กรรมการอิสระ

สุนทรวร

วิริยะพันธุ์
ทองธิว
ทองธิว

นิลมานัตต์

สวธานุภาพ

กุศลเพิ่มพูล

นายสุทิน

นพเกตุ

นายจงศักดิ์

หน่อชูเวช

นายจ�ำลอง

นางนาฏยา

โล่ธุวาชัย

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ

หน่อชูเวช

นางนาฏยา

โล่ธุวาชัย

นายจ�ำลอง

เหรียญวิจิตร

นายสมชาย

ประธานคณะกรรมการ
นางสุภัทรา

กรรมการ

ทองขาว

นายอมร

ทองธิว

นางสาวบังอร

จิระวรสุข

นางนุชนาถ
นายวิญญู

นางสาวสุธาทิพย์
นายอาจณรงค์
นายสุเทพ
นางนิตยา

นายสุวัฒน์

นางสาวนพรัตน์
นายโอภาส

เลาหไทยมงคล
อังศุนิตย์
วรกุล

สุจริตวงศานนท์
ราชอุปนันท์
ดอกจันทน์
สุขสัมฤทธิ์

สุรัติเมธาพันธุ์
ภิญโญชีพ

เหรียญวิจิตร

คณะกรรมการตรวจสอบ
นายจงศักดิ์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สวธานุภาพ

คณะกรรมการพิ จารณาการลงทุน
ประธานคณะกรรมการ
นายธงชัย

กรรมการ

นางสาวสุธาทิพย์
นางนุชนาถ

จิรอลงกรณ์		
วรกุล

เลาหไทยมงคล

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย

คณะกรรมการพั ฒนาผลิตภัณฑ์และ
การรับประกันภัย
ประธานคณะกรรมการ
นางสาวบังอร

กรรมการ

จิระวรสุข		

นายวิญญู

อังศุนิตย์		

นางวิไล

ปรีชาภรณ์		

นางภรธนา
นายสุเทพ

นางฐวิกาญจน์
นางสมจิตร

นางสาวช่อกาญจน์
นางสาวนพรัตน์
นางสาววิภัสสร

นางนิตยา

วงโรจน์		
ราชอุปนันท์		
เตชทวีทรัพย์
เกษรแก้ว

คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
นายจเร

จุฑารัตนกุล

		

กรรมการบริหาร				
นางสุวพร

ทองธิว		

นายประสาน

นิลมานัตต์

นายตุ๊ก

นายธงชัย

วิริยะพันธุ์

จิรอลงกรณ์

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร		
นายประวิตร

สุขสันติสุวรรณ

มากโฉม		
สุรัติเมธาพันธุ์
ศรีเจริญ

ดอกจันทน์

คณะที่ปรึกษาบริษัท
กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท		
พลต�ำรวจโทเผ่าไทย

ทองธิว

คณะกรรมการประกันภัยต่อ

นายบุญเลิศ

กุศลเพิ่มพูล

ประธานคณะกรรมการ

กรรมการและที่ปรึกษาฝ่ายบัญชี

นายประสาน

นายธงชัย

กรรมการ

จิรอลงกรณ์

นายสมชาย

นิลมานัตต์		

สวธานุภาพ

นายอมร

ทองธิว

นายประวิตร

สุขสันติสุวรรณ

กรรมการผู้จัดการ

จิระวรสุข

รองกรรมการผู้จัดการ

นางสุภัทรา
นายวิญญู

นางสาวบังอร

นางสาวช่อกาญจน์

ทองขาว

อังศุนิตย์
มากโฉม

คณะผู้บริหาร
นางสุวพร
นายอมร

ทองธิว		
ทองธิว		

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการจัดการค่าสินไหมทดแทน

นางสาวมัลลิกา

ประธานคณะกรรมการ

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

กรรมการ

ผู้จัดการฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติงาน

นายสมพจน์

เจียมพานทอง

นายสยม

โรหิตเสถียร

นางสุภัทรา

ทองขาว

นายดลเดช

นายพรเทพ

สัจจวีระกุล		
วัลลิโภดม		

นายอาจณรงค์
นางสมจิตร

ตติยสถาพร
สุจริตวงศานนท์
เกษรแก้ว

ผู้อำ� นวยการส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
และหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
นางสาววิภัสสร

ศรีเจริญ
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กลุ่มปฏิบัติการ 1

กลุ่มปฏิบัติการ 2

รองกรรมการผู้จัดการ
นายธงชัย

จิรอลงกรณ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 		
นายวิญญู

อังศุนิตย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวบังอร

จิระวรสุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการ
ฝ่ายประกันภัย Non-Motor
ด้านประกันภัยทางทะเล
นางภรธนา

วงโรจน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายเกรียงศักดิ์

โพธิเกษม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการ
ฝ่ายพั ฒนาธุรกิจ Non-Motor
นางวิไล

ปรีชาภรณ์

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายประกันภัย Non-Motor
ด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ
นางฐวิกาญจน์

เตชทวีทรัพย์

รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 (ภาคใต้)
นายสยม

โรหิตเสถียร

รองกรรมการผู้จัดการ
นายสมพจน์

เจียมพานทอง

รองกรรมการผู้จัดการ
นายดลเดช

สัจจวีระกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (กรุงเทพฯ)
ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน
นายพรเทพ

วัลลิโภดม

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ)
นายประสิทธิ์

สุนะชูแสง

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
นายณัฐพงศ์

บุญเย็น

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก)
นายเธียรวิทย์

หาญเมธีคุณา

ผู้จัดการฝ่ายสินไหมทดแทน Non-Motor
ด้านทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 4
(ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัย Non-Motor
ด้านอัคคีภัยและทรัพย์สินขนาดกลางและขนาดเล็ก

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (กรุงเทพฯ) ด้านสาขา

นายเกรียงไกร

นางสาววรนันท์

เอื้อโภศิณธ์

ตินตะโมระ

ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัย Non-Motor ด้านรถยนต์
นายสรายุทธ

พุ่มศรี

ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัย Non-Motor
ด้านทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด
นายฮากีม

เบ็ญราฮีม

ผู้จัดการฝ่ายประจ�ำฝ่าย ฝ่ายประกันภัย
Non-Motor ด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ
(พั ฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์)
นายเด่นพงศ์

กุนทีกาญจน์

				

นายภาณุตร์
นายสุรพงษ์

เหรียญประยูร
กิจชิต

ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพั นธ์ 1557
นายวิทยา

ไชยสุกุมาร

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย

กลุ่มพั ฒนาธุรกิจ 1

กลุ่มพั ฒนาธุรกิจ 3

รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการ
ฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจ�ำหน่าย

รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้จัดการ
ฝ่ายการตลาดตัวแทน และรักษาการผู้จัดการ
ฝ่ายพั ฒนาช่องทางการจําหน่าย

นายประวิตร

สุขสันติสุวรรณ

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์
นายสุเทพ

ราชอุปนันท์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสถาบันการเงิน
นายเธียรวิทย์

มากโฉม

ผู้จัดการฝ่ายอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์
นางสาววิภาวดี

ลิ่มประสิทธิอิสระ

ผู้จัดการฝ่ายพั ฒนาการตลาดประกันภัยรถยนต์
นางนิตยา

ดอกจันทน์

กลุ่มพั ฒนาธุรกิจ 2
รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้จัดการ
ฝ่ายพั ฒนาและสนับสนุนงานสินไหมทดแทนส่วนหน้า
และรักษาการฝ่ายพั ฒนาและสนับสนุนงานสินไหม
ทดแทนส่วนหลัง
นายสยม

โรหิตเสถียร

รองกรรมการผู้จัดการ
นายสมพจน์

เจียมพานทอง

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
นายอภิชาต

อุดมวรชาติ

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสินไหมทดแทนกลาง
นายทนงศักดิ์

ถิ่นศรีนวล

ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานงานศูนย์ปฏิบัติการสินไหม
ทดแทน
นายโอภาส

ภิญโญชีพ

ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานราคาและการจัดซ่อม
นายนที

สัจจวีระกุล

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมและพั ฒนานักประกันภัย
นายวินันท์

จตุพรพิทักษ์กุล

หาญเมธีคุณา

ผู้จัดการฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย
นางสาวช่อกาญจน์

นายดลเดช

ไชยกาล
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กลุ่มสนับสนุน
รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการ
ฝ่ายสารสนเทศ
นางสุภัทรา

ทองขาว

ผู้จัดการฝ่ายส�ำนักงาน
นางสาวชัยพฤกษ์

อุลุชาฎะ

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
นายสุวัฒน์

สุขสัมฤทธิ์

กลุ่มควบคุม
รองกรรมการผู้จัดการ
นายธงชัย

จิรอลงกรณ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
และรักษาการผู้จัดการฝ่ายติดตามหนี้สิน
นางสาวสุธาทิพย์

วรกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
และรักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน
นางนุชนาถ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
นางสาวนพรัตน์

เลาหไทยมงคล
สุรัติเมธาพันธุ์
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ภาพรวมธุรกิจ
ประกันวินาศภัยปี 2561

ภาพรวมธุรกิจ
ประกันวินาศภัยปี 2561

ในปี 2561
ธุรกิจประกันวินาศภัย

ภาวะเศรษฐกิจมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยปัจจัยบวกหลายด้าน เช่น รายได้ของ
ภาคธุรกิจปรับตัวดีข้น
ึ ธุรกิจการผลิตเพื่อส่งออกขยายตัว ขณะเดียวกันรายได้

เ พิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยล ะ

ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายรถป้ายแดงเพิ่มขึ้น ภาครัฐมีนโยบาย

6.6

เชิงรุ กส่งเสริมธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ

คุ้มครองประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ภาครัฐยังมีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนเกิด

จาก ปี ก่ อ น หน้ า

ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของประกันภัย ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็น
233,090

218,658

ปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเติบโตได้ตามเป้าหมาย

โดยในปี 2561 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยประกันภัยรับตรงมูลค่า 233,090

ล้านบาท

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 6.60 แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรถยนต์

2560

2561

เบี้ยประกันภัยรถยนต์จํานวน
136,934 ล้านบาท

คิ ดเ ป็ น สั ดส่ วนร้ อ ย ล ะ
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ขอ งอุ ตส า หกรรม

จ� านวน 136,934 ล้ านบาท คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 59 ของอุ ตสาหกรรม
ทิศทางธุ
โดยมีอัตราการเติ บโตร้อยละ 7.73 เบี้ยประกั
นภั ยรอักิคจคีประกั
ภัยจ� านนวน 10,165
วินาศภั
2562
ล้ านบาท อั ตราการเติ บโตร้อยละ 1.01 ประกั
นภัยยปีขนส่
งทางทะเลจ� านวน
มี
แ
นวโน้
ม
การเติ
อยละ
5,522 ล้านบาท อัตราการเติบโตร้อยละ 6.88 ประกันภัยบ
เบ็โตร้
ดเตล็
ดจ�านวน
80,470 ล้านบาท อัตราการเติบโตร้อยละ 5.43

4.5-5.5
โดยสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)

ในปี 2561
ธุรกิจประกันวินาศภัย

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย

เ พิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ย ล ะ

6.6

จ าก ปี ก่ อ น ห น้ า

233,090
218,658

ล้านบาท

แนวโน้มธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ปี 2562
ทิศทางธุรกิจประกันวินาศภัยปี 2562 มีแนวโน้มการเติบโตร้อยละ 4.5-5.5
โดยส�
านักงานคณะกรรมการก�
2560
2561 ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

(คปภ.) ก�าหนดทิศทางส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัยให้มีมาตรฐาน ทันต่อ
การเปลี่ ยนแปลงของนวั ตกรรมประกั นภั ย ให้ความส�าคั ญกั บการคุ้มครอง

ริ โ ภค
า งความรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นประกั น ภั ย เชิ ง รุ ก ให้ กั บ
้ ง เสริจมําสร้
้ ้บ
เบีผู
ย
ประกั
นภัรวมทั
ยรถยนต์
นวน
136,934
ล้านบาท
ประชาชน
เพื่อน�ามาช่วยในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ และเพิ่มศักยภาพ

อุตสาหกรรมประกันภัยทั้งระบบ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้อง
กั บ โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ได้ แ ก่ กรมธรรม์

ประกั นภั ย เพื่อรองรั บ สั งคมผู้ สูงอายุ กรมธรรม์ ประกั นภั ยส�าหรับรายย่อย

(Micro insurance) กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ กรมธรรม์ประกันภัยพืชผล
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส�าหรับ
นักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายปัจจั ยบวกที่ ช่วยกระตุ้นการเติ บโตของธุ รกิ จ

ประกันวินาศภัย ได้แก่ การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ด้านการ

ลงทุนระบบคมนาคมขนส่งพื้นฐาน มาตรการสนับสนุนธุรกิจประกันภัยโดย

ภาครัฐด้วยการลดหย่อนภาษี รวมถึงการที่ประชาชนให้ความส�าคัญต่อการท�า

คิ ด เ ป็ น สั ดส่ ว น ร้ อ ย ละ

ประกั น ภั ย เพิ่ ม มากขึ้ น ท� า ให้ เ บี้ ย ประกั น ภั ย เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี
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อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดได้แก่ ทิศทางทางการเมือง

ทิศทางและนโยบายภายหลังการเลือกตั้ง รวมถึงปัจจัยที่สง่ ผลกระทบโดยตรง

ข อ งอุ ตส า หกร รม

ต่ อ ต้ น ทุ น การบริ ห ารจั ด การของธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ นโยบายภาครั ฐ เรื่ อ งค่ า ขาด
ประโยชน์ จ ากการใช้ ร ถ ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ต้ั ง แต่ 1 มกราคม 2562 อั ต รา
ค่ าสินไหมทดแทนที่ เพิ่มสูงขึ้น จากอั ตราการเคลมที่ เพิ่มขึ้น ต้ นทุนค่ าแรง

ค่าอะไหล่ ค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ท่ีปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ธุรกิจต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบ

ทิศทางธุรกิจประกัน
วินาศภัยปี 2562
มีแนวโน้มการเติบโตร้อยละ

4.5-5.5
โดยสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)

25
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รายงานประจำ า ปี 2561

การด�าเนินงานและ
ความส�าเร็จ ในปี 2561

ครองส่วนแบ่งตลาด
ประกันวินาศภัย
อันดับ 1 ต่อเนื่อง

ส่วนแบ่งร้อยละ

16.27

27

เบี้ยประกันภัยรับตรง

37,920

ปีติดต่อกัน

ล้านบาท

ได้รับ “รางวัลผู้ส�ารวจอุบัตเิ หตุ
รถยนต์ดเี ด่น ประจ�าปี 2561”

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคลอุ่นใจรักษ์

(BEST SURVEYOR AWARD 2018)

คุ้มครองได้อย่างครอบคลุมครบวงจร
เข้าถึงการรักษาพยาบาลระดับมาตรฐาน
ยอดเยี่ยม ในสถานพยาบาลเครือข่าย
BDMS ทั่วประเทศ

2561

กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์อุ่นใจ
ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ
เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวรเนื่องจาก
อุบัติเหตุ หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์ ด้วยเบี้ยประกันภัย
เพี ยง 10 บาท

โปรแกรมตรวจสอบอุบัติเหตุ Vsurveyor
นวัตกรรมช่วยบริหารจัดการงาน
ตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ผ่านช่องทาง
ดิจิทัล สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบ
สินไหมกลางได้ทันที

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย
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1. ครองส่วนแบ่งตลาดประกันวินาศภัยอันดับ 1 ติดต่อ
กันเป็นปีที่ 27 และครองส่วนแบ่งตลาดประกันภัย
รถยนต์อันดับ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 32

3. โปรแกรม EMCS (Electronic Motor Claim
Solutions)

- ตลาดประกันวินาศภัย บริษัทฯ ครองส่วนแบ่งตลาดเป็น

ได้ขยายผลการใช้งานระบบ EMCS ให้สอดคล้องกับจ�ำนวน

		 อันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 27 ตั้งแต่ พ.ศ. 2535-2561 ที่

		 ส่วนแบ่งร้อยละ 16.27 เบี้ยประกันภัยรับตรงรวมทั้งสิ้น
		 37,920 ล้านบาท

- ตลาดประกันภัยรถยนต์ บริษัทฯ ครองส่วนแบ่งตลาดเป็น

		 อันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 32 ตั้งแต่ พ.ศ. 2530-2561 คิด

		 เป็นส่วนแบ่งร้อยละ 24.90 เบี้ยประกันภัยรับตรงรถยนต์
		 34,094 ล้านบาท

2. ได้รบ
ั “รางวัลผูส
้ ำ� รวจอุบต
ั เิ หตุรถยนต์ดเี ด่น ประจ�ำปี
2561” (BEST SURVEYOR AWARD 2018)
จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย
และคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการด้านสินไหมทดแทนรถยนต์

ให้ มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ สร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ และความ
ประทับใจให้แก่ผใู้ ช้บริการ ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

จากผลการปฏิ บั ติ ง าน การสอบข้ อ เขี ย นและการสอบ
สัมภาษณ์

จากความส�ำเร็จในการใช้ระบบ EMCS ที่ผ่านมา บริษัทฯ
คู่ค้าที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยประสานการท�ำงานระหว่างคู่ค้า
และบริษัทฯ ในเรื่องการจัดซ่อมรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพ

สะดวก รวดเร็ว พัฒนาระบบในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดซ่อม ระหว่างบริษัทฯ กับศูนย์ซ่อมมาตรฐานใน

โครงการ ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง สะดวกรวดเร็ ว ในเรื่ อ งของ

การประเมิ น ความเสี ย หาย การคุ ม ราคา และการอนุ มั ติ
จัดซ่อม ช่วยลดขั้นตอนในการตรวจสอบรายการ และราคา

รวมทั้งความล่าช้าในการรอเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสภาพรถ
ที่ศูนย์ซ่อมมาตรฐานในโครงการ รวมทั้งการจัดอะไหล่ผิด

นอกจากนี้ยังช่วยในการประเมินราคาและความเสียหาย
มีมาตรฐาน ท�ำให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและควบคุม

ค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายงานประจำ � ปี 2561

เอกสิทธิ์ความคุ้มครองเหนือระดับ

“อุ่นใจรักษ์ ประกันสุขภาพ”

4. โปรแกรมตรวจสอบอุบต
ั เิ หตุ : VSurveyor

6. ขยายตลาดประกันภัยนอนมอเตอร์ดว
้ ยผลิตภัณฑ์ใหม่

นวัตกรรมช่วยบริหารจัดการงานตรวจสอบอุบต
ั ิเหตุรถยนต์

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลอุ่นใจรักษ์

สามารถบันทึกรายงานการตรวจสอบอุบัติเหตุ รวมถึงเสนอ

เหมาจ่าย ทั้งแบบต่อปี และต่อครั้ง ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด

ผ่ า นช่ อ งทางดิ จิ ทั ล ล่ า สุ ด บริ ษั ท ฯ ได้ พั ฒ นาต่ อ ยอดให้
รายการความเสียหายผ่านระบบออนไลน์ได้ อย่างสะดวก
รวดเร็ว ครบถ้วน ช่วยลดขั้นตอนการท�ำงานและยังสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบสินไหมกลางได้ทันที

5. เพิ่ มขีดความสามารถของระบบงาน E-Agency

ประกั น ภั ย สุ ข ภาพและอุ บั ติ เ หตุ ท่ี คุ้ ม ครองตามจริ ง แบบ
ถึง 5 ล้านบาท พร้อมบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในต่าง
ประเทศวงเงิน 1 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกรมธรรม์
ประกันภัยสุขภาพทัว่ ไป อุน
่ ใจรักษ์คม
ุ้ ครองได้อย่างครอบคลุม

ครบวงจร ให้ผู้เอาประกันภั ยได้ เข้าถึ งการรักษาพยาบาล

ระดับมาตรฐานยอดเยีย
่ มในสถานพยาบาลเครือข่าย BDMS

โดยบริ ษั ท ฯ ได้ พั ฒ นาขี ด ความสามารถของระบบงาน

ทั่ วประเทศ ผู้เอาประกันภัยจึงมั่นใจได้ว่าแผนประกันนี้จะ

ความสามารถในการท� ำ งานได้ ห ลากหลายช่ อ งทาง เพื่ อ

วงเงิ น คุ้ ม ครองค่ า ห้ อ งที่ สู ง ค่ า ธรรมเนี ย มแพทย์ ผ่ า ตั ด

ยิ่งขึ้น ได้แก่ โปรแกรมบันทึกใบค�ำขอ โปรแกรมสลักหลัง

รักษาตัวในสถานพยาบาลเครือ BDMS

E-Agency หรือระบบงานรับประกันภัยส�ำหรับตัวแทน ให้มี

ครอบคลุมในมิติส�ำคัญของการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็น

รองรับและสนับสนุนการท�ำงานของตัวแทนให้มป
ี ระสิทธิภาพ

ค่ า แพทย์ เ ยี่ ย มไข้ ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการแพทย์ ข ณะนอนพั ก

และ E-Mail Alert ส�ำหรับแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับประกันภัย
ของบริษัทฯ

แผนประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลอุ่นใจรักษ์

จึ ง เป็ น ทางเลื อ กที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ส� ำ หรั บ ผู้ ท่ี ใ ช้ บ ริ ก ารใน
สถานพยาบาลเครือ BDMS และผูท
้ ่ีกำ� ลังพิจารณาทางเลือก

ที่ เ หมาะสมและได้ ม าตรฐานในการรั ก ษาพยาบาล อนึ่ ง

บริษท
ั ฯ มีแผนความคุม
้ ครองประกันภัยสุขภาพและอุบต
ั เิ หตุ

ส่ ว นบุ ค คลแบบอื่ นๆ อาทิ แผนประกั น ภั ย สุ ข ภาพและ

อุ บัติเหตุส่วนบุ คคลสุขใจรักษ์ และแผนประกันภั ยสุขภาพ
และอุบต
ั ิเหตุสว่ นบุคคลเปี่ ยมใจรักษ์ เพื่อเป็นการตอบสนอง
ให้ครบทุกมิติความต้ องการของผู้เอาประกั นภั ยที่ มีความ
หลากหลายในการใช้บริการไว้เช่นเดียวกัน

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย

7. โครงการทีเ่ ข้าร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์อุ่นใจ (ประกันภัย 10

บาท) ไมโครอิ น ชั ว รัน ส์ เป็ น โครงการที่ ส� ำ นั ก งานคณะ
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8. เพิ่ มจ�ำนวนสาขา และศูนย์บริการสินไหม
เพื่ อให้ ลู ก ค้ า วิ ริ ย ะประกั น ภั ย ทุ ก ท่ า นได้ รั บ การบริ ก ารที่

สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจน ใน

การเพิ่มจ�ำนวนสาขาและศูนย์บริการสินไหมอย่างต่อเนื่อง

กรรมการก� ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภั ย

ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ท่ั ว ประเทศ เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า สามารถ

ประโยชน์จากระบบประกันภัยในการบริหารความเสีย
่ ง โดย

สาขาและศู น ย์ บ ริ ก ารสิ น ไหมจ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 161 แห่ ง

(คปภ.) จั ดท� ำขึ้ น เพื่ อ ให้ ประชาชนสามารถเข้ า ถึ งและใช้

มุ่ ง เน้ น ให้ ค วามคุ้ ม ครองการเสี ย ชี วิ ต การสู ญ เสี ย มื อ

เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือ

เข้าถึงบริการได้งา่ ย สะดวก รวดเร็ว ปัจจุบน
ั บริษท
ั ฯ มีจำ� นวน

กระจายครอบคลุมพื้นที่ 73 จั งหวั ดทั่วประเทศ โดยในปี
2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดสาขาและศูนย์บริการสินไหม

อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ส�ำหรับผู้ท่ี

และ V-Station เพิ่มจ�ำนวน 3 แห่ง ดังนี้

30 วัน

- สาขาเฉพาะเพื่ อบริการสินไหมทดแทน แม่ฮอ
่ งสอน

มีอายุต้ังแต่ 20-70 ปี ด้วยเบีย
้ ประกันภัยเพียง 10 บาท/คน/

		 28/1 ถ.ขุ นลุมประพาส ต.จองค� ำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
		 จ.แม่ฮ่องสอน 58000

- สาขาเฉพาะเพื่ อบริการสินไหมทดแทน ยะลา

		 28/2 หมู่ 3 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
		 95000

- V-Station ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน

		 234/1 ห้ อ งเลขที่ KO 3001 ถ.เพชรเกษม ต.หั ว หิ น
		 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
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ภาพรวม
ผลการด�าเนินงาน

1

ส่วนแบ่งตลาด
และเบี้ยประกันภัย
รับตรง

1.1 ส่วนแบ่งตลาด
เบี้ยประกันภัยรับตรง
รวมทุกประเภท
ปี 2561

อันดับ 1

วิริยะประกันภัย
ครองส่วนแบ่งตลาด

16.27%

บริษัทอันดับ 2

8.49%

58.14%

บริษัทอื่นๆ
(55 บริษัท)

บริษัทอันดับ 3

7.18%

บริษัทอันดับ 4

5.30%

บริษัทอันดับ 5

4.62%

เบี้ยประกันภัยรับตรง
รวมทุกประเภท
การประกันภัย

37,920
36,163

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ปี 2557-2561

33,376

32,419

33,273

2557

2558

2559

หน่วย : ล้านบาท
2560

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2561

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย
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1.2 ส่วนแบ่งตลาด
เบี้ยประกันภัย
รถยนต์ ปี 2561
อันดับ 1

วิริยะประกันภัย
ครองส่วนแบ่งตลาด

24.90%

บริษัทอันดับ 2

6.84%
บริษัทอันดับ 3

5.79%

บริษัทอันดับ 4

5.74%
บริษัทอันดับ 5

5.00%

51.73%

บริษัทอื่นๆ (55 บริษัท)

เบี้ยประกันภัย
รับตรงรถยนต์

34,094
32,723

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ปี 2557-2561

30,521

29,586

30,267

2557

2558

2559

หน่วย : ล้านบาท
2560

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2561
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รายงานประจำ � ปี 2561

สัดส่วนเบี้ยประกันภัย
รับตรงของบริษัทฯ
ในรอบ 5 ปี
หน่วย: ล้านบาท
25 5 7

ป ร ะเภ ทก า ร
รั บ ป ระกั น ภั ย

เบี้ย
ประกันภัย
รับตรง

2558

สัดส่วน
การรับ
ประกันภัย

เบี้ย
ประกันภัย
รับตรง

สัดส่วน
การรับ
ประกันภัย

เบี้ย
ประกันภัย
รับตรง

สัดส่วน
การรับ
ประกันภัย

เบี้ย
ประกันภัย
รับตรง

เบี้ย
ประกันภัย
รับตรง

สัดส่วน
การรับ
ประกันภัย

90.49% 34,093.91

89.91

สัดส่วน
การรับ
ประกันภัย

อัคคีภัย

251.02

0.75%

262.97

0.81%

270.88

0.81%

270.90

0.75%

274.19

0.72

ภัยทางทะเล และขนส่ง

238.09

0.71%

276.01

0.85%

337.74

1.02%

390.01

1.08%

424.73

1.12

2,366.15

7.09%

2,293.84

7.08%

2,396.60

7.20% 2,779.02

7.68%

3,127.84

8.25

33,376.24 100.00% 32,418.58

90.97% 32,723.05

2561

30,520.98

รวม

91.26% 30,267.30

2560

รถยนต์

เบ็ดเตล็ด

91.45% 29,585.76

2559

100.00% 33,272.52 100.00% 36,162.98 100.00% 37,920.67 100.00%

สัดส่วนเบี้ยประกันภัย
รับตรงของบริษัทฯ
ปี 2561

รถยนต์

89.91%

เบ็ดเตล็ด

8.25%

ภัยทางทะเล
และขนส่ง

1.12%

อัคคีภัย

0.72%
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3

ฐานะทางการเงิน
และภาพรวม
ผลการดําเนินงาน ***

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีความมั่นคง แข็งแกร่งด้านฐานะทางการเงิน ด้วยทุนจดทะเบียนมูลค่า 2,000 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม 71,269 ล้านบาท เงินกองทุน 43,452 ล้านบาท เงินกองทุนที่ต้องสํารองตามกฎหมาย 20,900 ล้านบาท และอัตรา
ส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องสํารองตามกฎหมาย 207.90%

กําไรสะสม

กําไรสําหรับปี
หน่วย: ล้านบาท
2561

หน่วย: ล้านบาท

1,152

2560

2,088
2,198

2559
2558

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561

17,225

2560

17,426
13,193

2559

1,961

2557

2561

11,168

2558

3,066

2557

8,102

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม

71,269

หนี้สินรวม

35,339

ส่วนของผู้ถือหุ้น

35,930

เงินกองทุน

43,452

ภาพรวมผลประกอบการ ปี 2561

(หน่วย: ล้านบาท)

เบี้ยประกันภัยรับตรง

37,920

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

37,300

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ

36,166

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

31,969

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

4,312

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

1,244

ก�าไรจากการลงทุน
ก�าไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�าไรสุทธิ

242
1,349
197
1,152
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ชื่อเสียงที่ได้รับ
การยอมรับ
ครองส่วนแบ่งตลาดประกันวินาศภัยอันดับ 1 ต่อเนื่องกว่า 27 ปี
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยอันดับ 1
72 ปีของ
การท�าธุรกิจ
ได้รับความไว้วางใจ
จากลูกค้า

ของประเทศไทย ได้ รั บ ความไว้ ว างใจจากลู ก ค้ า โดยครองส่ ว นแบ่ ง ตลาด
ประกันวินาศภัยอันดับ 1 ต่อเนื่องกว่า 27 ปี ตั้งแต่ปี 2535-2561 และครอง

ส่วนแบ่งตลาดประกันภัยรถยนต์อันดับ 1 กว่า 32 ปีติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2530
จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ในปี 2561 เป็นปีแรกที่บริษัทฯ มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัย

รับตรงนอนมอเตอร์สูงถึ งร้อยละ 10.09 ด้ วยเบี้ยประกันภั ยรับตรง 3,827
ล้านบาท

ฐานะทางการเงินที่มั่นคง

161
แห่ง

ศูนย์บริการ
สินไหมทดแทน

73
จังหวัด

ครอบคลุม
ทุกพื้ นที่

523
แห่ง

ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน
วิริยะประกันภัย

บริษัท วิ ริยะประกันภั ย จ� ากัด (มหาชน) มั่ นคงด้ วยทุนจดทะเบียน 2,000

ล้านบาท (ช�าระเต็มมูลค่า) สินทรัพย์รวม 71,269 ล้านบาท และเงินกองทุน
ณ 31 ธ.ค. 2561 มูลค่า 43,452 ล้านบาท

ด�าเนินธุรกิจบนพื้ นฐานของจริยธรรม และคุณธรรมที่ดี
นับเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 72 ปีของการท�าธุรกิจ ที่สั่งสมประสบการณ์

ด้านการประกันภัย จนมีช่ ือเสียงเป็นที่ยอมรับ และได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ
จากลูกค้า คู่ค้า และตัวแทนทั่วประเทศ ทั้งในด้านคุณภาพการบริการ ความ
คุ้มครองที่คุ้มค่า การด�าเนินงานที่โปร่งใส และยังคงด�าเนินงานบนหลักการ

“ความเป็ น ธรรม คื อ นโยบาย” โดยมิ ไ ด้ มุ่ ง หวั ง เพี ย งก� า ไรสู ง สุ ด หรื อ ผล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นเป้าหมาย แต่เรามองที่องค์รวม มุ่งเน้นการสร้าง

ความสมดุลในการท�าธุรกิจ ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิ บาล และอุ ดมการณ์แห่งการแบ่งปัน สร้างสรรค์ ประโยชน์แก่

24 ชม.
บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ
24 ชั่วโมง สะดวกรวดเร็ว
ผ่านหมายเลข 1557

สังคมไทย เพื่อจุดมุ่งหมายให้สังคมไทยเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง บนรากฐาน

การประกันภัยที่แข็งแกร่ง

จ�านวนสาขา และศูนย์บริการสินไหมทดแทน ครอบคลุมพื้ นที่
ส�าคัญกว่า 73 จังหวัด ทั่วประเทศ
อยู่ท่ีไหนของประเทศไทยลูกค้าวิริยะประกันภัย ก็อุ่นใจด้วยจ�านวนสาขาและ

ศูนย์บริการสินไหมทดแทนกว่า 163 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่สา� คัญกว่า 73 จังหวัด
ทั่วประเทศ และยังคงเดินหน้าขยายศูนย์บริการสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทุก
พื้นที่

ได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวาง
ด้วยรางวัลจากสถาบัน
ที่มีชื่อเสียงมากมาย
ทั้งในและต่างประเทศ

ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย กว่า 523 แห่งทั่วประเทศ
มาตรฐานการซ่อมตัวถัง
ด้วยอุปกรณ์และเครื่องดึงตัวถังมาตรฐานสูง รวมถึงเครื่องมือพิเศษต่างๆ ท�าให้
โครงสร้างและชิ้นส่วนรถยนต์กลับสู่สภาพเดิม
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มาตรฐานการซ่อมสี
ด้วยระบบสี 2K หรือสีแห้งช้าเต็มระบบ โดยรวมถึงวัสดุท่ีใช้กับ
ตัวถังรถยนต์ ผ่านการอบสีด้วยห้องอบสีท่ีได้มาตรฐานเพื่อให้

สีรถยนต์เงางาม ทนทานต่อสารเคมี แสงแดด และการกัดกร่อน
จากสภาพแวดล้อม

มาตรฐานอะไหล่รถยนต์
รวดเร็วและมั่นใจกับบริการจัดหาอะไหล่ดีมค
ี ณ
ุ ภาพ โดย บริษัท
วิริยะซัพพลาย จ�ากัด

มาตรฐานคุณภาพงานซ่อม
รถยนต์ ทุ ก คั น ที่ ผ่ า นการซ่ อ มโดยศู น ย์ ซ่ อ มมาตรฐานวิ ริ ย ะ

ประกันภัย จะได้รับประกันคุณภาพงานซ่อมเป็นระยะเวลา 1 ปี
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพงานซ่อม
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ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้พิจารณามอบให้กับบริษัท
ประกั น วิ น าศภั ย ที่ มี ก ารบริ ห ารงานดี เ ด่ น โดย บริ ษั ท วิ ริ ย ะ

ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ได้รับมอบรางวัลดังกล่าวติดต่อกัน

เป็นระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ในฐานะเป็นบริษัทที่มี

การพัฒนาคุณภาพการบริการและการบริหารงานดีเด่น ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง รวมถึงการสร้างสรรค์
คุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

่ ก
รางวัลบริษท
ั ประกันวินาศภัยทีม
ี ารพั ฒนาดีเด่น จาก คปภ.
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ได้พจ
ิ ารณามอบให้กบ
ั บริษัทประกันวินาศภัย

ที่ มี ก ารพั ฒ นาดี เ ด่ น ประจ� า ปี 2560 ที่ มี คุ ณ สมบั ติ พ้ ื นฐาน

ครบถ้ ว นและมี ค วามมั่ น คงทางการเงิ น โดยบริ ษั ท วิ ริ ย ะ
ประกั น ภั ย จ� า กั ด (มหาชน) ได้ รั บ รางวั ล ในฐานะเป็ น บริ ษั ท

มาตรฐานบริการเสริม

ประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น

สะดวกสบายกว่าด้วยบริการรถส�ารองใช้ขณะน�ารถยนต์เข้าซ่อม

รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัย
เพื่ อประชาชนดีเด่น จาก คปภ.

กรณีรถยนต์ เกิ ดอุ บัติเหตุและมีคู่กรณี ติ ดต่ อสอบถามข้อมู ล
เพิม
่ มมาตรฐานใกล้บ้าน
่ เติมและส�ารองรถล่วงหน้าได้ท่ีศูนย์ซอ

บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชัว
่ โมง สะดวกรวดเร็ว
จากฝ่ายลูกค้าสัมพั นธ์วิริยะประกันภัย
ฝ่ายลูกค้ าสัมพันธ์วิริยะประกันภั ย ให้บริการรับแจ้ งอุ บัติเหตุ
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านสายด่วน หมายเลข 1557 สะดวก
รวดเร็ว ด้วยจ�านวนคู่สายกว่า 60 คู่สาย

บริการสอบถามข้อมูลการท�าประกันภัย ทุกวัน ตั้งแต่
เวลา 8.30-18.00 น.
แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรให้บริการตอบค�าถาม
ด้ า นการท� า ประกั น ภั ย บริ ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล ศู น ย์ ซ่ อ มใน

โครงการ งานสินไหมต่างๆ รวมถึงบริการรับค�าติชมในการให้

บริการ ผ่านสายด่ วน 1557 กด 3 ทุกวั น ตั้งแต่ เวลา 8.3018.00 น.

ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ด้วยรางวัลจาก
สถาบันที่มีชื่อเสียงมากมายทั้งในและต่างประเทศ
รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงาน
ดีเด่น จาก คปภ.
นับเป็นรางวัลทรงเกียรติสงู สุดในอุตสาหกรรมประกันภัย เพราะ
เป็ น รางวั ล ที่ ส� า นั ก งานคณะกรรมการก� า กั บ และส่ ง เสริ ม การ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ได้พจ
ิ ารณามอบให้กบ
ั บริษัทประกันวินาศภัย

ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อประชาชน ประจ�าปี

2560 โดยบริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล
ในฐานะเป็ น บริ ษั ท ที่ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก าร

จัดจ�าหน่าย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ

ต้ อ งการให้ ป ระชาชนทุ ก กลุ่ ม เข้ า ถึ ง ประกั น ภั ย ได้ อ ย่า งทั่ ว ถึ ง

และเป็ น การสร้ า งความมั่ น คงให้ กั บ คนไทย เช่ น ประกั น ภั ย

อุบัติเหตุ 200 ประกันภัยสงกรานต์ สุขใจด้วยเบี้ยประกันภัย 10
บาท/คน/30 วัน

รางวัล TCC BEST AWARD
โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย

จั ด โดยสภาหอการค้ า ไทย เพื่ อเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ก่ ภ าคธุ ร กิ จ
เอกชนไทยที่ ด�าเนินธุ รกิ จโดยใช้หลั กจรรยาบรรณให้เกิ ดการ

ยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาแก่สังคม ภายใต้การด�าเนินงานของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยบริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด

(มหาชน) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น จาก
สภาหอการค้ า ไทย ในฐานะเป็ น องค์ ก รที่ บ ริ ห ารงานอย่ า งมี
บรรษัทภิบาล ตามหลักจรรยาบรรณหอการค้าไทย

รางวัลศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น จาก สคบ.

รายงานประจ� า ปี 2561

รางวัลศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค
ดีเด่น จาก สคบ.
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “ศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดี เด่ น ประจ� าปี

2558 และปี 2560” จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภค (สคบ.) จากการที่บริษัทฯ มีการบริหารจัดการรับเรื่อง

ร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้แก่ผบ
ู้ ริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีกระบวนการให้บริการลูกค้ าที่ ได้ มาตรฐาน ตลอดจนมีการ
วัดผลวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้

หลักเกณฑ์ของสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ร่วมกับส�านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

รางวัล WORLD FINANCE INSURANCE AWARDS
นับเป็นปีท่ี 8 (พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2554-2560) ที่บริษัท วิริยะ
ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ได้รับมอบรางวัลอันทรงเกียรติจาก

“World Finance” นิตยสารทางการเงินที่มีช่ ือเสียงระดับโลก

ของประเทศอั งกฤษ ซึ่งได้ ท�าการส�ารวจความคิ ดเห็นจากนัก
รางวัล WORLD FINANCE INSURANCE AWARDS

ธุรกิจ และผู้อ่านทั่ วโลก คั ดเลือกให้ บริษัท วิ ริยะประกันภั ย

จ� า กั ด (มหาชน) เป็ น บริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย แห่ ง เดี ย วของ
ประเทศไทยที่ได้รบ
ั รางวัล “Insurance Company of the Year”
ณ London Stock Exchange ประเทศอังกฤษ

รางวัล THE BEST INSURANCE COMPANY AWARD 2019
รางวัลบริษัทประกันภัยรถยนต์อันดับ 1 ติดต่อกัน 16 ปี (พ.ศ.
2547-2562) ในงาน Bangkok International Motor Show

ครั้งที่ 40 ซึ่งได้ รับการคั ดเลื อกอย่างเป็ นเอกฉันท์ จากคณะ

กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากสมาคมวิ ศ วกรรมยานยนต์ ไ ทย
สมาคมผู้ส่ ือข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย ราชยานยนต์
สมาคมแห่ ง ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ แ ละบริ ษั ท

กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสิง่ ที่ยน
ื ยัน

ได้ ว่า บริษัท วิ ริยะประกันภั ย จ� ากัด (มหาชน) คื อ ผู้น�าด้ าน
ประกันภัยรถยนต์อันดับหนึ่งของประเทศ

รางวัล THAILAND’S MOST ADMIRED BRAND 2019
รางวัล “Thailand’s Most Admired Brand 2019” ติดต่อกัน
รางวัล THE BEST INSURANCE COMPANY AWARD 2019
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16 ปี (พ.ศ.2547-2562) จากนิตยสาร BrandAge นิตยสารการ
ตลาดที่มช
ี ่อ
ื เสียงของประเทศไทย ได้ท�าการส�ารวจความคิดเห็น
ของประชาชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ “Thailand’s Most Admired

Brand & Why We Buy” ถือเป็นผลส�ารวจที่สะท้อนความคิด
และพฤติกรรมของประชากรไทย ทั่วประเทศ ในการตัดสินใจซื้อ

สินค้าและบริการ ซึ่งผลส�ารวจระบุว่า “บริษัท วิริยะประกันภัย
จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่ประชาชน ให้ความ
เชื่อถือไว้วางใจเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย”

รางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจ�าปี 2560
ตัวแทนของบริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการ
คัดเลือกให้เข้ารับรางวัลตัวแทนประกันวินาศภัย คุณภาพดีเด่น

ประจ�าปี 2560 เป็นรางวัลที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้พิจารณามอบ

การปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง และการบ�าเพ็ญประโยชน์ให้
กับสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับทั้งหมด 3 รางวัล ได้แก่
1. คุณพรชัย ศรีไสย

ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษท
ั ฯ สังกัดสาขานครศรีธรรมราช
2. คุณชาติชาย โทนะพั นธ์

ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทฯ สังกัดสาขาปากเกร็ด-345
3. คุณศิวพร ตั้งชีวินศิริกุล

ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทฯ สังกัดสาขานครราชสีมา
รางวัล BEST SURVEYOR AWARD 2018 (BSA)
โครงการ “ผู้ ส� า รวจอุ บั ติ เ หตุ ร ถยนต์ ดี เ ด่ น ” ประจ� า ปี 2561
“Best Surveyor Award 2018 (BSA)” เป็นโครงการที่สา� นักงาน

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

(คปภ.) สมาคมประกันวินาศภัยไทย และคณะกรรมการประกัน

ภัยยานยนต์จัดขึ้น เพื่อยกระดับการให้บริการด้านการจัดการ

สินไหมทดแทนในธุรกิจประกันภัย เพื่อพัฒนาบุคลากรในธุรกิจ
ประกันภัยให้เป็นมืออาชีพในด้านบริการ รวมถึงสร้างความน่า

เชื่อถือ และความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ สร้างความภาคภูมิใจ
ในวิชาชีพผูส
้ า� รวจอุบต
ั ิเหตุด้านประกันภัยรถยนต์ ตลอดจนเพื่อ

เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อธุรกิจประกันภัย ซึ่งบริษัท วิรย
ิ ะ
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รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่ อประชาชนดีเด่น จาก คปภ.

ให้กับตัวแทนที่มีคุณภาพ โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพด้าน

รางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจําปี 2560

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย

ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ได้รบ
ั รางวัลติดต่อกันเป็นปีท่ี 6 (พ.ศ.
2556-2561) ทัง้ นีป
้ ี พ.ศ. 2561 บริษท
ั ฯ ได้รบ
ั ทัง้ หมด 5 รางวัลได้แก่

1. นายธีรพงศ์ เพชรแอน

รางวัล TCC BEST AWARD

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ศูนย์ฯ เพชรบูรณ์
รางวัลชนะเลิศ

2. นายสัณห์ธัชชัย บุญเรืองศรี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ศูนย์ฯ สุขสวัสดิ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
3. นายศักดา เบญจปัก

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ศูนย์ฯ ชุมพร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
4. นายเจษฏา มาลัย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ศูนย์ฯ พะเยา รางวัลชมเชย
5. นายคุณากร ชนะค้า

รางวัล THAILAND’S MOST ADMIRED BRAND 2019

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ศูนย์ฯ นางรอง รางวัลชมเชย
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“
รำงวัลผู้ส�ำรวจ
อุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น
(Best Surveyor Awards : BSA)
ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 อีกระดับ
ของคุณภำพกำรบริกำร
อย่ำงมืออำชีพ
่ ุณมั่นใจได้
ทีค
”

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย
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“การได้ช่วยเหลือและบรรเทา
ความสูญเสียที่เกิดขึ้น
บนท้องถนน ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของความภาคภูมิใจ
ในวิชาชีพของผม”
นายเจษฎา มาลัย

พนักงานเคลมวิริยะ,
ประสบการณ์ท�างาน 2 ปี

“การออกไปทํางานในสถานที่เกิดเหตุ
จะต้องรับมืออย่างมีสติ มีเทคนิค
ในการพู ดคุยเพื่ อให้ลูกค้าและคู่กรณี
เกิดความผ่อนคลาย และสร้างความ
มัน
่ ใจว่าจะได้รับความเป็นธรรม”
นายธีรพงศ์ เพชรแอน
พนักงานเคลมวิริยะ,
ประสบการณ์ท�างาน 4 ปี

“การตรงต่อเวลาเป็นเรื่องสําคัญ
ต้องไปถึงลูกค้าให้เร็วที่สุด แม้ทุกวันนี้
เทคโนโลยีจะทันสมัยแค่ไหนก็ตาม
แต่ถ้าเป็นเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนน
ลูกค้าส่วนมากก็ยังเลือกที่จะให้พนักงาน
เคลมออกไปดูแลช่วยเหลือมากกว่า”
นายสัณห์ธัชชัย บุญเรืองศรี
พนักงานเคลมวิริยะ,
ประสบการณ์ท�างาน 4 ปี
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กิจกรรม CSR ขององค์กร
วิริยะประกันภัย เพื่ อสังคม
กว่า 72 ปี บนเส้นทางธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความ
มั่ น คงปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนและสั ง คมไทยด้ ว ยจิ ต
ด้านการรณรงค์
ความปลอดภัย

สาธารณะ และเจตจ�านงที่แน่วแน่ในการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมไทย

ด้ วยการด� าเนินกิ จกรรมความรับผิดชอบต่ อสังคมอย่างจริงจั งและต่ อเนื่อง
ทั้ งการด� าเนินโครงการ ผนึกพลั งร่วมกั บภาคี เครือข่าย ตลอดจนสนับสนุน
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภายใต้กรอบการ

ด� า เนิ น งาน 6 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการรณรงค์ ค วามปลอดภั ย ด้ า นการศึ ก ษา
ด้านการอนุรก
ั ษ์สง่ิ แวดล้อม ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
และด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้านการศึกษา

ด้านการรณรงค์ความปลอดภัย
นับเป็นเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ ที่บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ได้ให้

ความส�าคัญในการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยรู ปแบบกิจกรรมที่
หลากหลาย ได้แก่

ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

การรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน อาทิ โครงการจุดเสีย
่ ง ร่วมกับ จส.100

พัฒนาแอพพลิ เคชั่น JS 100 เพื่อบริการบอกจุ ดเสี่ยง/จุ ดที่ มีสถิ ติการเกิ ด
อุ บัติเหตุสูงบนท้ องถนนทั่ วประเทศ โครงการรณรงค์ ลดอุ บัติเหตุทางถนน

บนเขาปักธงชัย เป็นต้น

การปลูก จิ ตส� านึ ก สร้างวิ นั ยจราจร อาทิ โครงการอบรมเสริมความรู้ใ ห้ แก่

ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตขั บ รถยนต์ โครงการเมาไม่ ขั บ โครงการรณรงค์ ปี ใ หม่ -

ด้านเศรษฐกิจ
พอเพี ยง

สงกรานต์ ตายเป็นศูนย์ เป็นต้น

การส่งเสริมการตรวจสภาพรถยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนน อาทิ

โครงการตรวจรถก่อนใช้ เดิ นทางปลอดภั ย โครงการปันน�าใจช่วยเหลือรถ
จอดเสียในทาง โครงการรณรงค์ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เป็นต้น

และอี ก หลากหลายโครงการเกี่ ย วกั บ หมวกนิ ร ภั ย อาทิ โครงการโรงเรี ย น
ด้านศาสนา
และวัฒนธรรม

ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข

ต้นแบบ “วัยใส ใส่ใจ ใส่หมวก” ภายใต้แนวคิดโรงเรียนวังไกลกังวล ร่วมใจ
ปลอดภัย โครงการรักน้อง ต้องใส่หมวก โครงการอาสาร่วมใจท�าดีเพื่อพ่อ และ
โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย

ด้านการศึกษา
บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการศึ ก ษา และมุ่ ง หวั ง

ให้ เ ยาวชนไทยได้ รั บ โอกาสขั้ น พื้ นฐานด้ า นการศึ ก ษาอย่ า ง
เท่าเทียมกัน เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนหนังสือ ควบคู่กับ

การมี ทั ก ษะการใช้ ชี วิ ต ด้ า นอื่ นๆ พร้ อ มทั้ ง ยั ง ส่ ง เสริ ม และ

สนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก และเยาวชนได้ มี พ้ ื นที่ แ สดงความสามารถ
ตามความสนใจและความถนั ด เพื่ อเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ด้านต่างๆ ด้วยโครงการที่บริษัทฯ ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน อาทิ โครงการ ก.ไก่ ใส่ตู้ โครงการมอบทุนการศึกษา

โครงการค่ายสารคดี (ร่วมกับส�ำนักพิมพ์สารคดี สร้างนักเขียน
และช่างภาพสารคดีรุ่นใหม่) โครงการ White CSR...เติมความรู้

สู่ ห้ อ งสมุ ด ทั่ ว ไทย (มอบหนั ง สื อ ของส� ำ นั ก พิ ม พ์ ส ารคดี แ ละ
นิ ต ยสารสารคดี ให้ แ ก่ ห้ อ งสมุ ด “เฉลิ ม ราชกุ ม ารี ” จ� ำ นวน
99 แห่ ง ทั่ ว ประเทศ) โครงการไตรภาคี (สร้ า งบุ ค ลากรช่ า ง
ซ่ อ มตั ว ถั ง -สี ร ถยนต์ ) โครงการส่ ง เสริ ม ความรู้ ด้ า นการ

ประกันภัยและรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนสู่มหาวิทยาลัย

โครงการคลี นิกเด็ กอารมณ์ดี โครงการสุขที่ ให้...วิ ริยะรวมใจ
ลูกค้า เพื่อน้องอิ่มท้อง นอกจากนี้ ยังมีนโยบายให้ฝา่ ยปฏิบต
ั ก
ิ าร

ภาคต่ า งๆ จั ด ท� ำ โครงการในพื้ น ที่ โดยมี จิ ต อาสาของสาขา

และศู น ย์ บ ริ ก ารสิ น ไหมทั่ ว ประเทศเป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในการ
ขับเคลื่อน อาทิ โครงการปันน้�ำใจจากพี่สู่น้อง โครงการปันสุข
จากพี่สู่น้อง โครงการอุ ปถั มภ์ การเกษตรเพื่ออาหารกลางวั น

โครงการส่งเสริมการศึกษาและปลุกพลังใจนักสู้เด็กพิการ และ
โครงการปั่ นรักษ์เพื่อน้อง เป็นต้น
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ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บริษัท วิ ริยะประกันภั ย จ� ำกัด (มหาชน) มีปณิธานที่ แน่วแน่

ในการเข้าไปมีบทบาทและขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์

สิง่ แวดล้อม โดยส่งเสริมและปลูกจิตส�ำนึกแก่พนักงานให้เข้าไป

มีสว่ นร่วมกิจกรรมด้านการอนุรก
ั ษ์สงิ่ แวดล้อมมาอย่างยาวนาน

และก่ อ ตั้ ง กองทุ น ต่ า งๆ เพื่ อให้ ส ามารถขั บ เคลื่ อนกิ จ กรรม

ได้ อย่างต่ อเนื่องและเกิ ดความยั่งยืน จั ดตั้ งกองทุน “รักษ์ ป่า
รั ก ษ์ น้� ำ บ้ า นห้ ว ยหิ น ด� ำ ” ร่ ว มก่ อ ตั้ ง สมาคมเครื อ ข่ า ยความ

ร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ย่ั ง ยื น โครงการยางรถยนต์ เ ก่ า เรา

ขอส่งต่อให้น้องๆ นักเรียน โครงการคิดดี ท�ำดี ร่วมใจปลูกป่า

พัฒนาโรงเรียน โครงการวิริยะสร้างคอนโดปู เพื่ออนุรักษ์ป่า
ชายเลน โครงการเก็บขยะชายทะเลเกาะโหลน เป็นต้น

ด้านเศรษฐกิจพอเพี ยง
บริ ษั ท ฯ ยั ง คงยึ ด มั่ น ในค� ำ สอนและด� ำ เนิ น งานตามรอยแนว

ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ พระบรม

ชนกาธิเ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร
โดยถ่ายทอดสูพ
่ นักงานและส่งเสริมให้พนักงานเข้าไปมีสว่ นร่วม

ในการน� ำ ความรู้ สู่ ป ระชาชนผ่ า นกิ จ กรรมที่ ห ลากหลายและ

ด�ำเนินการเป็นประจ�ำต่อเนื่อง อาทิ โครงการคืนชีวิตให้แผ่นดิน
ด้วยพลังเบญจภาคี ซึ่งหน่วยปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงภาค

ประชาชนจะท�ำงานเชิงรุ กเข้าสู่หมู่บ้านและชุมชน เพื่ออบรม

หลักสูตรเปลี่ยนวิธีคิดสู่เศรษฐกิจ โครงการสนับสนุนสมุดการ
ศึกษาชุด “เศรษฐกิจพอเพียง” (ร่วมกับมูลนิธน
ิ ้อมเกล้าพัฒนา

พิ ม พ์ แ จกจ่ า ยให้ แ ก่ โ รงเรี ย นต� ำ รวจตระเวนชายแดนตาม

พระราชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ) โครงการให้ ค วามรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ผ่ า น

กิ จ กรรมพี่ เ พื่ อ น้ อ ง จากผองเพื่ อ นชาวประกั น และมวลมิ ต ร
ธุรกิจเพื่อสังคม เป็นต้น

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่บริษัทฯ มุ่งมั่นในการท�ำนุบ�ำรุ งศาสนา
และสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้
พนักงานได้ปฏิบัติและขัดเกลาจิตใจผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่าง

ต่อเนื่องในวันส�ำคัญทางศาสนา ภายใต้ชมรมพุทธธรรม รวมทั้ง

ยังให้การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาร่วมกับภาคีเครือข่ายมา
อย่างต่ อเนื่องและยั่ งยืน อาทิ โครงการอุ ปสมบทเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตด้วยพระกัมมัฏฐาน โครงการปฏิบัติธรรม (บวช
เนกขัมมภาวนา) โครงการท� ำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา

โครงการบู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ ฌ าปณสถาน วั ด ตะกล่� ำ โครงการ

ปั้ นดิ น ให้ เ ป็ น บุ ญ ร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยพุ ท ธิ ก า กรมราชทั ณ ฑ์

เรือนจ�ำบางขวาง (เพื่อเยียวยาจิตใจผูต
้ ้องขังโทษสูงของเรือนจ�ำ
กลางบางขวางด้วยการปั้ นพระพุทธรู ป) เป็นต้น

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่ดี

แข็งแรง นอกจากผู้สูงอายุแล้วบริษัทฯ ยังขยายกลุ่มเป้าหมาย
ไปยังผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบ

ความห่วงใยและดูแลสังคม ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ

อย่ า งสม่� ำ เสมอและยั่ ง ยื น อาทิ โครงการจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ ก าร

แพทย์ของสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช โครงการศูนย์
ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐานประจ�ำหมู่บ้าน โครงการสุขที่ให้...

เปเปอร์มาเช่เพื่อน้อง สัญจร โครงการจัดท�ำคู่มือหมอชาวบ้าน

โครงการจัดพิมพ์ค่ม
ู อ
ื สุขสูงวัย โครงการวิรย
ิ ะสร้างสุข ปลดทุกข์

ให้ น้ อ ง โครงการวิ ริ ย ะรวมใจ เย็ บ เต้ า สู้ ภั ย มะเร็ ง โครงการ
ปรับปรุ งสนามแบดมินตั น กองพลทหารราบที่ 9 ค่ ายสุรสีห์

เป็ น ต้ น นอกจากนั้ น ยั ง ร่ ว มสนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ เ ป็ น การ
ส่ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนเห็ น ความส�ำ คั ญ ของการออกก�ำ ลั ง กาย
อาทิ โครงการ Give Charity Run โครงการ Run for Life ก้าวนี้

ต่อชีวิต และ โครงการศิริราช เดิน-วิ่ งผสานชุมชน ครั้งที่ 11
เป็นต้น
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รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริ ษั ท วิ ริ ย ะประกั น ภั ย จ� ำ กั ด
(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ 4 ท่าน คือ

คณะกรรมการตรวจสอบขอสรุ ปสาระส�ำคั ญของงานที่
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. นายจงศักดิ์ หน่อชูเวช

1. สอบทานรายงานทางการเงิ น คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายจ�ำลอง เหรียญวิจิตร

กรรมการอิสระ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

3. นายสมชาย สวธานุภาพ

กรรมการ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

4. นางนาฏยา โล่ธุวาชัย 		

กรรมการอิสระ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวมั ล ลิ ก า ตติ ย สถาพร ผู้ จั ด การฝ่ า ยตรวจสอบ
ภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิ บัติหน้าที่ ตามขอบเขตที่ คณะ
กรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ก�ำกับ ดูแลตามกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจ
สอบมีการประชุมร่วมกับผูบ
้ ริหารฝ่ายต่างๆ ผูต
้ รวจสอบภายใน
และ ผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวม 12 ครั้ง

ได้สอบทานรายงานการเงินรายไตรมาสและรายงานการเงิน

ประจ�ำปี ร่วมกับผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบ
บัญชี เพื่อให้ม่ันใจว่า งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท�ำขึ้น
อย่ า งถู ก ต้ อ งตามควรในสาระส� ำ คั ญ ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ครบถ้วน และเชื่อถือได้

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน รายงานการตรวจสอบ

ภายใน แนวทางการบริหารความเสีย
่ งและความคืบหน้าของ
การบริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ องค์ ก ร เพื่ อประเมิ น ความ

เพียงพอเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายใน การบริ ห ารความเสี่ ย ง และเพื่ อ ให้ ม่ัน ใจว่ า มี ก าร
ปฏิบัติตามกฎหมาย

3. พิจารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกั นหรือรายการที่ อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นว่ า รายการดั งกล่ าวทุกรายการเป็นรายการที่ สมเหตุ

สมผล และเป็ น ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของ

บริษท
ั ฯ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
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4. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานทางการ

ข้ อ ก� ำ หนดของคณะกรรมการก� ำ กั บ และส่ ง เสริ ม การ

ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีระบบ

ทันเหตุการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้สอดคล้องกับ

ประกอบธุรกิจประกันภัย

5. พิ จ ารณาประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยรวมและรายบุคคล เพื่อให้ม่ันใจว่าการปฏิบต
ั ิ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และมีผลการปฏิบต
ั ิงาน
ที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติท่ีดี

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และค่าตอบแทนผูส
้ อบบัญชี

เงินของบริษัทฯ มีการแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่อง

อย่ า งเป็ น สาระส� ำ คั ญ มี ก ารบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งอย่ า ง
เหมาะสม มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและมี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่
สอดคล้องกับระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

						
วันที่ 14 มีนาคม 2562

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูส
้ อบบัญชีในปีท่ีผา่ นมา ซึ่งผลเป็นที่พอใจ และได้พจ
ิ ารณา

ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี กับสอบทานคุณสมบัติของ

ผู้สอบบัญชีแล้ ว เห็นว่ าถูกต้ องตามหลั กเกณฑ์ ส�ำนั กงาน
คณะกรรมการก� ำ กั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ

ประกั น ภั ย คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ เ สนอต่ อ คณะ
กรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี

ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผูส
้ อบบัญชีของบริษัทฯ ส�ำหรับ
ปี 2562 พร้อมทั้งค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และเสนอ

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ น�ำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

(นายจงศักดิ์ หน่อชูเวช)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้อมูลอื่น

ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบงบการเงิ น ของบริ ษั ท วิ ริ ย ะประกั น ภั ย

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย

เงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบ

รายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงาน

จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวั นเดี ยวกัน รวมถึ งหมายเหตุซึ่ งประกอบด้ วย

สรุ ปนโยบายการบัญชีท่ีส�ำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ข้ า พเจ้ า เห็ น ว่ า งบการเงิ น ข้ า งต้ น นี้ แ สดงฐานะการเงิ น ของ
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�ำเนินงานและกระแส

เงินสดส�ำหรับปีส้น
ิ สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้ าได้ ปฏิ บัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี

ข้อมูลซึ่งรวมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
ประจ�ำปีจะถูกจัดเตรียมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีน้ี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น
และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบ
การเงิน คือการอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดท�ำแล้ว
และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบ
การเงินหรือกับความรู้ท่ี ได้ รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้ า

หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขด
ั ต่อข้อเท็จจริงอัน

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ

เป็นสาระส�ำคัญหรือไม่

ข้าพเจ้ า ข้าพเจ้ ามีความเป็นอิ สระจากบริษัทตามข้อก�ำหนด

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการ

วิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกีย
่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ

สื่อสารเรื่องดั งกล่ าวกั บผู้มีหน้าที่ ในการก�ำกั บดูแลและขอให้

ของผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ การตรวจสอบงบการเงิ น ในรายงานของ
จรรยาบรรณของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี ท่ี ก� ำ หนดโดยสภา

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ
ซึ่งเป็นไปตามข้อก� ำหนดเหล่ านี้ ข้าพเจ้ าเชื่อว่ าหลั กฐานการ

สอบบั ญ ชี ท่ี ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ เพี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อ ใช้ เ ป็ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้อง

ท�ำการแก้ไข
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการ
ก�ำกับดูแลต่องบการเงิน

สมเหตุสมผลคื อความเชื่อมั่นในระดั บสูงแต่ ไม่ได้ เป็ นการรับ

ผูบ
้ ริหารมีหน้าที่รบ
ั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงิน

จะสามารถตรวจพบข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระ

เหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิ น และรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายในที่ ผู้ บ ริ ห าร
พิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ประกันว่าการปฏิบต
ั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจาก
การทุ จ ริ ต หรื อ ข้ อ ผิ ด พลาดและถื อ ว่ า มี ส าระส� ำ คั ญ เมื่ อ คาด
การณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ

รายการหรื อ ทุ ก รายการรวมกั น จะมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการจั ดท� ำงบการเงิ น ผู้ บริห ารรับ ผิ ดชอบในการประเมิน

ในการตรวจสอบของข้ า พเจ้ า ตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี

ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

ความสามารถของบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่อง
การใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้
บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่
สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้ มี ห น้ า ที่ ในการก� ำ กั บ ดู แ ลมี ห น้ า ที่ ในการสอดส่ อ งดู แ ล
กระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ การตรวจสอบ
งบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่ างบการเงิ นโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขด
ั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบ

บัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง

ข้าพเจ้าได้ใช้ดล
ุ ยพินจ
ิ และการสังเกตและสงสัยเยีย
่ งผูป
้ ระกอบ

•

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงาน
ตามวิ ธี ก ารตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย ง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม เพื่ อเป็ น เกณฑ์ ใ นการแสดงความเห็ น ของ

ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน

เป็ น สาระส� ำ คั ญ ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการทุ จ ริ ต จะสู ง กว่ า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจ

เกีย
่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน

การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธก
ี ารตรวจสอบที่เหมาะสม
กั บสถานการณ์ แต่ ไม่ใช่เพื่อวั ตถุประสงค์ ในการแสดง

ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
•

•

ของบริษัท

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผบ
ู้ ริหาร

•

ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน

โดยรวม รวมถึ ง การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ว่ า งบการเงิ น แสดง

รายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอ
ข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้ส่ ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ

ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ

ที่ส�ำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตาม

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี

รวมถึงข้อบกพร่องที่มน
ี ย
ั ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหาก

การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร

ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น งานต่ อ เนื่ องของผู้ บ ริ ห ารและจาก

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอน

ที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ที่ มีสาระส�ำคั ญที่ เกี่ ยวกั บเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี

อาจเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ ความ

สามารถของบริ ษั ท ในการด� ำ เนิ น งานต่ อ เนื่ องหรื อ ไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ
้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มส
ี าระส�ำคัญ

ข้ า พเจ้ า ต้ อ งกล่ า วไว้ ใ นรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ข อง
ข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการ

(ชาญชัย สกุลเกิดสิน)

เพี ย งพอ ความเห็ น ของข้ า พเจ้ า จะเปลี่ ย นแปลงไป

เลขทะเบียน 6827

รั บ จนถึ ง วั น ที่ ใ นรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ข องข้ า พเจ้ า

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด

เงิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ถ้ า การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วไม่

ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก
่ ับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจ
เป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

กรุ งเทพมหานคร

14 มีนาคม 2562

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย
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บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(บาท)
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

4

1,822,571,328

1,369,655,855

5, 17

4,096,128,833

4,011,676,430

รายได้จากการลงทุนค้างรับ		

249,491,846

249,683,460

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

7

455,369,469

402,143,528

ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ		

69,907,805

8,248,615

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

สินทรัพย์ลงทุน				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์

6, 19, 20

62,715,220,364

59,297,200,006

เงินให้กู้ยืม 		

162,228,680

253,269,621

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 		

932,301,972

859,088,567

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 		

53,738,278

63,495,196

711,719,440

588,619,036

71,268,678,015

67,103,080,314

สินทรัพย์อ่ ืน
รวมสินทรัพย์

หมายเหุตประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

17
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บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(บาท)
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

			

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

7, 17

28,971,613,554

27,906,282,356

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ		

337,367,651

314,569,389

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		

88,880,390

129,794,595

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 		

565,545,495

512,565,544

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

8

3,507,233,568

3,274,088,895

หนี้สินอื่น		

9

1,868,472,483

1,735,325,891

35,339,113,141

33,872,626,670

รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น

10			

ทุนจดทะเบียน		

2,000,000,000

2,000,000,000

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว		

2,000,000,000

2,000,000,000

ก�ำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
		

ทุนส�ำรองตามกฎหมาย

11

200,000,000

200,000,000

		

ส�ำรองอื่น

11

1,070,000

1,070,000

ยังไม่ได้จัดสรร		

18,164,251,381

17,225,142,618

15,564,243,493

13,804,241,026

รวมส่วนของเจ้าของ

35,929,564,874

33,230,453,644

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

71,268,678,015

67,103,080,314

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

หมายเหุตประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

11, 14

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย
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บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(บาท)
หมายเหตุ
			

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561

2560

37,922,148,156

36,192,956,485

รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ		

17

หัก เบี้ยประกันภัยต่อ		

(622,477,219)

(540,738,745)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ		

37,299,670,937

35,652,217,740

ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มจากปีก่อน		

(1,145,809,575)

(1,564,786,083)

บวก (หัก) ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้จาก				
การประกันภัยต่อเพิ่ม (ลด) จากปีก่อน 		

11,826,577

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ		

36,165,687,939

34,057,838,104

รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ		

193,387,227

165,948,497

รายได้จากการลงทุนสุทธิ		

1,243,837,056

1,187,080,925

ก�ำไรจากเงินลงทุน 		

242,188,958

186,874,200

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม		

(425,054,131)

525,566,817

รายได้อ่ ืน		

210,481,491

190,069,195

37,630,528,540

36,313,377,738

รวมรายได้

หมายเหุตประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(29,593,553)
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บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(บาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ
			

2561

2560

ค่าใช้จ่าย				
ค่าสินไหมทดแทน

13, 17

หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ		

22,744,102,407
(304,450,080)

20,541,985,790
(97,897,776)

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ		

22,439,652,327

20,444,088,014

ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ		

6,088,367,103

6,104,011,520

13

3,441,357,791

3,094,817,241

12, 13, 17

4,311,240,810

4,142,247,589

ค่าใช้จ่ายอื่น		

740,561

190,663

36,281,358,592

33,785,355,027

ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้		

1,349,169,948

2,528,022,711

14

197,034,112

440,174,168

1,152,135,836

2,087,848,543

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ

หมายเหุตประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(บาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ
			

2561

2560

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่ก�ำหนดไว้

(16,283,841)

(38,792,751)

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�ำไรหรือ				
		 ขาดทุนในภายหลัง

14

3,256,768
(13,027,073)

		

7,758,550
(31,034,201)

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย		

2,200,003,084

(1,337,056,109)

ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�ำไรหรือ				
		 ขาดทุนในภายหลัง

14

(440,000,617)

267,411,222

		

1,760,002,467

(1,069,644,887)

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้

1,746,975,394

(1,100,679,088)

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

2,899,111,230

987,169,455

57.61

104.39

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  (บาท)

หมายเหุตประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

15
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บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

(บาท)

องค์ประกอบ
่ ของส่วน
อืน
ของเจ้าของ

ก�ำไรสะสม
ทุนเรือนหุน
้
่ อกและ
ทีอ
ช�ำระแล้ว

ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

ทุนส�ำรอง
่
อืน

ยังไม่ได้
จัดสรร

การ
่ นแปลง
เปลีย
ในมูลค่า
ยุตธิ รรมสุทธิ
ของเงิน
่ ขาย
ลงทุนเผือ

รวมส่วน
ของ
เจ้าของ

ส�ำหรับปีสน
้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

2,000,000,000 200,000,000 1,070,000 15,168,328,276 14,873,885,913 32,243,284,189

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�ำหรับปี								
ก�ำไรสุทธิ		

-

-

-

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		

-

-

-

รวมก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�ำหรับปี		

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

2,087,848,543

- 			 2,087,848,543

(31,034,201) (1,069,644,887) (1,100,679,088)
2,056,814,342

(1,069,644,887)

987,169,455

2,000,000,000 200,000,000 1,070,000 17,225,142,618 13,804,241,026 33,230,453,644

หมายเหุตประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

(บาท)

องค์ประกอบ
่ ของส่วน
อืน
ของเจ้าของ

ก�ำไรสะสม
หมาย
เหตุ

ทุนเรือนหุน
้
่ อกและ
ทีอ
ช�ำระแล้ว

ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

ทุนส�ำรอง
่
อืน

ยังไม่ได้
จัดสรร

การ
่ นแปลง
เปลีย
ในมูลค่า
ยุตธิ รรมสุทธิ
ของเงิน
่ ขาย
ลงทุนเผือ

รวมส่วน
ของ
เจ้าของ

ส�ำหรับปีสน
้ิ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 1 มกราคม 2561

2,000,000,000 200,000,000 1,070,000 17,225,142,618 13,804,241,026 33,230,453,644

รายการกับผูถ
้ ือหุน
้ ที่บน
ั ทึกโดยตรง
เข้าส่วนของเจ้าของ								
การจัดสรรส่วนทุนให้ผถ
ู้ ือหุน
้ 								
เงินปันผลให้ผถ
ู้ ือหุน
้ ของบริษัท

16

-

-

-

(200,000,000)

-

(200,000,000)

-   

-   

-   

(200,000,000)

-   

(200,000,000)

ก�ำไรสุทธิ		

-

-

-

1,152,135,836

-

1,152,135,836

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		

-

-

-

(13,027,073)

1,760,002,467

1,746,975,394

-   

-   

-   

1,139,108,763

1,760,002,467

2,899,111,230

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผถ
ู้ ือหุน
้
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

รวมก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2,000,000,000 200,000,000 1,070,000 18,164,251,381 15,564,243,493 35,929,564,874

หมายเหุตประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(บาท)
หมายเหตุ
			

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับ 		

37,799,215,862

35,867,034,297

เงินสดจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ		

(189,353,946)

(160,816,054)

ดอกเบี้ยรับ		

549,585,846

514,089,425

เงินปันผลรับ		

693,611,340

648,746,648

รายได้จากการลงทุนอื่น		

42,358

296,728

รายได้อ่ ืน		

207,893,479

188,946,368

ค่าสินไหมทดแทน 		

(22,839,931,036)

(21,760,280,795)

ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ 		

(6,083,378,452)

(6,036,437,777)

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น		

(3,441,357,791)

(3,094,817,241)

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน		

(4,126,506,989)

(3,819,549,082)

ค่าใช้จ่ายอื่น		

(13,182)

ภาษีเงินได้จ่าย		

(441,547,493)

(345,902,227)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์		

(2,624,270,049)

2,380,545,950

-

เงินให้กู้ยืม 		

90,895,101

92,620,288

เงินฝากสถาบันการเงิน		

1,223,876,727

(6,159,700,811)

818,761,775

(1,685,224,283)

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		

47,724,476

37,519,359

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		

(187,477,461)

(118,794,637)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		

(26,093,317)

(31,731,408)

(165,846,302)

(113,006,686)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
หมายเหุตประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

(บาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ
			

2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

16

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(200,000,000)

-

(200,000,000)

               -

452,915,473

(1,798,230,969)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม		

1,369,655,855

3,167,886,824

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,822,571,328

1,369,655,855

หมายเหุตประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4
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บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ

สารบัญ

1

ข้อมูลทั่วไป

2

เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน

3

นโยบายการบัญชีท่ีส�ำคัญ

4

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

6

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

7

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

8

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

9

หนี้สินอื่น

10

ทุนเรือนหุ้น

11

ส�ำรอง

12

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

13

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

14

ภาษีเงินได้

15

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

16

เงินปันผล

17

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

18

การจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงินและประกันภัย

19

หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส�ำรองวางไว้กับนายทะเบียน

20

ทรัพย์สินที่มีข้อจ�ำกัดและภาระผูกพัน

21

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

22

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

23

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

24

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย
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บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562

1.

ข้อมูลทั่วไป
บริษท
ั วิรย
ิ ะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษท
ั ”) เป็นนิตบ
ิ ค
ุ คลทีจ
่ ด
ั ตัง้ ขึน
่ ยูจ
่ ดทะเบียนเป็นส�ำนักงานใหญ่
้ ในประเทศไทย และทีอ
ตั้งอยู่เลขที่ 121/14-29 121/32 121/37-38 121/50 121/55 121/63-65 121/86-87 121/94 และ 121/102-104

อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 3-7 9 12 14 18-19 30 34 และ 38-39 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บุคคลในตระกูลวิริยะพันธุ์ (ถือหุ้นร้อยละ 29) (31 ธันวาคม 2560: ร้อยละ 33) บริษัท

วิริยะพรอพเพอร์ต้ี จ�ำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 40) และบริษัท เมืองโบราณ จ�ำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 10) ซึ่งบริษัททั้งสองแห่งเป็น
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

บริษัทด�ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับประกันวินาศภัย

2.

เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย สภาวิชาชีพ
บัญชีฯ นอกจากนี้ งบการเงินยังได้จด
ั ท�ำขึน
้ ตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดท� ำและยื่นงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับผลการด� ำเนินงานของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้ มีการออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ่งมีผลบังคั บใช้ต้ั งแต่ รอบระยะเวลาบัญชีท่ี

เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่น้ัน มีผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทในบางเรื่อง ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ
ส�ำคัญต่องบการเงิน

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ข้างต้นยังมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุงและออกใหม่ซ่ึงยังไม่มผ
ี ลบังคับใช้ในงวดปัจจุบน
ั และบริษัทไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวในการ

จัดท�ำงบการเงินก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ท่ีเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ของบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 24
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บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
รายการ

เกณฑ์การวัดมูลค่า

หนี้สินผลประโยชน์ท่ีก�ำหนดไว้

มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของภาระผู ก พั น ตามผลประโยชน์ ท่ี ก� ำ หนดไว้ ซ่ึ ง ได้ เ ปิ ด เผยใน

เงินลงทุนเพื่อค้าและเผื่อขาย
		

มูลค่ายุติธรรม

หมายเหตุข้อ 3 (ฎ)

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานและน�ำเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด� ำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน
ทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อ

สมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน
รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติท่ีใช้ในการจัดท�ำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที่ส�ำคัญซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยส�ำคัญที่เป็นเหตุให้ต้อง

มีการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส
้ น
ิ ภายในปีบญ
ั ชีสิน
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุข้อ 7

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยประกอบด้วย ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายและส�ำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ โดยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่รายงานได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 7
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กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการก�ำหนดข้อสมมติของส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
บริษัทก�ำหนดส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามข้อมูลประสบการณ์ของบริษัท ข้อสมมติท่ีใช้ใน
การประมาณการมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ ผ ลลั พ ธ์ ข องประมาณการหนี้ สิ น เพี ย งพอและครอบคลุ ม หนี้ สิ น ที่ เ กิ ด จากสั ญ ญา
ประกันภัยเท่าที่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความไม่แน่นอนในการตั้งประมาณการหนี้สินส�ำหรับค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนสุดท้าย
อาจมีผลแตกต่างอย่างเป็นสาระส�ำคัญกับหนี้สินที่ได้ต้ังอยู่เดิม

ประมาณการหนี้ สิ น ประมาณขึ้ น ณ วั น ที่ ร ายงาน ส� ำ หรั บ ประมาณการค่ า สิ น ไหมทดแทนที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง หมด

ณ วั นที่ รายงานไม่ว่าจะได้ รับรายงานหรือไม่ก็ตาม รวมถึ งค่ าใช้จ่ายในการจั ดการค่ าสินไหมทดแทน หักด้ วยจ�ำนวนเงิน
ที่จ่ายแล้ว

บริษัทได้ใช้หลายวิธีการทางสถิติในการจัดท� ำข้อสมมติท่ีหลากหลายรวมเข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการประมาณการค่าสินไหม
ทดแทนทั้งหมด

วิธี Chain-Ladder เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์อัตราการพัฒนาของค่าสินไหมทดแทนในอดีต และการเลือกอัตราการพัฒนา
ของค่าสินไหมทดแทนขึ้นอยู่กับรู ปแบบการพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนในอดีต โดยอัตราการพัฒนาของค่าสินไหม
ทดแทนที่ถูกเลือกนั้นถูกน�ำมาใช้ค�ำนวณค่าสินไหมทดแทนแบบสะสมส�ำหรับแต่ละปีอุบัติเหตุ

วิธี Bornhuetter-Ferguson เป็นประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ โดยการรวมความเสียหายที่ได้รับรายงานจริงและ

ค่าประมาณของพัฒนาการของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตเข้าด้วยกัน ค่าประมาณการพัฒนาของความเสียหายใน
อนาคตนี้จะขึ้นอยู่กับความเสียหายที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้น และอั ตราพัฒนาการของมูลค่ าความเสียหายที่ เลื อกของแต่ ละปี

อุ บั ติ เ หตุ การประมาณการทั้ ง สองค่ า จะถู ก น� ำ มารวมกั น โดยการใช้ สู ต รที่ ใ ห้ ก ารถ่ ว งน้� ำ หนั ก บนการประมาณการจาก
ประสบการณ์มากขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านไป
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสุทธิขึ้นอยูก
่ ับการเปลี่ยนแปลงในข้อ

สมมติท่ีจะส่งผลกระทบต่อระดับของหนีส
้ น
ิ ซึ่งข้อสมมติท่ีสง่ ผลกระทบส�ำคัญคือ อัตราส่วนการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน
โดยการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขึน
่ บ
ั ระดับการเปลีย
่ นแปลงของอัตราส่วนการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนของปีอุบต
ั ิเหตุ
้ อยูก

ล่าสุด
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2561
่ นแปลง
การเปลีย
ในข้อสมมติ

หนี้สินเพิ่ มขึ้น
(ลดลง)

(ร้อยละ)
อัตราส่วนการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน

ก�ำไรและส่วนของ
เจ้าของเพิ่ มขึ้น
(ลดลง)

(พันบาท)

ของปีอุบัติเหตุล่าสุด

-2

(478,729)

478,729

ของปีอุบัติเหตุล่าสุด

+2

476,174

(476,174)

อัตราส่วนการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน

2560
่ นแปลง
การเปลีย
ในข้อสมมติ

้ ินเพิ่ มขึ้น
หนีส
(ลดลง)

(ร้อยละ)
อัตราส่วนการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน

ก�ำไรและส่วนของ
เจ้าของเพิ่ มขึ้น
(ลดลง)

(พันบาท)

ของปีอุบัติเหตุล่าสุด

-2

(404,585)

404,585

ของปีอุบัติเหตุล่าสุด

+2

392,832

(392,832)

อัตราส่วนการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน

การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบั ญ ชี แ ละการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของบริ ษั ท หลายข้ อ ก� ำ หนดให้ มี ก ารวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมทั้ ง สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ทาง
การเงินและไม่ใช่ทางการเงิน

บริ ษั ท ก� ำ หนดกรอบแนวคิ ด ของการควบคุ ม เกี่ ย วกั บ การวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม กรอบแนวคิ ด นี้ ร วมถึ ง กลุ่ ม ผู้ ป ระเมิ น มู ล ค่ า ซึ่ ง มี
ความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยส�ำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3

การวั ดมูลค่ ายุ ติธรรมที่ เกิ ดขึ้ นประจ� ำส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้ สินทางการเงิ น ถูกจั ดประเภทในระดั บที่ แตกต่ างกั นของล� ำดั บ

ชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า นิยามของระดับต่าง ๆ มีดังนี้
•

ข้อมูลระดับ 1

			

เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่าง
เดียวกัน
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•

ข้อมูลระดับ 2

เป็นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ส�ำหรับสินทรัพย์

•

ข้อมูลระดับ 3

เป็นข้อมูลส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถ

			
			

นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
สังเกตได้)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการและข้อสมมติท่ีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 18

3.

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
นโยบายการบัญชีท่ีน�ำเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่�ำเสมอส�ำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

สินทรัพย์และหนี้สน
ิ ที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลง
ค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นก�ำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีน้ัน

(ข) การจัดประเภทของสัญญา
สั ญ ญาประกั น ภั ย คื อ สั ญ ญาที่ อ ยู่ ภ ายใต้ เ งื่ อนไขซึ่ ง บริ ษั ท รั บ ความเสี่ ย งด้ า นการรั บ ประกั น ภั ย ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ จากผู้ เ อา
ประกันภัยโดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณ์

ที่เอาประกันภัย) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย เมื่อสัญญาถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแล้ว สัญญาจะ
ยังคงเป็นสัญญาประกันภัยจนกว่าสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดสิ้นสุดหรือสิ้นผลบังคับ

(ค) การรับรู้และการวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช�ำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการช�ำระหนี้ในอนาคตของ
ลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจ�ำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
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ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
บริษัทบันทึกบัญชีส�ำรองค่าสินไหมทดแทนเมื่อได้รับแจ้งการเรียกชดเชยจากผู้เอาประกันอย่างเป็นทางการ โดยบันทึกตาม

มูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่ประเมินโดยฝ่ายสินไหมทดแทนหรือบริษัทประเมินความเสียหายภายนอกแล้วแต่
กรณี และบริษัทได้ต้ังส�ำรองส�ำหรับค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังมิได้รายงานให้บริษัททราบ (Incurred but not yet
reported) ซึ่งถูกประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต
ส�ำรองเบี้ยประกันภัย
ส�ำรองเบี้ยประกันภัยประกอบด้วยส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้และส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่ส้ินสุด
ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
บริษัทได้ส�ำรองเงินส่วนหนึ่งของรายได้เบี้ยประกันเป็นส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ดังนี้
•

ประกันอัคคีภัย ภัยทางทะเลและขนส่ง

-

วิธีเฉลี่ยเป็นรายวันจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

•

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (เฉพาะเที่ยว)

-

เต็มจ�ำนวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบเก้าสิบวันย้อนหลัง

		

•

		

•

(ตัวเรือ) รถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด		
ประกันภัยการเดินทาง

-

			

ประกันอิสรภาพ		

-

					

(วิธีเศษหนึ่งส่วนสามร้อยหกสิบห้า)

เต็มจ�ำนวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์
ยังมีผลคุ้มครองอยู่ไม่เกิน 180 วัน

ร้อยละ 70 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิของกรมธรรม์ท่ียังมีผล
คุ้มครองอยู่

ส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่ส้ินสุด
ส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเป็นจ�ำนวนเงินของการประมาณการที่ดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน

ระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนใน
อดีตโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต

ส�ำรองความเสี่ยงภั ยที่ ยังไม่ส้ินสุดจะถูกรับรู้ในงบการเงิน ในกรณีท่ีส�ำรองความเสี่ยงภั ยที่ยังไม่ส้ินสุดมากกว่าส�ำรองเบี้ย
ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

เบี้ยประกันภัยรับ และเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
เบี้ยประกันภัยรับ รับรู้เป็นรายได้ตามวันที่ท่ีมีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยสุทธิจากเบี้ยประกันภัยต่อและยกเลิก
เบี้ยประกันภัยรับต่อรับรู้เป็นรายได้เมื่อบริษัทได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยรับสุทธิและการเปลี่ยนแปลงในส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือ
เป็นรายได้ และรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนตลอดระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์
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ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีท่ีเกิดรายการ
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทน ประกอบด้ วย ค่าสินไหมทดแทนและค่ าใช้จ่ายในการจั ดการค่ าสินไหมทดแทนในระหว่ างปี และการ
เปลี่ยนแปลงในประมาณการของส�ำรองค่าสินไหมทดแทน หักด้วยรับคืนจากมูลค่าซากและการรับคืนอื่น (ถ้ามี) และหักด้วย
ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ ค่าสินไหมทดแทนรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดรายการ
การประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากการท�ำสัญญาประกันภัยต่อแสดงแยกจากสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และ
ค่าใช้จ่ายจากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกัน เพราะการจัดให้มีการประกันภัยต่อไม่ได้เป็นการลดภาระของบริษัทจากภาระ
ผูกพันโดยตรงที่มีต่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย

ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงในราคาทุน
เบี้ยประกันภัยต่อ การเปลี่ยนแปลงในส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้จากการประกันภัยต่อ รายได้ค่าจ้างและ

ค่าบ�ำเหน็จ และค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิด
รายการ

สินทรัพย์หรือหนี้สินจากการประกันภัยต่อรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งแสดงภายใต้รายการสินทรัพย์จากการประกันภัย
ต่อ ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ และเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ ทั้งนี้ยอดสุทธิสามารถแสดงในงบแสดงฐานะการเงินได้ก็ต่อ

เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการน�ำมาหักกลบลบกัน และตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายช�ำระด้วยยอดสุทธิ หรือรับช�ำระรายการ
สินทรัพย์หรือจ่ายช�ำระรายการหนี้สินไปพร้อมกัน

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และ
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง

(จ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้า แสดงในมูลค่ายุติธรรม ก�ำไรหรือ
ขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
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ตราสารหนี้ซ่ึงบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบก�ำหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด เงินลงทุนที่จะถือ
จนครบก�ำหนดแสดงในราคาทุนตัดจ�ำหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซ้ ือมา
กับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ท่ีเหลือ

ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบ
ก�ำหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และ

การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็นตัวเงิน บันทึก

โดยตรงในส่วนของเจ้าของ ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก�ำไร
หรือขาดทุน เมื่อมีการตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก�ำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของโดยตรงเข้า

ี ัตราดอกเบี้ย
ก�ำไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธอ
ที่แท้จริง

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน
การจ�ำหน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินสุทธิท่ีได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก�ำไรหรือขาดทุนสะสม
จากการตีราคาหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของ จะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน

ในกรณีท่ีบริษัทจ�ำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การค�ำนวณต้นทุนส�ำหรับเงินลงทุนที่จ�ำหน่ายไปและเงินลงทุนที่
ยังถืออยู่ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้�ำหนักปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ท้ังหมด

(ฉ) เงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืมแสดงด้วยยอดเงินต้น
บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากระยะเวลาค้างช�ำระและมูลค่าหลักประกัน

(ช) ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์
ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์แสดงมูลค่าตามยอดคงค้างตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิจากดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้หักด้วยค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

บริษัทตั้งค่าเผื่อหนีส
้ งสัยจะสูญเป็นจ�ำนวนเท่ากับผลเสียหายที่จะเกิดขึน
้ จากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนีไ้ ม่ได้โดยการวิเคราะห์
ประวั ติการช�ำระหนี้และการคาดการณ์เกี่ ยวกั บการช� ำระหนี้ในอนาคต โดยจะประมาณค่ าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณ

ร้อยละ 2 ของยอดลูกหนี้เช่าซื้อคงเหลือหลังหักดอกผลจากการเช่าซื้อที่ยังไม่เกิดขึ้น ลูกหนี้จะถูกตัดจ�ำหน่ายบัญชีเมื่อทราบ
ว่าเป็นหนี้สูญ
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(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การรับรู้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดินวัดมูลค่าด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ท่ีกิจการก่อสร้างเอง

รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ันอยู่ใน

สภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้งั ของสินทรัพย์และต้นทุน
การกู้ยม
ื ส�ำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิซ
ั ให้ถือว่า
์ อฟต์แวร์ซ่งึ ไม่สามารถท�ำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิซ
์ อฟต์แวร์น้น

ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่ ว นประกอบของรายการที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ แ ต่ ล ะรายการที่ มี อ ายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ไ ม่ เ ท่ า กั น ต้ อ งบั น ทึ ก แต่ ล ะ
ส่วนประกอบที่มีนัยส�ำคัญแยกต่างหากจากกัน

ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจ�ำหน่ายกับ
มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุน

ของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ�ำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อม
บ�ำรุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ�ำจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุน
ในการเปลี่ยนแทนอื่นหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุน ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
อาคาร				

20

ปี

ระบบไฟฟ้าและน้�ำประปา			

5

ปี

ส่วนปรับปรุ งอาคาร				

ยานพาหนะ				

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน (ไม่รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์)

20

5 และ 7

5, 7 และ 10

ปี

ปี

ปี
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อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค�ำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีผลรวมจ�ำนวนปีท้ังหมด 3 และ 5 ปี
บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง
วิธก
ี ารคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนทุกสิน
ั ชีและปรับปรุงตาม
้ รอบปีบญ
ความเหมาะสม

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ท่ีบริษัทซื้อมาและมีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและ
ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์
ที่สามารถระบุได้ท่ีเกี่ยวข้องกัน และค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ�ำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่ าตั ดจ� ำหน่ายรับรู้ในก� ำไรหรือขาดทุนโดยวิ ธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่วนใหญ่จะสะท้ อนรู ปแบบที่ คาดว่ าจะได้ รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์น้ันตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจ�ำหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่ จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่ คาดว่ าจะได้ รับประโยชน์ส� ำหรับปีปัจจุ บันและ
ปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์				

5 และ 10 ปี

วิธีการตัดจ�ำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และ
ปรับปรุ งตามความเหมาะสม

(ญ) การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้ รับการทบทวน ณ ทุกวั นที่ รายงานว่ ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้ อยค่ าหรือไม่ ในกรณีท่ี มี
ข้อบ่งชี้จะท�ำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดสูง
กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย
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เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของเจ้าของ และมีความชัดเจนว่า

สินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของเจ้าของจะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับ
กับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในก� ำไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซ้ ือกับมูลค่า

ยุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในก�ำไรหรือ
ขาดทุน

การค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ รับคื นของหลั กทรัพย์ท่ี ถือไว้ จนกว่ าจะครบก�ำหนดที่ บันทึ กโดยวิ ธีราคาทุนตั ดจ�ำหน่าย ค� ำนวณโดย
การหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินส�ำหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย ค�ำนวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณ
ั ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบน
ั โดยใช้อัตราคิดลดก่อนค�ำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่า
การกระแสเงินสดที่จะได้รบ

ที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ ส�ำหรับสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดกระแส
ิ ารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบ
ั คืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ท่ก
ี อ
่ ให้เกิดเงินสดที่สน
ิ ทรัพย์
เงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อ่ ืน ให้พจ
นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และ
การเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน ส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึก

โดยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่ายและตราสารหนี้ท่ีจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในก�ำไรหรือ

ขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรง
ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ท่ีออก
รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการ

ที่ ใช้ในการค� ำนวณมูลค่ าที่ คาดว่ าจะได้ รับคื น ขาดทุนจากการด้ อยค่ าจะถูกกลั บรายการเพียงเท่ าที่ มูลค่ าตามบัญชีของ

สินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�ำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่ามาก่อน

(ฎ) ผลประโยชน์ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก�ำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่
พนักงานได้ท�ำงานให้กับบริษัท
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โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกำ� หนดไว้ถูกค�ำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�ำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิด
ลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การค�ำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ท่ีก�ำหนดไว้น้ันจัดท�ำเป็นประจ�ำทุกปี โดยวิธค
ี ิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณ

การไว้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ท่ีก�ำหนดไว้สุทธิ ก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที บริษัทก�ำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ท่ีก�ำหนดไว้

สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยค� ำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ใน

หนี้สินผลประโยชน์ท่ีก�ำหนดไว้สุทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก�ำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การบริการในอดีต หรือ ก�ำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนทันที บริษัทรับรู้ก�ำไรและ
ขาดทุนจากการจ่ายช�ำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานท�ำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระ หาก

บริ ษั ท มี ภ าระผู ก พั น ตามกฎหมายหรื อ ภาระผู ก พั น โดยอนุ ม านที่ จ ะต้ อ งจ่ า ยอั น เป็ น ผลมาจากการที่ พ นั ก งานได้ ท� ำ งาน
ให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ฏ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

อั นเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดี ตซึ่งสามารถประมาณจ� ำนวนของภาระผูกพันได้ อย่างน่าเชื่อถื อ และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�ำระภาระผูกพันดังกล่าว

(ฐ) รายได้
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง บริษัทระงับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับส�ำหรับเงินให้กู้ยืมที่ค้างช�ำระ
ดอกเบี้ยเกินก�ำหนด 6 เดือนนับจากวันที่ครบก�ำหนดช�ำระ

เงินปันผลรับบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย
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รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
บริษัทบันทึกรายได้จากสัญญาเช่าซื้อโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง บริษัทระงับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เช่าซื้อ

ที่ค้างช�ำระค่างวดเกินกว่า 6 งวดขึ้นไป หรือกรณีมีข้อบ่งชี้ว่าลูกหนี้จะไม่สามารถช�ำระหนี้ได้แล้ว บริษัทจะหยุดรับรู้รายได้
จากลูกหนี้รายนั้นทันที

(ฑ) ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีท่ีเกิดรายการ
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีได้รับตาม

ั ญาเช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้อง
สัญญาเช่า จะรับรูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิน
้ ตามสัญญาตลอดอายุสญ
น�ำมารวมค�ำนวณจ�ำนวนเงินขั้นต่�ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
รายจ่ายทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในท�ำนองเดียวกันบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น

(ฒ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวด

ปัจจุ บันและภาษี เงินได้ รอการตั ดบัญชีรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเว้ นแต่ ในส่วนที่ เกี่ยวกับรายการที่ รับรู้โดยตรงในส่วนของ
เจ้าของหรือก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช�ำระหรือได้รับช�ำระ โดยค� ำนวณจากก�ำไรหรือขาดทุนประจ�ำปีท่ีต้อง

เสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีท่ีเกี่ยวกับ
รายการในปีก่อน ๆ

ภาษี เงินได้ รอการตั ดบัญชีบันทึ กโดยค� ำนวณจากผลแตกต่ างชั่วคราวที่ เกิดขึ้นระหว่ างมูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์และ

หนี้สินและจ�ำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว
ต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและ

รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษีและผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
การร่วมค้า หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการที่บริษัทคาดว่าจะ
ได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�ำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ส้ินรอบระยะเวลาที่รายงาน
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตรา
ภาษีท่ีประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการก� ำ หนดมู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ ข องงวดปั จ จุ บั น และภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี บริ ษั ท ต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบของ

สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท�ำให้จ�ำนวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องช�ำระ บริษัทเชื่อว่าได้ต้ัง

ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส�ำหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง

การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน
และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะท�ำให้บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดย
ขึ้นอยูก
่ ับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงิน
ได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่
จะน�ำสินทรัพย์ภาษี เงิ นได้ ของงวดปัจจุ บันมาหักกลบกั บหนี้สินภาษี เงิ นได้ ของงวดปัจจุ บันและภาษี เงิ นได้ น้ีประเมินโดย
หน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส�ำหรับหน่วยภาษีเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก� ำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี

จ�ำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว ก�ำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตต้องพิจารณา ถึงการกลับ
รายการผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ก�ำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุ งการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว

ที่พจ
ิ ารณาจากแผนธุรกิจของบริษัทแล้วอาจมีจ�ำนวนไม่เพียงพอที่จะบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ท้ังจ�ำนวน สินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ณ) ก�ำไรต่อหุ้น
บริษัทแสดงก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�ำหรับหุ้นสามัญ ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรของผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริษัท ด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายระหว่างปี

4.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

			
2561
เงินสดในมือและเช็ครอเรียกเก็บ
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก�ำหนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นก�ำหนดระยะเวลา
เงินลงทุนระยะสั้น
รวม

(พันบาท)
2560

158,048

197,036

1,364,935

1,072,620

299,588
1,822,571

100,000
1,369,656
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5.

เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เบี้ยประกันภัยค้างรับแยกตามอายุ มีดังนี้

			
		

2561

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ

3,578,174

(พันบาท)
2560
3,459,971

เกินก�ำหนดช�ำระ			
ไม่เกิน 30 วัน

379,190

357,986

31 วัน ถึง 60 วัน

146,366

127,634

61 วัน ถึง 90 วัน

24,082

41,546

91 วัน ถึง 1 ปี

34,422

55,668

3,014

997

4,165,248

4,043,802

เกินกว่า 1 ปี
รวม 		
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

(69,119)
4,096,129

(32,126)
4,011,676

ส�ำหรับเบีย
้ ประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์

ที่เกี่ยวข้องส�ำหรับการเก็บเบีย
้ ประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่าก�ำหนดช�ำระ บริษัทอยู่ในระหว่างการติดตามหรือด�ำเนินการ

ตามกฎหมายเป็นกรณีไป

			
2561
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับปี (กลับรายการ)

36,993

(พันบาท)
2560
(23,920)
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6.

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

(พันบาท)
2561
ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย

ก�ำไร
ที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

ขาดทุน
ที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

มูลค่า
ยุติธรรม

เงินลงทุนเพื่อค้า
ตราสารทุน

5,642,142

5,317,002

หน่วยลงทุน

500

2,926

5,642,642

5,319,928

รวม		

(533,223)
(533,223)

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

บวก ผลก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ					
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม					
ของเงินลงทุนเพื่อค้า
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า

4,786,705				
10,429,347				

		
เงินลงทุนเผื่อขาย					
ตราสารทุน

1,957,145

19,592,296

(143,162)

21,406,279

หน่วยลงทุน

49,026

7,804

(1,634)

19,607

2,006,171

19,600,100

(144,796)

21,425,886

รวม		

บวก ผลก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ					
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม					
ของเงินลงทุนเผื่อขาย
หัก

ค่าเผื่อการด้อยค่า

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

19,455,304
(35,589)
21,425,886				

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด					
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

3,326,216				

ตราสารหนี้ภาคเอกชน

1,453,018				

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีระยะเวลาครบ					
ก�ำหนดเกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา
รวม		

25,940,675				
30,719,909				
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วิ ริ ย ะประกั น ภั ย

บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(พันบาท)
2561
ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย
หัก

ขาดทุน
ที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

ก�ำไร
่ ังไม่
ทีย
เกิดขึ้นจริง

มูลค่า
ยุติธรรม

ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ					
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ					
เงินลงทุนจากการเปลี่ยนประเภท					
เงินลงทุน

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด

(525)
30,719,384				

เงินลงทุนทั่วไป					
ตราสารทุน

229,044

หัก

(88,441)

ค่าเผื่อการด้อยค่า

รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

140,603
62,715,220		
(พันบาท)
2560
ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย

ก�ำไร
ที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

ขาดทุน
ที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

มูลค่า
ยุติธรรม

เงินลงทุนเพื่อค้า					
ตราสารทุน

5,023,385

5,486,416

หน่วยลงทุน

500

3,437

5,023,885

5,489,853

รวม		

(277,658)
(277,658)

10,232,143
3,937
10,236,080

บวก ผลก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ					
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม					
ของเงินลงทุนเพื่อค้า
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า
		

5,212,195				
10,236,080				

76

รายงานประจำ � ปี 2561

บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(พันบาท)
2560
ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย

ก�ำไร
่ ังไม่
ทีย
เกิดขึ้นจริง

ขาดทุน
ที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

มูลค่า
ยุติธรรม

เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารทุน

1,888,145

17,323,491

(74,250)

19,137,386

หน่วยลงทุน

49,106

7,104

(1,044)

19,577

1,937,251

17,330,595

(75,294)

19,156,963

รวม		

บวก ผลก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ					
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม					
ของเงินลงทุนเผื่อขาย
หัก

ค่าเผื่อการด้อยค่า

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

17,255,301		
(35,589)			
19,156,963				

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด					
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน

2,469,664				
130,000				

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีระยะเวลาครบ					
ก�ำหนดเกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา
รวม		
หัก

27,164,551				
29,764,215				

ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ					
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ					
เงินลงทุนจากการเปลี่ยนประเภท				
เงินลงทุน

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด

(661)			
29,763,554				

		
เงินลงทุนทั่วไป					
ตราสารทุน

229,344			

หัก

(88,741)			

ค่าเผื่อการด้อยค่า

รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

140,603
59,297,200

1,058,018

ตราสารหนี้ภาคเอกชน

295,000

660,026

1 ปี ถึง 5 ปี

100,000

15,000

เกิน 5 ปี

1,453,018

3,326,216

รวม

-

2,042,189

1 ปี

30,000

402,370

1 ปี ถึง 5 ปี

100,000

25,105

เกิน 5 ปี

2560
ครบก�ำหนด

130,000

2,469,664

รวม

(พันบาท)

28,449,883

24,740,675
2,155,026

1,200,000
115,000

-

30,719,909

25,940,675

29,206,740

27,164,551

432,370

-

125,105

-

29,764,215

27,164,551

จากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
28,449,883

2,154,501

(525)

(525)

115,000 30,719,384 29,206,740

-

431,709

(661)

(661)
125,105 29,763,554

-

เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน									

ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ									

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้

หัก

รวม		

3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�ำหนดเกินกว่า									

2,651,190

ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด

1 ปี

2561
ครบก�ำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนดจ�ำแนกตามระยะเวลาครบก�ำหนดมีดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย
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หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

ส่วนแบ่งหนี้สิน
ของผู้เอา
ประกันภัยต่อ

2561

สุทธิ

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

ส่วนแบ่งหนี้สิน
ของผู้เอา
ประกันภัยต่อ

2560

สุทธิ

(พันบาท)

ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี

การเปลี่ยนแปลงประมาณการและข้อสมมติในการค�ำนวณ

ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี

ณ วันที่ 1 มกราคม

ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

8,138,322

(22,200,700)

57,302

22,062,920

8,218,800

28,971,614

รวม

7.1

20,833,292

8,138,322

57,302

8,081,020

ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

รวมส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

-

- ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้ว

(188,185)

280,753

(17,702)

(304,450)

(146,786)

(455,369)

(267,184)

(188,185)

(17,702)

(170,483)

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

8,218,800

(21,154,171)

-

19,930,418

9,442,553

27,906,282

19,687,482

8,218,800

-

8,218,800

(146,786)

232,617

-

(97,898)

(281,505)

(402,144)

(255,358)

(146,786)

-

(146,786)

8,072,014

(20,921,554)

-

19,832,520

9,161,048

27,504,138

19,432,124

8,072,014

-

8,072,014

ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย							

ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและ							

ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น

7.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

78
รายงานประจำ � ปี 2561

19,687,482
37,922,148
(36,776,338)
20,833,292

ณ วันที่ 1 มกราคม

เบี้ยประกันภัยรับระหว่างปี

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ระหว่างปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

7.2 ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

(267,184)

610,651

(622,477)

(255,358)

ส่วนแบ่งหนี้สิน
ของผู้เอา
ประกันภัยต่อ

2561

20,566,108

(36,165,687)

37,299,671

19,432,124

สุทธิ

19,687,482

(34,628,170)

36,192,956

18,122,696

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

(255,358)

570,332

(540,739)

(284,951)

ส่วนแบ่งหนี้สิน
ของผู้เอา
ประกันภัยต่อ

2560

19,432,124

(34,057,838)

35,652,217

17,837,745

สุทธิ

(พันบาท)

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย
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(65,038,477) (19,094,039) (18,378,641) (19,557,703)

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม

19,610,627				

22,812,707

166,648,910

ก่อนการประกันภัยต่อ*

รวมส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
8,127,803

449,634

403,599

(21,265,131) (15,636,750) (158,970,741)

21,668,730

ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้							

52,924

19,610,627

7,678,169

20,166

18,398,807

18,398,807					

18,437,144

7,175,957

13,987

19,108,026

65,050,013

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์
11,536

19,108,026						

สี่ปีถัดไป			

รวม			

19,125,726

สามปีถัดไป			

รวม

21,668,730			

22,812,707

2561

19,135,407

19,903,274

21,723,561

2560

สองปีถัดไป			

18,808,827

20,502,148

2559

19,875,191

19,751,003

2558

หนึ่งปีถัดไป			

2557
20,571,148

ก่อนปี 2557

(พันบาท)

ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ		

ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

7.3.1 ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

7.3 ตารางพั ฒนาการค่าสินไหมทดแทน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

80
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(56,572,950) (17,609,886)

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม

19,903,274

21,723,561

153,397,983

7,941,427

* ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนค�ำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งได้รวมประมาณการรับคืนจากมูลค่าซากและการสวมสิทธิ์ ซึ่งบริษัทจะรับรู้จ�ำนวนเงินดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้นจริง

ก่อนการประกันภัยต่อ*

รวมส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

449,868

617,136

ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้							

74,062

(18,363,082) (19,286,138) (14,985,941) (145,906,424)

18,437,144

7,491,559

37,299

(19,088,427)

19,125,726

19,125,726					

18,437,144			

6,737,620

3,454

17,613,340

56,594,938

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์
21,988

17,613,340						

สี่ปีถัดไป			

รวม			

17,615,936

19,135,407

19,903,274			

สามปีถัดไป			

รวม
21,723,561		

2560

17,605,184

18,808,827

20,502,148

2559

สองปีถัดไป			

19,875,191

19,751,003

2558

18,060,064

20,571,148

2557

หนึ่งปีถัดไป			

2556
18,389,578

ก่อนปี 2556

(พันบาท)

ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ		

ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย

81

(63,426,302) (18,985,268) (18,282,760) (19,369,075) (21,032,289) (15,494,142) (156,589,836)

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม

19,421,903

22,523,513

164,079,820

รวมส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสุทธิ*

7,939,618

449,634

369,393

21,401,682

ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้							

52,828

19,421,903

7,489,984

19,850

18,302,610

18,302,610					

18,340,871

7,029,371

13,486

18,998,754

63,431,358

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์
5,056

18,998,754						

สี่ปีถัดไป			

รวม			

19,016,455

สามปีถัดไป			

รวม

21,401,682			

22,523,513

2561

19,025,409

19,706,168

21,495,795

2560

สองปีถัดไป			

18,708,432

20,373,389

2559

19,761,186

19,674,624

2558

หนึ่งปีถัดไป			

2557
20,440,988

ก่อนปี 2557

(พันบาท)

ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ		

ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

7.3.2 ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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17,505,133

54,901,230
(54,897,937)

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม

18,340,871

7,788,657

* ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนค�ำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งได้รวมประมาณการรับคืนจากมูลค่าซากและการสวมสิทธิ์ ซึ่งบริษัทจะรับรู้จ�ำนวนเงินดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้นจริง

รวมส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสุทธิ*

602,448

449,868

73,381

150,965,652

ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้							

36,798

21,495,795

(19,103,720) (14,876,380) (143,626,863)

19,706,168

7,338,789

3,454

(17,501,679) (18,979,657) (18,267,490)

19,016,455

19,016,455		

18,340,871				

6,619,415

3,293

17,505,133						

สี่ปีถัดไป			

รวม			

17,507,713

19,025,409

19,706,168			

สามปีถัดไป			

รวม
21,495,795		

2560

17,496,610

18,708,432

20,373,389

2559

สองปีถัดไป			

19,761,186

19,674,624

2558

17,948,090

20,440,988

2557

หนึ่งปีถัดไป			

2556
18,257,805

ก่อนปี 2556

(พันบาท)

ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ		

ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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8.

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม  มีดังนี้
(พันบาท)

		

2561

2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

1,341,168

1,219,410

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(4,848,402)

(4,493,499)

สุทธิ

(3,507,234)

(3,274,089)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้
(พันบาท)
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2561

ก�ำไร
หรือ
ขาดทุน

ก�ำไร
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561
(หมายเหตุ 14)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

24,998

(87)

-

24,911

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

57,652

8,328

-

65,980

1,034,248

95,000

-

1,129,248

ส�ำรองเบี้ยประกันภัย

ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น					
แต่ยังไม่ได้รับรายงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

-

7,920

-

7,920

102,512

7,340

3,257

113,109

1,219,410

118,501

3,257

1,341,168

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า					
ยุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเพื่อค้า

1,042,439

(85,098)

-

957,341

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า					
ยุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย

3,451,060

-

440,001

3,891,061

รวม

4,493,499

(85,098)

440,001

4,848,402

สุทธิ

(3,274,089)

203,599

(436,744)

(3,507,234)
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บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(พันบาท)
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2560

ก�ำไร
หรือ
ขาดทุน

ก�ำไร
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
(หมายเหตุ 14)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

25,026

(28)

-

24,998

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

59,001

(1,349)

-

57,652

ส�ำรองเบี้ยประกันภัย

948,448

85,800

-

1,034,248

88,278

6,476

7,758

102,512

1,120,753

90,899

7,758

1,219,410

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า					
ยุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเพื่อค้า

937,353

105,086

-

1,042,439

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า					
ยุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย

3,718,472

-

(267,412)

3,451,060

รวม

4,655,825

105,086

(267,412)

4,493,499

สุทธิ

(3,535,072)

(14,187)

275,170

(3,274,089)

9.

หนี้สินอื่น

(พันบาท)
2561

2560

ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จค้างจ่าย

672,334

668,636

เจ้าหนี้นายหน้าและตัวแทน

200,462

219,549

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย

112,066

99,247

เบี้ยจ่ายเกินนายหน้าและตัวแทน

279,481

280,543

เงินสมทบค้างจ่าย

177,403

166,262

อื่น ๆ		

426,726

301,089

1,868,472

1,735,326

รวม
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10.

ทุนเรือนหุ้น

(บาท)
มูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น

(พันหุ้น/พันบาท)
2561
จ�ำนวนหุ้น

2560
จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวนหุ้น

จ�ำนวนเงิน

ทุนจดทะเบียน			
ณ วันที่ 1 มกราคม			
- หุ้นสามัญ

100

20,000

2,000,000

20,000

2,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม						
-  หุ้นสามัญ

100

20,000

2,000,000

20,000

2,000,000

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว						
ณ วันที่ 1 มกราคม						
- หุ้นสามัญ

100

20,000

2,000,000

20,000

2,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม						
-  หุ้นสามัญ

11.

100

20,000

2,000,000

20,000

2,000,000

ส�ำรอง
ส�ำรองประกอบด้วย

การจัดสรรก�ำไร
ส�ำรองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ� ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส�ำรอง (“ส�ำรอง
ตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ำรองดังกล่าวมี
จ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส�ำรองนี้จะน�ำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
ส�ำรองอื่น
ส�ำรองอื่นจัดสรรตามมติของผู้ถือหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์ท่ัวไปของบริษัท
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่ า งจากการเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น เผื่ อ ขายแสดงในส่ ว นของเจ้ า ของประกอบด้ ว ยผลรวมการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า

87

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย
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12.

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

(พันบาท)

		

2561

ค่าใช้จ่ายพนักงาน

2,420,155

2,279,765

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์

1,145,979

1,084,239

ค่าภาษีอากร

18,482

16,745

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)

42,530

(2,688)

684,095

764,187

4,311,241

4,142,248

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่น
รวม

13.

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

2560

(พันบาท)
หมายเหตุ

2561

2560

กรรมการและผู้บริหารส�ำคัญ
เงินเดือน ค่าแรง โบนัส และค่าตอบแทนกรรมการ		

132,463

127,926

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน		

5,235

6,670

137,698

134,596

รวม		

17

พนักงานอื่น				
เงินเดือน ค่าแรง และโบนัส		

3,162,081

2,989,450

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน		

48,063

40,336

รวม			

3,210,144

3,029,786

รวม

3,347,842

3,164,382

14.

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่รบ
ั รูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุน

(พันบาท)
หมายเหตุ

2561

2560

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน
ส�ำหรับปีปัจจุบัน		

400,633

425,987

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว
รวม

8

(203,599)
197,034

14,187
440,174
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ภาษีเงินได้ที่รบ
ั รูใ้ นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(พันบาท)
2561
ก่อนภาษี

รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ทางภาษี

2560
สุทธิ
ภาษี

ก่อนภาษี

(หมายเหตุ 8)

รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ทางภาษี

สุทธิ
ภาษี

(หมายเหตุ 8)

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ							
ของเงินลงทุนเผื่อขาย							
31 ธันวาคม

19,455,304

(3,891,061) 15,564,243 17,255,301 (3,451,060) 13,804,241

1 มกราคม

17,255,301

(3,451,060) 13,804,241 18,592,358 (3,718,472) 14,873,886

เปลี่ยนแปลงระหว่างปี

2,200,003

(440,001) 1,760,002 (1,337,057)

267,412 (1,069,645)

ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่							
ของผลประโยชน์พนักงานที่ก�ำหนดไว้ 							
31 ธันวาคม

(1,649)

1 มกราคม

14,635
(16,284)

เปลี่ยนแปลงระหว่างปี

330

(1,319)

14,635

(2,927)

11,708

(2,927)

11,708

53,427

(10,685)

42,742

3,257

(13,027)

(38,792)

7,758

(31,034)

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง
2561
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้		

2560
(พันบาท)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

1,349,170		

(พันบาท)

2,528,023

จ�ำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล					
ของประเทศไทย

20

269,834

20

505,605

รายได้ท่ีได้รับยกเว้นทางภาษี		

(70,204)		

(64,839)

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		

12,741		

14,441

ค่าใช้จ่ายที่ใช้สิทธิทางภาษีได้เพิ่ม		

(15,337)		

(15,033)

รวม

15

197,034

17

440,174

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เหลืออัตราร้อยละ 20 ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
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15.

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้ นฐาน
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค�ำนวณจากก�ำไรส�ำหรับปีท่ีเป็นส่วนของ

ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการค�ำนวณดังนี้
		
ก�ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) (พันบาท)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว (พันหุ้น)

2561

2560

1,152,136

2,087,849

20,000

20,000

57.61

104.39

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

16.

เงินปันผล
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก�ำไรเป็น
เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 10 บาท เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 200 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

17.

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท�ำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หากบริษัทมีอ�ำนาจ
ควบคุมหรือควบคุมร่วมกั นทั้ งทางตรงและทางอ้ อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส� ำคั ญต่ อบุ คคลหรือกิ จการในการตั ดสินใจ
ทางการเงิ น และการบริ ห ารหรื อ ในทางกลั บ กั น หรื อ บริ ษั ท อยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม เดี ย วกั น หรื อ อยู่ ภ ายใต้ อิ ท ธิพ ลอย่ า งมี
นัยส�ำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ
ความสัมพันธ์ท่ีบริษัทมีกับผู้บริหารส�ำคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้
ชื่อกิจการ/บุคคล

ประเทศที่
จัดตั้ง/สัญชาติ

ลักษณะความสัมพั นธ์

ไทย

บุคคลที่มีอ�ำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุม

ผู้บริหารส�ำคัญ

		

		

บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จ�ำกัด

ไทย

บริษัท วิริยะพานิช จ�ำกัด

ไทย

บริษัท เมืองโบราณ จ�ำกัด

บริษัท วิริยะพรอพเพอร์ต้ี จ�ำกัด

บริษัท เอส.วี.ที.พร็อพเพอร์ต้ี 2003 จ�ำกัด
บริษัท สินทรัพย์ 1024 จ�ำกัด

บริษัท วิริยะพันธุ์ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด

ไทย
ไทย

ไทย
ไทย
ไทย

กิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึง
กรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะท�ำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและมีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและมีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและมีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและมีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน

มีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
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บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการที่ส�ำคัญกับผู้บริหารส�ำคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้
(พันบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ

รายได้

2561

2560

			

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เบี้ยประกันภัยรับ		

8,793

11,734

ค่าใช้จ่าย				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าสินไหมทดแทน (รับคืน)		
ค่าเช่าและค่าบริการ		

(1,248)
268,588

3,098
262,190

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส�ำคัญ				
ผลตอบแทนระยะสั้น		

132,463

127,926

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน		

5,235

6,670

137,698

134,596

รวม

13

ยอดคงเหลือที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

(พันบาท)
2561

2560

เบีย
้ ประกันภัยค้างรับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จ�ำกัด		

881

898

บริษัท เมืองโบราณ จ�ำกัด		

117

134

บริษัท เอส. วี. ที. พร็อพเพอร์ต้ี 2003 จ�ำกัด		

123

123

บริษัท สินทรัพย์ 1024 จ�ำกัด		

41

-

รวม

1,162

1,155

สินทรัพย์อ่ ืน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท วิริยะพันธุ์ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด		

120,000

-

รวม

120,000

-
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บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(พันบาท)
2561

2560

ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จ�ำกัด		

1,000

4,500

บริษัท เมืองโบราณ จ�ำกัด		

35

6

บริษัท เอส.วี.ที. พร็อพเพอร์ต้ี 2003 จ�ำกัด		

13

112

1,048

4,618

ภายในหนึ่งปี		

288,368

196,025

หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี		

637,152

14,223

หลังจากห้าปี 		

77,051

-

รวม
ภาระผูกพันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าและบริการที่ยกเลิกไม่ได้

รวม

18.

1,002,571

210,248

การจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงินและประกันภัย

18.1 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
บริ ษั ท มี ค วามเสี่ ย งจากการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตามปกติ จ ากการเปลี่ ย นแปลงอั ต ราดอกเบี้ ย และอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า ง
ประเทศ และจากการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดตามสั ญ ญาของคู่ สั ญ ญา บริ ษั ท ไม่ มี ก ารถื อ หรื อ ออกเครื่ อ งมื อ ทางการ
เงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งก�ำไรหรือการค้า

 	

การจัดการความเสีย
่ งเป็นส่วนที่สำ� คัญของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบในการควบคุมให้มค
ี วามสมดุลของระดับความเสีย
่ ง
ที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสีย
่ งและต้นทุนของการจัดการความเสีย
่ ง ฝ่ายบริหารได้มก
ี ารควบคุม

กระบวนการการจัดการความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุม
ความเสี่ยง
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บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

18.2 ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย
บริษัทด�ำเนินธุรกิจหลักคือ การรับประกันภัยโดยการรับโอนความเสีย
่ งภัยจากผูเ้ อาประกันภัยซึ่งเป็นผูม
้ ค
ี วามเสีย
่ งภัยโดยตรง
ผ่านทางการท�ำสัญญาประกันภัย และมีเบี้ยประกันภัยเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนในการรับประกันภัย ความเสี่ยงด้านการประกันภัย
ที่บริษัทได้รับโอนมาจะมีความเสี่ยงหลัก คือ ความไม่เพียงพอของเบี้ยประกันภัยต่อค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกิด

จากการรับประกันภัย ความไม่เพียงพอดังกล่าวสามารถเกิดได้จากความผันผวนของความถี่ (Frequency) และความรุ นแรง
(Severity) ที่เบี่ยงเบนจากข้อสมมติในการค�ำนวณต้นทุนความเสียหายส�ำหรับการก�ำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

บริษัทได้ จัดการความเสี่ยงดั งกล่ าวโดยใช้ข้อมูลทางสถิ ติเป็นพื้นฐานที่ ส�ำคั ญส�ำหรับการพิจารณาการก�ำหนดอั ตราเบี้ย
ประกันภัย การพิจารณารับประกันภัยที่มีการก�ำหนดนโยบายในการต่ออายุ หรือก�ำหนดแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกภัย

ในความเสี่ยงที่ เหมาะสม การปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิ บัติงานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิ บัติงาน และการควบคุมต้ นทุน

ค่าสินไหมทดแทนให้เหมาะสมเพื่อให้บริษัทสามารถรักษามาตรฐานการให้บริการด้านสินไหมทดแทนโดยไม่ส่งผลกระทบ
กับพันธสัญญาที่มอบให้ไว้กับลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังให้ความส�ำคัญกับการส�ำรองเพื่อความเสี่ยงภัยและส�ำรองค่าสินไหม
ทดแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่เสมอ

ความเสี่ยงทางด้านการรับประกันภัยที่ส�ำคัญของบริษัท คือ การกระจุกตัวของหน่วยเสี่ยงภัยต่อมหันตภัย (Catastrophe

Exposure Accumulation) เช่น มหันตภัยธรรมชาติ ภัยก่อการร้าย เป็นต้น บริษัทจึงได้มีการจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญ ดังนี้
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง: ตามนโยบายการรับประกันภัยดังกล่าวข้างต้น บริษัทท�ำการประเมินถึงความเสี่ยงที่บริษัทจะมี

		
		

โอกาสรับเข้ามา (Assumed Risk) และก�ำหนดข้อก�ำหนดการรับประกันของภัยที่สามารถกระจุกตัวได้ (Accumulation
Control)

- การจัดการความเสี่ยง: บริษัทได้จัดโครงสร้างการกระจายอ�ำนาจการรับประกันภัยให้เหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะ

		

		
		

ของการรับการเสี่ยงภัยในแต่ละประเภทของบริษัท โดยมีการก�ำหนดอ�ำนาจด�ำเนินการในการพิจารณารับประกันภัยใน

เชิงปริมาณ เช่น การจัดแบ่งอ�ำนาจการรับประกันภัยตามทุนประกันภัย และประเภทของความเสี่ยงภัยให้แก่เจ้าหน้าที่
แต่ละระดับ ให้มีอ�ำนาจสอดคล้องกับสัญญาประกันภัยต่อที่มีอยู่ในแต่ละปี

บริษัทได้ตระหนักถึงเรื่องการจัดสรรการประกันภัยต่อที่ดีจะสามารถแบ่งเบาภาระความเสีย
่ งของบริษัทจากการรับประกันภัย

ได้ ทั้งนี้บริษัทมีความมุ่งหมายที่จะให้ผลการด�ำเนินการและอัตราความเสียหายมีความผันผวนต่�ำ และผลตอบแทนที่บริษัท
จะได้รับก็ต้องมีความเหมาะสมด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้ มีการทบทวนนโยบายการประกั นภั ยต่ อให้ เหมาะสมกั บแผนธุ รกิ จ และปริมาณความเสี่ยงที่ รับอยู่
ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้การโอนความเสี่ยงโดยการประกันภัยต่อในแต่ละปีน้ันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
ความเสีย
่ งเกี่ยวกับการกระจุกตัวของการรับประกันภัย
การกระจุกตัวของความเสีย
่ งจากหนีส
้ น
ิ สัญญาประกันภัยก่อนและหลังการประกันภัยต่อแยกตามประเภทของการรับประกันภัย
ที่ส�ำคัญ มีดังนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(พันบาท)
2561

2560

ก่อนการ
ประกันภัยต่อ

สุทธิ

ก่อนการ
ประกันภัยต่อ

สุทธิ

ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย					
รถยนต์

7,593,669

7,570,715

7,837,185

7,809,068

เบ็ดเตล็ด

431,138

270,026

262,973

168,481

อื่น ๆ		

113,515

109,396

118,642

94,465

8,138,322

7,950,137

8,218,800

8,072,014

18,005,375

17,955,008

17,186,929

17,142,373

2,145,023

2,003,754

1,866,568

1,729,905

682,894

607,346

633,985

559,846

20,833,292

20,566,108

19,687,482

19,432,124

รวม
ส�ำรองเบีย
้ ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด
อื่น ๆ		
รวม

18.3 การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษัท คือการจัดให้มโี ครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม การด�ำรงไว้ซ่งึ ความสามารถ
ในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการด� ำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามข้อก� ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทประกันภัยต่อ และ
ผูท
้ ่ีมส
ี ว่ นได้เสียอื่นและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการบริษัทได้มก
ี ารก�ำกับดูแลผลตอบแทนจากการ
ลงทุน ซึ่งบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด�ำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของ

ทั้งนี้ ตามที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้รับประกันภัยถูกก�ำหนด
ให้ต้องด�ำรงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต่�ำไว้ท่ีร้อยละ 140 ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทที่จะต้องรักษาระดับ

เงินกองทุนให้มากกว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว

18.4 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่มีผลกระทบต่อ

รายได้ดอกเบี้ยจากการลงทุน ซึ่งประกอบด้วยการลงทุนประเภทระยะสั้นและระยะยาวโดยมีผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ย

ลอยตัวและคงที่ บริษัทได้บริหารความเสี่ยงจากการลงทุน โดยค�ำนึงถึงความเสี่ยงจากการลงทุนควบคู่กับความเหมาะสมของ
ผลตอบแทนจากการลงทุนนั้น
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สินทรัพย์ทางการเงินที่ส�ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จัดตามประเภทของอัตราดอกเบีย
้ ได้ดังนี้
(พันบาท)
2561
้
อัตราดอกเบีย
้ ลง
ปรับขึน
ตามอัตรา
ตลาด

2560

อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

้
อัตราดอกเบีย
้ ลง
ปรับขึน
ตามอัตรา
ตลาด

299,588

158,048

1,822,571

1,072,620

อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่

ไม่มี
ดอกเบี้ย

100,000

197,036

รวม

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

1,364,935

1,369,656

เงินลงทุนในหลักทรัพย์									
ตราสารทุน

-

-

หน่วยลงทุน

-

-

และรัฐวิสาหกิจ

-

3,325,691

ตราสารหนีภ
้ าคเอกชน

-

1,453,018

31,972,803 31,972,803

-

-

23,033

-

-

-

3,325,691

-

2,469,003

-

2,469,003

-

1,453,018

-

130,000

-

130,000

23,033

29,510,132 29,510,132
23,514

23,514

ตราสารหนีร้ ฐ
ั บาล
		

เงินฝากสถาบันการเงินที									
่
		

ครบก�ำหนดเกินกว่า 									

		

3 เดือน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด้มา

เงินให้กย
ู้ ม
ื
รวม

103,385

25,940,675

-

25,940,675

58,844

-

162,229

1,468,320 31,077,816 32,153,884 64,700,020

117,501

27,164,551

-

27,164,551

135,769

-

253,270

1,190,121 29,999,323 29,730,682 60,920,126

เครื่องมือทางการเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่จัดแบ่งตามระยะเวลานับจากวันที่รายงานถึงวันที่ท่ีมีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหม่หรือวันที่ครบก�ำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ได้ดังนี้
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2561
ภายใน 1 ปี

เกิน 1 ปี

รวม

(พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

299,588

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)

-

299,588

1.74

เงินลงทุนในหลักทรัพย์					
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

2,651,190

674,501

3,325,691

1.79

ตราสารหนี้ภาคเอกชน

1,058,018

395,000

1,453,018

2.16

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�ำหนด					
เกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา
เงินให้กู้ยืม
รวม

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

2560
ภายใน 1 ปี

เกิน 1 ปี

รวม

(พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

100,000

-

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)

100,000

1.40

เงินลงทุนในหลักทรัพย์					
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน

2,042,189

426,814

2,469,003

1.65

-

130,000

130,000

5.38

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�ำหนด					
เกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา
เงินให้กู้ยืม
รวม

27,164,551

-

27,164,551

1.63
7.03

95,272

40,497

135,769

29,402,012

597,311

29,999,323

96

รายงานประจำ � ปี 2561

บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

18.5 ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศดังนี้

(พันบาท)
2561

2560

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา			
เงินลงทุนในหุ้นทุน		

67,671

67,671

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มค
ี วามเสีย
่ ง

67,671

67,671

18.6 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช�ำระหนี้แก่บริษัท ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบ
ก�ำหนด

ฝ่ายบริหารได้ก�ำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสีย
่ งทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสม่�ำเสมอ โดยการวิเคราะห์

ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่กระจุก

ตัวอย่างเป็นสาระส�ำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่รายงาน อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าจ�ำนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะ
เกิดผลเสียหายที่มีสาระส�ำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระส�ำคัญ เนื่องจากผู้เอาประกันภัยของ
บริษัทกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของเงินให้ก้ย
ู ม
ื ไม่มีสาระส�ำคัญ เนื่องจากบริษัทพิจารณาให้ก้ย
ู ืมแก่ผู้ประกอบการหลายราย

ที่กระจายอยู่ในหลายหมวดอุตสาหกรรมและกระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย หลักทรัพย์ท่ีน�ำมาจ�ำนองประกัน
หนี้มีมูลค่าคาดว่าเพียงพอที่บริษัทจะได้รับช�ำระหนี้

ตามกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร บริษัทได้จัดการความเสี่ยงจาก
คู่สัญญา (Counter Parties) ด้านการประกันภัยต่อที่ไม่สามารถจ่ายหนี้สินได้ ซึ่งอาจเกิดจากการล้มละลายของคู่สัญญา หรือ
การปฏิเสธการจ่ายสินไหมทดแทนของคู่สัญญา บริษัทมีการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
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1) บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ โดยส�ำหรับผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ บริษัทใช้การ

		

จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นน�ำของต่างประเทศ ซึ่งจะต้องมีระดับ

		

ของอัตราความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) ล่าสุด ซึ่งจะต้องมีอัตราความเพียงพอของเงินกองทุน

		

		

ความน่าเชื่อถือตามที่บริษัทก�ำหนดไว้ และส�ำหรับประกันภัยต่อในประเทศ บริษัทพิจารณาถึงความเหมาะสมของระดับ

ตามที่บริษัทก�ำหนดไว้

2) บริษัทมีการประเมินนโยบายรับประกั นภั ย ความมั่ นคงของบริษัทประกั นภั ยต่ อต่ างๆ จากการวิ เคราะห์ ฐานะทาง

		

		

การเงิน ขนาดของเงินกองทุนและความมั่นคงของเงินกองทุน (เช่น ผู้ถือหุ้น ลักษณะ Portfolio ผลประกอบการที่

ผ่านมา) และนโยบายทางด้านสินไหมทดแทน รวมถึงการติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวและทิศทางอย่างต่อเนื่อง

3) บริษัทมีการควบคุมมิให้มีความเสี่ยงการกระจุกตัวกับผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่งมากจนเกินไป โดยควบคุมไม่ให้

		

		

		

บริษัทรับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่งมีการรับงาน (รวมทุก Portfolio) เกินกว่าจ�ำนวนที่บริษัทก�ำหนดไว้ และกระจาย

ความเสี่ยงให้กับผู้รับประกันภัยต่อรายอื่น ๆ โดยการประเมินความสามารถการรับประกันตามหลักเกณฑ์และความ

สัมพันธ์ระยะยาวของผู้รับประกันภัยต่อรายนั้น ๆ

18.7 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องโดยการรักษาระดั บของเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดและ
สินทรัพย์ลงทุนให้เพียงพอต่อการด�ำเนินงานของบริษัท และเพื่อท�ำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
การวิเคราะห์หนี้สินจากส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสุทธิท่ีคาดว่าจะครบก�ำหนดช�ำระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

(พันบาท)
2561

2560

ไม่เกิน 1 ปี		

7,135,580

7,203,391

เกินกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี		

812,650

866,740

เกินกว่า 5 ปี		

1,907

1,883

7,950,137

8,072,014

รวม
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18.8 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
บริษัทแสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส
้ น
ิ ทางการเงินรวมถึงล� ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน สรุปได้ดังนี้
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ซึ่งได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายได้จากการ

ลงทุนค้างรับ เบี้ยประกันภัยค้างรับ ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ ตั๋วสัญญาใช้เงินที่จะถือจนครบก�ำหนด เงินฝากสถาบัน
การเงินที่ครบก�ำหนดเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วันที่ได้มา ลูกหนี้อ่ ืน เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ และเจ้าหนี้อ่ ืนมีมูลค่าใกล้เคียง
กับมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ ายุ ติธรรมของตราสารหนี้ท่ี จะถื อจนครบก� ำหนด ยกเว้ นตั๋ วสัญญาใช้เงินที่ จะถื อจนครบก� ำหนดและเงินฝากสถาบัน

การเงินที่ครบก�ำหนดเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วันที่ได้มา ก�ำหนดโดยใช้ราคา ณ สิ้นวันท�ำการสุดท้ายของปีท่ีเผยแพร่ในสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด อ้างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ

บริษัทที่ลงทุน

มูลค่ ายุ ติธรรมของเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ประมาณโดยวิ ธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอั ตรา
ดอกเบี้ยปัจจุบันที่ปรับด้วยข้อมูลทางด้านสินเชื่อของลูกหนี้แต่ละรายและอายุสัญญาคงเหลือ

บริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ส�ำหรับหน่วยลงทุนโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ สิ้นวันท�ำการสุดท้ายของงวดที่
เผยแพร่โดยบริษัทจัดการกองทุน

บริษัทรับรู้การโอนระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น ทั้งนี้ไม่มีการโอน
ระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

18.8.1  สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

31 ธันวาคม 2561					
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินลงทุนในหลักทรัพย์					
เงินลงทุนเพื่อค้า

10,425,921

3,426

-

10,429,347

เงินลงทุนเผื่อขาย

21,425,859

27

-

21,425,886

31 ธันวาคม 2560					
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินลงทุนในหลักทรัพย์					
เงินลงทุนเพื่อค้า

10,232,143

3,937

-

10,236,080

เงินลงทุนเผื่อขาย

19,156,936

27

-

19,156,963

18.8.2  สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)
มูลค่าตาม
บัญชี

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

31 ธันวาคม 2561			
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์						
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนทั่วไป

30,719,384

-

30,731,614

140,603

-

-

1,276,989

30,731,614
1,276,989

31 ธันวาคม 2560		
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์						
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนทั่วไป

29,763,554

-

29,786,314

140,603

-

-

1,238,899

29,786,314
1,238,899

1 00
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บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

19.

หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส�ำรองวางไว้กับนายทะเบียน

19.1 บริษัทได้ น� ำเงิ นลงทุนในตราสารหนี้วางเป็ นประกั นกั บนายทะเบียนเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติประกั นวิ นาศภั ย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนี้

(พันบาท)
2561
ราคาตาม
บัญชี

พันธบัตรรัฐบาล

2560
ราคาตรา

14,134

ราคาตาม
บัญชี

14,000

ราคาตรา

14,178

14,000

19.2 บริษัทได้น�ำเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากประจ� ำ และใบรับเงินฝากเป็นเงินส�ำรองวางไว้กับนายทะเบียนเพื่อให้เป็นไป

ตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการวางเงิน
ส�ำรองส�ำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 ดังนี้

(พันบาท)
2561
ราคาตาม
บัญชี

2560
ราคาตรา

ราคาตาม
บัญชี

ราคาตรา

พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย

70,041

70,000

70,143

70,000

เงินฝากประจ�ำที่มีระยะเวลาครบ					
ก�ำหนดเกินกว่า 3 เดือนนับแต่					
วันที่ได้มา

-

-

100,000

100,000

ใบรับเงินฝากที่มีระยะเวลาครบ					
ก�ำหนดเกินกว่า 3 เดือนนับแต่					
วันที่ได้มา
รวม

5,050,000

5,050,000

4,650,000

4,650,000

5,120,041

5,120,000

4,820,143

4,820,000
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

20. ทรัพย์สินที่มีข้อจ�ำกัดและภาระผูกพั น
(พันบาท)
2561
(ก)

(ข)

21.

2560

หลักทรัพย์ค้�ำประกันในคดีความของผู้เอาประกันภัย
เงินฝากประจ�ำที่มีระยะเวลาครบก�ำหนดเกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา		

12,808

34,010

รวม

12,808

34,010

เงินฝากประจ�ำที่มีระยะเวลาครบก�ำหนดเกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา		

20,000

20,000

รวม

20,000

20,000

หลักทรัพย์ค้�ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยังไม่ได้เบิกใช้

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดสะสมของเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย มีจ�ำนวนดังนี้
(พันบาท)
2561
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

702,590

2560
607,771

22. ภาระผูกพั นกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
(พันบาท)
2561

2560

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าและบริการที่ยกเลิกไม่ได้
ภายในหนึ่งปี		

229,262

200,346

หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี		

201,567

162,103

หลังจากห้าปี		

12,340

16,016

443,169

378,465

รวม

บริษัทได้ท�ำสัญญาเช่าส�ำนักงาน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสัญญาเช่ายานพาหนะจ� ำนวนหลายสัญญา โดยบริษัทมีภาระ

ผูกพันที่จะจ่ายค่าเช่าและค่าบริการเป็นรายเดือน

1 02

รายงานประจำ � ปี 2561

บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

23. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
(ก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคดีถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนตามปกติของธุรกิจโดยมีทุนทรัพย์รวมเป็น
จ� ำนวนเงิ นประมาณ 903 ล้ านบาท (2560: 892 ล้ านบาท) ทุนประกั นภั ยรวมเป็นจ� ำนวนเงิ นประมาณ 245 ล้ านบาท

(2560: 241 ล้านบาท) เนื่องจากยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลของการพิจารณาคดี อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัท
เชื่อว่าผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคดีถึงที่สุดไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
(ข)

หนังสือรับรองที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 65 ล้านบาท (2560: 76

(ค)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเลตเตอร์ออฟการันตีกับธนาคาร 7 ล้านบาท (2560: 7 ล้านบาท)

ล้านบาท) ได้น�ำไปค้�ำประกันในเรื่องต่าง ๆ

24. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ท่ีเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบที่มี
สาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัท เมื่อน�ำมาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวก�ำหนดให้ถือ
ปฏิบัติกับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้
เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4

สัญญาประกันภัย

2562

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*

การเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน

2563

(ปรับปรุ ง 2561)		

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*

เครื่องมือทางการเงิน

รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า

การแสดงรายการส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน

2563

2562

2563

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

2563

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การช�ำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

2563

ฉบับที่ 16*
ฉบับที่ 19*

หน่วยงานต่างประเทศ

แนวปฏิบัติทางบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับธุรกิจประกันภัย

2563

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 4 ได้ อนุญาตให้ผู้รับประกั นภั ยที่ เข้าเงื่ อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561) ก�ำหนดสามารถยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ

ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงินเป็นการชั่วคราว และ
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บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ให้ผู้รับประกันภัยถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับธุรกิจประกันภัย

แทนส�ำหรับรอบระยะเวลารายงานที่ เริ่มก่ อนวั นที่ 1 มกราคม 2565 หรือก่ อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 17

เรื่อง สัญญาประกันภัย มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ให้หลักการโดยรวมในการรับรู้รายได้ ทั้ งจ� ำนวนที่ รับรู้และช่วงเวลาที่ รับรู้
โดยรายได้จะรับรู้เมื่อ (หรือ ณ วันที่) กิจการส่งมอบการควบคุมสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าด้วยมูลค่าของรายได้ท่ีกิจการ

คาดว่าจะได้รับ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้น� ำมาใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการรับรู้
รายได้ ดังต่อไปนี้
-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

-

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ โฆษณา

-

		

-

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่อง รายได้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาส�ำหรับการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์

และ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

บริษัทได้ประเมินผลกระทบเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เป็น
ครั้งแรกต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทในงวดแรกที่ถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้ให้ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตลอดจน
การรับรู้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

ขณะนี้ ผู้ บ ริ ห ารก� ำ ลั ง พิ จ ารณาถึ ง ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม
เครื่องมือทางการเงินเป็นครั้งแรกต่องบการเงินของบริษัท
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

		

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

		
		

เลขที่ 121/28, 121/65 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์
กรุ งเทพฯ 10400

หมายเลขโทรศัพท์-โทรสาร (ส�ำนักงานใหญ่)

โทรศัพท์ 0 2129 8888

หมายเลขโทรศัพท์แจ้งอุบัติเหตุ

1557

หมายเลขโทรศัพท์ แนะน�ำติชมบริการ

0 2239 1557

เว็บไซต์

www.viriyah.co.th

วันก่อตั้งบริษัท

3 กุมภาพันธ์ 2490

ทุนจดทะเบียน

2,000 ล้านบาท ช�ำระเต็มมูลค่า

ประเภทธุรกิจ

ประกันวินาศภัย

จ�ำนวนพนักงาน

6,291 คน

จ�ำนวนสาขา และศูนย์บริการสินไหม

161 แห่ง

จ�ำนวนศูนย์ซ่อมมาตรฐานในโครงการ

523 ศูนย์ซ่อม

จ�ำนวนตัวแทน/นายหน้า

9,137 คน

ผู้ตรวจสอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด

		

โทรสาร 0 2641 2839, 0 2641 3209

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย

ประเภท
การรับประกันภัย

ประเภท

กรมธรรม์ประเภท

การประกันภัยรถยนต์

• ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

การประกันภัยอัคคีภัย

• ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย

		

• ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส�ำหรับรายย่อย

		

		

• ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

• ประกันอัคคีภัยทั่วไป

การประกันภัยทางทะเล

• ประกันภัยตัวเรือ

		

• ประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ

		

		

• ประกันภัยขนส่งสินค้า

• ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

การประกันภัยอุบัติเหตุ

• ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล-กลุ่ม

		

• ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล-กลุ่ม

		

		

		

		

• ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ค่าชดเชยกระดูกหัก)
• ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ

• ประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออารี

• ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส�ำหรับธุรกิจน�ำเที่ยวและ

			 มัคคุเทศก์
		

• ประกันภัยส�ำหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง

		

• ประกันอุบัติเหตุ (ไมโครอินชัวรันส์) ประเภทต่างๆ

		

		

		

		

• ประกันภัยผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุช่ ือ

• ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์
• ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ V-Travel
• ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางภายในประเทศ

			 ส�ำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
การประกันภัยสุขภาพ

• ประกันภัยมะเร็งทั่วไป

		

• ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล-กลุ่ม

		

		

		

		

• ประกันภัยมะเร็งและอุบัติเหตุส่วนบุคคล

• ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคลอุ่นใจรักษ์

• ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคลเปี่ ยมใจรักษ์
• ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคลสุขใจรักษ์

การประกันภัยทรัพย์สิน

• ประกันภัยโจรกรรม

		

• ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

		

		

• ประกันภัยกระจก

• ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด
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ประเภท

กรมธรรม์ประเภท

การประกันภัยทรัพย์สิน

• ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

		

• ประกันภัยแผ่นป้ายโฆษณา

		

		

		

		

		

		

		

		

• ประกันภัยส�ำหรับเงิน

• ประกันภัยส�ำหรับผู้เล่นกอล์ฟ
• ประกันภัยร้านทอง

• ประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
• ประกันภัยบ้านเปี่ ยมสุข

• ประกันภัยธุรกิจปลอดภัย

• ประกันภัยโจรกรรมรถจักรยานยนต์

• ประกันภัยส่วนต่างมูลค่ารถยนต์ เมื่อรถยนต์สูญหาย

			 หรือเสียหายโดยสิ้นเชิง
การประกันภัยความรับผิด

• ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

		

• ประกันภัยความรับผิดผู้ตรวจสอบอาคาร

		

		

		

• การประกันภัยความรับผิดจากการขนส่งวัตถุอันตราย
• ประกันภัยความรับผิดปั๊ มน้�ำมัน

• ประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

			 จากสินค้าไม่ปลอดภัย
		

• ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์

		

• ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

		

		

		

		

• ประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง

• ประกันภัยความคุ้มครองผู้พักในหอพัก

• ประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเล ประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า
• การประกันภัยความรับผิดของสถานศึกษา

การประกันภัยการสูญเสียทางด้านการเงิน

• ประกันภัยความซื่อสัตย์

		

• ประกันภัยพิทักษ์ทุน

		

		

		

		

• ประกันภัยค้�ำจุนลูกจ้าง

• ประกันภัยอิสรภาพ ก่อนกระท�ำผิด
• ประกันภัยอิสรภาพ หลังกระท�ำผิด

• ประกันการสูญเสียทางการเงินส�ำหรับสินค้าเช่าซื้อประเภท

			 รถจักรยานยนต์
การประกันภัยด้านวิศวกรรม

• ประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร

		

• ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

		

		

		

		

		

		
อื่น ๆ

• ประกันภัยหม้อก�ำเนิดไอน้�ำ

• ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา
• ประกันภัยเครื่องมือ-เครื่องจักรของผู้รับเหมา
• ประกันภัยวิศวกรรมต่างๆ

• ประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
• ประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก

• ประกันภัยพืชผลจากภัยแล้งโดยใช้ดัชนีน้�ำฝน

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย
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สาขา และ
ศูนย์บริการสินไหม

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ส�ำนักงานใหญ่				
			

ที่อยู่			

โทรศัพท์

โทรสาร

			

121/28, 121/65 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์

0 2129 8888

0 2641 2839

			

กรุ งเทพฯ 10400 		

			

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 		

0 2641 3209		

14 สาขา				

1

สาขา

ที่อยู่			

โทรศัพท์

โทรสาร

สาขากรุ งเกษม

1242 อาคารวิริยะพานิช ถ.กรุ งเกษม

0 2223 0851

0 2621 5487

0 2129 8500

0 2641 3215

		

		
2

สาขากิจกรรมพิเศษ

		
		

แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรู พ่าย

กรุ งเทพฯ 10100

121/55 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 14B

0 2224 0059		

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง		
กรุ งเทพฯ 10400				

0 2641 3594
0 2641 3046

3

สาขาดอนเมือง

675-8 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ล�ำลูกกา

0 2532 3000

0 2532 1369

4

สาขาบางนา

423 อาคารรุ่งแสง ชั้น 3, 5, 6, 7 ถ.บางนา-ตราด

0 2743 6500-7

0 2396 0721

		

		
		

จ.ปทุมธานี 12130			

แขวงบางนา เขตบางนา
กรุ งเทพฯ 10260

5

สาขาบางพลัด

86, 88, 90 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด

0 2880 0008

0 2433 6334		

6

สาขาปากเกร็ด-345

71 หมู่ 6 ถ.สะพานนนทบุรี-บางบัวทอง

0 2149 0713-9

0 2926 0814-5

7

สาขาปู่เจ้าสมิงพราย

258/37 หมู่ 10 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.ส�ำโรงใต้

0 2384 7741-50 0 2384 5275
0 2384 1400-1

0 2384 7740

8

สาขาพระราม 2

613 หมู่ 4 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด�ำ

0 2452 8000

0 2452 8362

		

		

		

		

เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ 10700

0 2424 7100

ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120		

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150		

0 2452 8364

1 08
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สาขา

ที่อยู่			

โทรศัพท์

โทรสาร

สาขารัชดาภิเษก

121/17-20 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 2B

0 2129 7979

0 2641 3913-4

0 2286 6013

0 2286 6010

		
		

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพฯ 10400		

10 สาขาลุมพินี

1024/9 อาคารริมขอบฟ้า ชั้น 1-2

		

กรุ งเทพฯ 10120						

		

11 สาขาวงศ์สว่าง

ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 		

0 2286 6110

22/2 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

0 2910 0710

12 สาขาวิภาวดี

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น M ซอยเฉยพ่วง

0 2273 8240-50 0 2272 2539

		

เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ 10900		

		

		
		

กรุ งเทพฯ 10800				

ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

0 2910 1162
0 2585 9670

13 สาขาสุขสวัสดิ์

330 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก

0 2428 0492-4

0 2428 1297		

14 สาขาสุขาภิบาล 3

231 ถ.รามค�ำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา

0 2136 8699

0 2170 6508

		

		

เขตราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพฯ 10140

เขตสะพานสูง กรุ งเทพฯ 10240

0 2428 1043-5

0 2171 4888

20 ศูนย์บริการสินไหมทดแทน 				

1

ศูนย์บริการสินไหมทดแทน

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

ศูนย์ฯ กรุ งเกษม

1242 ถ.กรุ งเกษม แขวงคลองมหานาค

0 2223 0851

0 2621 5486

		

เขตป้อมปราบศัตรู พ่าย กรุ งเทพฯ 10100

			
2

ศูนย์ฯ กาญจนาภิเษก

116, 118 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ถ.บางแวก

0 2410 3325

0 2410 3376

3

ศูนย์ฯ คลองหลวง

49/57-58 หมู่ 7 ถ.คลองหลวง-บางขัน

0 2153 4800-3

0 2153 4804

4

ศูนย์ฯ ดอนเมือง

675-8 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ล�ำลูกกา

0 2532 3000

0 2532 1453

5

ศูนย์ฯ เทพารักษ์

200/56-57 หมู่1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง

0 2315 2591-5

0 2315 2288

6

ศูนย์ฯ บางนา

423 อาคารรุ่งแสง ชั้น 3, 5, 6, 7 ถ.บางนา-ตราด

0 2743 6500-7

0 2743 6508-11

		

		

		

		

		

แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุ งเทพฯ 10160		

ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

จ.ปทุมธานี 12130

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260

0 2151 7925-6

0 2449 5958

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย
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ศูนย์บริการสินไหมทดแทน

ที่อยู่

โทรศัพท์

7

ศูนย์ฯ บางพลัด

121 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 71 แขวงบางพลัด

เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ 10700		

0 2435 3515-20 0 2880 2620		
0 2433 9632

8

ศูนย์ฯ ปากเกร็ด-345

71 หมู่ 6 ถ.สะพานนนทบุรี-บางบัวทอง

0 2926 0811-3

0 2926 0816

9

ศูนย์ฯ ปู่เจ้าสมิงพราย

258/37 หมู่ 10 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.ส�ำโรงใต้

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 แขวงแสมด�ำ

0 2452 8000

0 2452 8361-3

11 ศูนย์ฯ พัฒนาการ

1009/2 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง

0 2319 9567-75 0 2319 9579

12 ศูนย์ฯ รัชดาภิเษก

121/7 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 2

0 2129 8399

0 2641 2843-4

		

กรุ งเทพฯ 10400

0 2595 4200-4

0 2595 4497

0 2508 2400-5

0 2508 2635

		

		

		

		

		

		

ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150

เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 10250

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

13 ศูนย์ฯ รัตนาธิเบศร์

123/33-38 อาคารปู่ชา-ย่าชุ ชั้นที่ 1

		

จ.นนทบุรี 11000

		

หมู่ 3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี

0 2149 0888

โทรสาร

14 ศูนย์ฯ รามอินทรา

7, 5, 3 ซอยรามอินทรา 34 แยก 1

		

กรุ งเทพฯ 10230

15 ศูนย์ฯ ลาดกระบัง

850/3 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

0 2327 0684-6

0 2327 0687-8

16 ศูนย์ฯ ลุมพินี

1024/9 อาคารริมขอบฟ้า ชั้น 1-2 และ

0 2286 7006

0 2286 6602

		

กรุ งเทพฯ 10120		

		

(ถนนกิ่งแก้ว)

		

ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

เขตลาดกระบัง กรุ งเทพฯ 10520

4 ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

0 2508 2627-30

0 2286 6170

0 2286 7146

17 ศูนย์ฯ วงศ์สว่าง

22 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ

0 2586 0220-8

18 ศูนย์ฯ วิภาวดี

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น M ซอยเฉยพ่วง

0 2272 2511-20 0 2272 2538		

		

กรุ งเทพฯ 10900

		

		

เขตบางซื่อ กรุ งเทพฯ 10800		

ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

0 2586 0229
0 2585 9664
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ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

19 ศูนย์ฯ สุขสวัสดิ์

330 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก

0 2428 0492-4

0 2428 1298

20 ศูนย์ฯ สุขาภิบาล 3

231 ถ.รามค�ำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา

0 2136 8699

0 2170 6506		

ศูนย์บริการสินไหมทดแทน

		

		

เขตราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพฯ 10140

เขตสะพานสูง กรุ งเทพฯ 10240

0 2428 0498-9

ฝ่ายลูกค้าสัมพั นธ์				
			
ที่อยู่		
					

หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร
บริการ 24 ชม.

			

1557

			

10/7 ถนนราชปรารภ แขวงพญาไท
เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400

0 2248 1557		

5 สาขา เฉพาะเพื่ อบริการสินไหมทดแทน 				

1

สาขาเฉพาะฯ

ที่อยู่		

โทรศัพท์

สาขาฯ ธัญบุรี (คลอง 3)

5/22 เอ็มปาร์ค ห้องเลขที่ 107 หมู่ 2

0 2153 4870-4

			

ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี

2

55/87 ซิต้ี คอนเนค โซน C-3 หมู่ 8

			
สาขาฯ กัลปพฤกษ์

จ.ปทุมธานี 12130		

			

ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง

3

สาขาฯ ลาดพร้าว 71

2/4 ซ.นาคนิวาส 27 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว

			

			

0 2452 8000			

กรุ งเทพฯ 10150

0 2641 3500-79

เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230		

			

4

สาขาฯ ถนนพระยาสุเรนทร์

เขตคลองสามวา กรุ งเทพฯ 10510

0 2508 2627-30

5

สาขาฯ บางพลี

ศูนย์การค้า B Boulevard 444 ถ.กิ่งแก้ว

0 2743 6500-7

			

โทรสาร

428/30 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

0 2508 2400-5

0 2743 6508-11

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย

ภาคเหนือ				
4 สาขา				
สาขา

ที่อยู่		

โทรศัพท์

โทรสาร

1

สาขาเชียงราย

249 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย

0 5377 3862

0 5377 4694

2

สาขาเชียงใหม่

59/4 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-ล�ำปาง ต.ท่าศาลา

0 5326 2001

0 5326 2746

3

สาขานครสวรรค์

26/4-6 หมู่ 10 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก

0 5680 2888

0 5622 3471

0 5533 3370

0 5533 3381

			

			

			
			
4

สาขาพิษณุโลก

			

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

0 5310 5888

ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ 		
จ.นครสวรรค์ 60000

183/3 หมู่ 6 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

0 5532 2888

0 5326 2670

0 5622 9959

0 5533 3382

18 ศูนย์บริการสินไหมทดแทน 				

1

ศูนย์บริการสินไหมทดแทน

ที่อยู่		

โทรศัพท์

โทรสาร

ศูนย์ฯ ก�ำแพงเพชร

198 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน-ก�ำแพงเพชร

0 5579 9480-3

0 5579 9346

		
		

ต.นครชุม อ.เมืองก�ำแพงเพชร
จ.ก�ำแพงเพชร 62000

		

2

ศูนย์ฯ ชัยนาท

อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

582, 583 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย

0 5647 6593

0 5647 6548

3

ศูนย์ฯ เชียงราย

		

249 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

0 5377 3862-4

0 5377 4569

4

ศูนย์ฯ เชียงใหม่

59/4 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-ล�ำปาง ต.ท่าศาลา

		

		
5

ศูนย์ฯ ตาก

6

ศูนย์ฯ นครสวรรค์

		

		
		
7

ศูนย์ฯ น่าน

		

อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

0 5310 5888

0 5326 2001

0 5324 5068		

1/11-12 ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง

0 5551 7631

0 5551 7550

26/4-6 หมู่ 10 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก

0 5680 2888

0 5622 9960

0 5471 1120

0 5471 1126

อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ 60000

78 หมู่ 4 ถ.สายน่าน-พะเยา (1091)

ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

111
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ศูนย์บริการสินไหมทดแทน

ที่อยู่		

โทรศัพท์

โทรสาร

8

ศูนย์ฯ พะเยา

229, 229/1, 229/2 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน

0 5448 4153

0 5448 4140

9

ศูนย์ฯ พิจิตร

		

ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

		

อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

20/31-32 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง

0 5699 0952

0 5699 0957

10 ศูนย์ฯ พิษณุโลก

183/3 หมู่ 6 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์

0 5533 3370

0 5533 3383

		

11 ศูนย์ฯ เพชรบูรณ์

อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

96/19 หมู่ 2 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง

0 5532 2888

0 5671 9743-46 0 5671 9801		

		

อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

0 5671 9780

12 ศูนย์ฯ แพร่

124 หมู่ 5 ถ.ทางหลวง 129 		

0 5453 3823

		

0 5453 4706

		

อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000		

(ทางเลี่ยงเมืองแพร่) ต.กาญจนา 		

0 5453 3827		

13 ศูนย์ฯ แม่ริม

72/2-4 หมู่ 7 ถ.เชียงใหม่-ฝาง (107)

0 5329 0079

0 5329 0097

		

14 ศูนย์ฯ แม่สอด

ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

		

อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

8/19-20 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด

0 5553 4447-8

0 5553 4449

15 ศูนย์ฯ ล�ำปาง

43/1 ถ.ไฮเวย์ ล�ำปาง-งาว ต.ชมพู

0 5423 1307

0 5423 1750

16 ศูนย์ฯ ล�ำพูน

5, 5/1, 5/2 หมู่ 4 ถ.ดอยติ-ล�ำพูน ต.เวียงยอง

0 5358 3035

0 5358 3039

17 ศูนย์ฯ สุโขทัย

92/23 หมู่ 4 ถ.บายพาส ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย

0 5564 5724

0 5564 5723

28/5 หมู่ 1 ถ.สายพิษณุโลก-เด่นชัย ต.คุ้งตะเภา

0 5547 9731

0 5547 9736		

		

		

		

18 ศูนย์ฯ อุตรดิตถ์

		

อ.เมืองล�ำปาง จ.ล�ำปาง 52100

อ.เมืองล�ำพูน จ.ล�ำพูน 5100

จ.สุโขทัย 64000

อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

0 5309 3888

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย

2 สาขา เฉพาะเพื่ อบริการสินไหมทดแทน 				
สาขาเฉพาะฯ

ที่อยู่		

โทรศัพท์

1

สาขาฯ อุทัยธานี

88/6-7 หมู่ 2 ถ.อุทัยธานี-หนองฉาง ต.ท่าโพ

0 5697 0019-20 0 5697 0063

		

อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130

		

2

สาขาฯ ฝาง

ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110		

6/3-4 หมู่ 9 ถ.โชตนา (เชียงใหม่-ฝาง)

0 5345 2368

3

สาขาฯ แม่ฮ่องสอน

28/1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองค�ำ	

0 5310 5888

		

อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

โทรสาร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				
4 สาขา				
สาขา

ที่อยู่		

โทรศัพท์

โทรสาร

1

สาขาขอนแก่น

259 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ

0 4326 1269

0 4326 1467		

2

สาขานครราชสีมา

2334 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง

0 4421 3150

0 4421 3227

3

สาขาอุดรธานี

489/12 หมู่ 1 ถ.อุดรธานี-ขอนแก่น ต.หมากแข้ง

0 4221 2670

0 4221 2454

4

สาขาอุบลราชธานี

464/40-42 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่

0 4531 6050

0 4531 6065

			

			

			

			

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

อ.เมืองอุบลราชานี จ.อุบลราชธานี 34000

0 4347 0888

0 4492 3888

0 4293 0888

0 4534 4888

0 4221 2675
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16 ศูนย์บริการสินไหมทดแทน 				
ศูนย์บริการสินไหมทดแทน

ที่อยู่		

โทรศัพท์

โทรสาร

1

ศูนย์ฯ กาฬสินธุ์

3/8 ถ.บายพาสสงเปลือย ต.กาฬสินธุ์

0 4360 0071

0 4360 0075

2

ศูนย์ฯ ขอนแก่น

259 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ

0 4326 1269

0 4326 1457

3

ศูนย์ฯ ชัยภูมิ

5/16-17 หมู่ 8 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง

0 4482 1225

0 4482 1538

4

ศูนย์ฯ นครราชสีมา

2334 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา

0 4421 3150

0 4421 3254

5

ศูนย์ฯ นางรอง

338, 340, 342 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง

0 4463 3000-7

0 4463 3005

6

ศูนย์ฯ บึงกาฬ

457/2 หมู่ 1 ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ

0 4249 1505-7

0 4249 1530		

7

ศูนย์ฯ ปากช่อง

40/18-19 หมู่ 10 ถ.บายพาส ต.ขนงพระ

0 4492 9519-27 0 4492 9528

8

ศูนย์ฯ มุกดาหาร

75/5 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร

0 4261 4906-9

0 4261 4929

9

ศูนย์ฯ ยโสธร

408/29 หมู่ 2 ถ.วิทยะธ�ำรงค์ ต.ในเมือง

0 4571 4481-2

0 4571 4515

10 ศูนย์ฯ ร้อยเอ็ด

446, 447, 448 หมู่ 23 ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง

0 4351 6877

0 4351 8117

11 ศูนย์ฯ เลย

199 หมู่ 6 ถ.ชุมแพ-เลย (201) ต.นาอาน

0 4284 4673-9

0 4284 4681

12 ศูนย์ฯ ศรีสะเกษ

11 หมู่ 10 ถ.ทองมาก ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ

0 4564 3411

0 4564 3415

13 ศูนย์ฯ สกลนคร

85/18 หมู่ 2 ถ.สกล-อุดร ต.ธาตุเชิงชุม

0 4271 3271

0 4271 3335		

			

			

			

			

			

			

			

			

			

			

			

			

			

อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260

อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

จ.นครราชสีมา 30000		

อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

จ.มุกดาหาร 49000		

อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

จ.ศรีสะเกษ 33000		

อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

0 4347 0888

0 4492 3888

0 4249 1526

0 4261 4911-2

0 4571 4819-20

0 4581 4888

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย

ศูนย์บริการสินไหมทดแทน

ที่อยู่		

โทรศัพท์

โทรสาร

14 ศูนย์ฯ สุรินทร์

211/1 หมู่ 2 ถ.สุรินทร์-สังขะ ต.นอกเมือง

0 4451 4797

0 4451 4798		

15 ศูนย์ฯ อุดรธานี

489/12 หมู่ 1 ซอยบ้านหนองขอนกว้าง

0 4221 2670

0 4212 2454

			

อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

0 4531 6050

0 4531 4179

			

			

16 ศูนย์ฯ อุบลราชธานี
			

อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ถ.อุดรธานี-ขอนแก่น ต.หมากแข้ง

464/40-42 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่

อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

0 4451 3013

0 4293 0888

0 4534 4888

0 4221 2675

1 สาขาย่อย 				

1

สาขาย่อย

ที่อยู่		

โทรศัพท์

โทรสาร

สาขาย่อยหนองบัวล�ำภู

320/2 หมู่ 5 ถ.สายวังสะพุง-อุดรธานี

0 4237 8440

0 4237 8518

			
			

ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมืองหนองบัวล�ำภู
จ.หนองบัวล�ำภู 39000

6 สาขา เฉพาะเพื่ อบริการสินไหมทดแทน 				
สาขาเฉพาะฯ

ที่อยู่		

โทรศัพท์

โทรสาร

1

สาขาฯ มหาสารคาม

1076,1078 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด

0 4375 2175

0 4375 2148

2

สาขาฯ อ�ำนาจเจริญ

214/1 หมู่8 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง

0 4545 2002

0 4545 2003

3

สาขาฯ ชุมแพ

167,167/1 หมู่ 1 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองไผ่

0 4331 2791

0 4331 2820

4

สาขาฯ หนองคาย

301 หมู่ 3 ถ.เสด็จ ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย

0 4246 7500

0 4246 7503

5

สาขาฯ บุรีรัมย์

338/3 หมู่ 4 ถ.บุรีรัมย์-ประโคนชัย ต.เสม็ด

0 4460 2435

0 4459 6439		

6

สาขาฯ นครพนม

232/3 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม

0 4251 6233

0 4251 6237

			

			

			

			

			

			

อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

อ.เมืองอ�ำนาจเจริญ จ.อ�ำนาจเจริญ 37000

อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

จ.หนองคาย 43000

อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

จ.นครพนม 48000
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ภาคตะวันออก				
4 สาขา				
สาขา

ที่อยู่		

โทรศัพท์

โทรสาร

1

สาขาฉะเชิงเทรา

25 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา ต.บางตีนเป็ด

0 3882 3157

0 3898 1791		

2

สาขาชลบุรี

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

0 3805 5888

0 3828 7092		

3

สาขาระยอง

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

0 3880 8712-7

0 3880 8720-1

4

สาขาจันทบุรี

73/5-8 หมู่ 14 ถ.สุขุมวิท ต.คลองนารายณ์

0 3941 8371

0 3941 8383

			

			

			

			

อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

จ.ชลบุรี 20130		

จ.ระยอง 21000

อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

0 3851 6888

0 3827 8860

0 3827 8866

9 ศูนย์บริการสินไหมทดแทน 				
ศูนย์บริการสินไหมทดแทน

ที่อยู่		

โทรศัพท์

1

ศูนย์ฯ กบินทร์บุรี

324-326 หมู่ 4 ถ.กบินทร์บุรี-นครราชสีมา

0 3748 0578-82 0 3748 0583

2

ศูนย์ฯ จันทบุรี

73/5-8 หมู่ 14 ถ.สุขุมวิท ต.คลองนารายณ์

0 3941 8371

0 3941 8386		

3

ศูนย์ฯ ฉะเชิงเทรา

25 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา ต.บางตีนเป็ด

0 3882 3157

0 3898 1791-2

4

ศูนย์ฯ ชลบุรี

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

0 3805 5888

0 3828 7092

5

ศูนย์ฯ บ่อวิน

333/111 หมู่ 3 ถ.สาย 331 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา

0 3834 5818-9

0 3834 5859

6

ศูนย์ฯ พัทยา

79 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.นาเกลือ

0 3870 3111

0 3870 3135

7

ศูนย์ฯ ระยอง

375/28-30 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ

0 3880 8712

0 3880 8720-1

8

ศูนย์ฯ ศรีราชา

98 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา

0 3840 1891-4

0 3840 1895-6

			

			

			

			

			

			

			

			

ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240

อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

จ.ชลบุรี 20130		

จ.ชลบุรี 20230		

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

จ.ชลบุรี 20230

0 3870 6888

0 3827 8860

0 3834 5823

โทรสาร

0 3827 8866

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย

9

สาขา

ที่อยู่		

โทรศัพท์

โทรสาร

ศูนย์ฯ สระแก้ว

232 หมู่ 21 ปตท.สาขาสระแก้ว

0 3742 1821

0 3742 1842

			
			

ถ.ทางหลวง 359 กม.54 ต.สระขวัญ
อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

1 สาขา เฉพาะเพื่ อบริการสินไหมทดแทน 				

1

สาขาเฉพาะฯ

ที่อยู่

สาขาฯ บางปะกง

52/9 หมู่ 6 ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว

			

โทรศัพท์

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180

โทรสาร
0 3462 0489

0 3462 0493

ภาคกลางและภาคตะวันตก				
4 สาขา				
สาขา

ที่อยู่		

โทรศัพท์

โทรสาร

1

สาขานครปฐม

265/5 หมู่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.ล�ำพยา

0 3496 5480

0 3496 5490

2

สาขาพระนครศรีอยุธยา

24 หมู่ 2 ถ.สายเอเชีย (กรุ งเทพ-นครสวรรค์)

0 3534 6722

0 3534 6729

3

สาขาสมุทรสาคร

927/71 ก. ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.มหาชัย

0 3441 4250-4

0 3442 3045

4

สาขาสระบุรี

661/12, 661/27 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว

0 3622 0833

0 3621 2972

			

			

			

			

อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

0 3434 2888

ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000		

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

0 3635 1888

0 3534 6727

15 ศูนย์บริการสินไหมทดแทน 				
ศูนย์บริการสินไหมทดแทน

ที่อยู่		

โทรศัพท์

โทรสาร

1

ศูนย์ฯ กาญจนบุรี

26/9 หมู่ 3 ถ.กาญจนบุรี-ลาดหญ้า ต.แก่งเสี้ยน

0 3452 0841

0 3452 0846

2

ศูนย์ฯ นครนายก

ข1-133/4-5 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก

0 3732 1780-3

0 3732 1784

			

			

อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
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ศูนย์บริการสินไหมทดแทน

ที่อยู่		

โทรศัพท์

โทรสาร

3

ศูนย์ฯ นครปฐม

265/5 หมู่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.ล�ำพยา

0 3496 5480

0 3424 3209

4

ศูนย์ฯ ประจวบคีรีขันธ์

204/6-8 ถ.ประจวบศิริ ต.ประจวบคีรีขันธ์

0 3260 4833

0 3260 4478

5

ศูนย์ฯ พระนครศรีอยุธยา

24 หมู่ 2 ถ.สายเอเชีย (กรุ งเทพ-นครสวรรค์)

0 3534 6722

0 3533 5170

6

ศูนย์ฯ พุทธมณฑลสาย 4

5/6-7 หมู่ 8 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม

0 2408 8722-30 0 2408 8731		

7

ศูนย์ฯ เพชรบุรี

139 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม (ทล .4) ต.ท่าเสน

0 3258 6163

0 3258 6173		

8

ศูนย์ฯ ราชบุรี

1/11 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี

0 3232 8406

0 3232 8426		

9

ศูนย์ฯ ลพบุรี

38, 38/2 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต. นิคมสร้างตนเอง

0 3678 5348

0 3678 5358

10 ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม

53/8 ถ. ธนบุรี-ปากท่อ ต.แม่กลอง

0 3471 4444

0 3471 4446

11 ศูนย์ฯ สมุทรสาคร

927/71 ก. ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.มหาชัย

0 3441 4250-4

0 3442 3044

12 ศูนย์ฯ สระบุรี

661/53 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว

0 3622 0833

0 3622 2971

13 ศูนย์ฯ สิงห์บุรี

186/16-17 ถ.สิงห์บุรี-บางพาน ต.บางมัญ

0 3652 4701-4

0 3652 4705

14 ศูนย์ฯ สุพรรณบุรี

93/1 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี

0 3552 1735

0 3552 1677

15 ศูนย์ฯ อ่างทอง

46/15 ม.9 ถ.สายเอเซีย ต.บ้านอิฐ

0 3567 2977-81 0 3567 2982

			

			

			

			

			

			

			

			

			

			

			

			

			

อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73220

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150

จ.ราชบุรี 70000		

อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

อ.เมืองสระบุรี จ. สระบุรี 18000

อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

จ.สุพรรณบุรี 72000

อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000

0 3434 2888

0 3233 7387

0 3649 4888

0 3472 3265-6

0 3635 1888

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย
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4 สาขา เฉพาะเพื่ อบริการสินไหมทดแทน 				
สาขาเฉพาะฯ

ที่อยู่		

โทรศัพท์

โทรสาร

1

สาขาฯ ชัยบาดาล

139/1 หมู่1 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ชัยนารายณ์

0 3646 1196

0 3646 1197

2

สาขาฯ หัวหิน

4/77 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ถ.เพชรเกษม

0 3252 2616-7

0 3252 2618

3

สาขาฯ ประตูน้�ำพระอินทร์

25/2 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย

0 3524 6573-4 0 3524 6860		
0 3524 6825

0 3524 6893

4

สาขาฯ ธัญบุรี (คลอง 11)

40/827 หมู่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงน้�ำรักษ์

0 2159 0691-5

0 3524 6860

			

			

			

			

อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110		

0 2159 0393

ภาคใต้				
5 สาขา				
สาขา

ที่อยู่		

โทรศัพท์

โทรสาร

1

สาขากระบี่

464/26-28 ถ.อุตรกิจ ต.กระบี่ใหญ่

0 7566 4010

0 7566 4304		

2

สาขานครศรีธรรมราช

106, 108 ถ.พัฒนาการ-คูขวาง ต.ในเมือง

0 7543 2469

0 7543 2478

			

			

อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

อ.เมืองนครศรีธรรมราช 		

0 7565 0888

0 7548 0888

			

จ.นครศรีธรรมราช 80000		

3

สาขาภูเก็ต

183/26-28, 183/60 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่

0 7621 7149

0 7621 7918

4

สาขาสุราษฎร์ธานี

41/1-2 หมู่ 2 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่

0 7720 0585

0 7720 1295

5

สาขาหาดใหญ่

16 ซอย 6 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่

0 7455 5161

0 7423 5660		

			

			

			

อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000		

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฏ์ธานี 84000

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110		

0 7635 3888

0 7760 3888

0 7420 5888

0 7455 5309
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13 ศูนย์บริการสินไหมทดแทน 				
ศูนย์บริการสินไหมทดแทน

ที่อยู่		

โทรศัพท์

โทรสาร

1

ศูนย์ฯ กระบี่

464/26-28 ถ. อุตรกิจ ต.กระบี่ใหญ่

0 7566 4010

0 7566 4011		

2

ศูนย์ฯ เกาะสมุย

151/28 หมู่ 1 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี ต.บ่อผุด

0 7742 6888

0 7743 0446

3

ศูนย์ฯ ชุมพร

86/9-10 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.วังไผ่

0 7753 4360

0 7753 4684

4

ศูนย์ฯ ตรัง

367/9 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง

0 7529 8115

0 7529 8141

5

ศูนย์ฯ ทุ่งสง

20, 20/2-3 ถ.บ้านในหวัง ต.ปากแพรก

0 7541 2351

0 7541 2749		

6

ศูนย์ฯ นครศรีธรรมราช

106, 108 ถ.พัฒนาการ-คูขวาง ต.ในเมือง

0 7543 2469

0 7543 2060

			

			

			

			

			

			

อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

จ.ตรัง 92000

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

อ.เมืองนครศรีธรรมราช 		

0 7565 0888

0 7762 2888

0 7548 7888

0 7548 0888 				

			

จ.นครศรีธรรมราช 80000

7

ศูนย์ฯ ปัตตานี

297/139-140 หมู่ 4 ถ.หนองจิก ต.รู สะมิแล

0 7335 0236-9

0 7335 0240

8

ศูนย์ฯ พัทลุง

108, 108/15 หมู่ 9 ถ.สายเอเชีย ต.ท่ามิหร�ำ

0 7467 3790

0 7467 3794

9

ศูนย์ฯ ภูเก็ต

183/26-28, 183/60 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่

0 7621 7149

0 7621 7919

10 ศูนย์ฯ ระนอง

399/122-123 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน

0 7788 0870

0 7788 0874

11 ศูนย์ฯ สงขลา

566, 568, 570 หมู่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง

0 7433 4861

0 7433 4865		

12 ศูนย์ฯ สุราษฎร์ธานี

41/1-2 หมู่ 2 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่

0 7720 0585

0 7720 0594		

13 ศูนย์ฯ หาดใหญ่

16 ซอย 6 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่

0 7455 5161

0 7423 5661		

			

			

			

			

			

			

			

อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000		

อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

จ.สงขลา 90110		

0 7635 3888

0 7455 3888

0 7760 3888		

0 7420 5888

วิ ริ ย ะประกั น ภั ย

1 สาขา เฉพาะเพื่ อบริการสินไหมทดแทน 				

1

สาขาเฉพาะฯ

ที่อยู่		

โทรศัพท์

โทรสาร

สาขาฯ ยะลา

28/2 หมู่ 3 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา

063 202 9734

063 202 9738

			

จ.ยะลา 95000

V-station				
V-station

ที่อยู่		

โทรศัพท์

เบอร์มือถือ

1

เมกาบางนา

39 หมู่ 6 ชั้น 1 โซนธนาคาร ถ.บางนา-ตราด

0 2105 2081-2

091 119 1599

2

เดอะมอลล์ บางแค

275 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค

0 2454 8491-4

0 2454 8494

0 2734 0313-5

0 2734 0316

			

			
			
3

เดอะมอลล์ บางกะปิ

			
			
4

เดอะมอลล์ โคราช

ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 	 

ห้องเลขที่ 1 SL4B ชั้น1 ถ.เพชรเกษม

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุ งเทพฯ 10160
3522 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ

ชั้น 2 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุ งเทพฯ 10240

1242/2 ชั้นใต้ดิน โซนธนาคาร ถ.มิตรภาพ

0 4439 3938-9

			

ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา

5

เซ็นทรัลเวิลด์

999/9 ชั้น 4 โซนเบคอน ถ.พระรามที่ 1

0 2252 5850

063 474 4717

6

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

160 ชั้นใต้ดิน โซนธนาคาร ถ.พระรามสอง

0 2416 5165

063 464 3874

7

เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

99/21 หมู่ 2 ชั้น 3 โซนธนาคาร ถ.บรมราชชนนี

0 2429 6554

063 464 2078

8

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

999/9 ชั้น 3 โซนธนาคาร ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์

0 5328 8688

063 464 8352

0 5317 9739

063 464 8353

			

			

			

			

			
			
9

เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

			

จ.นครราชสีมา 30000		 	

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330

แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150

ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

เชียงใหม่-ล�ำปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50000		

99/9 หมู่ 13 ชั้น 2 โซนวิดีโอวอลล์ ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

12 1
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V-station
10 เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

11 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

ที่อยู่

โทรศัพท์

99, 99/1 ห้องเลขที่ 307 ถนนศรีจันทร์

0 4328 8464

1518, 1518/1, 1518/2 ชั้น 3 โซนธนาคาร

0 7433 9841

063 464 2086

88 หมู่ 10 ชั้น 3 โซนธนาคาร ต.ประดู่

0 7748 9739

063 464 2085

234/1 ห้องเลขที่ KO 3001 ถ.เพชรเกษม

0 3252 6303

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ถ.กาญจนวณิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่

เบอร์มือถือ

จ.สงขลา 90110
12 เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

13 ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ
หัวหิน

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

