“เคยหมดหวงเรื่องรถ
วันนี้หายหวง
เรื่องบานดวย

”

“ เรื่องประกันรถยนต

ตองยกนิ้วใหวิริยะครับ

”

“ตอนนี้ขนสงสินคาล็อตใหญๆ ไมตองกังวลแลวครับ”

“ครอบคลุมทุกความเสี่ยง
วิริยะเชื่อถือไดครับ

”
“เด็กๆ อยางผม ก็ยิ้มไดครับ”

YOUR VOICE
IS OUR STRENGTH

วิสัยทัศน
เป็นบริษัทประกันวินาศภัย
ที่มั่นคง โปร่งใส จริงใจ
และเป็นธรรม

พันธกิจ
“ ให้บริการที่สร้างความอบอุ่น และพึงพอใจ
จากเครือข่ายที่ครบวงจรทั่วประเทศ
ด้วยกระบวนงานที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
โดยทีมงานที่มีจรรยาบรรณ เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ ”
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“

ทุกๆ เสียงสะท้อนจากผู้ ใช้บริการ น�ามาสู่
การพัฒนาเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุด
ท�าให้วันนี้ความส�าเร็จของเราไม่เพียงแต่...
การเป็นที่ 1 ด้านประกันภัย
แต่เรายังมุ่งมั่นพัฒนาการบริการ
เพื่อให้เป็นที่ 1 ในใจผู้ ใช้บริการทุกคน

“
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กว่า 71 ปีของการท�าธุรกิจ วิริยะประกันภัยยังคงด�าเนินงาน
บนหลักการ “ความเป็นธรรม คือนโยบาย” โดยมิได้มุ่งหวังเพียง
ก�าไรสูงสุด หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นเป้าหมาย
แต่เรามองที่องค์รวม มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลในการท�าธุรกิจ
ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
และอุดมการณ์แห่งการแบ่งปัน สร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมไทย
วันนี้...เรายังคงมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ
อย่างต่อเนื่อง มิได้มุ่งหวังเพียงให้ลูกค้า 5 ล้านคน เกิดความพึงพอใจสูงสุด
แต่จะตอกย้�าความเชื่อมั่นของคนในสังคมว่า... วิริยะประกันภัยเชื่อถือได้
ในความเป็นเลิศด้านบริการประกันวินาศภัยที่ครบวงจร ทั้งทรัพย์สิน ตัวบุคคล
และความรับผิดตามกฎหมาย
“ถ้าเป็นชื่อวิริยะประกันภัย ทุกประกัน คือ มาตรฐานเดียวกัน”

วิริยะประกันภัย
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“

“

ซื้อครั้งเดียวครบ
ดูแลหมดทั้งคนทั้งบ้าน

ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข คุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง ชีวิตและทรัพย์สินของคนในบ้าน รวมถึงบุคคลภายนอก ด้วย 6 ภัยพื้นฐาน
และ 4 ภัยธรรมชาติ ขยายความคุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ความเสียหายจากการโจรกรรม ความเสียหายต่อ
เงินสด และความเสียหายต่อกระจกที่ติดตั้งถาวร
6
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“

“

เพราะอุบัติเหตุเป็นเรื่องไม่คาดฝัน
วิริยะมีแผนประกันให้คุณอุ่นใจ

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “อุ่นใจ” ให้ความคุ้มครองชีวิตและร่างกาย การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ
หรือได้รับบาดเจ็บ อันเนื่องจากอุบัติเหตุ ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง

วิริยะประกันภัย
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มั่นใจได้มากกว่า ด้วยบริการตรวจสอบอุบัติเหตุ โดยพนักงานมืออาชีพของวิริยะประกันภัย
สะดวก รวดเร็วกว่า ด้วยเครือข่ายสาขาและศูนย์บริการสินไหม 157 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
อุ่นใจกว่า ด้วยศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ให้บริการผ่านหมายเลข 1557 เบอร์เดียวรับแจ้งเหตุทั่วประเทศ
8

“

“

มั่นใจ เพราะรู้ว่ามีวิริยะอยู่ทุกที่ทั่วไทย
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“

เพราะสุขภาพเป็นเรื่องที่รอไม่ได้
ส่งมอบความห่วงใยให้คนที่คุณรัก
ด้วยแผนประกันสุขภาพ
จากวิริยะประกันภัย

“

หมดความกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล กับประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย เริ่มคุ้มครองตั้งแต่อายุ 15 วัน
วงเงินคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาทต่อครั้ง ไม่ต้องสำารองจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลคู่สัญญา
กว่า 308 แห่งทั่วประเทศ

วิริยะประกันภัย
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“

“

ไม่อยากเจ็บแรงกับปัญหาธุรกิจ
ให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลดีกว่าครับ

การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพโดยอุบัติเหตุจาก
สาเหตุใดๆ ที่ไม่ได้มีการระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์
10
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“

“

วางใจเรื่องการขนส่งสินค้า
ถึงที่หมายปลอดภัย หายห่วง

ประกันความรับผิดของผู้ขนส่ง
คุ้มครองความสูญหาย หรือเสียหายของสินค้า ตั้งแต่บรรทุกขึ้นยานพาหนะจนกระทั่งส่งมอบภายในราชอาณาจักรไทย
และขยายความคุ้มครองไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย

วิริยะประกันภัย
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สารจาก
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
เติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.69
โดยมีเบี้ยประกันภัยรับตรง
จ�านวน 36,163 ล้านบาท
ครองส่วนแบ่งตลาดประกันวินาศภัย
อันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 26
ปี 2560 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวจากปัจจัยหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ได้แก่ การลงทุนภาครัฐ การท่องเที่ยว และ
การส่งออก รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ เช่น โครงการ
ช่วยเหลือดูแลผูม้ รี ายได้นอ้ ยและเกษตรกร การสร้างความเข้มแข็ง
ให้เศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุน
การลงทุนของภาคเอกชน ซึง่ ทัง้ หมดนีล้ ว้ นส่งผลบวกต่อภาคธุรกิจ
ระบบเศรษฐกิจไทยในภาพรวม
อุตสาหกรรมประกันวินาศภัยในปี 2560 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ร้อยละ 3.70 ขณะที่ผลการดำาเนินงานของบริษัทเติบโตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 8.69 โดยมีเบี้ยประกันภัยรับตรงจำานวน 36,163 ล้านบาท
และยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดประกันวินาศภัยอันดับ 1 ต่อเนือ่ งเป็น
ปีที่ 26 ตลอดปีที่ผ่านมาบริษัทมุ่งเน้นพัฒนา ปรับปรุงระบบงาน
ทั้งด้านรับประกันภัยและสินไหมทดแทนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำา
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาช่วยเสริมการทำางานทั้งในส่วน
ของบริษัท และคู่ค้า ได้แก่ แอปพลิเคชันต่างๆ ทำาให้ทุกภาคส่วน
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สามารถบริหารงานได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำา เกิดประสิทธิผลใน
การทำางานมากขึ้น และยังจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
เหนือสิ่งอื่นใด คือสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ในยุคดิจทิ ลั ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนีบ้ ริษทั ยังคงเดินหน้าขยาย
เครือข่ายสาขาและศูนย์บริการสินไหมอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยปี
ที่ผ่านมาได้เปิดสาขาและศูนย์บริการสินไหมทดแทนย่อยเพิ่มขึ้น
จำานวน 8 แห่งทั่วประเทศ เน้นทำาเลที่ตั้งในศูนย์การค้าชั้นนำา
เพือ่ อำานวยความสะดวกให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยในการติดต่อใช้บริการ
ด้านประกันภัยนอนมอเตอร์ ปีที่ผ่านมาบริษัทปรับโครงสร้างการ
บริหารงานเพื่อสนับสนุนการขยายตลาดประกันภัยนอนมอเตอร์
เน้นการขยายงานประกันภัยส่วนบุคคลในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ โดยอาศัยฐานข้อมูลลูกค้า
ประกันรถยนต์ และใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของบริษทั ด้านเครือข่าย
ประกันภัยที่ครบวงจรทั้งสาขา ศูนย์บริการสินไหมทดแทน และ
โรงพยาบาลที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

แนวโน้มการดำาเนินงานในปี 2561 ซึง่ ก้าวสูว่ าระการดำาเนินงานเป็น
ปีที่ 71 บริษัทตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการรับประกันภัยนอนมอเตอร์
อย่างต่อเนื่อง โดยประมาณการการเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยด้านชีวิตและร่างกายที่มีความแตกต่าง
อย่างคุม้ ค่า มุง่ เน้นความต้องการของผูเ้ อาประกันภัยเป็นหลัก ด้วย
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ “เลือกความคุ้มครองได้ตามช่วงวัย” โดย
การผสานความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีชื่อเสียง มีความ
เชีย่ วชาญและมีเครือข่ายบริการทางการแพทย์ทคี่ รบวงจร มีสาขา
ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ ขายผ่านทุกช่องทางการขาย
รวมถึงช่องทางออนไลน์ และสาขากลุ่มโรงพยาบาลพันธมิตร
ทั่วประเทศ ด้านประกันภัยรถยนต์ บริษัทมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรม
การบริการที่เพิ่มความสะดวก รวดเร็วให้กับลูกค้า รวมถึงปรับปรุง
เครือข่ายบริการประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้เพื่อส่งมอบ
ประสบการณ์ทดี่ เี ยีย่ มในทุกผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้แก่ลกู ค้า ภายใต้
กลยุทธ์การดำาเนินงานที่ว่า “ถ้าเป็นชื่อวิริยะประกันภัย ทุกประกัน
คือ มาตรฐานเดียวกัน”
ท้ายสุดนี้ ในนามคณะกรรมการบริษัท วิริยะประกันภัย จำากัด
(มหาชน) ขอแสดงความขอบคุณมายังผู้เอาประกันภัย ตัวแทน
นายหน้า พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ
ที่ได้มอบความไว้วางใจ สนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทด้วยดี
เสมอมา และขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่มุ่งมั่น
ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จตาม
เป้าหมายและพันธกิจที่กำาหนดไว้ บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเท
ดำาเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรมและแนวทางการกำากับดูแลกิจการ
ทีด่ เี พือ่ เป็นรากฐานในการพัฒนาองค์กรให้เติบโต แข็งแกร่ง เป็นหลัก
ประกันที่มั่นคงให้กับผู้เอาประกันภัย มีส่วนช่วยเกื้อกูลสังคมไทย
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป

เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม
ในทุกผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้แก่ลูกค้า
ภายใต้กลยุทธ์การด�าเนินงาน
“ถ้าเป็นชื่อวิริยะประกันภัย
ทุกประกัน คือ มาตรฐานเดียวกัน”

(นางสุวพร ทองธิว)
กรรมการผู้จัดการ

วิริยะประกันภัย
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ก้าวแห่ง
ความส�าเร็จ

บริษัท วิริยะประกันภัย จำากัด
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทครั้งแรก
ภายใต้ ช่ื อ “บริ ษั ท อาเซี ย
พาณิ ช ยการ จำ า กั ด” ด้ ว ยทุ น
จดทะเบียน 5 ล้านบาท ให้บริการ
รั บ ประกั น วิ น าศภั ย เฉพาะ
ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง เพือ่ รองรับธุรกิจ
ของบริษัทในเครือ (บริษัทธนบุรี
ประกอบรถยนต์)

ขยายธุ ร กิ จ โดยเพิ่ ม การรั บ
ประกันภัยรถยนต์ และการรับ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด พร้อมกับ
เปลีย่ นชือ่ เป็น “บริษทั วิรยิ ะพานิช
ประกันภัย จำากัด”

2490

14

รายงานประจ�าปี 2560

2525

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2525

เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท อาเซีย
พาณิชยการ (ประกันภัย) จำากัด”

2522

16 มกราคม พ.ศ. 2522

2517

14 มกราคม พ.ศ. 2517

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490

เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการ
ดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ ประกั นวิ นาศภั ย
อย่างเต็มรูปแบบ บริษัทฯ ได้
เปลี่ยนชื่ออีกครั้ง เป็น “บริษัท
วิริยะประกันภัย จำากัด”

บริษัท วิริยะประกันภัย จำากัด
สามารถครองส่ ว นแบ่ ง ตลาด
ประกันภัยรถยนต์อันดับ 1 เป็น
ครัง้ แรก และยังคงรักษาอันดับ 1
มาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน

บริษทั ฯ ประสบความสำาเร็จสูงสุด
อีกครั้ง ด้วยการครองส่วนแบ่ง
ตลาดประกันวินาศภัย รวมทุก
ประเภทเป็นอันดับ 1 และยังคง
รักษาความเป็นที่หนึ่งมาอย่าง
ต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน

2535

จดทะเบี ย นเป็ น บริ ษั ท มหาชน
ภายใต้ชอื่ “บริษทั วิรยิ ะประกันภัย
จำากัด (มหาชน)” ตอกย้าำ การเป็น
บริษัทประกันวินาศภัยอันดับ 1
ทีม่ คี วามมัน่ คง แข็งแกร่ง ดำาเนิน
ธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส
และเป็นธรรม

2555

บริษัท วิริยะประกันภัย จำากัด
(มหาชน) คื อ บริ ษั ท ประกั น
วิ น าศภั ย อั น ดั บ 1 ของไทย
ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งยาวนานเป็ น
ปีที่ 71 ด้วยมูลค่าเบี้ยประกัน
ภั ย รั บ ตรงในปี 2560 ที่ สู ง ถึ ง
36,163 ล้ า นบาท และครอง
ส่ ว นแบ่ ง ตลาด อั น ดั บ 1 ที่
ร้ อ ยละ 16.47 ติ ด ต่ อ กั น เป็ น
ปีที่ 26

ปัจจุบัน

1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ปี พ.ศ. 2535

2530
ปี พ.ศ. 2530

วิริยะประกันภัย
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โครงสร้าง
การบริหาร

คณะกรรมการ
พิจารณาการลงทุน

คณะกรรมการ
พิจารณารับประกันภัย

คณะกรรมการ
จัดการค่าสินไหมทดแทน

คณะที่ปรึกษา
บริษัท

ส�านักกรรมการ
ผู้จัดการ

ส�านักขับเคลื่อน
เทคโนโลยีดิจิทัลองค์กร

กลุ่มปฏิบัติการ 1

16
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กลุ่มปฏิบัติการ 2

กลุ่มพัฒนาธุรกิจ 1

กลุ่มพัฒนาธุรกิจ 2

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ประกันภัยต่อ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

ฝ่ายก�ากับการ
ปฏิบัติงาน

กรรมการ
ผู้จัดการ

ฝ่ายบุคคล

กลุ่มพัฒนาธุรกิจ 3

กลุ่มสนับสนุน

กลุ่มควบคุม

วิริยะประกันภัย
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คณะกรรมการ,
คณะกรรมการบริหาร,
และคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานคณะกรรมการ
นางอรพรรณ
พงศ์พิพัฒน์

ประธานคณะกรรมการ
นางสุภัทรา
ทองขาว

กรรมการ
นางสุวพร
นางนงลักษณ์
นายตุ๊ก
นายพิจารณ์
พลตำารวจโทเผ่าไทย
นายอมร
นายประสาน
นายสมชาย
นายบุญเลิศ

ทองธิว
สุนทรวร
วิริยะพันธุ์
วิริยะพันธุ์
ทองธิว
ทองธิว
นิลมานัตต์
สวธานุภาพ
กุศลเพิ่มพูล

กรรมการอิสระ
นายสุทิน
นายจำาลอง
นายจงศักดิ์
นางนาฏยา

กรรมการ
นายอมร
นายประวิตร
นายสมพจน์
นางนุชนาถ
นางสาวบังอร
นายวิญญู
นางสาวสุธาทิพย์
นางสาวกานดา
นายกฤษณ์
นายอาจณรงค์

นพเกตุ
เหรียญวิจิตร
หน่อชูเวช
โล่ธุวาชัย

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการ
นายจงศักดิ์
หน่อชูเวช
กรรมการ
นายสมชาย
นายจำาลอง
นางนาฏยา
18
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สวธานุภาพ
เหรียญวิจิตร
โล่ธุวาชัย

ทองธิว
สุขสันติสุวรรณ
เจียมพานทอง
เลาหไทยมงคล
จิระวรสุข
อังศุนิตย์
วรกุล
วัฒนายิ่งสมสุข
หิญชีระนันทน์
สุจริตวงศานนท์

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
ประธานคณะกรรมการ
นายธงชัย
จิรอลงกรณ์
กรรมการ
นางสาวสุธาทิพย์
นางนุชนาถ

วรกุล
เลาหไทยมงคล

คณะกรรมการพิจารณารับประกันภัย

คณะกรรมการบริหาร

ประธานคณะกรรมการ
นายประวิตร
สุขสันติสุวรรณ

ประธานกรรมการบริหาร
นายจเร
จุฑารัตนกุล

กรรมการ
นายวิญญู
นางภรธนา
นางสาวบังอร
นายกฤษณ์
นายสุเทพ
นางสาวช่อกาญจน์
นายวิชชุกร

กรรมการบริหาร
นางสุวพร
นายตุ๊ก
นายประสาน
นายธงชัย

อังศุนิตย์
วงโรจน์
จิระวรสุข
หิญชีระนันทน์
ราชอุปนันท์
มากโฉม
นิลมานัตต์

คณะกรรมการประกันภัยต่อ
ประธานคณะกรรมการ
นายธงชัย
จิรอลงกรณ์
กรรมการ
นายอมร
นางสุภัทรา
นายประวิตร
นายวิญญู
นางสาวบังอร
นางสาวช่อกาญจน์

ทองธิว
ทองขาว
สุขสันติสุวรรณ
อังศุนิตย์
จิระวรสุข
มากโฉม

คณะกรรมการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ประธานคณะกรรมการ
นายสมพจน์
เจียมพานทอง
กรรมการ
นายพรเทพ
นางสุภัทรา
นายสยม
นายดลเดช

วัลลิโภดม
ทองขาว
โรหิตเสถียร
สัจจวีรกุล

ทองธิว
วิริยะพันธุ์
นิลมานัตต์
จิรอลงกรณ์

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
นายประวิตร
สุขสันติสุวรรณ

คณะที่ปรึกษาบริษัทฯ
กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท
พลตำารวจโทเผ่าไทย ทองธิว
นายประสาน
นิลมานัตต์
นายบุญเลิศ
กุศลเพิ่มพูล
กรรมการและที่ปรึกษาฝ่ายบัญชี
นายสมชาย
สวธานุภาพ

คณะผู้บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
นางสุวพร
ทองธิว
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายอมร
ทองธิว
ผู้อำานวยการสำานักกรรมการผู้จัดการ
นางสาววิภัสสร
ศรีเจริญ
ผู้จัดการฝ่ายกำากับการปฏิบัติงาน
นางสมจิตร
เกษรแก้ว
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
และผู้อำานวยการสำานักขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล
องค์กร
นางสุกัญญา
ทวีสุขสิริ

วิริยะประกันภัย
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ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
นางสาวมัลลิกา
ตติยสถาพร
หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
นางสาววิภัสสร
ศรีเจริญ
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
นายอาจณรงค์
สุจริตวงศานนท์

ผู้จัดการฝ่ายประจำาฝ่าย ฝ่ายรับประกันภัย Non-Motor
ด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ (พัฒนาธุรกิจประกันภัยสุขภาพ)
นางสาวณัฏฐวี
วิชาไชย
ผู้จัดการฝ่ายประจำาฝ่าย ฝ่ายรับประกันภัย Non-Motor
ด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ (พัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์)
นายเด่นพงศ์
กุนทีกาญจน์

กลุ่มปฏิบัติการ 1
รองกรรมการผู้จัดการ
นายธงชัย
จิรอลงกรณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการ
ฝ่ายรับประกันภัย Non-Motor ด้านรถยนต์
นายวิญญู
อังศุนิตย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการ
ฝ่ายรับประกันภัย Non-Motor ด้านประกันภัย
ทางทะเล
นางภรธนา
วงโรจน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Non-Motor
นางวิไล
ปรีชาภรณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวบังอร
จิระวรสุข
นายเกรียงศักดิ์
โพธิเกษม
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายรับประกันภัย Non-Motor
ด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ
นางฐวิกาญจน์
เตชทวีทรัพย์
ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัย Non-Motor
ด้านอัคคีภัยและทรัพย์สินขนาดกลาง
และขนาดเล็ก
นางสาววรนันท์
ตินตะโมระ
ผู้จัดการฝ่ายสินไหมทดแทน Non-Motor
ด้านทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด
นายเกรียงไกร
เอื้อโภศิณธ์
ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัย Non-Motor
ด้านทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด
นายฮากีม
เบ็ญราฮีม

กลุ่มปฏิบัติการ 2
รองกรรมการผู้จัดการ
นายสยม
โรหิตเสถียร
รองกรรมการผู้จัดการ
นายดลเดช
สัจจวีระกุล
รองกรรมการผู้จัดการ
นายสมพจน์
เจียมพานทอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 6
(กรุงเทพฯ) ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน
นายพรเทพ
วัลลิโภดม
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ)
นายประสิทธิ์
สุนะชูแสง
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
นายณัฐพงศ์
บุญเย็น
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก)
นายเธียรวิทย์
หาญเมธีคุณา
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก)
นายภาณุตร์
เหรียญประยูร
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 (ภาคใต้)
นายเฉลิมเกียรติ
ทองตรา
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (กรุงเทพและปริมณฑล)
นายสุรพงษ์
กิจชิต
ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 1557
นายวิทยา
ไชยสุกุมาร
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กลุ่มพัฒนาธุรกิจ 1
รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการ
ฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำาหน่าย
นายประวิตร
สุขสันติสุวรรณ
ผู้จัดการฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย
นางสาวช่อกาญจน์
มากโฉม
ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์
นายสุเทพ
ราชอุปนันท์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสถาบันการเงิน
นายเธียรวิทย์
หาญเมธีคุณา
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
นางสาวกานดา
วัฒนายิ่งสมสุข
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาดประกันภัยรถยนต์
นางนิตยา
ดอกจันทน์
กลุ่มพัฒนาธุรกิจ 2
รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้จัดการฝ่าย
มาตรฐานงานศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน
และรักษาการผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานงานชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน
นายสมพจน์
เจียมพานทอง
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสินไหมทดแทนกลาง
นายทนงศักดิ์
ถิ่นศรีนวล
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
นายอภิชาต
อุดมวรชาติ

กลุ่มสนับสนุน
รองกรรมการผู้จัดการ
และรักษาการผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
นางสุภัทรา
ทองขาว
ผู้จัดการฝ่ายสำานักงาน
นางสาวชัยพฤกษ์
อุลุชาฎะ
กลุ่มควบคุม
รองกรรมการผู้จัดการ
นายธงชัย
จิรอลงกรณ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
และรักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี
นางสาวสุธาทิพย์
วรกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
และรักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน
นางนุชนาถ
เลาหไทยมงคล
ผู้จัดการฝ่ายติดตามหนี้สิน
นายธรรมนูญ
จิระนภารัตน์

กลุ่มพัฒนาธุรกิจ 3
รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้จัดการฝ่าย
พัฒนาการตลาดตัวแทน และรักษาการผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาช่องทางการจำาหน่าย
นายดลเดช
สัจจวีระกุล
รักษาการผู้อำานวยการศูนย์ฝึกอบรม
และพัฒนานักประกันภัย
นายวินันท์
จตุพรพิทักษ์กุล
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ภาพรวมธุรกิจ
ประกันวินาศภัย
ปี 2560 และ
แนวโน้มปี 2561

“ ธุรกิจประกันวินาศภัย
โตขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 3.70% ”

ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยปี 2560
จากภาวะเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวด้วยหลากหลายปัจจัย
บวกรอบด้าน เช่น การขยายตัวของการส่งออกและการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรม การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมของภาครัฐ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานราก ทำาให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ นอกจากนี้ภาครัฐยังมี
มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ถึง
คุณค่าและประโยชน์ของประกันภัยในการเป็นเครื่องมือ
ช่วยบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งทั้งหมดนี้
ล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเติบโตได้
ตามเป้าหมาย
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โดยในปี 2560 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยประกันภัยรับ
ตรงมูลค่า 219,649 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
ร้อยละ 3.70 แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรถยนต์ จำานวน
127,268 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58 ของอุตสาหกรรม
โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 4.16 จากปัจจัยบวกสำาคัญ
คือยอดจำาหน่ายรถยนต์ภายในประเทศทีม่ อี ตั ราการเติบโต
สูงสุดในรอบ 5 ปี โดยเติบโตถึงร้อยละ 13.4 และการ
ครบกำาหนด 5 ปี ของโครงการรถยนต์คันแรก ด้านเบี้ย
ประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ (Non-Motor) มีจำานวนทั้งสิ้น
92,381 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 3.07
โดยประกันอุบัติเหตุมีมูลค่า 28,202 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราการเติบโตร้อยละ 5.21 การประกันความเสี่ยงภัย
ทุ ก ชนิ ด และการประกั น ภั ย ทรั พ ย์ สิ นมี มู ล ค่ า 24,310
ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 2.01 และการ
ประกันอัคคีภัยมีมูลค่า 9,850 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
เติบโตที่ลดลงร้อยละ -3.75

ทิศทางธุรกิจประกันวินาศภัยใน
ปี 2561 มีแนวโน้มการเติบโต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
จากภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น

แนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2561
ทิศทางธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2561 มีแนวโน้มการ
เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จากภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดี
ขึน้ ประกอบกับภาครัฐออกมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การนำาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล และประกันสุขภาพมาใช้ลดหย่อนภาษี ไม่เกิน
15,000 บาทต่อปี โครงการทำาประกันภัยพืชผลให้กับ
เกษตรกร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำาหรับผูม้ รี ายได้
น้อยและผู้ด้อยโอกาส การรับประกันภัยโครงการก่อสร้าง
พื้นฐานคมนาคมของภาครัฐ รวมถึงการส่งเสริมให้ภาค
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ นำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
ในการผลิตรถยนต์มากขึ้น ส่งผลให้ราคารถยนต์ถูกลง
ประชาชนสามารถเข้าถึงรถยนต์ ได้มากขึ้น ประกอบกับ
ในปัจจุบนั สัดส่วนผูส้ งู อายุของสังคมไทยมีจาำ นวนเพิม่ มาก
ขึ้นทุกปี ประชาชนเกิดความตื่นตัวกับค่ารักษาพยาบาล
ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การประกัน
สุ ข ภาพเป็ น อี ก หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจเพิ่ ม
มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจไทยอาจ
ขยายตัวได้ตำ่ากว่าเป้าหมาย เนื่องด้วยความไม่แน่นอน
ในการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจและทิศทางทางการเมือง รวมถึง
ปัญหาภายในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย โดยเฉพาะ
ในกลุ่มบริษัทประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยรถยนต์เป็น
ตัวนำาตลาด จะมีภาระต้นทุน ค่าสินไหมทดแทน ค่าแรง และ
ค่าอะไหล่ทปี่ รับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการ
ต้องเร่งปรับนโยบายในการพิจารณารับประกันภัยสำาหรับ
รถยนต์ แ ต่ ล ะกลุ ่ ม ให้ ส ะท้ อ นต้ น ทุ น และความเสี่ ย ง
ที่แท้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งให้ความสำาคัญในการ
ให้บริการลูกค้ามากกว่าการแข่งขันด้านราคา รวมถึงการ
ควบคุมสินไหมทดแทน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการ
ดำาเนินงานของธุรกิจภายใต้ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

วิริยะประกันภัย
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การด�าเนินงาน
และความส�าเร็จ
ในปี 2560

1. ครองส่วนแบ่งตลาดประกันวินาศภัย
อันดับหนึ่ง ติดต่อกันเป็นปีที่ 26
บริษัทฯ ครองส่วนแบ่งตลาดประกันวินาศภัยอันดับ 1
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 ตั้งแต่ พ.ศ. 2535-2560 คิดเป็น
ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 16.47 เบีย้ ประกันภัยรับตรงรวม
ทั้งสิ้น 36,163 ล้านบาท

2. ได้รับ “รางวัลผู้ส�ารวจอุบัติเ หตุรถยนต
ดีเด่น ประจ�าปี 2560” (Best Surveyor
Awards 2017)
จากสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับ สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย และคณะกรรมการประกันภัย
ยานยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการ
บริการด้านสินไหมทดแทนรถยนต์ ให้มีความเป็น
มืออาชีพ สร้างความน่าเชื่อ และความประทับใจให้แก่
ผู ้ ใ ช้ บ ริ การ ซึ่ ง มี เ กณฑ์ การพิ จารณาคั ด เลื อ กจาก
ผลการปฏิบัติงาน การสอบข้อเขียน และการสอบ
สัมภาษณ์
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3. ขยายตลาดประกันภัยนอนมอเตอรด้วย
ผลิตภัณฑประกันใหม่
• ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
อุ่นใจรักษ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
คนรักสุขภาพ เพือ่ ลดความกังวลในเรือ่ งค่ารักษาพยาบาล
ทีม่ แี นวโน้มสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ด้วยประกันภัยสุขภาพ
แบบเหมาจ่าย วงเงินคุม้ ครองสูงสุดถึง 1 ล้านบาทต่อครัง้
ไม่ต้องสำารองจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
คู่สัญญาชั้นนำากว่า 308 แห่งทั่วประเทศ และรับความ
คุ้มครองเพิ่ม 10% กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลในเครื อ โรงพยาบาลกรุ ง เทพ และ
โรงพยาบาลในเครือ BDMS พร้อมบริการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยฉุกเฉินในต่างประเทศวงเงิน 1 ล้านบาท

• ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ V-Travel
เป็นประกันภัยที่ให้ความมัน่ ใจในการเดินทางท่องเทีย่ ว
การเดินทางเพื่อการศึกษาระยะสั้น หรือการติดต่อ
ธุรกิจต่างๆ โดยให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพของชีวิต
และร่ า งกาย ไม่ ว ่ า จะเกิ ด จากอุ บั ติ เ หตุ ห รื อ ความ
เจ็บป่วย การใช้บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ ความ
รับผิดตามกฎหมาย โดยคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ค่าขนย้ายผู้ป่วย ค่าขนส่งผู้ป่วยกลับ
ประเทศต้นทาง และรองรับการขอยื่นวีซ่า ครอบคลุม
ถึงกลุ่มประเทศเชงเก้น

4. โครงการที่เข้าร่วมกับส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ
หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
สำาหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20-70 ปี ด้วยเบี้ยประกันภัย
เพียง 10 บาท/คน/30 วัน

5. เพิ่มขีดความสามารถของระบบงาน
E-Agency
โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาขีดความสามารถของระบบงาน
E-Agency หรือระบบงานรับประกันภัยสำาหรับตัวแทน
ให้ มี ค วามสามารถในการทำ า งานได้ ห ลากหลาย
ช่องทาง เพื่อรองรับ และสนับสนุนการทำางานของ
ตัวแทนให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ได้แก่ โปรแกรมบันทึก
ใบคำาขอ โปรแกรมสลักหลัง และ E-Mail Alert สำาหรับ
แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับประกันภัยของบริษัทฯ

กรมธรรมประกันภัยกลุ่มสงกรานตอุ่นใจ
(ประกันภัย 10 บาท) ไมโครอินชัวรันส
เป็ น โครงการที่ สำ า นั ก งานคณะกรรมการกำ า กั บ และ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดทำาขึน้
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์
จากระบบประกันภัยในการบริหารความเสี่ยง โดย
มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ
วิริยะประกันภัย
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6. โปรแกรม EMCS (Electronic Motor
Claim Solutions)
จากความสำาเร็จในการใช้ระบบ EMCS ในปีที่ผ่านมา
บริษทั ได้ขยายผลการใช้งานระบบ EMCS ให้สอดคล้อง
กับจำานวนคู่ค้าที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยประสานการ
ทำางานระหว่างคู่ค้าและบริษัท ในเรื่องการจัดซ่อม
รถยนต์ให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว
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7. โปรแกรมตรวจสอบอุบตั เิ หตุ : V-Surveyor
นวัตกรรมช่วยบริหารจัดการ งานตรวจสอบอุบัติเหตุ
รถยนต์ผ่านช่องทางดิจิทัล ล่าสุดบริษัทฯ ได้พัฒนา
ต่ อ ยอดให้ ส ามารถบั น ทึ กรายงานการตรวจสอบ
อุบตั ิเหตุ รวมถึงเสนอรายการความเสียหายผ่านระบบ
ออนไลน์ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ครบถ้วน ช่วยลด
ขั้นตอนการทำางาน และยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลสู่
ระบบสินไหมกลางได้ทันที

8. เพิ่มจ�านวนสาขา และศูนยบริการสินไหม
เพื่อให้ลูกค้าวิริยะประกันภัยทุกท่าน เข้าถึงการบริการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว บริษัท มีนโยบายชัดเจนในการเพิ่มจำานวน
สาขา และศูนย์บริการสินไหมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่สำาคัญทั่วประเทศ โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัท
เปิดสาขาเฉพาะเพื่อบริการสินไหม และจุดบริการประกันภัย (V-Station) เพิ่มจำานวน 8 แห่งดังนี้
• สาขาเฉพาะเพื่อบริการสินไหมทดแทน บางพลี
ศูนยการค้า บี บูเลอวารด

ห้องเลขที่ 444/3 (A5) เลขที่ 444 ถ.กิ่งแก้ว
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
• V-Station เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2

เลขที่ 160 ชัน้ ใต้ดนิ โซนธนาคาร ถ.พระราม 2
แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
• V-Station เซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา

เลขที่ 99/21 หมูท่ ี่ 2 ชัน้ 3 โซนธนาคาร ถ.บรมราชชนนี
ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
• V-Station เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎรธานี

เลขที่ 88 หมู่10 ชั้น 3 โซนธนาคาร ต.ประดู่
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

• V-Station เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

เลขที่ 1518, 1518/1, 1518/2 ชั้น 3 โซนธนาคาร
ถ.กาญจนวณิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90110
• V-Station เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

เลขที่ 999/9 ชั้น 3 โซนธนาคาร ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์
เชียงใหม่-ลำาปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
50000
• V-Station เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย

เลขที่ 99/9 หมู่ 13 ชั้น 2 โซนวีดีโอวอลล์
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
• V-Station เซ็นทรัลเวิลด

เลขที่ 999/9 ชั้น 4 โซน Beacon ถ.พระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วิริยะประกันภัย
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1. ส่วนแบ่งตลาด และเบี้ยประกันภัยรับตรง

ภาพรวม
ผลการด�าเนินงาน

1.1 ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับตรงรวมทุกประเภทปี 2560

บริษัทอันดับ 4

บริษัทอันดับ 3

5.61%

บริษัทอันดับ 5

4.75%

บริษัทอื่นๆ (55 บริษัท)

57.27%

7.02%

บริษัทอันดับ 2

8.88%

วิริยะประกันภัย
ครองส่วนแบ่งตลาด อันดับ 1

16.47%

เบี้ยประกันภัยรับตรง รวมทุกประเภทการประกันภัย
บริษัท วิริยะประกันภัย จำากัด (มหาชน) ปี 2556-2560
2560

36,163

2559

33,273

2558

32,419

2557
2556

หน่วย : ล้านบาท

33,376
33,983

ที่มา : ส่วนวิจัย และสถิติ ศูนย์สารสนเทศ สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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1.2 ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับตรงรถยนต ปี 2560

50.78%

25.66%
5.03%

บริษัทอื่นๆ (55 บริษัท)

5.95%

6.37%

6.21%

บริษัทอันดับ 5 บริษัทอันดับ 4 บริษัทอันดับ 3

บริษัทอันดับ 2

วิริยะประกันภัย
ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1

เบี้ยประกันภัยรับตรงรถยนต
บริษัท วิริยะประกันภัย จำากัด (มหาชน) ปี 2556-2560
2560
2559
2558
2557
2556

หน่วย : ล้านบาท

32,723
30,267
29,586
30,521
30,940

ที่มา : ส่วนวิจัย และสถิติ ศูนย์สารสนเทศ สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

วิริยะประกันภัย
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2. สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับตรงของบริษัทฯ ในรอบ 5 ปี
หน่วย : ล้านบาท
2556

2557

2558

2559

2560

เบี้ย สัดส่วน
เบี้ย สัดส่วน
เบี้ย สัดส่วน
เบี้ย สัดส่วน
เบี้ย สัดส่วน
ประเภทการ ประกันภัย การรับ ประกันภัย การรับ ประกันภัย การรับ ประกันภัย การรับ ประกันภัย การรับ
รับตรง ประกันภัย
รับตรง ประกันภัย
รับตรง ประกันภัย
รับตรง ประกันภัย
รับประกันภัย รับตรง ประกันภัย
รถยนต์
30,939.82 91.05% 30,520.98 91.45% 29,585.76 91.26% 30,267.30 90.97% 32,723.05 90.49%
อัคคีภัย
256.51 0.75% 251.02 0.75% 262.97 0.81% 270.88 0.81% 270.90 0.75%
ภัยทางทะเล
227.78 0.67% 238.09 0.71% 276.01 0.85% 337.74 1.02% 390.01 1.08%
และขนส่ง
เบ็ดเตล็ด
2,559.00 7.53% 2,366.15 7.09% 2,293.84 7.08% 2,396.60 7.20% 2,779.02 7.68%
รวม
33,983.11 100.00% 33,376.24 100.00% 32,418.58 100.00% 33,272.52 100.00% 36,162.98 100.00%

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับตรงของบริษัทฯ ปี 2560

รถยนต

90.49%

อัคคีภัย

เบ็ดเตล็ด

7.68%

0.75%
1.08%
ภัยทางทะเลและขนส่ง
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3. ฐานะทางการเงิน และภาพรวมผลการด�าเนินงาน
บริ ษั ท วิริยะประกันภัย จำากัด (มหาชน) มีความมั่นคง แข็งแกร่งด้านฐานะทางการเงิน ด้วยทุนจดทะเบีย นมู ล ค่ า
2,000 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 67,103 ล้านบาท เงินกองทุน 40,618 ล้านบาท เงินกองทุนที่ต้องสำารองตามกฎหมาย
17,937 ล้านบาท และอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องสำารองตามกฎหมาย 226.45%
หน่วย : ล้านบาท

ก�าไรส�าหรับปี
2560
2559
2558

2,088
2,198
1,961

2557
2556

1,598

ก�าไรสะสม
2560
2559
2558

3,066

2557
2556

หน่วย : ล้านบาท

17,426
15,369
13,193
11,168
8,102

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินกองทุน

(หน่วย : ล้านบาท)

ภาพรวมผลประกอบการ ปี 2560
เบี้ยประกันภัยรับตรง
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กำาไรจากการลงทุน
กำาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำาไรสุทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)

67,103
33,873
33,230
40,618

36,163
35,652
34,058
29,643
4,142
1,187
187
2,528
440
2,088

วิริยะประกันภัย
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ชื่อเสียง
ที่ได้รับการยอมรับ

ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ต่อเนือ่ งกว่า 26 ปี
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา บริษัทฯ ครองส่วนแบ่ง
ตลาดประกั นวิ นาศภั ย อั น ดั บ 1 มาโดยตลอดจวบจน
ปัจจุบนั นับเป็นระยะเวลากว่า 26 ปี ยิง่ ไปกว่านัน้ ส่วนแบ่ง
ตลาดประกันภัยรถยนต์ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชน โดยครองส่วนแบ่งอันดับ 1 ตั้งแต่ปี 2530
จวบจนปัจจุบนั นับเป็นเวลากว่า 31 ปี ทัง้ นีส้ ว่ นแบ่งตลาด
ประกันภัยนอนมอเตอร์ได้เพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 7 จากบริษัท
ประกันภัยทั้งหมด 60 บริษัท โดยในปี 2560 บริษัทครอง
ส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ที่ร้อยละ 16.47 แสดงให้เห็นถึง
การตอบรับ และสนับสนุนอย่างดีจากลูกค้ากว่า 5 ล้านคน
ทั่วประเทศ

ฐานะทางการเงินทีม่ น่ั คง
บริษัท วิริยะประกันภัย จำากัด (มหาชน) มั่นคงด้วยจำานวน
ทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท (ชำาระเต็มมูลค่า) สินทรัพย์
รวม 67,103 ล้านบาท และเงินกองทุน ณ 31 ธ.ค. 2560
มูลค่า 40,617.98 ล้านบาท
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ด� า เนิ น ธุ ร กิ จ บนพื้น ฐานของจริ ย ธรรม และ
คุณธรรมทีด่ ี
นับเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 71 ปีที่บริษัทฯ สั่งสม
ประสบการณ์ดา้ นการประกันภัย จนมีชอื่ เสียงเป็นทีย่ อมรับ
และได้รบั ความเชือ่ ถือไว้วางใจจากลูกค้า คูค่ า้ และตัวแทน
ทัว่ ประเทศ ทัง้ ในด้านคุณภาพการบริการ ความคุม้ ครองที่
คุ้มค่า การดำาเนินงานที่โปร่งใส ยึดหลัก “ความเป็นธรรม
คือ นโยบาย” มาอย่างต่อเนือ่ ง มุง่ มัน่ ทำาหน้าทีช่ ว่ ยกระจาย
ความเสี่ยงให้กับคนในสังคม ด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไป
ตรงมา คำานึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่าย เพื่อจุดมุ่งหมาย
ให้สังคมไทยเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง บนรากฐานการ
ประกันภัยที่แข็งแกร่ง

จ�านวนสาขา และศูนย์บริการสินไหมครอบคลุม
พื้นที่ส�าคัญกว่า 72 จังหวัด ทั่วประเทศ
ไม่ว่าจะอยู่ท่ไี หนของประเทศไทย ลูกค้าวิริยะประกันภัย
อุ่นใจด้วยจำานวนสาขา และศูนย์บริการสินไหมทดแทน
กว่า 157 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่สำาคัญกว่า 72 จังหวัด
ทั่วประเทศ และจะยังคงเดินหน้าขยายศูนย์บริการสินไหม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่
สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

ศูนย์ซอ่ มมาตรฐานวิรยิ ะประกันภัย กว่า 519 แห่ง
ทั่วประเทศ

มาตรฐานบริการเสริม สะดวกสบายกว่าด้วย
บริการรถส�ารองใช้ขณะน�ารถยนต์เข้าซ่อม

ที่ยกระดับมาตรฐานการจัดซ่อมเพื่อคุณภาพงานซ่อม
รถยนต์ที่ลูกค้าไว้วางใจได้ ดังนี้

กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุและมีคู่กรณี ติดต่อสอบถาม
ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม และสำ า รองรถล่ ว งหน้ า ได้ ที่ ศู น ย์ ซ่ อ ม
มาตรฐานใกล้บ้าน

มาตรฐานการซ่อมตัวถัง
ด้ ว ยอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งดึ ง ตั ว ถั ง มาตรฐานสู ง รวมถึ ง
เครื่องมือพิเศษต่างๆ ทำาให้โครงสร้างและชิ้นส่วนรถยนต์
กลับสู่สภาพเดิม

มาตรฐานการซ่อมสี
ด้วยระบบสี 2K หรือสีแห้งช้าเต็มระบบ โดยรวมถึงวัสดุที่ใช้
กับตัวถังรถยนต์ ผ่านการอบสีดว้ ยห้องอบสีที่ได้มาตรฐาน
เพื่อให้สีรถยนต์เงางาม ทนทานต่อสารเคมี แสงแดดและ
การกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อม

มาตรฐานอะไหล่รถยนต์
รวดเร็วและมั่นใจกับบริการจัดหาอะไหล่ดีมีคุณภาพ โดย
บริษัท วิริยะซัพพลาย จำากัด

การบริ ก ารที่ ส ะดวกรวดเร็ ว ด้ ว ยบริ ก าร
24 ชั่ ว โมง จากศู น ย์ ลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ วิ ริ ย ะ
ประกันภัย
ศู น ย์ ลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ วิ ริ ย ะประกั น ภั ย ให้ บ ริ การรั บ แจ้ ง
อุบัติเหตุ และบริการข้อมูลการรับประกันภัยและสินไหม
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านสายด่วน หมายเลข 1557
สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอสาย ด้วยจำานวนคู่สาย กว่า
60 คู่สาย ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การรับแจ้งอุบัติเหตุ
บริการตอบคำาถามด้านการทำาประกันภัย และงานสินไหม
ต่างๆ บริการตรวจสอบข้อมูล และติดตามงานซ่อม รวมถึง
บริการรับคำาติชมในการให้บริการ

มาตรฐานบริการรับประกันคุณภาพงานซ่อม
รถยนต์ทุกคันที่ผ่านการซ่อมโดยศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะ
ประกันภัย จะได้รบั ประกันคุณภาพงานซ่อมเป็นระยะเวลา
1 ปี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพงานซ่อม
วิริยะประกันภัย
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ได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวาง ด้วยรางวัล
จากสถาบั น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากมายทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
รางวัลเกียรติยศบริษทั ประกันวินาศภัยทีม่ กี าร
บริหารงานดีเด่น จาก คปภ.
นับเป็นรางวัลทรงเกียรติสูงสุดในอุตสาหกรรมประกันภัย
เพราะเป็นรางวัลที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้พิจารณา
มอบให้ กั บ บริ ษั ท ประกั น ภั ย ที่ มี ก ารบริ ห ารงานดี เ ด่ น
โดย บริษัท วิริยะประกันภัย จำากัด (มหาชน) ได้รับ
รางวัลดังกล่าวติดต่อกัน 3 ปี (ปี พ.ศ.2555-2557)
ในฐานะ เป็นบริษัทที่มีการพัฒนาคุณภาพการบริการ
และการบริหารงานดีเด่น ยึดหลักธรรมาภิบาล มีฐานะ
การเงินแข็งแกร่ง ตลอดไปถึงสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวม

รางวัล TCC BEST AWARD
โครงการประกาศเกี ย รติ คุ ณ จรรยาบรรณดี เ ด่ น
หอการค้ า ไทย จั ด โดยสภาหอการค้ า ไทย เพื่ อ เชิ ด ชู
เกี ย รติ แ ก่ ภาคธุ ร กิ จ เอกชนไทยที่ ดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยใช้
หลักจรรยาบรรณให้เกิดการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธา
แก่ สั ง คม ภายใต้ ก ารดำ า เนิ น งานของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล โดยบริษัท วิริยะประกันภัย จำากัด (มหาชน)
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น จากสภา
หอการค้าไทย ในฐานะเป็นองค์กรที่บริหารงานอย่างมี
บรรษัทภิบาล ตามหลักจรรยาบรรณหอการค้าไทย

รางวัลศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหา
ให้กบั ผูบ้ ริโภคดีเด่น ประจ�าปี 2558 และปี 2560
บริษัท วิริยะประกันภัย จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล
“ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค
ดีเด่น ประจำาปี 2560” จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการ
คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค (สคบ.) จากการที่ บ ริ ษั ท ฯ มี การ
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บริ ห ารจั ด การรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและแก้ ไ ขปั ญ หาให้ แ ก่
ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการให้บริการ
ลูกค้าที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีการวัดผลวิเคราะห์และ
ปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักเกณฑ์
ของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับสำานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

รางวัล WORLD FINANCE INSURANCE
AWARDS 2560
นับเป็นปีที่ 8 (ปีพ.ศ. 2552 และปีพ.ศ. 2554-2560)
ที่บริษัท วิริยะประกันภัย จำากัด (มหาชน) ได้รับมอบ
รางวัลอันทรงเกียรติจาก “World Finance” นิตยสาร
ทางการเงิ น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งระดั บ โลกของประเทศอั ง กฤษ
ซึ่งได้ทำาการสำารวจความคิดเห็นจากนักธุรกิจ และผู้อ่าน
ทัว่ โลก คัดเลือกให้ บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จำากัด (มหาชน)
เป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้
รับรางวัล “Insurance Company of the Year ” ณ London
Stock Exchange ประเทศอังกฤษ

รางวัล THE BEST INSURANCE COMPANY
AWARD
รางวัลบริษัทประกันภัยรถยนต์อันดับ 1 ติดต่อกัน 14 ปี
(ปีพ.ศ. 2547-2560) ในงาน Bangkok International
Motor Show ครั้งที่ 38 ซึ่งได้รับการคัดเลือกอย่างเป็น
เอกฉันท์ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคม
วิศวกรรมยานยนต์ ไทย สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ ไทย ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย
และบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด แสดงถึง
บริษัท วิริยะประกันภัย จำากัด (มหาชน) คือ ผู้นำาด้าน
ประกันภัยรถยนต์อันดับ 1 ของประเทศ

รางวัล THAILAND’S MOST ADMIRED
BRAND 2561

รางวัล BEST SURVEYOR AWARD 2560
(BSA)

รางวั ล “Thailand’s Most Admired Brand 2561”
ติดต่อกัน 15 ปี (ปีพ.ศ. 2547-2561) จากนิตยสาร
BrandAge นิตยสารการตลาดทีม่ ชี อื่ เสียงของประเทศไทย
ได้ทำาการสำารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ
ในหัวข้อ “Thailand’s Most Admired Brand & Why We
Buy” ถือเป็นผลสำารวจที่สะท้อนความคิด และพฤติกรรม
ของประชากรไทย ทั่วประเทศ ในการตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการ ซึ่งผลสำารวจระบุว่า “บริษัท วิริยะประกันภัย
จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่ประชาชน
ให้ความเชื่อถือไว้วางใจเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย”

โครงการ “ ผู้สำารวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น” ประจำาปี 2560
Best Surveyor Award 2560 (BSA) เป็นโครงการที่
สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์จัดขึ้น เพื่อยกระดับ
การให้ บ ริ การด้ า นการจั ด การสิ น ไหมทดแทนในธุ ร กิ จ
ประกั น ภั ย เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรในธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ให้
เป็นมืออาชีพในด้านบริการ รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือ
และความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ สร้างความภาคภูมิใจ
ในวิชาชีพผูส้ าำ รวจอุบตั เิ หตุดา้ นประกันภัยรถยนต์ ตลอดจน
เพื่ อ เป็ น การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ต่ อ ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย
ซึ่งบริษัท วิริยะประกันภัย จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (ปีพ.ศ. 2556-2560) โดยในปีนี้ บริษัทฯ
สามารถคว้ารางวัลมาได้ 3 รางวัลด้วยกัน คือ
1. นายสฤก พลเสน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ศูนย์สมุทรสาคร
รางวัลชนะเลิศ
2. นายวีรวัฒน์ เซี่ยงเห็น
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ศูนย์เชียงราย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
3. นายสีหนาท ทองเงิน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ศูนย์บางนา
รางวัลชมเชย อันดับ 1

รางวัล ตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น
ประจ�าปี 2559
ตัวแทนของบริษัท วิริยะประกันภัย จำากัด (มหาชน) ได้
รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลตัวแทนประกันวินาศภัย
คุณภาพดีเด่น ประจำาปี 2559 เป็นรางวัลที่สำานักงาน
คณะกรรมการกำ า กั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกั น ภั ย (คปภ.) ได้ พิ จารณามอบให้ กั บ ตั ว แทนที่
มี คุ ณ ภาพ โดยพิ จ ารณาจากประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง และการบำาเพ็ญประโยชน์
ให้กับสังคม ซึ่งได้แก่
คุณสังวรณ์ เจนการ
ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทฯ จากสาขาจันทบุรี
คุณวิจิตร
อารียวงศ์สถิตย์
ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทฯ จากสาขาสระบุรี
คุณศุภศักดิ์
ศุภศรีวัชระ
ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทฯ จากสาขาหาดใหญ่

วิริยะประกันภัย
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รางวัลชนะเลิศ

รางวัลชมเชยอันดับ 1

รางวัลผู้ส�ารวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น
(Best Surveyor Awards :BSA) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5
อีกระดับของคุณภาพการบริการอย่างมืออาชีพที่คุณมั่นใจได้

“

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

“

“

ถ้าประกันรถยนต์ เชื่อใจวิริยะค่ะ

วิริยะประกันภัย
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กิจกรรม CSR
ขององค์กร

วิริยะประกันภัย เพื่อสังคม

กว่า 71 ปี บนเส้นทางธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก่ประชาชนและสังคมไทยด้วยสำานึกสาธารณะ และ
เจตจำานงที่แน่วแน่ในการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมไทย ด้วยการดำาเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งการดำาเนินโครงการ ผนึกพลัง
ร่วมกับภาคีเครือข่าย ตลอดจนสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม ภายใต้กรอบการดำาเนินงาน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการรณรงค์
ความปลอดภัย ด้านการศึกษา ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านศาสนาและวัฒนธรรม และด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด้านการรณรงค์ความปลอดภัย
นับเป็นเวลายาวนานเกือบ 3 ทศวรรษ ทีบ่ ริษทั วิรยิ ะประกันภัย
จำากัด (มหาชน) ได้ให้ความสำาคัญในการรณรงค์ความ
ปลอดภัยบนท้องถนนด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย
ได้แก่

การส่งเสริมการตรวจสภาพรถยนต์ เพื่อความปลอดภัย
ในการใช้ถนน อาทิ โครงการตรวจรถก่อนใช้เดินทาง
ปลอดภัย โครงการปันน้ำาใจช่วยเหลือรถจอดเสียในทาง
โครงการรณรงค์ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เป็นต้น

การแก้ไขปัญหาทางกายภาพ อาทิ โครงการจุดเสี่ยง ร่วม
กับ จส.100 พัฒนาแอปพลิเคชัน JS 100 เพื่อบริการ
บอกจุดเสี่ยง/จุดที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงบนท้องถนน
ทั่วประเทศ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนบนเขา
ปักธงชัย เป็นต้น

และอีกหลากหลายโครงการเกี่ยวกับหมวกกันน็อก อาทิ
โครงการโรงเรียนต้นแบบ “วัยใส ใส่ใจ ใส่หมวก” ภายใต้
แนวคิดโรงเรียนวังไกลกังวล ร่วมใจปลอดภัย โครงการ
รักน้อง ต้องใส่หมวก โครงการอาสาร่วมใจทำาดีเพื่อพ่อ
และโครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นต้น

การปลูกจิตสำานึกสร้างวินัยจราจร อาทิ โครงการอบรม
เสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ โครงการ
เมาไม่ขับ โครงการรณรงค์ปีใหม่-สงกรานต์ ตายเป็นศูนย์
เป็นต้น
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ทําธุรกิจเพื่อสังคมที่ดีกวา
ไมใชเพื่อหวังหาประโยชนสวนตน
โดยไมสนใจผลกระทบตอสังคม
ธุรกิจท่ีดีตองมีกําไร แตตองมีขอบเขต
มีคุณธรรม เกิดประโยชน
และไมเอารัดเอาเปรียบกัน
เล็ก วิริยะพันธุ

ผูก้ อ่ ต้งั บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ด้านการศึกษา
บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความสำ า คั ญ ของการศึ ก ษา และ
มุ่ ง หวั ง ให้ เ ยาวชนไทยได้รับโอกาสขั้นพื้นฐานด้านการ
ศึ ก ษาอย่ า งเท่ า เที ย มกั น เพื่ อ ให้ เ ยาวชนได้ มี โ อกาส
เรียนหนังสือ ควบคู่กับการมีทักษะการใช้ชีวิตด้านอื่นๆ
พร้อมทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้
มี พื้ น ที่ แ สดงความสามารถตามความสนใจและความ
ถนัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านต่างๆ ด้วยโครงการ
ที่บริษัทฯ ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อาทิ
โครงการ ก.ไก่ ใส่ตู้ โครงการมอบทุนการศึกษา โครงการ
ค่ายสารคดี ร่วมกับสำานักพิมพ์สารคดี สร้างนักเขียน
และช่างภาพสารคดีรนุ่ ใหม่ โครงการ White csr...เติมความ
รู้สู่ห้องสมุดทั่วไทย มอบหนังสือของสำานักพิมพ์สารคดี
และนิตยสารสารคดี ให้แก่ห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี”

จำานวน 99 แห่งทั่วประเทศ โครงการไตรภาคี สร้าง
บุคลากรช่างซ่อมตัวถัง-สีรถยนต์ โครงการส่งเสริมความ
รู้ด้านการประกันภัยและรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
สู่มหาวิทยาลัย โครงการคลินิกเด็กอารมณ์ดี โครงการ
สุขทีใ่ ห้...วิรยิ ะรวมใจลูกค้า เพือ่ น้องอิม่ ท้อง นอกจากนี้ ยังมี
นโยบายให้ฝา่ ยปฏิบตั กิ ารภาคต่างๆ จัดทำาโครงการในพืน้ ที่
โดยมีจติ อาสาของสาขาและศูนย์บริการสินไหมฯ ทัว่ ประเทศ
เป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อน อาทิ โครงการปันน้ำาใจ
จากพี่สู่น้อง โครงการปันสุข จากพี่สู่น้อง โครงการอุปถัมภ์
การเกษตรเพื่ อ อาหารกลางวั น โครงการส่ ง เสริ ม การ
ศึกษาและปลุกพลังใจนักสู้เด็กพิการ และโครงการปั่นรักษ์
เพื่อน้อง เป็นต้น
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ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

บริษัท วิริยะประกันภัย จำากัด (มหาชน) มีปณิธานที่
แน่วแน่ในการเข้าไปมีบทบาทและขับเคลื่อนกิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมและปลูกจิตสำานึกให้
แก่พนักงานให้เข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน และก่อตั้งกองทุนต่างๆ เพื่อ
ให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและเกิด
ความยั่งยืน อาทิ ร่วมก่อตั้งสมาคมเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการยางรถยนต์เก่า เราขอส่ง
ต่อให้น้องๆ นักเรียน โครงการคิดดี ทำาดี ร่วมใจปลูกป่า
พัฒนาโรงเรียน โครงการวิริยะสร้างคอนโดปู เพื่ออนุรักษ์
ป่าชายเลน จัดตัง้ กองทุน “รักษ์ปา่ รักษ์นา้ำ บ้านห้วยหินดำา”
โครงการเก็บขยะชายทะเลเกาะโหลน เป็นต้น

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในคำาสอนและดำาเนินงานตามรอย
แนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช โดยถ่ายทอดสูพ่ นักงาน
และส่งเสริมให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการนำาความรู้
สู่ประชาชนผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและดำาเนินการเป็น
ประจำาต่อเนื่อง อาทิ โครงการคืนชีวิตให้แผ่นดิน ด้วย
พลังเบญจภาคี ซึ่งหน่วยปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพี ยง
ภาคประชาชนจะเคลื่อนงานเชิงรุกเข้าสู่หมู่บ้านและชุมชน
เพื่ออบรมหลักสูตร เปลี่ยนวิธีคิดสู่เศรษฐกิจ โครงการ
สนับสนุนสมุดการศึกษา ชุด “เศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมกับ
มู ล นิ ธิ น้ อ มเกล้ า พั ฒ นา พิ ม พ์ แ จกจ่ า ยให้ แ ก่ โ รงเรี ย น
ตำารวจตระเวนชายแดนตามพระราชดำาริในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการให้ความรู้
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมพี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อน
ชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม เป็นต้น
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ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่บริษัทฯ มุ่งมั่นในการทำานุบำารุง
ศาสนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานได้ ป ฏิ บั ติ แ ละขั ด เกลาจิ ต ใจผ่ า น
กิ จ กรรมต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในวั น สำ า คั ญ ทางศาสนา
ภายใต้ ช มรมพุ ท ธธรรม รวมทั้ ง ยั ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น
กิจกรรมทางศาสนาร่วมกับภาคีเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง
และยั่ ง ยื น อาทิ โครงการอุ ป สมบทเพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพชีวิตด้วยพระกัมมัฏฐาน โครงการปฏิบัติธรรม
(บวชเนกขัมมภาวนา) โครงการทำาบุญตักบาตร หล่อเทียน
พรรษา โครงการบูรณปฏิสังขรณ์ฌาปนสถาน วัดตะกล่ำา
โครงการปั้ น ดิ น ให้ เ ป็ น บุ ญ ร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยพุ ท ธิ ก า
กรมราชทั ณ ฑ์ เรื อ นจำ า บางขวาง เพื่ อ เยี ย วยาจิ ต ใจ
ผู้ต้องขังโทษสูงของเรือนจำากลางบางขวางด้วยการปั้น
พระพุทธรูป เป็นต้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการมีสุขภาพร่างกาย
ที่ดีแข็งแรง นอกจากผู้สูงอายุแล้ว บริษัทฯ ยังขยายกลุ่ม
เป้าหมายไปยังผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ที่ไม่สามารถช่วย
เหลือตัวเองได้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้เป็นส่วน
หนึ่งในการส่งมอบความห่วงใยและดูแลสังคม ตลอดจน
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำาเสมอและยั่งยืน อาทิ
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ของสถาบันการแพทย์
สยามินทราธิราช โครงการศูนย์สง่ เสริมสาธารณสุขมูลฐาน
ประจำาหมู่บ้าน โครงการสุขที่ให้...เปเปอร์มาเช่เพื่อน้อง
สัญจร โครงการจัดทำาคู่มือหมอชาวบ้าน โครงการจัดพิมพ์
คู่มือสุขสูงวัย โครงการวิริยะสร้างสุข ปลดทุกข์ ให้น้อง
โครงการวิริยะรวมใจ เย็บเต้าสู้ภัยมะเร็ง โครงการปรับปรุง
สนามแบดมินตัน กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ เป็นต้น
นอกจากนั้น ยังร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนเห็นความสำาคัญของการออกกำาลังกาย อาทิ
โครงการ Give Charity Run โครงการ Run for Life ก้าวนี้
ต่อชีวติ และ โครงการศิรริ าช เดิน-วิง่ ผสานชุมชน ครัง้ ที่ 11
เป็นต้น
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รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ 4 ท่าน คือ

1. นายจงศักดิ์ หน่อชูเวช
กรรมการอิสระ ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายจ�าลอง เหรียญวิจิตร
กรรมการอิสระ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ

3. นายสมชาย สวธานุภาพ

2. สอบทานระบบการควบคุ ม ภายใน รายงานการ
ตรวจสอบภายใน แนวทางการบริหารความเสีย่ งและ
ความคืบหน้าของการบริหารความเสีย่ งระดับองค์กร

4. นางนาฎยา โล่ธุวาชัย

เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง และเพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย

กรรมการอิสระ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวมัลลิกา ตติยสถาพร ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

3. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรม
การบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้กา� กับดูแลตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม
ร่วมกับผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีใน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง รวม 12 ครั้ง

4. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทฯ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบขอสรุ ป สาระส� า คั ญ ของงานที่ ป ฏิ บั ติ
ดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายงานการเงินรายไตรมาส
และรายงานการเงินประจ�าปี ร่วมกับผูบ้ ริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน
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และผูส้ อบบัญชี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่างบการเงินของบริษทั ฯ ได้จดั ท�าขึน้
อย่างถูกต้องตามควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวทุกรายการ
เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน
เพื่อให้ทันเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย

5. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยรวมและรายบุคคล
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบครบ
ถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และมีผลการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบ
บัญชีในปีทผี่ า่ นมา ซึง่ ผลเป็นทีพ่ อใจและได้พจิ ารณาความเป็นอิสระ
ของผูส้ อบบัญชี กับสอบทานคุณสมบัตขิ องผูส้ อบบัญชีแล้ว เห็นว่า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมไิ ชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ส�าหรับปี 2561
พร้อมทั้งค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ น�าเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี
คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ มีการแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญครบ
ถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีระบบการ
ควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มขี อ้ บกพร่องอย่างเป็น
สาระส�าคัญ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การแสดงข้อเท็จจริง ครบถ้วนถูกต้อง
ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการความเสี่ยงเหมาะสม
ปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

(นายจงศักดิ์ หน่อชูเวช)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของ
ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ อื หุน้ บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้อมูลอื่น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด
(มหาชน) (“บริษทั ”) ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลง
ส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุซงึ่ ประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ า� คัญและ
เรื่องอื่นๆ

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย
ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงาน
ประจ�าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีนี้

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินของบริษทั ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษทั ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
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ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและ
ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบ
การเงิน คือการอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดท�าแล้ว และ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงิน
หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏ
ว่าข้อมูลอืน่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ
หรือไม่

ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ากับ
ดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน
เหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า
จ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความ
สามารถของบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยว
กับการด�าเนินงานต่อเนือ่ ง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสา� หรับการด�าเนินงานต่อเนือ่ งเว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจ
ที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อ
เนื่องต่อไปได้
ผูม้ หี น้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการ
ในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่าง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็น
ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้า
ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธี
การตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจาก
การทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท� า ความเข้ า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับ
การด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�าคัญทีเ่ กีย่ วกับ
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เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
มี นั ย ส� า คั ญ ต่ อ ความสามารถของบริ ษั ท ในการด�า เนิ น งาน
ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ ใ นอนาคตอาจเป็ น เหตุ ใ ห้ บ ริ ษั ท ต้ อ งหยุ ด การ
ด�าเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดย
รวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่
ส�าคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อ
บกพร่องทีม่ นี ยั ส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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(ชาญชัย สกุลเกิดสิน)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 6827
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร
14 มีนาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

(บาท)
สินทรัพย์

หมายเหตุ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

4
5, 16
7

6, 18, 19

31 ธันวาคม
2560

31 ธันวาคม
2559

1,369,655,855
4,011,676,430
249,683,460
402,143,528
8,248,615

3,167,886,824
3,691,407,666
226,274,553
566,455,821
6,375,807

59,297,200,006
253,269,621
859,088,567
63,495,196
588,619,036
67,103,080,314

56,142,121,020
345,777,522
851,682,229
92,800,458
626,300,383
65,717,082,283

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
วิริยะประกันภัย
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

(บาท)
หนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของ

หนี้สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�าระแล้ว
ก�าไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนส�ารองตามกฎหมาย
ส�ารองอื่น
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ

7, 16

8
9

31 ธันวาคม
2560

31 ธันวาคม
2559

27,906,282,356
314,569,389
129,794,595
512,565,544
3,274,088,895
1,735,325,891
33,872,626,670

27,565,248,665
331,254,190
49,709,429
441,393,330
3,535,071,892
1,551,120,588
33,473,798,094

2,000,000,000
2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000

200,000,000
1,070,000
17,225,142,618
13,804,241,026
33,230,453,644
67,103,080,314

200,000,000
1,070,000
15,168,328,276
14,873,885,913
32,243,284,189
65,717,082,283

10

11
11
11, 14

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

(บาท)
หมายเหตุ

รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มจากปีก่อน
บวก (หัก) ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้จาก
การประกันภัยต่อเพิ่ม (ลด) จากปีก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ก�าไรจากเงินลงทุน
ก�าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
รวมรายได้

16

ส�าหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

36,192,956,485
(540,738,745)
35,652,217,740
(1,564,786,083)

33,384,388,715
(645,622,698)
32,738,766,017
(797,828,648)

(29,593,553)
34,057,838,104
165,948,497
1,187,080,925
186,874,200
525,566,817
190,069,195
36,313,377,738

115,713,196
32,056,650,565
207,796,440
1,309,117,601
143,813,128
782,842,233
263,645,966
34,763,865,933

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
วิริยะประกันภัย
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

(บาท)
หมายเหตุ

ค่าใช้จ่าย
ค่าสินไหมทดแทน
หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
ก�าไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�าไรสุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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13, 16

13
12, 13, 16
16

14

ส�าหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

20,541,985,790
(97,897,776)
20,444,088,014
6,104,011,520
3,094,817,241
4,142,247,589
190,663
33,785,355,027
2,528,022,711
440,174,168
2,087,848,543

19,822,954,216
(138,657,398)
19,684,296,818
5,624,740,340
2,870,584,401
3,917,641,378
8,718,913
32,105,981,850
2,657,884,083
459,498,404
2,198,385,679

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

(บาท)
หมายเหตุ

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง

14

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง

14

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - สุทธิจากภาษี
ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

15

ส�าหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560

(38,792,751)

(27,827,655)

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

5,565,531
(22,262,124)

(1,337,056,109)

794,588,540

267,411,222
(1,069,644,887)
(1,100,679,088)
987,169,455
104.39

(158,917,708)
635,670,832
613,408,708
2,811,794,387
109.92

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
วิริยะประกันภัย
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของ
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

(บาท)
ก�าไรสะสม
ทุนเรือนหุน้
ทีอ่ อกและ ทุนส�ารองตาม
กฎหมาย
ทุนส�ารองอืน่
ช�าระแล้ว

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�าหรับปี
ก�าไรสุทธิ
ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวมก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

2,000,000,000

200,000,000

1,070,000 12,992,204,721 14,238,215,081 29,431,489,802

2,000,000,000

200,000,000

2,198,385,679
2,198,385,679
(22,262,124) 635,670,832 613,408,708
2,176,123,555 635,670,832 2,811,794,387
1,070,000 15,168,328,276 14,873,885,913 32,243,284,189

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ยังไม่ได้
จัดสรร

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
เจ้าของ
การเปลีย่ นแปลง
ในมูลค่ายุตธิ รรม
สุทธิของเงิน รวมส่วนของ
เจ้าของ
ลงทุนเผือ่ ขาย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของ
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

(บาท)
ก�าไรสะสม
ทุนเรือนหุน้
ทีอ่ อกและ ทุนส�ารองตาม
กฎหมาย
ทุนส�ารองอืน่
ช�าระแล้ว

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�าหรับปี
ก�าไรสุทธิ
ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวมก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยังไม่ได้
จัดสรร

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
เจ้าของ
การเปลีย่ นแปลง
ในมูลค่ายุตธิ รรม
สุทธิของเงิน รวมส่วนของ
เจ้าของ
ลงทุนเผือ่ ขาย

2,000,000,000

200,000,000

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

2,000,000,000

200,000,000

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
วิริยะประกันภัย
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งบกระแสเงินสด

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

(บาท)
หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับ
เงินสดจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้จากการลงทุนอื่น
รายได้อื่น
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ภาษีเงินได้จ่าย
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�าหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

35,867,034,297
(160,816,054)
514,089,425
648,746,648
296,728
188,946,368
(21,760,280,795)
(6,036,437,777)
(3,094,817,241)
(3,819,549,082)
(345,902,227)
2,380,545,950
92,620,288
(6,159,700,811)
(1,685,224,283)

32,982,750,906
(128,022,031)
637,556,473
700,327,033
1,197,018
263,471,917
(19,878,204,541)
(5,502,522,524)
(2,870,584,401)
(3,859,014,641)
(57,316)
(566,128,542)
(3,189,641,759)
93,599,461
2,746,421,794
1,431,148,847

37,519,359
(118,794,637)
(31,731,408)
(113,006,686)

89,002,162
(151,780,229)
(28,144,398)
(90,922,465)

งบกระแสเงินสด

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

(บาท)
หมายเหตุ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ที่ก�าหนดไว้
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย

4

ส�าหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

(1,798,230,969)
3,167,886,824
1,369,655,855

1,340,226,382
1,827,660,442
3,167,886,824

(38,792,751)
(1,337,056,109)

(27,827,655)
794,588,540

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
วิริยะประกันภัย
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บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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สารบัญ

ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
ทุนเรือนหุ้น
ส�ารอง
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงินและประกันภัย
หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส�ารองวางไว้กับนายทะเบียน
ทรัพย์สินที่มีข้อจ�ากัดและภาระผูกพัน
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561

1.

ข้อมูลทั่วไป
บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) เป็นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย และทีอ่ ยูจ่ ดทะเบียนเป็นส�านักงานใหญ่
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 อาคารอาร์เอส
ทาวเวอร์ ชั้น 3-7 9 12 14 18-19 30 34 และ 38-39 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บุคคลในตระกูลวิรยิ ะพันธุ์ (ถือหุน้ ร้อยละ 33) บริษทั วิรยิ ะพรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 40)
และบริษัท เมืองโบราณ จ�ากัด (ถือหุ้นร้อยละ 10) ซึ่งบริษัททั้งสองแห่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริษัทด�าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับประกันวินาศภัย

2.

เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดย สภาวิชาชีพบัญชีฯ
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) นอกจากนี้ งบการเงินยังได้จัดท�าขึ้นตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดท�าและยื่นงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทในบางเรื่อง การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และไม่ได้
มีการน�ามาใช้สา� หรับการจัดท�างบการเงินนี้ บริษทั ได้ประเมินในเบือ้ งต้นถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่องบการเงินจากการถือปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระส�าคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือ
ปฏิบัติ
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(ข)

เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
รายการ

เกณฑ์การวัดมูลค่า

เงินลงทุนเพื่อค้าและเผื่อขาย
หนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้
ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 3 (ฎ)

(ค) สกุลเงินที่ ใช้ ในการด�าเนินงานและน�าเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดท�าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมด
มีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ

ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติ
หลายประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ�านวนเงินทีเ่ กีย่ วกับสินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้ และค่าใช้จา่ ย
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท�างบการเงินจะได้รบั การทบทวนอย่างต่อเนือ่ ง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดย
วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที่ส�าคัญซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยส�าคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการ
ปรับปรุงจ�านวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุข้อ 7

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยประกอบด้วย ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย และส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยัง
ไม่ถือเป็นรายได้ โดยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่รายงานได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 7
กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการก�าหนดข้อสมมติของส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
บริษทั ก�าหนดส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามข้อมูลประสบการณ์ของบริษทั ข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณ
การมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผลลัพธ์ของประมาณการหนี้สินเพียงพอและครอบคลุมหนี้สินที่เกิดจากสัญญาประกันภัยเท่าที่สามารถ
คาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผล
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อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความไม่แน่นอนในการตั้งประมาณการหนี้สินส�าหรับค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนสุดท้ายอาจมีผล
แตกต่างอย่างเป็นสาระส�าคัญกับหนี้สินที่ได้ตั้งอยู่เดิม
ประมาณการหนี้สินประมาณขึ้น ณ วันที่รายงาน ส�าหรับประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งหมด
ณ วันทีร่ ายงานไม่วา่ จะได้รบั รายงานหรือไม่กต็ าม รวมถึงค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทน หักด้วยจ�านวนเงินทีจ่ า่ ยแล้ว
บริษัทได้ใช้หลายวิธีการทางสถิติในการจัดท�าข้อสมมติที่หลากหลายรวมเข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการประมาณการค่าสินไหมทดแทน
ทั้งหมด
วิธี Chain-Ladder เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์อัตราการพัฒนาของค่าสินไหมทดแทนในอดีต และการเลือกอัตราการพัฒนาของค่า
สินไหมทดแทนขึ้นอยู่กับรูปแบบการพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนในอดีต โดยอัตราการพัฒนาของค่าสินไหมทดแทนที่ถูกเลือก
นั้นถูกน�ามาใช้ค�านวณค่าสินไหมทดแทนแบบสะสมส�าหรับแต่ละปีอุบัติเหตุ
วิธี Bornhuetter-Ferguson เป็นประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ โดยการรวมความเสียหายที่ได้รบั รายงานจริงและค่าประมาณ
ของพัฒนาการของความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคตเข้าด้วยกัน ค่าประมาณการพัฒนาของความเสียหายในอนาคตนีจ้ ะขึน้ อยูก่ บั ความ
เสียหายทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ และอัตราพัฒนาการของมูลค่าความเสียหายทีเ่ ลือกของแต่ละปีอบุ ตั เิ หตุ การประมาณการทัง้ สองค่าจะถูก
น�ามารวมกันโดยการใช้สูตรที่ให้การถ่วงน�้าหนักบนการประมาณการจากประสบการณ์มากขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านไป
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสุทธิขนึ้ อยูก่ บั การเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติที่
จะส่งผลกระทบต่อระดับของหนีส้ นิ ซึง่ ข้อสมมติทสี่ ง่ ผลกระทบส�าคัญคือ อัตราส่วนการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน โดยการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวขึ้นอยู่กับระดับการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนของปีอุบัติเหตุล่าสุด

การเปลี่ยนแปลง
ในข้อสมมติ

2560
ก�าไรและส่วนของ
เจ้าของเพิ่มขึ้น
หนี้สินเพิ่มขึ้น
(ลดลง)
(ลดลง)

(ร้อยละ)

อัตราส่วนการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน
ของปีอุบัติเหตุล่าสุด
อัตราส่วนการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน
ของปีอุบัติเหตุล่าสุด

(พันบาท)

-2

(404,585)

404,585

+2

392,832

(392,832)
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การเปลี่ยนแปลง
ในข้อสมมติ

อัตราส่วนการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน
ของปีอุบัติเหตุล่าสุด
อัตราส่วนการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน
ของปีอุบัติเหตุล่าสุด

2559
ก�าไรและส่วนของ
เจ้าของเพิ่มขึ้น
หนี้สินเพิ่มขึ้น
(ลดลง)
(ลดลง)
(พันบาท)

(ร้อยละ)

-2

(377,331)

377,331

+2

373,564

(373,564)

การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหลายข้อก�าหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
และไม่ใช่ทางการเงิน
บริษัทก�าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความ
รับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยส�าคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3
การวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจ�าส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน ถูกจัดประเภทในระดับที่แตกต่างกันของล�าดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า นิยามของระดับต่างๆ มีดังนี้
• ข้อมูลระดับ 1

เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

• ข้อมูลระดับ 2

เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ส�าหรับสินทรัพย์นั้น
หรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขาย ซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

• ข้อมูลระดับ 3

เป็นข้อมูลส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการและข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 17

3.

นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
นโยบายการบัญชีที่น�าเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอส�าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
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สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่า
เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นก�าไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น
(ข)

การจัดประเภทของสัญญา

สัญญาประกันภัยคือ สัญญาทีอ่ ยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขซึง่ บริษทั รับความเสีย่ งด้านการรับประกันภัยทีม่ นี ยั ส�าคัญจากผูเ้ อาประกันภัยโดยตกลง
จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยหากเหตุการณ์ ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณ์ที่เอาประกันภัย) เกิดผล
กระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย เมื่อสัญญาถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแล้ว สัญญาจะยังคงเป็นสัญญาประกันภัยจนกว่า
สิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดสิ้นสุดหรือสิ้นผลบังคับ
(ค) การรับรู้และการวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยค้างรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช�าระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการช�าระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้
ลูกหนี้จะถูกตัดจ�าหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
บริษัทบันทึกบัญชีส�ารองค่าสินไหมทดแทนเมื่อได้รับแจ้งการเรียกชดเชยจากผู้เอาประกันอย่างเป็นทางการ โดยบันทึกตามมูลค่า
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่ประเมินโดยฝ่ายสินไหมทดแทนหรือบริษัทประเมินความเสียหายภายนอกแล้วแต่กรณี และบริษัท
ได้ตั้งส�ารองส�าหรับค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังมิได้รายงานให้บริษัททราบ (Incurred but not yet reported) ซึ่งถูกประเมิน
โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต
ส�ารองเบี้ยประกันภัย
ส�ารองเบี้ยประกันภัยประกอบด้วยส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้และส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
บริษัทได้ส�ารองเงินส่วนหนึ่งของรายได้เบี้ยประกันเป็นส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ดังนี้
• ประกันอัคคีภัย ภัยทางทะเลและขนส่ง
(ตัวเรือ) รถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด
• ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (เฉพาะเที่ยว)
• ประกันภัยการเดินทาง

• วิธีเฉลี่ยเป็นรายวันจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
(วิธีเศษหนึ่งส่วนสามร้อยหกสิบห้า)
• เต็มจ�านวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบเก้าสิบวันย้อนหลัง
• เต็มจ�านวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์
ยังมีผลคุ้มครองอยู่ไม่เกิน 180 วัน
วิริยะประกันภัย
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• ประกันอิสรภาพ

• ร้อยละ 70 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิของกรมธรรม์ที่ยังมี
ผลคุ้มครองอยู่

ส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
ส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเป็นจ�านวนเงินของการประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลา
เอาประกันทีเ่ หลืออยูส่ า� หรับกรมธรรม์ประกันภัยทีย่ งั มีผลบังคับอยู่ ตามการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าสินไหมทดแทนในอดีตโดยนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต
ส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดจะถูกรับรู้ในงบการเงิน ในกรณีที่ส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดมากกว่าส�ารองเบี้ยประกันภัยที่
ยังไม่ถือเป็นรายได้
เบี้ยประกันภัยรับ และเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
เบี้ยประกันภัยรับ รับรู้เป็นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยสุทธิจากเบี้ยประกันภัยต่อและยกเลิก
เบี้ยประกันภัยรับต่อรับรู้เป็นรายได้เมื่อบริษัทได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยรับสุทธิและการเปลี่ยนแปลงในส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
และรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนตลอดระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์
ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทน ประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนในระหว่างปี และการเปลี่ยนแปลง
ในประมาณการของส�ารองค่าสินไหมทดแทน หักด้วยรับคืนจากมูลค่าซากและการรับคืนอื่น (ถ้ามี) และหักด้วยค่าสินไหมทดแทน
รับคืนจากการประกันภัยต่อ ค่าสินไหมทดแทนรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดรายการ
การประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากการท�าสัญญาประกันภัยต่อแสดงแยกจากสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย
จากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกัน เพราะการจัดให้มีการประกันภัยต่อไม่ได้เป็นการลดภาระของบริษัทจากภาระผูกพันโดยตรงที่มี
ต่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงในราคาทุน
เบี้ยประกันภัยต่อ การเปลี่ยนแปลงในส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้จากการประกันภัยต่อ รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ
และค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดรายการ
สินทรัพย์หรือหนี้สินจากการประกันภัยต่อรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งแสดงภายใต้รายการสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ลูกหนี้
จากการประกันภัยต่อ และเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ ทั้งนี้ยอดสุทธิสามารถแสดงในงบแสดงฐานะการเงินได้ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายในการน�ามาหักกลบลบกัน และตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายช�าระด้วยยอดสุทธิ หรือรับช�าระรายการสินทรัพย์หรือจ่ายช�าระ
รายการหนี้สินไปพร้อมกัน
(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงิน
ลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
(จ) เงินลงทุน

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้า แสดงในมูลค่ายุติธรรม ก�าไรหรือขาดทุน
จากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในก�าไรหรือขาดทุน
ตราสารหนี้ซึ่งบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบก�าหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด เงินลงทุนที่จะถือจน
ครบก�าหนดแสดงในราคาทุนตัดจ�าหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนทีซ่ อื้ มากับมูลค่าไถ่ถอน
ของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบก�าหนด
จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่
ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของเจ้าของ
ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดจ�าหน่าย
เงินลงทุน จะรับรูผ้ ลก�าไรหรือขาดทุนสะสมทีเ่ คยบันทึกในส่วนของเจ้าของโดยตรงเข้าก�าไรหรือขาดทุน ในกรณีทเี่ ป็นเงินลงทุนประเภท
ที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน
การจ�าหน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก�าไรหรือขาดทุนสะสมจากการ
ตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของ จะถูกบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน
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ในกรณีที่บริษัทจ�าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การค�านวณต้นทุนส�าหรับเงินลงทุนที่จ�าหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถือ
อยู่ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด
(ฉ) เงินให้กู้ยืม

เงินให้กู้ยืมแสดงด้วยยอดเงินต้น
บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากระยะเวลาค้างช�าระและมูลค่าหลักประกัน
(ช)

ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์

ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์แสดงมูลค่าตามยอดคงค้างตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิจากดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ
บริษทั ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเป็นจ�านวนเท่ากับผลเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้โดยการวิเคราะห์ประวัติ
การช�าระหนี้และการคาดการณ์เกี่ยวกับการช�าระหนี้ในอนาคต โดยจะประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณร้อยละ 2 ของยอด
ลูกหนี้เช่าซื้อคงเหลือหลังหักดอกผลจากการเช่าซื้อที่ยังไม่เกิดขึ้น ลูกหนี้จะถูกตัดจ�าหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
(ซ)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดินวัดมูลค่าด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึง
ต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อม
จะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม ส�าหรับ
เครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถท�างานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบ
ที่มีนัยส�าคัญแยกต่างหากจากกัน
ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�าหน่ายกับมูลค่า
ตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการ
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นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ�าหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ�ารุงที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาค�านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนใน
การเปลี่ยนแทนอื่นหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
ระบบไฟฟ้าและน�้าประปา
ยานพาหนะ
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน (ไม่รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์)

20
20
5
5 และ 7
5, 7 และ 10

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค�านวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีผลรวมจ�านวนปีทั้งหมด 3 และ 5 ปี
บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม
(ฌ) สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่
สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องกัน และค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าตัดจ�าหน่าย
ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ�านวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
วิริยะประกันภัย

65

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ส�าหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

5 และ 10 ปี

วิธีการตัดจ�าหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม
(ญ) การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะ
ท�าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของเจ้าของ และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์
ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของเจ้าของจะถูกบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์
ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนทีบ่ นั ทึกในก�าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนทีซ่ อื้ กับมูลค่ายุตธิ รรมในปัจจุบนั ของสินทรัพย์
หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในก�าไรหรือขาดทุน
การค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบก�าหนดที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย ค�านวณโดยการหา
มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินส�าหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย ค�านวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุตธิ รรมของ
สินทรัพย์หกั ต้นทุนในการขายแล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจ่ ะ
ได้รบั ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนค�านึงภาษีเงินได้เพือ่ ให้สะท้อนมูลค่าทีอ่ าจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั
ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ ส�าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น ให้
พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการ
เพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์ โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน ส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธี
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ราคาทุนตัดจ�าหน่ายและตราสารหนีท้ จี่ ดั ประเภทเป็นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์
ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงาน
ว่ามีขอ้ บ่งชีเ้ รือ่ งการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลีย่ นแปลงประมาณการที่ใช้ในการค�านวณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ไม่เกินกว่ามูลค่าตาม
บัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�าหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฎ) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก�าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้
ท�างานให้กับบริษัท
โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้
ภาระผูกพันสุทธิของบริษทั จากโครงการผลประโยชน์ทกี่ า� หนดไว้ถกู ค�านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์
ในอนาคตที่เกิดจากการท�างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้
เป็นมูลค่าปัจจุบัน
การค�านวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้นั้นจัดท�าเป็นประจ�าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิ ก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
จะถูกรับรู้รายการในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที บริษัทก�าหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตรา
คิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนด
ไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช�าระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ผลประโยชน์รับรู้รายการในก�าไรหรือขาดทุน
เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลีย่ นแปลงในผลประโยชน์ทเี่ กีย่ วข้องกับการบริการ
ในอดีต หรือ ก�าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนทันที บริษัทรับรู้ก�าไรและขาดทุนจากการจ่าย
ช�าระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานท�างานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช�าระ หากบริษัทมี
ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานทีจ่ ะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการทีพ่ นักงานได้ทา� งานให้ในอดีตและภาระผูกพัน
นี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
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(ฏ) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็น
ผลมาจากเหตุการณ์ ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจ�านวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอน
ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�าระภาระผูกพันดังกล่าว
(ฐ) รายได้

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง บริษัทระงับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับส�าหรับเงินให้กู้ยืมที่ค้างช�าระ
ดอกเบี้ยเกินก�าหนด 6 เดือนนับจากวันที่ครบก�าหนดช�าระ
เงินปันผลรับบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล
รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
บริษัทบันทึกรายได้จากสัญญาเช่าซื้อโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง บริษัทระงับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เช่าซื้อที่ค้างช�าระ
ค่างวดเกินกว่า 6 งวดขึน้ ไป หรือกรณีมขี อ้ บ่งชีว้ า่ ลูกหนีจ้ ะไม่สามารถช�าระหนี้ได้แล้ว บริษทั จะหยุดรับรูร้ ายได้จากลูกหนีร้ ายนัน้ ทันที
(ฑ) ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ
สัญญาเช่าด�าเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญา
เช่า จะรับรูใ้ นก�าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึง่ ของค่าเช่าทัง้ สิน้ ตามสัญญาตลอดอายุสญั ญาเช่า ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึน้ ต้องน�ามารวมค�านวณ
จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
รายจ่ายทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในท�านองเดียวกันบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น
(ฒ) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้าของหรือก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
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ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช�าระหรือได้รับช�าระ โดยค�านวณจากก�าไรหรือขาดทุนประจ�าปีที่ต้องเสียภาษี
โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค�านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและ
จ�านวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่า
ความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อ
ก�าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษีและผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการ
กลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่บริษัทคาดว่าจะได้
รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�าระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษี
ที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการก�าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องค�านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์
ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท�าให้จ�านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องช�าระ บริษัท เชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่าย
เพียงพอส�าหรับภาษีเงินได้ทจี่ ะจ่ายในอนาคต ซึง่ เกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี
และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
เกีย่ วกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะท�าให้บริษทั เปลีย่ นการตัดสินใจโดยขึน้ อยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่
มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะน�า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีหน่วยงานเดียวกันส�าหรับหน่วยภาษีเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก�าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ�านวน
เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงาน
และจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
(ณ) ก�าไรต่อหุ้น

บริษัทแสดงก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับหุ้นสามัญ ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยการหารก�าไรของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท
ด้วยจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายระหว่างปี
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4.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(พันบาท)

เงินสดในมือและเช็ครอเรียกเก็บ
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก�าหนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นก�าหนดระยะเวลา
เงินลงทุนระยะสั้น
รวม

5.

2560

2559

197,036
1,072,620
100,000
1,369,656

137,623
1,280,669
1,300,000
449,595
3,167,887

เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เบี้ยประกันภัยค้างรับแยกตามอายุ มีดังนี้
(พันบาท)

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ
เกินก�าหนดช�าระ
ไม่เกิน 30 วัน
31 วัน ถึง 60 วัน
61 วัน ถึง 90 วัน
91 วัน ถึง 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
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2560

2559

3,459,971

3,246,911

357,986
127,634
41,546
55,668
997
4,043,802
(32,126)
4,011,676

316,635
101,001
31,970
50,461
897
3,747,875
(56,467)
3,691,408

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ส�าหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ส�าหรับการเก็บเบีย้ ประกันภัย โดยหนีท้ เี่ กินกว่าก�าหนดช�าระ บริษทั อยู่ในระหว่างการติดตามหรือด�าเนินการตามกฎหมายเป็นกรณีไป
(พันบาท)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับปี (กลับรายการ)

6.

2560

2559

(23,920)

16,370

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินลงทุนเพื่อค้า
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก ผลก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนเพื่อค้า
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก ผลก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนเผื่อขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

(พันบาท)

2560

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจ�าหน่าย

ก�าไรที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

ขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

มูลค่า
ยุติธรรม

5,023,385
500
5,023,885

5,486,416
3,437
5,489,853

(277,658)
(277,658)

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

17,323,491
7,104
17,330,595

(74,250)
(1,044)
(75,294)

19,137,386
19,577
19,156,963

5,212,195
10,236,080
1,888,145
49,106
1,937,251
17,255,301
(35,589)
19,156,963

วิริยะประกันภัย

71

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจ�าหน่าย

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีระยะเวลาครบ
ก�าหนดเกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา
รวม
หัก ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนจากการเปลี่ยนประเภท
เงินลงทุน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินลงทุนเพื่อค้า
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก ผลก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนเพื่อค้า
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า
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(พันบาท)

2560
ก�าไรที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

ขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

มูลค่า
ยุติธรรม

2,469,664
130,000
27,164,551
29,764,215

(661)
29,763,554
229,344
(88,741)
140,603
59,297,200
(พันบาท)

2559

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจ�าหน่าย

ก�าไรที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

ขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

มูลค่า
ยุติธรรม

4,652,552
20,500
4,673,052

5,069,076
9,614
5,078,690

(391,925)
(391,925)

9,329,703
30,114
9,359,817

4,686,765
9,359,817

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก ผลก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนเผื่อขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

(พันบาท)
2559

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจ�าหน่าย

ก�าไรที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

ขาดทุนที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

มูลค่า
ยุติธรรม

1,388,145
50,202
1,438,347

18,588,772
8,006
18,596,778

(3,122)
(1,299)
(4,421)

19,973,795
21,319
19,995,114

18,592,357
(35,590)
19,995,114

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีระยะเวลาครบ
ก�าหนดเกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา
รวม

21,004,850
26,647,384

หัก ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนจากการเปลี่ยนประเภท
เงินลงทุน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด

(797)
26,646,587

เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

229,344
(88,741)
140,603
56,142,121

4,988,965
653,569

วิริยะประกันภัย
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รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้

29,206,740

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
2,042,189
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�าหนดเกินกว่า
3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา
27,164,551
รวม
29,206,740
หัก ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
จากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
431,709

125,105

-

125,105

432,370
(661)

25,105
100,000

402,370
30,000

2560
ครบก�าหนด
1 ปี 1 ปี ถึง 5 ปี
เกิน 5 ปี

4,470,908
523,569

29,763,554

(661)

24,249,327

-

27,164,551 19,254,850
29,764,215 24,249,327

2,469,664
130,000

รวม

2,251,351

-

1,750,000
2,251,351

471,351
30,000

145,909

(797)

146,706

46,706
100,000

2559
ครบก�าหนด
1 ปี 1 ปี ถึง 5 ปี
เกิน 5 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนดจ�าแนกตามระยะเวลาครบก�าหนดมีดังนี้

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

26,646,587

(797)

21,004,850
26,647,384

4,988,965
653,569

รวม

(พันบาท)
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ส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น
ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
- ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและ
ได้รับรายงานแล้ว
ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
รวม

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

ณ วันที่ 1 มกราคม
เบี้ยประกันภัยรับระหว่างปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

7.2 ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

7.1 ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

7.

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

18,122,696
36,192,956
(34,628,170)
19,687,482

9,442,553
19,930,418
(21,154,171)
8,218,800

8,218,800
19,687,482
27,906,282

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

(284,951)
(540,739)
570,332
(255,358)

(281,505)
(97,898)
232,617
(146,786)

(146,786)
(255,358)
(402,144)

2560
ส่วนแบ่ง
หนี้สิน
ของผู้เอา
ประกันภัยต่อ

17,837,745
35,652,217
(34,057,838)
19,432,124

9,161,048
19,832,520
(20,921,554)
8,072,014

8,072,014
19,432,124
27,504,138

สุทธิ

17,324,867
33,384,389
(32,586,560)
18,122,696

9,504,167
19,249,082
(19,310,696)
9,442,553

9,442,553
18,122,696
27,565,249

หนี้สินตาม
สัญญา
ประกันภัย

(169,238)
(645,623)
529,910
(284,951)

(260,004)
(138,658)
117,157
(281,505)

(281,505)
(284,951)
(566,456)

2559
ส่วนแบ่ง
หนี้สิน
ของผู้เอา
ประกันภัยต่อ

17,155,629
32,738,766
(32,056,650)
17,837,745

9,244,163
19,110,424
(19,193,539)
9,161,048

9,161,048
17,837,745
26,998,793

สุทธิ

(พันบาท)
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19,751,003
18,808,827
18,437,144

20,502,148
19,903,274

2559

21,723,561

2560

รวม

18,389,578
18,060,064
17,605,184
17,615,936

ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ
14,419,674
หนึ่งปีถัดไป
14,431,328
สองปีถัดไป
14,185,317
สามปีถัดไป
14,171,177
สี่ปีถัดไป
14,178,734
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์
51,183,491 14,178,734
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
(51,157,848) (13,979,962)
รวม
25,643
198,772
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้
รวมส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายก่อนการประกันภัยต่อ*

20,571,148
19,875,191
19,135,407

2557

19,751,003
18,808,827

2558

20,502,148

2559

รวม

(พันบาท)

* ส�ารองค่าสินไหมทดแทนค�านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งได้รวมประมาณการรับคืนจากมูลค่าซากและการสวมสิทธิ์ ซึ่งบริษัทจะรับรู้จ�านวนเงินดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้นจริง

17,615,936 19,135,407 18,808,827 20,502,148 141,424,543
(17,607,595) (19,057,483) (18,124,730) (13,366,263) (133,293,881)
8,341
77,924
684,097 7,135,885 8,130,662
501,499
8,632,161

2556

ก่อนปี 2555

2555

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

20,571,148
19,875,191
19,135,407
19,125,726

ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ
18,389,578
หนึ่งปีถัดไป
18,060,064
สองปีถัดไป
17,605,184
สามปีถัดไป
17,615,936
สี่ปีถัดไป
17,613,340
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์
56,594,938 17,613,340
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
(56,572,950) (17,609,886)
รวม
21,988
3,454
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้
รวมส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายก่อนการประกันภัยต่อ*

2558

(พันบาท)

19,125,726 18,437,144 19,903,274 21,723,561 153,397,983
(19,088,427) (18,363,082) (19,286,138) (14,985,941) (145,906,424)
37,299
74,062
617,136
6,737,620 7,491,559
449,868
7,941,427

2557

ก่อนปี 2556

2556

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน

7.3.1 ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

7.3 ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
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19,674,624
18,708,432
18,340,871

20,373,389
19,706,168

2559

21,495,795

2560

รวม

18,257,805
17,948,090
17,496,610
17,507,713

ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ
14,214,703
หนึ่งปีถัดไป
14,004,664
สองปีถัดไป
13,783,486
สามปีถัดไป
13,795,899
สี่ปีถัดไป
13,803,464
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์
49,510,149 13,803,464
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
(49,500,564) (13,793,374)
รวม
9,585
10,090
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้
รวมส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสุทธิ*

20,440,988
19,761,186
19,025,409

2557

19,674,624
18,708,432

2558

20,373,389

2559

รวม

(พันบาท)

* ส�ารองค่าสินไหมทดแทนค�านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งได้รวมประมาณการรับคืนจากมูลค่าซากและการสวมสิทธิ์ ซึ่งบริษัทจะรับรู้จ�านวนเงินดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้นจริง

17,507,713 19,025,409 18,708,432 20,373,389 138,928,556
(17,499,395) (18,948,594) (18,029,762) (13,302,535) (131,074,224)
8,318
76,815
678,670 7,070,854
7,854,332
501,499
8,355,831

2556

ก่อนปี 2555

2555

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

20,440,988
19,761,186
19,025,409
19,016,455

ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ
18,257,805
หนึ่งปีถัดไป
17,948,090
สองปีถัดไป
17,496,610
สามปีถัดไป
17,507,713
สี่ปีถัดไป
17,505,133
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์
54,901,230 17,505,133
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
(54,897,937) (17,501,679)
รวม
3,293
3,454
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้
รวมส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสุทธิ*

2558

(พันบาท)

19,016,455 18,340,871 19,706,168 21,495,795 150,965,652
(18,979,657) (18,267,490) (19,103,720) (14,876,380) (143,626,863)
36,798
73,381
602,448
6,619,415 7,338,789
449,868
7,788,657

2557

ก่อนปี 2556

2556

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน

7.3.2 ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

8.

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุทธิ

2560

2559

1,219,410
(4,493,499)
(3,274,089)

1,120,753
(4,655,825)
(3,535,072)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้
(พันบาท)
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ ใน
ณ วันที่
1 มกราคม 2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส�ารองเบี้ยประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเพื่อค้า
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย
รวม
สุทธิ
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ก�าไรหรือ
ขาดทุน

ณ วันที่
ก�าไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม 2560

(หมายเหตุ 14)
25,026
59,001
948,448
88,278
1,120,753

(28)
(1,349)
85,800
6,476
90,899

-

937,353

105,086

-

3,718,472
4,655,825
(3,535,072)

105,086
(14,187)

7,758
7,758

(267,412)
(267,412)
275,170

24,998
57,652
1,034,248
102,512
1,219,410

1,042,439
3,451,060
4,493,499
(3,274,089)

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(พันบาท)
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ ใน
ณ วันที่
1 มกราคม 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส�ารองเบี้ยประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเพื่อค้า
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย
รวม
สุทธิ

9.

ก�าไรหรือ
ขาดทุน

ก�าไร (ขาดทุน)
ณ วันที่
เบ็ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม 2559

(หมายเหตุ 14)
25,053
55,508
863,887
76,793
1,021,241

(27)
3,493
84,561
5,919
93,946

5,566
5,566

780,812

156,541

-

937,353

3,559,554
4,340,366
(3,319,125)

156,541
(62,595)

158,918
158,918
(153,352)

3,718,472
4,655,825
(3,535,072)

หนี้สินอื่น

ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จค้างจ่าย
เจ้าหนี้นายหน้าและตัวแทน
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
เบี้ยจ่ายเกินนายหน้าและตัวแทน
เงินสมทบค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวม

25,026
59,001
948,448
88,278
1,120,753

(พันบาท)
2560

2559

668,636
219,549
99,247
280,543
166,262
301,089
1,735,326

625,684
202,476
104,464
207,650
162,090
248,757
1,551,121
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บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

10. ทุนเรือนหุ้น
(บาท)
มูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น

2560
จ�านวนหุ้น
จ�านวนเงิน

(พันหุ้น/พันบาท)

2559
จ�านวนหุ้น
จ�านวนเงิน

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

100

20,000

2,000,000

20,000

2,000,000

100

20,000

2,000,000

20,000

2,000,000

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

100

20,000

2,000,000

20,000

2,000,000

100

20,000

2,000,000

20,000

2,000,000

11. ส�ารอง
ส�ารองประกอบด้วย
การจัดสรรก�าไร

ส�ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทั จะต้องจัดสรรทุนส�ารอง (“ส�ารองตามกฎหมาย”)
อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ารองดังกล่าวมีจ�านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส�ารองนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
ส�ารองอื่น
ส�ารองอื่นจัดสรรตามมติของผู้ถือหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า
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บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

12. ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

(พันบาท)

ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่น
รวม

2560

2559

2,279,765
1,084,239
16,745
(2,688)
764,187
4,142,248

2,114,482
1,038,628
18,319
21,388
724,824
3,917,641

13. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

(พันบาท)
หมายเหตุ

2560

2559

16

127,926
6,670
134,596

117,182
6,102
123,284

พนักงานอื่น
เงินเดือน ค่าแรง และโบนัส
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2,989,450
40,336
3,029,786

2,786,114
37,493
2,823,607

รวม

3,164,382

2,946,891

ผู้บริหาร
เงินเดือน ค่าแรง โบนัส และค่าตอบแทนกรรมการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

14. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

(พันบาท)
หมายเหตุ

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน
ส�าหรับปีปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว
รวม

8

2560

2559

425,987

396,903

14,187

62,595

440,174

459,498
วิริยะประกันภัย
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บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก่อนภาษี

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
ของเงินลงทุนเผื่อขาย
31 ธันวาคม
17,255,301
1 มกราคม
18,592,358
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
(1,337,057)
ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้
31 ธันวาคม
14,635
1 มกราคม
53,427
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
(38,792)

2560
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ทางภาษี

สุทธิภาษี

(3,451,060)
(3,718,472)
267,412

13,804,241
14,873,886
(1,069,645)

18,592,358
17,797,769
794,589

(2,927)
(10,685)
7,758

11,708
42,742
(31,034)

53,427
81,255
(27,828)

(หมายเหตุ 8)

2559
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ทางภาษี

ก่อนภาษี

(พันบาท)

สุทธิภาษี

(หมายเหตุ 8)

(3,718,472) 14,873,886
(3,559,554) 14,238,215
(158,918)
635,671

(10,685)
(16,251)
5,566

42,742
65,004
(22,262)

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้
จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของประเทศไทย
รายได้ที่ได้รับยกเว้นทางภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ใช้สิทธิทางภาษีได้เพิ่ม
รวม

อัตราภาษี

2560

อัตราภาษี

2559

(ร้อยละ)

(พันบาท)

(ร้อยละ)

(พันบาท)

2,528,023
20

17

505,605
(64,839)
14,441
(15,033)
440,174

2,657,884
20

17

531,576
(70,695)
12,752
(14,135)
459,498

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เหลืออัตราร้อยละ 20 ของก�าไรสุทธิส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
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บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

15. ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค�านวณจากก�าไรส�าหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น
สามัญของบริษัทและจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการค�านวณดังนี้

ก�าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) (พันบาท)
จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้ว (พันหุ้น)
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

2560

2559

2,087,849
20,000
104.39

2,198,386
20,000
109.92

16. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท�างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หากบริษัทมีอ�านาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและ
การบริหารหรือในทางกลับกัน หรือบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือ
กิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับผู้บริหารส�าคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ชื่อกิจการ/บุคคล

ประเทศ
ที่จัดตั้ง/
สัญชาติ

ผู้บริหารส�าคัญ

ไทย

บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จ�ากัด
บริษัท เมืองโบราณ จ�ากัด
บริษัท วิริยะพานิช จ�ากัด
บริษัท วิริยะพรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด
บริษัท เอส.วี.ที.พร็อพเพอร์ตี้ 2003 จ�ากัด
บริษัท สินทรัพย์ 1024 จ�ากัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่มีอ�านาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรม
ต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของบริษัท
(ไม่ว่าจะท�าหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและมีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและมีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและมีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและมีผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน
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บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการที่ส�าคัญกับผู้บริหารส�าคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เบี้ยประกันภัยรับ
ค่าใช้จ่าย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าเช่าและค่าบริการ
ขาดทุนจากการขายที่ดินและอาคาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส�าคัญ
ผลตอบแทนระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

หมายเหตุ

13

2560

2559

11,734

12,615

3,098
262,190
-

84
259,949
9,911

127,926
6,670
134,596

117,182
6,102
123,284

ยอดคงเหลือที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

84

(พันบาท)

(พันบาท)
2560

2559

เบี้ยประกันภัยค้างรับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จ�ากัด
บริษัท เมืองโบราณ จ�ากัด
บริษัท เอส. วี. ที. พร็อพเพอร์ตี้ 2003 จ�ากัด
รวม

898
134
123
1,155

833
142
(2)
973

ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จ�ากัด
บริษัท เมืองโบราณ จ�ากัด
บริษัท เอส.วี.ที. พร็อพเพอร์ตี้ 2003 จ�ากัด
รวม

4,500
6
112
4,618

2,000
20
67
2,087
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บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(พันบาท)
ภาระผูกพันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าและบริการที่ยกเลิกไม่ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
รวม

2560

2559

196,025
14,223
210,248

256,689
190,795
447,484

17. การจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงินและประกันภัย
17.1 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการด�าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ
จากการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์
เพื่อการเก็งก�าไรหรือการค้า
การจัดการความเสีย่ งเป็นส่วนทีส่ า� คัญของธุรกิจของบริษทั บริษทั มีระบบในการควบคุมให้มคี วามสมดุลของระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับ
ได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการ
การจัดการความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
17.2 ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย

บริษัทด�าเนินธุรกิจหลักคือ การรับประกันภัยโดยการรับโอนความเสี่ยงภัยจากผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้มีความเสี่ยงภัยโดยตรงผ่าน
ทางการท�าสัญญาประกันภัย และมีเบี้ยประกันภัยเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนในการรับประกันภัย ความเสี่ยงด้านการประกันภัยที่บริษัทได้รับ
โอนมาจะมีความเสี่ยงหลัก คือ ความไม่เพียงพอของเบี้ยประกันภัยต่อค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรับประกันภัย
ความไม่เพียงพอดังกล่าวสามารถเกิดได้จากความผันผวนของความถี่ (Frequency) และความรุนแรง (Severity) ที่เบี่ยงเบนจาก
ข้อสมมติในการค�านวณต้นทุนความเสียหายส�าหรับการก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
บริษัทได้จัดการความเสี่ยงดังกล่าวโดยใช้ข้อมูลทางสถิติเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญส�าหรับการพิจารณาการก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
การพิจารณารับประกันภัยที่มีการก�าหนดนโยบายในการต่ออายุ หรือก�าหนดแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกภัยในความเสี่ยงที่
เหมาะสม การปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการควบคุมต้นทุนค่าสินไหมทดแทนให้
เหมาะสมเพื่อให้บริษัทสามารถรักษามาตรฐานการให้บริการด้านสินไหมทดแทนโดยไม่ส่งผลกระทบกับพันธสัญญาที่มอบให้ไว้กับ
ลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังให้ความส�าคัญกับการส�ารองเพื่อความเสี่ยงภัยและส�ารองค่าสินไหมทดแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
อยู่เสมอ
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บริษัทได้ตระหนักถึงเรื่องการจัดสรรการประกันภัยต่อที่ดีจะสามารถแบ่งเบาภาระความเสี่ยงของบริษัทจากการรับประกันภัยได้ ทั้งนี้
บริษัทมีความมุ่งหมายที่จะให้ผลการด�าเนินการและอัตราความเสียหายมีความผันผวนต�า่ และผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับก็ต้องมี
ความเหมาะสมด้วย
ความเสี่ยงทางด้านการรับประกันภัยที่ส�าคัญของบริษัท คือ การกระจุกตัวของหน่วยเสี่ยงภัยต่อมหันตภัย (Catastrophe Exposure
Accumulation) เช่น มหันตภัยธรรมชาติ ภัยก่อการร้าย เป็นต้น บริษัทจึงได้มีการจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญ ดังนี้
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง : ตามนโยบายการรับประกันภัยดังกล่าวข้างต้น บริษัทท�าการประเมินถึงความเสี่ยงที่บริษัทจะมีโอกาสรับ
เข้ามา (Assumed Risk) และก�าหนดข้อก�าหนดการรับประกันของภัยที่สามารถกระจุกตัวได้ (Accumulation Control)
- การจัดการความเสี่ยง : บริษัทได้จัดโครงสร้างการกระจายอ�านาจการรับประกันภัยให้เหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะของการ
รับการเสี่ยงภัยในแต่ละประเภทของบริษัท โดยมีการก�าหนดอ�านาจด�าเนินการในการพิจารณารับประกันภัยในเชิงปริมาณ เช่น
การจัดแบ่งอ�านาจการรับประกันภัยตามทุนประกันภัย และประเภทของความเสีย่ งภัยให้แก่เจ้าหน้าทีแ่ ต่ละระดับ ให้มอี า� นาจสอดคล้อง
กับสัญญาประกันภัยต่อที่มีอยู่ในแต่ละปี
- การก�าหนดข้อบังคับ: ในกรณีที่ความเสี่ยงภัยนั้นจ�าเป็นที่จะต้องมีการเอาประกันภัยต่อ ความเสี่ยงภัยนั้นจะต้องได้รับการจัดสรร
ความเสี่ยงภัย (Reinsurance Allocation) และต้องได้รับการยืนยันให้ครบถ้วน ก่อนที่จะมีการท�าข้อเสนอการรับประกันภัยใดๆ
ก็ตามจากบริษัท
- การติดตามปริมาณความเสี่ยง: บริษัทมีการตรวจสอบรายงานการสะสมของภัยอย่างสม�่าเสมอบนแนวคิดที่ว่าถ้าการสะสมของภัย
หรือ “Probable Maximum Losses” ของการสะสมภัยนัน้ เกินกว่าสัดส่วนเป้าหมายทีก่ า� หนด บริษทั จะมีการพิจารณาเพือ่ จ�ากัดการ
รับประกันภัยหรืออาจท�าการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อประเภท “Excess of Loss” เพิ่ม
- การทบทวนนโยบาย: บริษัทมีการทบทวนนโยบายการประกันภัยต่อให้เหมาะสมกับแผนธุรกิจและปริมาณความเสี่ยงที่รับอยู่ใน
ปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้การโอนความเสี่ยงโดยการประกันภัยต่อในแต่ละปีนั้นเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของการรับประกันภัย
การกระจุกตัวของความเสี่ยงจากหนี้สินสัญญาประกันภัยก่อนและหลังการประกันภัยต่อแยกตามประเภทของการรับประกันภัย
ที่ส�าคัญ มีดังนี้
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(พันบาท)
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ

ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด
อื่นๆ
รวม
ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด
อื่นๆ
รวม

2560

2559

สุทธิ

ก่อนการ
ประกันภัยต่อ

7,837,185
262,973
118,642
8,218,800

7,809,068
168,481
94,465
8,072,014

8,910,065
235,328
297,160
9,442,553

8,879,733
178,772
102,543
9,161,048

17,186,929
1,866,568
633,985
19,687,482

17,142,373
1,729,905
559,846
19,432,124

16,000,328
1,488,635
633,733
18,122,696

15,960,197
1,317,754
559,794
17,837,745

สุทธิ

17.3 การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษัท คือการจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม การด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการ
ด�าเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง และการด�ารงเงินกองทุนให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทประกันภัยต่อ และผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่นและก่อให้
เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการบริษัทได้มีการก�ากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งบริษัทพิจารณาจากสัดส่วน
ของผลตอบแทนจากกิจกรรมด�าเนินงานต่อส่วนของเจ้าของ
ทัง้ นี้ ตามทีก่ า� หนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผูร้ บั ประกันภัยถูกก�าหนดให้ตอ้ งด�ารง
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต�่าไว้ที่ร้อยละ 140 ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทที่จะต้องรักษาระดับเงินกองทุนให้มากกว่า
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว
17.4 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตของอัตราดอกเบีย้ ในตลาดทีม่ ผี ลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้
จากการลงทุน ซึง่ ประกอบด้วยการลงทุนประเภทระยะสัน้ และระยะยาวโดยมีผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวและคงที่ บริษทั ได้
บริหารความเสี่ยงจากการลงทุน โดยค�านึงถึงความเสี่ยงจากการลงทุนควบคู่กับความเหมาะสมของผลตอบแทนจากการลงทุนนั้น
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สินทรัพย์ทางการเงินที่ส�าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จัดตามประเภทของอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้
2560

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้รัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบ
ก�าหนดเกินกว่า 3 เดือน
นับแต่วันที่ได้มา
เงินให้กู้ยืม
รวม

2559

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตรา
ตลาด

อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่

ไม่มี
ดอกเบี้ย

1,072,620

100,000

197,036

-

-

-

2,469,003
130,000

-

2,469,003
130,000

27,164,551
117,501
135,769

-

27,164,551
253,270

1,190,121

(พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตรา
รวม
ตลาด

1,369,656

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

29,999,323 29,730,682

60,920,126

อัตรา
ดอกเบี้ย
คงที่

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

1,280,669

1,749,595

137,623

3,167,887

-

-

-

4,988,168
653,569

-

4,988,168
653,569

21,004,850
131,175
214,602

-

21,004,850
345,777

1,411,844

29,444,101 29,444,101
51,433
51,433

28,610,784 29,633,157

59,655,785

เครือ่ งมือทางการเงินซึง่ มีอตั ราดอกเบีย้ คงทีจ่ ดั แบ่งตามระยะเวลานับจากวันทีร่ ายงานถึงวันทีท่ มี่ กี ารก�าหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่หรือวันทีค่ รบ
ก�าหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ได้ดังนี้
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รวม

2560
อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย

100,000

(พันบาท)
-

100,000

(ร้อยละต่อปี)
1.40

ภายใน 1 ปี

เกิน 1 ปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�าหนด
เกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา
เงินให้กู้ยืม

2,042,189
-

426,814
130,000

2,469,003
130,000

1.65
5.38

27,164,551
95,272

40,497

27,164,551
135,769

1.63
7.03

รวม

29,402,012

597,311

29,999,323
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ภายใน 1 ปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�าหนด
เกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา
เงินให้กู้ยืม
รวม

1,749,595

เกิน 1 ปี
(พันบาท)

-

รวม

2559
อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย

1,749,595

(ร้อยละต่อปี)
1.54

4,470,908
523,569

517,260
130,000

4,988,168
653,569

1.65
2.43

19,254,850
171,564

1,750,000
43,038

21,004,850
214,602

1.78
7.26

26,170,486

2,440,298

28,610,784

17.5 ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์ที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศดังนี้
(พันบาท)
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
เงินลงทุนในหุ้นทุน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง

2560

2559

67,671
67,671

67,671
67,671

17.6 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช�าระหนี้แก่บริษัท ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบก�าหนด
ฝ่ายบริหารได้ก�าหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่กระจุกตัวอย่างเป็น
สาระส�าคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่รายงาน อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าจ�านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระ
ส�าคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระส�าคัญ เนื่องจากผู้เอาประกันภัยของบริษัท
กระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
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ความเสีย่ งเกีย่ วกับการกระจุกตัวของเงินให้กยู้ มื ไม่มสี าระส�าคัญ เนือ่ งจากบริษทั พิจารณาให้กยู้ มื แก่ผปู้ ระกอบการหลายรายทีก่ ระจาย
อยู่ในหลายหมวดอุตสาหกรรมและกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย หลักทรัพย์ที่น�ามาจ�านองประกันหนี้มีมูลค่าคาดว่า
เพียงพอที่บริษัทจะได้รับช�าระหนี้
ตามกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร บริษัทได้จัดการความเสี่ยงจากคู่สัญญา
(Counter Parties) ด้านการประกันภัยต่อที่ไม่สามารถจ่ายหนี้สินได้ ซึ่งอาจเกิดจากการล้มละลายของคู่สัญญา หรือการปฏิเสธการ
จ่ายสินไหมทดแทนของคู่สัญญา บริษัทมีการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
1) บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ โดยส�าหรับผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ บริษัทใช้การจัดอันดับ
ความน่าเชือ่ ถือ (Credit Rating) ของบริษทั จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือชัน้ น�าของต่างประเทศ ซึง่ จะต้องมีระดับความน่าเชือ่ ถือตาม
ที่บริษัทก�าหนดไว้ และส�าหรับประกันภัยต่อในประเทศ บริษัทพิจารณาถึงความเหมาะสมของระดับของอัตราความเพียงพอของ
เงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) ล่าสุด ซึ่งจะต้องมีอัตราความเพียงพอของเงินกองทุนตามที่บริษัทก�าหนดไว้
2) บริษัทมีการประเมินนโยบายรับประกันภัย ความมั่นคงของบริษัทประกันภัยต่อต่างๆ จากการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ขนาด
ของเงินกองทุนและความมัน่ คงของเงินกองทุน (เช่น ผูถ้ อื หุน้ ลักษณะ Portfolio ผลประกอบการทีผ่ า่ นมา) และนโยบายทางด้าน
สินไหมทดแทน รวมถึงการติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวและทิศทางอย่างต่อเนื่อง
3) บริษัทมีการควบคุมมิให้มีความเสี่ยงการกระจุกตัวกับผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่งมากจนเกินไป โดยควบคุมไม่ให้บริษัท
รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่งมีการรับงาน (รวมทุก Portfolio) เกินกว่าจ�านวนที่บริษัทก�าหนดไว้ และกระจายความเสี่ยงให้กับ
ผู้รับประกันภัยต่อรายอื่นๆ โดยการประเมินความสามารถการรับประกันตามหลักเกณฑ์และความสัมพันธ์ระยะยาวของผู้รับ
ประกันภัยต่อรายนั้นๆ
17.7 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

บริษทั มีการควบคุมความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพย์ลงทุน
ให้เพียงพอต่อการด�าเนินงานของบริษัท และเพื่อท�าให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
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การวิเคราะห์หนี้สินจากส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายสุทธิที่คาดว่าจะครบก�าหนดช�าระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

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

(พันบาท)
2560

2559

7,203,391
866,740
1,883
8,072,014

8,026,509
1,129,453
5,086
9,161,048

17.8 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

บริษัทแสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรวมถึงล�าดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่
รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุตธิ รรมส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ นิ ทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหากมูลค่า
ตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน สรุปได้ดังนี้
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ซึ่งได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายได้จากการลงทุน
ค้างรับ เบีย้ ประกันภัยค้างรับ ลูกหนีจ้ ากการประกันภัยต่อ ตัว๋ สัญญาใช้เงินทีจ่ ะถือจนครบก�าหนด เงินฝากสถาบันการเงินทีค่ รบก�าหนด
เกินกว่า 3 เดือนนับแต่วันที่ได้มา ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ และเจ้าหนี้อื่นมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด ยกเว้นตั๋วสัญญาใช้เงินที่จะถือจนครบก�าหนดและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบ
ก�าหนดเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ที่ได้มา ก�าหนดโดยใช้ราคา ณ สิน้ วันท�าการสุดท้ายของปีทเี่ ผยแพร่ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด อ้างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท
ที่ลงทุน
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินให้กยู้ มื และลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถยนต์ ประมาณโดยวิธกี ารหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบีย้ ปัจจุบนั
ที่ปรับด้วยข้อมูลทางด้านสินเชื่อของลูกหนี้แต่ละรายและอายุสัญญาคงเหลือ
บริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ส�าหรับหน่วยลงทุนโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ สิ้นวันท�าการสุดท้ายของงวดที่เผยแพร่
โดยบริษัทจัดการกองทุน
บริษัทรับรู้การโอนระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น ทั้งนี้ไม่มีการโอนระหว่าง
ระดับ 1 และระดับ 2 ของล�าดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

วิริยะประกันภัย
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บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

17.8.1 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)

มูลค่ายุติธรรม

31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย

ระดับ 2

10,232,143
19,156,936

3,937
27

-

10,236,080
19,156,963

9,329,703
19,993,785

30,114
1,329

-

9,359,817
19,995,114

ระดับ 3

17.8.2 สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตามบัญชี

31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด
เงินลงทุนทั่วไป
31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด
เงินลงทุนทั่วไป
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รวม

ระดับ 1

(พันบาท)

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

29,763,554
140,603

-

29,786,314
-

1,238,899

29,786,314
1,238,899

26,646,587
140,603

-

26,670,463
-

1,161,117

26,670,463
1,161,117

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

18. หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส�ารองวางไว้กับนายทะเบียน
18.1 บริษัทได้น�าเงินลงทุนในตราสารหนี้วางเป็นประกันกับนายทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 ดังนี้
(พันบาท)
2560

ราคาตามบัญชี

ราคาตรา

14,178

14,000

พันธบัตรรัฐบาล

2559
ราคาตามบัญชี

ราคาตรา

14,219

14,000

18.2 บริษัทได้น�าเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากประจ�า และใบรับเงินฝากเป็นเงินส�ารองวางไว้กับนายทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการวางเงินส�ารองส�าหรับ
เบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 ดังนี้
(พันบาท)
2560

2559
ราคาตามบัญชี

ราคาตรา

ราคาตามบัญชี

ราคาตรา

70,143

70,000

210,348

210,000

100,000

100,000

600,000

600,000

4,650,000
4,820,143

4,650,000
4,820,000

3,950,000
4,760,348

3,950,000
4,760,000

พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินฝากประจ�าที่มีระยะเวลาครบ
ก�าหนดเกินกว่า 3 เดือนนับแต่
วันที่ได้มา
ใบรับเงินฝากที่มีระยะเวลาครบ
ก�าหนดเกินกว่า 3 เดือนนับแต่
วันที่ได้มา
รวม

19. ทรัพย์สินที่มีข้อจ�ากัดและภาระผูกพัน

(ก) หลักทรัพย์ค�้าประกันในคดีความของผู้เอาประกันภัย
พันธบัตรรัฐบาล
เงินฝากประจ�าที่มีระยะเวลาครบก�าหนดเกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา
รวม

(พันบาท)
2560

2559

34,010
34,010

260
50,104
50,364
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บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(พันบาท)
(ข) หลักทรัพย์ค�้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ยังไม่ได้เบิกใช้
เงินฝากประจ�าที่มีระยะเวลาครบก�าหนดเกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา
รวม

2560

2559

20,000
20,000

20,000
20,000

20. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยอดสะสมของเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย มีจ�านวนดังนี้

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

2560

2559

607,771

517,363

21. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าและบริการที่ยกเลิกไม่ได้
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม

(พันบาท)

(พันบาท)
2560

2559

200,346
162,103
16,016
378,465

191,334
162,138
17,671
371,143

บริษัทได้ท�าสัญญาเช่าส�านักงาน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสัญญาเช่ายานพาหนะจ�านวนหลายสัญญา โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะจ่าย
ค่าเช่าและค่าบริการเป็นรายเดือน

22. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

94

(ก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคดีถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนตามปกติของธุรกิจโดยมีทุนทรัพย์รวมเป็นจ�านวนเงิน
ประมาณ 892 ล้านบาท (2559: 961 ล้านบาท) ทุนประกันภัยรวมเป็นจ�านวนเงินประมาณ 241 ล้านบาท (2559: 471 ล้านบาท)
เนื่องจากยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลของการพิจารณาคดี อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่าผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
เมื่อคดีถึงที่สุดไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างเป็นสาระส�าคัญ

(ข)

หนังสือรับรองที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 76 ล้านบาท (2559: 82 ล้านบาท)
ได้น�าไปค�้าประกันในเรื่องต่างๆ

(ค)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเลตเตอร์ออฟการันตีกับธนาคาร 7 ล้านบาท (2559: 8 ล้านบาท)

รายงานประจ�าปี 2560

ข้อมูล
ทั่วไป

ชื่อ-ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 121/28, 121/65 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

หมายเลขโทรศัพท์-โทรสาร (ส�านักงานใหญ่)

โทรศัพท์ 0 2129 8888

หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

1557

เว็บไซต์

www.viriyah.co.th

วันก่อตั้งบริษัท

3 กุมภาพันธ์ 2490

ทุนจดทะเบียน

2,000 ล้านบาท ช�าระเต็มมูลค่า

ประเภทธุรกิจ

ประกันวินาศภัย

จ�านวนพนักงาน

6,001 คน

จ�านวนสาขา และศูนย์ปฏิบัติการสินไหม

157 แห่ง

จ�านวนศูนย์ซ่อมมาตรฐานในโครงการ

519 ศูนย์ซ่อม

จ�านวนตัวแทน/นายหน้า

9,147 คน

ผู้ตรวจสอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

โทรสาร 0 2641 2839, 0 2641 3209
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ประเภทกรมธรรม์

การประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

การประกันภัยอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
ประกันอัคคีภัยทั่วไป
ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส�าหรับรายย่อย

การประกันภัยทางทะเล

ประกันภัยตัวเรือ
ประกันภัยขนส่งสินค้า
ประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ
ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

การประกันภัยอุบัติเหตุ

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล-กลุ่ม
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ค่าชดเชยกระดูกหัก)
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล-กลุ่ม
ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ
ประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออารี
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส�าหรับธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์
ประกันภัยส�าหรับผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง
ประกันภัยผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ
ประกันอุบัติเหตุ (ไมโครอินชัวรันส์) ประเภทต่างๆ

การประกันภัยสุขภาพ

ประกันภัยมะเร็งทั่วไป
ประกันภัยมะเร็งและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล-กลุ่ม
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคลอุ่นใจรักษ์
ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม
ประกันภัยชดเชยรายได้

รายงานประจ�าปี 2560

ประเภท

ประเภทกรมธรรม์

การประกันภัยทรัพย์สิน

ประกันภัยโจรกรรม
ประกันภัยกระจก
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ประกันภัยส�าหรับเงิน
ประกันภัยแผ่นป้ายโฆษณา
ประกันภัยส�าหรับผู้เล่นกอล์ฟ
ประกันสรรพภัยธุรกิจขนาดย่อม
ประกันภัยพิทักษ์ร้านทอง
ประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ประกันสรรพภัยบ้านอยู่อาศัย
ประกันภัยบ้านปลอดภัย
ประกันภัยโจรกรรมรถจักรยานยนต์

การประกันภัยความรับผิด

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
ประกันภัยความรับผิดผู้ตรวจสอบอาคาร
ประกันภัยความรับผิดปั๊มน�้ามัน
ประกันภัยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพ
ประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง
ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
ประกันภัยความรับผิดแบบระบุภัยอันเนื่องมาจากการติดตั้ง
หรือซ่อมแซมชุดอุปกรณ์ติดตั้งถังแก๊ส
ประกันภัยความคุ้มครองผู้พักในหอพัก
วิริยะประกันภัย
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ประเภท
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ประเภทกรมธรรม์

การประกันภัยการสูญเสีย
ทางด้านการเงิน

ประกันภัยความซื่อสัตย์
ประกันภัยค�้าจุนลูกจ้าง
ประกันภัยพิทักษ์ทุน
ประกันภัยอิสรภาพ ก่อนกระท�าผิด
ประกันภัยอิสรภาพ หลังกระท�าผิด
การประกันสูญเสียทางการเงินส�าหรับเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

การประกันภัยด้านวิศวกรรม

ประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร
ประกันภัยหม้อก�าเนิดไอน�้า
ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา
ประกันภัยเครื่องมือ-เครื่องจักรของผู้รับเหมา
ประกันภัยวิศวกรรมต่างๆ
ประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
ประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก

อื่น ๆ

ประกันภัยพืชผลจากภัยแล้งโดยใช้ดัชนีน�้าฝน

รายงานประจ�าปี 2560

157

สาขาและศูนย์บริการสินไหม
ทั่วประเทศไทยกว่า
72 จังหวัด

519

ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน
ในโครงการ

308

โรงพยาบาลคู่สัญญา
ประกันสุขภาพ

409

โรงพยาบาลคู่สัญญา
ประกันอุบัติเหตุ

“

“

เพราะเรื่องไม่คาดฝัน เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
จะประกันประเภทไหน วิริยะดูแลได้หมด
ด้วยเครือข่ายบริการที่ครบวงจร และ
ครอบคลุมทั่วประเทศ

วิริยะประกันภัย
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สาขา และ
ศูนย์บริการสินไหม

ภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ส�านักงานใหญ่
ที่อยู่
121/28, 121/65 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
10400

โทรศัพท์
0 2129 8888

โทรสาร
0 2641 2839
0 2641 3209

14 สาขา
ที่อยู่

100

โทรศัพท์

โทรสาร

1. สาขากรุงเกษม

1242 อาคารวิริยะพานิช ถ.กรุงเกษม
แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100

0 2223 0851
0 2224 0059

0 2621 5487

2. สาขากิจกรรมพิเศษ

121/55 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 14 B
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

0 2129 8500

0 2641 3215
0 2641 3594
0 2641 3046

3. สาขาดอนเมือง

675-8 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต
อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

0 2532 3000

0 2532 1369

4. สาขาบางนา

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

0 2743 6500-7

0 2396 0721

5. สาขาบางพลัด

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

0 2880 0008
0 2424 7100

0 2433 6334

6. สาขาปากเกร็ด-345

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

0 2149 0713-9

0 2926 0814-5

7. สาขาปู่เจ้าสมิงพราย

258/37 หมู่ 10 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.ส�าโรงใต้
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

0 2384 7741-50
0 2384 1400-1

0 2384 5275
0 2384 7740

รายงานประจ�าปี 2560

สาขา

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

8. สาขาพระราม 2

613 หมู่ 4 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด�า
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

0 2452 8000

0 2452 8362
0 2452 8364

9. สาขารัชดาภิเษก

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

0 2129 7979

0 2641 3193-4

10. สาขาลุมพินี

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

0 2286 6013

0 2286 6010
0 2286 6110

11. สาขาวงศ์สว่าง

22/2 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800

0 2910 0710

0 2910 1162
0 2585 9670

12. สาขาวิภาวดี

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

0 2273 8240-50

0 2272 2539

13. สาขาสุขสวัสดิ์

330 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

0 2428 0492-4
0 2428 1043-5

0 2428 1297

14. สาขาสุขาภิบาล 3

2/45, 222 อาคารยูพีเอ เพลส A, B ชั้น 2
ซ.รามค�าแหง 164 แยก 2 ถ.รามค�าแหง
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

0 2136 8699

0 2170 6508

20 ศูนย์บริการสินไหมทดแทน
ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

1. ศูนย์ฯ กรุงเกษม

1242 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2223 0851

0 2621 5486

2. ศูนย์ฯ ดอนเมือง

675-8 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ล�าลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130

0 2532 3000

0 2532 1453

3. ศูนย์ฯ บางนา

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

0 2743 6500-7

0 2743 6508-11

4. ศูนย์ฯ บางพลัด

121 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 71 แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

0 2435 3515-20

0 2880 2620
0 2433 9632

5. ศูนย์ฯ ปากเกร็ด - 345

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

0 2926 0811-3

0 2926 0816
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ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

6. ศูนย์ฯ ปู่เจ้าสมิงพราย

258/37 หมู่ 10 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.ส�าโรงใต้
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

0 2384 7746-50

0 2384 5276
0 2757 9280

7. ศูนย์ฯ พระราม 2

613 หมู่ 4 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด�า
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

0 2452 8000

0 2452 8361-3

8. ศูนย์ฯ พัฒนาการ

1009/2 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 10250

0 2319 9567-75

0 2319 9579

9. ศูนย์ฯ รัชดาภิเษก

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

0 2129 8399

0 2641 2843-44

10. ศูนย์ฯ รัตนาธิเบศร์

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

0 2595 4200-4

0 2595 4497

11. ศูนย์ฯ รามอินทรา

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

0 2508 2400-5
0 2508 2627-30

0 2508 2635

12. ศูนย์ฯ ลุมพินี

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

0 2286 7006
0 2286 6170

0 2286 6602
0 2286 7146

13. ศูนย์ฯ วงศ์สว่าง

22 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800

0 2586 0220-8

0 2586 0229
0 2585 9664

14. ศูนย์ฯ วิภาวดี

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

0 2272 2511-20

0 2272 2538

15. ศูนย์ฯ สุขสวัสดิ์

330 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

0 2428 0492-4
0 2428 0498-9

0 2428 1298

16. ศูนย์ฯ สุขาภิบาล 3

2/45, 222 อาคารยูพีเอ เพลส A, B ชั้น 2
ซ.รามค�าแหง 164 แยก 2 ถ.รามค�าแหง
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

0 2136 8699

0 2170 6506

17. ศูนย์ฯ คลองหลวง

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

0 2153 4800-3

0 2153 4804

รายงานประจ�าปี 2560

ศูนย์บริการสินไหมทดแทน

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

18. ศูนย์ฯ ลาดกระบัง
(กิ่งแก้ว)

850/3 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

0 2327 0684-6

0 2327 0687-8

19. ศูนย์ฯ กาญจนาภิเษก

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

0 2410 3325

0 2410 3376
0 2449 5958

20. ศูนย์ฯ เทพารักษ์

200/56-57 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

0 2315 2591-5
0 2181 7923-6

0 2315 2288

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์
บริการ 24 ชม.

10/7 ถ.ราชปรารภ แขวงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

2 สาขาย่อย

ที่อยู่

1557

โทรสาร
0 2248 1557

โทรศัพท์

โทรสาร

1. สาขาย่อยเดอะมอลล์
บางแค

275 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค
ห้องเลขที่ 1 SL4B ชั้น1 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

0 2454 8491-4

0 2454 8494

2. สาขาย่อยเดอะมอลล์
บางกะปิ

3522 อาคารศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 2
ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

0 2734 0313-5

0 2734 0316

5 สาขา เฉพาะเพื่อบริการสินไหมทดแทน
ที่อยู่

โทรศัพท์

1. สาขาฯ ธัญบุรี (คลอง 3)

5/22 เอ็มปาร์ค ห้องเลขที่ 107 หมู่ 2
ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130

2. สาขาฯ กัลปพฤกษ์

55/87 ซิตี้ คอนเนค โซน C-3 หมู่ 8 ถ.กัลปพฤกษ์ 0 2452 8000
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โทรสาร

0 2153 4870-4

วิริยะประกันภัย
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สาขาเฉพาะฯ

ที่อยู่

โทรศัพท์

3. สาขาฯ ลาดพร้าว 71

2/4 ซ.นาคนิวาส 27 ถ.นาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

0 2641 3500-79

4. สาขาฯ ถนนพระยา
สุเรนทร์

428/30 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

0 2508 2400-5
0 2508 2627-30

5. สาขาฯ บางพลี

ศูนย์การค้า บี บูเลอวาร์ด
444 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

0 2743 6500-7

โทรสาร

0 2743 6508-11

ภาคเหนือ
4 สาขา

ที่อยู่

โทรสาร

1. สาขาเชียงราย

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

0 5377 3862-4

0 5377 4694

2. สาขาเชียงใหม่

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

0 5326 2001
0 5301 6176

0 5326 2746

3. สาขานครสวรรค์

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

0 5622 9951
0 5680 2888

0 5622 3471
0 5622 9959

4. สาขาพิษณุโลก

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

0 5533 3370

0 5533 3381-86

18 ศูนย์บริการสินไหมทดแทน

104

โทรศัพท์

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

1. ศูนย์ฯ ก�าแพงเพชร

198 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน-ก�าแพงเพชร ต.นครชุม
อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร 62000

0 5579 9480-3

0 5579 9346

2. ศูนย์ฯ ชัยนาท

582, 583 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย
อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

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

รายงานประจ�าปี 2560

ศูนย์บริการสินไหมทดแทน

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

4. ศูนย์ฯ เชียงใหม่

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

0 5326 2001

0 5324 5068

5. ศูนย์ฯ ตาก

1/11-12 ถ.พหลโยธิน ต.หนองหลวง
อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

0 5551 7631-3
0 5551 7758-9

0 5551 7550

6. ศูนย์ฯ นครสวรรค์

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

0 5622 9951
0 5680 2888

0 5622 9960

7. ศูนย์ฯ พะเยา

270/9-10 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต�๋า
อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

0 5448 4150-3

0 5448 4140

8. ศูนย์ฯ พิจิตร

20/31-32 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง
อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000

0 5699 0952-6

0 5699 0957

9. ศูนย์ฯ เพชรบูรณ์

96/19 หมู่ 2 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

0 5671 9743-46
0 5671 9780

0 5671 9801

10. ศูนย์ฯ พิษณุโลก

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

0 5533 3370

0 5533 3383

11. ศูนย์ฯ แพร่

124 หมู่ 5 ถ.ทางหลวง 129
(ตอนทางเลี่ยงเมืองแพร่) ต.กาญจนา
อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

0 5453 3823-6

0 5453 3827

12. ศูนย์ฯ แม่สอด

8/19-20 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด
จ.ตาก 63110

0 5553 4447-8
0 5553 5341

0 5553 4449

13. ศูนย์ฯ ล�าปาง

43/1 ถ.ไฮเวย์ ล�าปาง-งาว ต.ชมพู
อ.เมืองล�าปาง จ.ล�าปาง 52100

0 5423 1307

0 5423 1750

14. ศูนย์ฯ ล�าพูน

122/70-71 หมู่ 4 ถ.นิคมอุตสาหกรรม
ต.บ้านกลาง อ.เมืองล�าพูน จ.ล�าพูน 51000

0 5358 3034-38

0 5358 3039

15. ศูนย์ฯ สุโขทัย

92/23 หมู่ 4 ถ.บายพาส ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย
จ.สุโขทัย 64000

0 5564 5724-30

0 5564 5723

16. ศูนย์ฯ อุตรดิตถ์

28/5 หมู่ 1 ถ.สายพิษณุโลก-เด่นชัย ต.คุ้งตะเภา
อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

0 5547 9731

0 5547 9736
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ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

17. ศูนย์ฯ แม่ริม

72/2-4 หมู่ 7 ถ.เชียงใหม่-ฝาง(107) ต.ริมใต้
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

0 5329 0079-80

0 5329 0097

18. ศูนย์ฯ น่าน

78 หมู่ 4 ถ.สายน่าน-พะเยา (1091)
ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

0 5471 1120-29

0 5471 1126

2 สาขา เฉพาะเพื่อบริการสินไหมทดแทน
ที่อยู่

โทรศัพท์

1. สาขาฯ อุทัยธานี

88/6-7 หมู่ 2 ถ.อุทัยธานี-หนองฉาง ต.ท่าโพ
อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130

0 5697 0019-20

2. สาขาฯ ฝาง

6/3-4 หมู่ 9 ถ.โชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ต.เวียง
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

0 5345 2368

โทรสาร
0 5697 0063

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 สาขา
ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

1. สาขาขอนแก่น

259 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น 0 4326 1269
จ.ขอนแก่น 40260
0 4347 0888

0 4326 1467

2. สาขานครราชสีมา

2334 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000

0 4421 3150
0 4492 3888

0 4421 3227

3. สาขาอุดรธานี

489/1 หมู่ 1 ถ.อุดรธานี-ขอนแก่น ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

0 4221 2670
0 4293 0888

0 4221 2454-6

4. สาขาอุบลราชธานี

464/40-42 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่
อ.เมืองอุบลราชานี จ.อุบลราชธานี 34000

0 4531 6050

0 4531 6063
0 4351 6065
0 4531 6164

16 ศูนย์บริการสินไหมทดแทน
ที่อยู่
1. ศูนย์ฯ ขอนแก่น
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โทรศัพท์

259 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น 0 4326 1269
จ.ขอนแก่น 40260
0 4347 0888

โทรสาร
0 4326 1457

ศูนย์บริการสินไหมทดแทน

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

2. ศูนย์ฯ ชัยภูมิ

5/16-17 หมู่ 8 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

0 4482 1225

0 4482 1538

3. ศูนย์ฯ นครราชสีมา

2334 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000

0 4421 3150
0 4492 3888

0 4421 3254

4. ศูนย์ฯ นางรอง

338, 340, 342 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

0 4463 3000-7

0 4463 3005

5. ศูนย์ฯ ปากช่อง

40/18-19 หมู่ 10 ถ.บายพาส ต.ขนงพระ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

0 4492 9519-27

0 4492 9528

6. ศูนย์ฯ มุกดาหาร

75/5 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร 49000

0 4261 4906-9
0 4261 4911-12

0 4261 4929

7. ศูนย์ฯ ร้อยเอ็ด

446, 447, 448 หมู่ 23 ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง
ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

0 4351 6877

0 4351 8117

8. ศูนย์ฯ เลย

199 หมู่ 6 ถ.ชุมแพ-เลย (201) ต.นาอาน
อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

0 4284 4673-9

0 4284 4681

9. ศูนย์ฯ ศรีสะเกษ

11 หมู่ 10 ถ.ทองมาก ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ 33000

0 4564 3411
0 4581 4888

0 4564 3415

10. ศูนย์ฯ สกลนคร

85/18 หมู่ 2 ถ.สกล-อุดร ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

0 4271 3271

0 4271 3335

11. ศูนย์ฯ สุรินทร์

211/1 หมู่ 2 ถ.สุรินทร์-สังขะ ต.นอกเมือง
อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

0 4451 4797
0 4451 3013

0 4451 4798

12. ศูนย์ฯ อุดรธานี

489/12 ซอยบ้านหนองขอนกว้าง หมู่ 1
0 4221 2670
ถ.อุดรธานี-ขอนแก่น ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี 0 4293 0888
จ.อุดรธานี 41000

0 4212 2454-6

13. ศูนย์ฯ อุบลราชธานี

464/40-42 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

0 4531 6050

0 4531 4179
0 4351 2265

14. ศูนย์ฯ กาฬสินธุ์

3/8 ถ.บายพาสสงเปลือย ต.กาฬสินธุ์
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000

0 4360 0071

0 4360 0075

15. ศูนย์ฯ ยโสธร

408/29 หมู่ 2 ถ.วิทยะธ�ารงค์ ต.ในเมือง
อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

0 4571 4481-2
0 4571 4819-20

0 4571 4515
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16. ศูนย์ฯ บึงกาฬ

ที่อยู่

457/2 หมู่ 1 ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

โทรศัพท์
0 4249 1505-7
0 4249 1526

โทรสาร
0 4249 1530

1 สาขาย่อย
ที่อยู่
1. สาขาย่อยหนองบัวล�าภู

โทรศัพท์

320/2 หมู่ 5 ถ.สายวังสะพุง-อุดรธานี
0 4237 8440
ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมืองหนองบัวล�าภู จ.หนองบัวล�าภู
39000

6 สาขา เฉพาะเพื่อบริการสินไหมทดแทน
ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร
0 4237 8518

โทรสาร

1. สาขาฯ มหาสารคาม

1076,1078 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

0 4375 2175

0 4375 2148

2. สาขาฯ อ�านาจเจริญ

214/1 หมู่ 8 ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอ�านาจเจริญ 0 4545 2002
จ.อ�านาจเจริญ 37000

0 4545 2003

3. สาขาฯ ชุมแพ

167, 167/1 หมู่ 1 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองไผ่
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

0 4331 2791

0 4331 2820

4. สาขาฯ หนองคาย

301 หมู่ 3 ถ.เสด็จ ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย
จ.หนองคาย 43000

0 4246 7500

0 4246 7503

5. สาขาฯ บุรีรัมย์

338/3 หมู่ 4 ถ.บุรีรัมย์-ประโคนชัย ต.เสม็ด
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

0 4460 2435

0 4459 6439

6. สาขาฯ นครพนม

232/3 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม
จ.นครพนม 48000

0 4251 6233

0 4251 6237

ภาคตะวันออก
4 สาขา
ที่อยู่
1. สาขาฉะเชิงเทรา
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25 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา ต.บางตีนเป็ด
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์
0 3882 3157
0 3851 6888

โทรสาร
0 3898 1791

สาขา

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

2. สาขาพัทยา

79 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

0 3870 3111

0 3870 3112-3

3. สาขาระยอง

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

0 3880 8712-7

0 3880 8720-1

4. สาขาจันทบุรี

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

0 3941 8371

0 3941 8383

9 ศูนย์บริการสินไหมทดแทน
ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

1. ศูนย์ฯ กบินทร์บุรี

324-326 หมู่ 4 ถ.กบินทร์บุรี-นครราชสีมา
ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240

0 3748 0578-82

0 3748 0583

2. ศูนย์ฯ จันทบุรี

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

0 3941 8371

0 3941 8386

3. ศูนย์ฯ ฉะเชิงเทรา

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

0 3882 3157
0 3851 6888

0 3898 1791-2

4. ศูนย์ฯ ชลบุรี

48/3 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000

0 3827 8860

0 3827 8866
0 3827 8867

5. ศูนย์ฯ พัทยา

79 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 0 3870 3111
จ.ชลบุรี 20150

0 3870 3135

6. ศูนย์ฯ ระยอง

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

0 3880 8712

0 3880 8720-1

7. ศูนย์ฯ ศรีราชา

98 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

0 3840 1891-4

0 3840 1895-6

8. ศูนย์ฯ สระแก้ว

430/2-3 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว
จ.สระแก้ว 27000

0 3742 1821-5

0 3742 1842

9. ศูนย์ฯ บ่อวิน

333/111 หมู่ 3 ถ.สาย 331 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230

0 3834 5818-19
0 3834 5823

0 3834 5859
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1 สาขา เฉพาะเพื่อบริการสินไหมทดแทน
ที่อยู่
1. สาขาฯ บางปะกง

52/9 หมู่ 6 ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์
0 3462 0489

โทรสาร
0 3462 0493

ภาคกลางและภาคตะวันตก
4 สาขา
ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

1. สาขานครปฐม

265/5 หมู่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.ล�าพยา
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

0 3496 5480

0 3496 5490

2. สาขาพระนครศรีอยุธยา

24 หมู่ 2 ถ.สายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์)
ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

0 3534 6722

0 3534 6729
0 3534 6727

3. สาขาสมุทรสาคร

927/71 ก. ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.มหาชัย
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

0 3441 4250-4

0 3442 3045

4. สาขาสระบุรี

661/12, 27 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว
อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

0 3622 0833

0 3621 2972

15 ศูนย์บริการสินไหมทดแทน
ที่อยู่

โทรสาร

1. ศูนย์ฯ กาญจนบุรี

286/78-79 ม.3 ถ.กาญจนบุรี-ลาดหญ้า
0 3452 0841
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

0 3462 0493
0 3452 0846

2. ศูนย์ฯ นครนายก

ข1-133/4-5 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

0 3732 1780-3

0 3732 1784

3. ศูนย์ฯ นครปฐม

265/5 หมู่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.ล�าพยา
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

0 3496 5480

0 3424 3209

4. ศูนย์ฯ ประจวบคีรีขันธ์

204/6-8 ถ.ประจวบศิริ ต.ประจวบคีรีขันธ์
อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

0 3260 4833

0 3260 4478

5. ศูนย์ฯ พระนครศรีอยุธยา 24 หมู่ 2 ถ.สายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์)
ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

0 3534 6722

0 3533 5170

6. ศูนย์ฯ พุทธมณฑล

0 2408 8722-30

0 2408 8731

สาย 4
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โทรศัพท์
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5/6 - 7 หมู่ 8 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73220

ศูนย์บริการสินไหมทดแทน

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

7. ศูนย์ฯ เพชรบุรี

139 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม (ทล .4) ต.ท่าเสน
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150

0 3258 6163

0 3258 6173

8. ศูนย์ฯ ราชบุรี

1/11 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี
จ.ราชบุรี 70000

0 3232 8406
0 3233 7387

0 3232 8426

9. ศูนย์ฯ ลพบุรี

38,38/2 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.นิคมสร้างตนเอง
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

0 3678 5348
0 3678 5355-7

0 3678 5358

10. ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม

53/8 ถ.พระราม 2 ต.แม่กลอง
อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

0 3471 4444
0 3472 3265-6

0 3471 4446

11. ศูนย์ฯ สมุทรสาคร

927/71 ก. ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.มหาชัย
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

0 3441 4250-4

0 3442 3044

12. ศูนย์ฯ สระบุรี

661/53 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว
อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

0 3622 0833

0 3622 2971

13. ศูนย์ฯ สุพรรณบุรี

93/1 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี 72000

0 3552 1735

0 3552 1677

14. ศูนย์ฯ สิงห์บุรี

186/16-17 ถ.สิงห์บุรี-บางพาน ต.บางมัญ
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

0 3652 4701-4

0 3652 4705

15. ศูนย์ฯ อ่างทอง

46/15 ม.9 ถ.สายเอเซีย ต.บ้านอิฐ
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000

0 3567 2977-81

0 3567 2982

4 สาขา เฉพาะเพื่อบริการสินไหมทดแทน
ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

1. สาขาฯ ชัยบาดาล

139/1 หมู่1 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ชัยนารายณ์
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

0 3646 1196

0 3646 1197

2. สาขาฯ หัวหิน

4/77 ซ.หมู่บ้านบ่อฝ้าย ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

0 3252 2616-7

0 3252 2618

3. สาขาฯ ประตูนา�้
พระอินทร์

25/2 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180

0 3524 6573-4
0 3524 6825
0 3524 6893

0 3524 6860

0 2159 0691-5
0 2159 0393

0 3524 6860

4. สาขาฯ ธัญบุรี (คลอง 11) 40/827 หมู่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงน�้ารักษ์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

วิริยะประกันภัย
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ภาคใต้
5 สาขา

ที่อยู่

โทรศัพท์
0 7566 4010-14

โทรสาร

1. สาขากระบี่

464/26-28 ถ.อุตรกิจ ต.กระบี่ใหญ่
อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

0 7566 4304

2. สาขานครศรีธรรมราช

106,108 ถ.พัฒนาการ-คูขวาง ต.ในเมือง
0 7543 2469
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

0 7543 2478

3. สาขาภูเก็ต

183/26-28, 183/60 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

0 7621 7149

0 7621 7918

4. สาขาสุราษฎร์ธานี

41/1-2 หมู่ 2 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฏ์ธานี 84000

0 7720 0585

0 7720 1295

5. สาขาหาดใหญ่

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

0 7455 5161

0 7423 5660
0 7455 5309

13 ศูนย์บริการสินไหมทดแทน
ที่อยู่

112

โทรศัพท์

โทรสาร

1. ศูนย์ฯ กระบี่

464/26-28 ถ. อุตรกิจ ต.กระบี่ใหญ่
อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

0 7566 4010-14

0 7566 4011

2. ศูนย์ฯ เกาะสมุย

151/28 หมู่ 1 ถ.รอบเกาะ ต.บ่อผุด
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

0 7743 0444-5

0 7743 0446

3. ศูนย์ฯ ชุมพร

86/9-10 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.วังไผ่
อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

0 7753 4360

0 7753 4684

4. ศูนย์ฯ ตรัง

367/9 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง
จ.ตรัง 92000

0 7529 8115

0 7529 8141

5. ศูนย์ฯ นครศรีธรรมราช

106,108 ถ.พัฒนาการ-คูขวาง ต.ในเมือง
0 7543 2469
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

0 7543 2060

6. ศูนย์ฯ ปัตตานี

297/139-40 หมู่ 4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล
อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

0 7335 0236-39

0 7335 0240

7. ศูนย์ฯ พัทลุง

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

0 7467 3790

0 7467 3794
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อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

ศูนย์บริการสินไหมทดแทน

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

8. ศูนย์ฯ ภูเก็ต

183/26-28, 183/60 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

0 7621 7149

0 7621 7919

9. ศูนย์ฯ สงขลา

618/1 หมู่ 2 ถ.กาญจนวณิช ต.พะวง
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

0 7433 4861-4

0 7433 4865

10. ศูนย์ฯ สุราษฏร์ธานี

41/1-2 หมู่ 2 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

0 7720 0585

0 7720 0594

11. ศูนย์ฯ หาดใหญ่

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

0 7455 5161

0 7423 5661

12. ศูนย์ฯ ระนอง

399/122-123 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน
อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

0 7788 0870

0 7788 0874

13. ศูนย์ฯ ทุ่งสง

20,20/2-3 ถ.บ้านในหวัง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110

0 7541 2351
0 7541 2379

0 7541 2749

V-Station
ที่อยู่

โทรศัพท์

1. เมกาบางนา

39 หมู่ที่ 6 ชั้น 1 โซนธนาคาร ถ.บางนา-ตราด
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

2. เดอะมอลล์ โคราช

1242/2 ชั้นใต้ดิน โซนธนาคาร ถ.มิตรภาพ
0 4439 3938-9
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

3. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 160 ชั้นใต้ดิน โซนธนาคาร ถ.พระรามสอง
แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
10150

0 2105 2081-2
091 119 1599

0 2416 5165
063 464 3874

4. เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา 99/21 หมู่ที่ 2 ชั้น 3 โซนธนาคาร ถ.บรมราชชนนี 0 2429 6554
ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
063 464 2078
5. เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เลขที่ 88 หมู่ 10 ชั้น 3 โซนธนาคาร ต.ประดู่
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

0 7748 9739
063 464 2085

วิริยะประกันภัย
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V-Station

114

ที่อยู่

โทรศัพท์

6. เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 1518, 1518/1, 1518/2 ชั้น 3 โซนธนาคาร
ถ.กาญจนวณิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

0 7433 9841
063 464 2086

7. เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ 999/9 ชั้น 3 โซนธนาคาร ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์
เชียงใหม่-ล�าปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50000

0 5328 8688
063 464 8352

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

0 5317 9739
063 464 8353

9. เซ็นทรัลเวิลด์

0 2252 5850
063 474 4717

รายงานประจ�าปี 2560

999/9 ชั้น 4 โซน Beacon ถ.พระรามที่ 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

