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แบบรายการเปิดเผยข้อมูล 
เรื่อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2560 

 

ส่วนที่ 1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลที่เปิดเผย ด้วยความระมัดระวัง และบริษัทขอรับรองว่า  ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ และขอรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลที่ได้เปิดเผยทุกรายการของบริษัท 

 
 

                                                                   
                                                             ลงนาม            
              ชื่อ   นางสุวพร ทองธิว     
                                                          ต าแหน่ง   กรรมการผู้จัดการ    

                                                                  
 

                                                             ลงนาม            
              ชื่อ   นางนงลักษณ์ สุนทรวร     
                                                          ต าแหน่ง   กรรมการ                                                                       

 
 
          วันที่   30  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.   2561       
 ข้อมูลประจ าปี 2560     

  
 

 
                                                              

 
  

แบบ ปผว. 1 รายปี 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล 

1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ
ประกอบธุรกิจตามที่ก าหนดไว้ รวมถึงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญ ช่องทางการติดต่อกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง 
พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 

1.1 ประวัติบริษัท 
3 กุมภาพันธ์ 2490 บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทครั้งแรก ภายใต้ชื่อ 

"บริษัท อาเซียพาณิชยการ จ ากัด" ให้บริการรับประกันวินาศภัยในเบื้องต้นเฉพาะการประกันอัคคีภัย และ      
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 
 

14 มกราคม 2517 บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท อาเซียพาณิชยการ (ประกันภัย) จ ากัด" 
 

16 มกราคม 2522 บริษัทขยายธุรกิจสู่การรับประกันภัยรถยนต์และการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด เพ่ือ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท วิริยะพานิช ประกันภัย จ ากัด" 
 

22 กุมภาพันธ์ 2525 บริษัทเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น "บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด" เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ลักษณะการด าเนินธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างเต็มรูปแบบดังที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

1 มิถุนายน 2555 บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ชื่อ "บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน)" 
 

ตั้งแต่ปี 2530 บริษัทครองส่วนแบ่งตลาดประกันภัยรถยนต์เป็นอันดับ 1 
 

และปี 2535 เป็นต้นมา บริษัทครองส่วนแบ่งตลาดประกันวินาศภัยรวมทุกประเภทเป็นอันดับ 1 
 

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
บริษัทด าเนินงานอย่างโปร่งใส ยึดหลัก "ความเป็นธรรม คือ นโยบาย" มาอย่างต่อเนื่อง เต็มเปี่ยมไปด้วย

คุณภาพและศักยภาพ ทั้งด้านการบริหารองค์กรและการบริการลูกค้า ท าให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
ให้เป็นบริษัทประกันภัยที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอด และยังคงท าหน้าที่ช่วยกระจายความ
เสี่ยงให้กับผู้เอาประกันภัย ด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ค านึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่าย และพร้อมที่จะก้าว
ต่อไปเพ่ือเป็นบริษัทประกันภัยที่แข็งแกร่งของประเทศ รวมถึงความพร้อมในการขยายเครือข่ายศูนย์บริการ
สินไหมทดแทนให้กระจายครอบคลุมการให้บริการของลูกค้าในแต่ละพ้ืนที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้กลยุทธ์
การด าเนินงานที่ว่า "ถ้าเป็นชื่อวิริยะประกันภัย ทุกประกัน คือ มาตรฐานเดียวกัน" 

ด้านสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ บริษัทมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการแข่งขันด้านอัตราเบี้ยประกันภัย โดยเฉพาะการปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ส่งผลให้เบี้ย
ประกันภัยเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ลดลงสวนทางกับอัตราค่าสินไหมทดแทนที่ปรับตัวสูงขึ้น จากการเพ่ิมขึ้นของค่าแรง
และค่าอะไหล่ ซึ่งกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการด าเนินงานของบริษัทประกันภัย ดังนั้นการเพ่ิมความระมัดระวังใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมต้นทุนสินไหมทดแทนจึงเป็นสิ่งที่บริษัทประกันภัยต้องเข้มงวดและ
ดูแลอย่างใกล้ชิด 



3 
 

อุตสาหกรรมประกันวินาศภัยในปี 2561 มีแนวโน้มเติบโตตามอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า โดยคาดการณ์ว่าธุรกิจประกันวินาศภัยปี 2561 จะเติบโต
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 นอกจากนี้กฎระเบียบและนโยบายภาครัฐที่ออกมาจะช่วยผลักดันให้มีการท าประกันภัย
ประเภทต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นเพ่ือแบ่งเบาภาระและบรรเทาความสูญเสียของภาคครัวเรือนและภาครัฐ เช่น ประกันภัย
การเดินทาง ประกันสุขภาพ เป็นต้น บริษัทจึงมีกลยุทธ์เพ่ือรองรับนโยบายของภาครัฐดังกล่าว ด้วยการ         
เพ่ิมสัดส่วนงานรับประกันภัย Non-Motor โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยด้านชีวิตและร่างกายให้มีความ     
โดดเด่น คุ้มค่า และมีเบี้ยประกันภัยที่หลากหลาย รวมถึงขยายตลาดผ่านพันธมิตรทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงและ
เครือข่ายที่แข็งแกร่ง และในส่วนงานรับประกันภัยรถยนต์ บริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างาน ให้มีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัทด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการรับประกันวินาศภัย ผลิตภัณฑ์ที่รับประกันภัย ได้แก่ 

(1) ประกันภัยรถยนต์ 
(2) ประกันภัยส าหรับบ้านและทรัพย์สิน 
(3) ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ 
(4) ประกันภัยส าหรับธุรกิจและความรับผิด 
(5) ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 
(6) ประกันภัยด้านการเงินและการค้ าประกัน 

 

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่ส าคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยก
ตามประเภทของการรับประกันภัย 
รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่ส าคัญของบริษัท สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ 
www.viriyah.co.th/th/product.php 

 

ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจ าปี 2560 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
การ

ประกัน
อัคคีภัย 

การประกันภัยทาง
ทะเล 

และขนส่ง 
การประกันภัยรถยนต ์ การประกันภัยเบด็เตลด็ 

รวม 

ตัว
เรือ

 

สิน
ค้า

 

ภา
คบ

ังค
ับ 

ภา
คส

มัค
รใ

จ 

คว
าม

เส
ียง

ภัย
ทร

ัพย
์สิน

 

คว
าม

รับ
ผิด

ต่อ
บุค

คล
ภา

ยน
อก

 

วิศ
วก

รร
ม 

อุบ
ัติเ

หต
 ุ

ส่ว
นบ

ุคค
ล 

สุข
ภา

พ 

อื่น
ๆ 

จ านวนเบีย้
ประกันภยั
รับโดยตรง 

270.89 5.33 384.68 3,174.76 29,548.29 1,010.42 137.63 57.28 558.47 187.99 827.22 36,162.96 

สัดส่วน 
ของเบี้ย
ประกันภยั 
(ร้อยละ) 

0.75 0.02 1.06 8.78 81.71 2.79 0.38 0.16 1.54 0.52 2.29 100.00 

 

หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากรายงานประจ าปี 

http://www.viriyah.co.th/th/product.php
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1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่า
สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 

1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 

การขอรับค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยรถยนต์ 
(1) การแจ้งเหตุของผู้เอาประกันภัยหรือผู้เกี่ยวข้อง 

สามารถแจ้งอุบัติเหตุผ่านโทรศัพท์หมายเลข 1557 สาขาของบริษัท และส านักงานตัวแทน
ของบริษัททั่วประเทศ 

(2) รายละเอียดที่ใช้ในการแจ้งเหตุ 
(2.1) ทะเบียนรถ ยี่ห้อ 
(2.2) บุคคลหรือทรัพย์สินที่ท าประกันภัย 
(2.3) หมายเลขกรมธรรม์ 
(2.4) วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ 
(2.5) ลักษณะการเกิดเหตุ 
(2.6) การตรวจสอบอุบัติเหตุ 
(2.7) ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ของผู้เอาประกันภัยหรือผู้แจ้งเหตุ 

(3) การตรวจสอบอุบัติเหตุ 
บริษัทส่งเจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่เกิดเหตุหรือสถานที่นัดหมายเพ่ือตรวจสอบการเกิดเหตุ   
ความเสียหาย และเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ หากมีความคุ้มครอง บริษัทจะออก
ใบเคลม (ใบรับรองความเสียหาย) ให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายเพื่อใช้ในการติดต่อกับบริษัท 

(4) การตกลงชดใช้ค่าเสียหาย 
บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายกับผู้ได้รับความเสียหายโดยหากประสงค์ให้บริษัทจัดซ่อม หรือ 
ติดต่อ หรือ จัดหาสถานพยาบาลให้ ก็สามารถใช้บริการผ่านเครือข่ายของบริษัท โดยไม่ต้อง
ส ารองจ่าย แต่หากผู้ได้รับความเสียหายประสงค์จะรับเป็นเงินค่าสินไหมทดแทนก็สามารถ   
ท าได้ตามท่ีต้องการ 

(5) ขั้นตอนและวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน 
กรณีให้บริษัทจัดซ่อม ให้น าใบเคลมไปติดต่อยังอู่โครงการ เพ่ือให้อู่โครงการจัดการซ่อมแซมให้ 
หรือรับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลตามสัญญา โดยไม่ต้องส ารองจ่าย 
กรณีประสงค์จัดซ่อมเอง หรือ ไปรักษาพยาบาลเอง หรือ ประสงค์ที่จะได้รับการชดใช้        
ค่าสินไหมเป็นเงิน จะใช้เอกสารดังนี้ 
(5.1) เอกสารประกอบการขอรับค่าสินไหมทดแทนด้านทรัพย์สิน 

(5.1.1) ใบเคลม 
(5.1.2) ใบเสนอราคาความเสียหาย 
(5.1.3) ภาพถ่ายความเสียหาย 
(5.1.4) ใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี 
(5.1.5) เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสียหาย 
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(5.1.6) กรณีบุคคลธรรมดา ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
กรณีนิติบุคคล หนังสือรับรองการจดทะเบียน ส าเนาบัตรประชาชนกรรมการ 
ผู้มีอ านาจ 

(5.1.7) หนังสือมอบอ านาจ กรณีท่ีมอบหมายให้บุคคลอ่ืนมาติดต่อแทน 
(5.1.8) เอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

(5.2) เอกสารประกอบการขอรับค่าสินไหมทดแทนด้านบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ 
เสียชีวิต และค่าชดเชย หรือ ค่าขาดประโยชน์ 
(5.2.1) ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 
(5.2.2) ใบรับรองความพิการ หรือ บัตรประจ าตัวผู้พิการ 
(5.2.3) เอกสารแสดงสาเหตุของการเสียชีวิต ได้แก่ ใบมรณบัตร หรือ หนังสือรับรอง

การตาย หรือ ใบชันสูตรพลิกศพ หรือ ใบรายงานผลการผ่าศพ ฯลฯ 
(5.2.4) ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ  

ทุพพลภาพ เสียชีวิต 
(5.2.5) ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของทายาท 
(5.2.6) หลักฐานแสดงฐานะผู้ได้รับความเสียหาย เช่น หนังสือรั บรองเงินเดือน      

สลิปเงินเดือน ฯลฯ กรณีเรียกร้องค่าชดเชย หรือ ค่าขาดประโยชน์ 
(5.2.7) เอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

(6) ระยะเวลาในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนทันทีหรือภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ตกลงกันได้
และบริษัทได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

(7) ช่องทางการติดต่อ 
(7.1) สาขาทั่วประเทศของบริษัท หรือ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 1557 
(7.2) เว็บไซต์บริษัทที่ www.viriyah.co.th 
(7.3) ส านักงานตัวแทนของบริษัทท่ัวประเทศ 
 

การขอรับค่าสินไหมทดแทนการประกันภัย Non-Motor 
(1) ผู้เอาประกันภัยแจ้งเหตุ 

ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งเหตุผ่าน สาขา / ศูนย์ / ตัวแทน / นายหน้า ของบริษัท หรือ  
ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหลักฐานการเอาประกันภัย (กรณีที่ไม่มีเอกสาร
หลักฐานการเอาประกันภัย สามารถติดต่อผ่านทางหมายเลข 1557 หรือ 0-2239-1557)   
โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผู้เอาประกันภัย รายละเอียดความเสียหายที่เกิดขึ้น ลักษณะ    
การเกิดเหตุ สถานที่ และวัน เวลาที่เกิดเหตุ (ในบางกรณี  ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้ง    
ความเสียหายผ่านทางคู่สัญญาได้ ตามท่ีระบุไว้ในหลักฐานการเอาประกันภัย เช่น การใช้สิทธิ์
เข้ารักษากับโรงพยาบาลคู่สัญญา) 
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(2) บริษัทท าการตรวจสอบการเอาประกันภัย 
- บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ประกันภัย สถานที่ตั้งของทรัพย์สิน และ

ระยะเวลาเอาประกันภัย 
- บริษัทตรวจสอบสาเหตุว่า อยู่ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์หรือไม่ พร้อม

แนะน าขั้นตอนการด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและเอกสารที่บริษัทต้องการ
ให้กับผู้เอาประกันภัยเข้าใจอย่างชัดเจน 

- หากไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ บริษัทจะชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบถึงขอบเขตความคุ้มครอง หรือทรัพย์สินที่ได้รับความคุ้มครอง 

(3) บริษัทส่งเจ้าหน้าที่ส ารวจความเสียหาย 
บริษัทอาจจัดส่งเจ้าหน้าที่ หรือบริษัทผู้รับส ารวจความเสียหาย Loss Adjuster (ในบางกรณี) 
ไปสถานที่เกิดเหตุ เพ่ือส ารวจ / ตรวจสอบความเสียหาย 

(4) บริษัทประเมินค่าเสียหาย 
บริษัทจะประเมินมูลค่าความเสียหาย เปรียบเทียบกับการเรียกร้องความเสียหายจากผู้เอา
ประกันภัยและจะพิจารณาการชดใช้ค่าเสียหาย 

(5) การตกลงค่าเสียหาย 
บริษัทเจรจาตกลงชดใช้ค่าเสียหาย ค่าชดเชย ผลประโยชน์ กับผู้เอาประกันภัย และ / หรือ 
ผู้รับผลประโยชน์ และ / หรือ ผู้มีส่วนได้เสียกับความเสียหาย 

(6) ผู้เอาประกันภัยรับค่าสินไหมทดแทน 
ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสาร ได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือ     
จดทะเบียนภาษีธุรกิจ (ในกรณีเป็นนิติบุคคล) และใบเสร็จค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ให้บริษัท พร้อม  
ลงนามในเอกสารใบรับค่าสินไหมทดแทน ตามท่ีได้ตกลงกับบริษัท 

(7) ระยะเวลาที่ด าเนินการอาจขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของเอกสาร หลักฐาน มูลค่าความเสียหาย 
หรือการพิจารณาในการชดใช้ค่าเสียหาย 

 

1.5.2 วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน 

(1) ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์หมายเลข 1557 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ 
(2) ติดต่อแผนกมาตรฐานงานเจรจาและยุติข้อพิพาท ฝ่ายมาตรฐานงานศูนย์ปฏิบัติการสินไหม

ทดแทน หมายเลข 0-2129-8814, 0-2129-8825 หรือ 0-2129-8828 
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2. กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการ
ด าเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว 

2.1 กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

บริษัทส่งเสริมให้มีการจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กรตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ
แนวทางปฏิบัติในเรื่องโครงสร้าง คุณสมบัติหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทประกันภัย    
เพ่ือส่งเสริมธรรมาภิบาลของบริษัทตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ก าหนด ดังนี้ 

2.1.1 โครงสร้าง และองค์ประกอบของกรรมการ 
บริษัทมีการก าหนดให้มีโครงสร้าง องค์ประกอบ และขนาดของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ     

ชุดย่อย ที่เหมาะสมกับบริษัท รวมถึงการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เพ่ือให้มีการถ่วงดุลอ านาจและสามารถก ากับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยและบริษัทมหาชนจ ากัด 

2.1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดกรอบการก ากับดูแล

กิจการที่ดี กลยุทธ์และนโยบายที่ส าคัญ ดูแลให้บริษัทมีกลไกในการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และติดตาม
ดูแลการด าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บริษัทด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อ     
ผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างเหมาะสมในระยะยาว 

2.1.3 คุณสมบัติของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความหลากหลาย

ด้านอายุ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ด าเนินงานตามนโยบายที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม และเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยและบริษัทมหาชนจ ากัด 

2.1.4 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ 
บริษัทมีนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  รวมถึงจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจ              

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น 
เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า ภาครัฐ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การป้องกัน
การฟอกเงิน และการก่อการร้าย รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 
เชื่อถือได้ และทันเวลา เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานตาม
ความรับผิดชอบของตนอย่างต่อเนื่อง 

2.1.5 กระบวนการควบคุมภายใน 
บริษัทมีกระบวนการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นหนึ่งในกลไกส าคัญของการก ากับดูแล

กิจการที่ดี และเป็นเครื่องมือส าคัญของคณะกรรมการบริษัท กรรมการ และผู้บริหาร ในการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถใช้จุดเด่นของกิจการเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ     
เพ่ิมขีดความสามารถในเชิงการแข่งขัน สร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอา
ประกันภัย ดังนี้ 
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(1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม มีการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและ
จรรยาบรรณในการด าเนินงาน พร้อมทั้งก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม มีการจัด
โครงสร้างองค์กร การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งตามสายงานบังคับ
บัญชาไว้อย่างชัดเจน และมีนโยบายการควบคุมภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ผู้บริหาร
และพนักงานถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด 

(2) การประเมินความเสี่ยง จัดท านโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มีหน่วยงานของกิจกรรมหลัก
รับผิดชอบบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ก ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

(3) กิจกรรมการควบคุม มีการก าหนดนโยบาย คู่มือการปฎิบัติงาน และมาตรการหรือวิธีการ 
ต่าง ๆ รวมถึงการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ อ านาจการอนุมัติของผู้บริหารตามระดับอย่างชัดเจนตามโครงสร้าง
องค์กร อีกทั้งมีฝ่ายก ากับการปฏิบัติงานเพ่ือก ากับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้การปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 

(4) สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่เพียงพอต่อการ
ตัดสินใจที่เป็นปัจจุบัน และมีความถูกต้อง ส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูลให้มีคุณภาพและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่สนับสนุนการควบคุมภายในอย่างมี
ประสิทธิผล ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยในการรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บ และติดตามผล เพ่ือให้กรรมการและผู้บริหารสามารถน าข้อมูล 
ทางการเงินหรือข้อมูลการปฏิบัติงานไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ภายใน
เวลาที่เหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีบริษัทก าหนด 

(5) การติดตามและประเมินผล มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และทบทวน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นระยะ โดยคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่
สอบทานการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในให้ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงสร้างของ
บริษัท และรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย      
ปีละ 1 ครั้ง 
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2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 22 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 
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2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท 

2.3.1 คณะกรรมการ 

นางอรพรรณ  พงศ์พิพัฒน์   ประธานคณะกรรมการ 
นางสุวพร  ทองธิว    กรรมการ 
นางนงลักษณ์  สุนทรวร    กรรมการ 
นายตุ๊ก   วิริยะพันธุ์   กรรมการ 
นายพิจารณ ์  วิริยะพันธุ์   กรรมการ 
พลต ารวจโทเผ่าไทย ทองธิว    กรรมการ และท่ีปรึกษาบริษัท 
นายอมร   ทองธิว    กรรมการ 
นายประสาน  นิลมานัตต ์   กรรมการ และท่ีปรึกษาบริษัท 
นายสมชาย  สวธานุภาพ   กรรมการ และท่ีปรึกษาบริษัท 
นายบุญเลิศ  กุศลเพิ่มพูล   กรรมการ และท่ีปรึกษาบริษัท 
นายสุทิน  นพเกตุ    กรรมการอิสระ 
นายจ าลอง  เหรียญวิจิตร   กรรมการอิสระ 
นายจงศักดิ์  หน่อชูเวช   กรรมการอิสระ 
นางนาฏยา  โล่ธุวาชัย   กรรมการอิสระ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
(1) ก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบาย

และทิศทางการด าเนินงานของบริษัทตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ และก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่าย
บริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติ 

(2) จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 
รวมถึงตัวแทนของบริษัท 

(3) ก าหนดนโยบายเพ่ือป้องกันการขัดแย้งกันของผลประโยชน์ การปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความ   
เท่าเทียมกัน และการใช้ข้อมูลร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ 

(4) ก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการ หน้าที่ และความเหมาะสมของสัดส่วนของกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร 

(5) คัดเลือก และทดแทนผู้บริหารระดับสูง และติดตามดูความต่อเนื่องของนโยบาย 
(6) ทบทวนผลตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 
(7) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของบริษัท 

รวมทั้งพิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 
(8) ก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารของบริษัทมีการก าหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุม

ทางด้านการบริหารความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
(9) ก ากับดูแลให้เกิดความมั่นใจว่าฝ่ายบริหารมีความสามารถในการจัดการในกิจการของบริษัท

ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 
(10) ด าเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบคณิตศาสตร์

ประกันภัยที่มีประสิทธิภาพ 
(11) ติดตามการด าเนินกิจการของบริษัท  และควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และมาตรฐานการด าเนินธุรกิจ 
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2.3.2 ผู้บริหาร 

นางสุวพร  ทองธิว    กรรมการผู้จัดการ 
นายอมร   ทองธิว    กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ 
นายธงชัย  จิรอลงกรณ ์   รองกรรมการผู้จัดการ 
นายสยม   โรหิตเสถียร   รองกรรมการผู้จัดการ 
นายสมพจน์  เจียมพานทอง   รองกรรมการผู้จัดการ 
นางสุภัทรา  ทองขาว    รองกรรมการผู้จัดการ 
นายประวิตร  สุขสันติสุวรรณ   รองกรรมการผู้จัดการ 
นายดลเดช  สัจจวีระกุล   รองกรรมการผู้จัดการ 
นายพรเทพ  วัลลิโภดม   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
นางสาวสุธาทิพย์  วรกุล    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
นางนุชนาถ  เลาหไทยมงคล   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
นายวิญญู  อังศุนิตย ์   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
นางภรธนา  วงโรจน์    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
นางวิไล   ปรีชาภรณ์   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
นางสาวบังอร  จิระวรสุข   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
นายเกรียงศักดิ์  โพธิเกษม   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

หมายเหตุ : มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 24 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

(1) น ากลยุทธ์และนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงการสร้างมูลค่าในระยะยาวและการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ
บริษัท 

(2) ก าหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและการก ากับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

(3) ก าหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานตามสายการบังคับบัญชา รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยง และก ากับดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบ อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง ดูแลและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ใน
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด 

(5) ก าหนดให้มีการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

(6) ก าหนดให้มีการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน รวมถึงการก ากับดูแลให้มี
การปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่บริษัทก าหนดไว้ 

(7) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
(8) การติดตามและรายงานข้อมูลที่ส าคัญและผลการด าเนินงานของบริษัท ระดับความเสี่ยงของ

บริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างถูกต้อง 
เพียงพอเหมาะสม และทันเวลา 
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2.4 คณะกรรมการชุดย่อย 

2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
นายจงศักดิ์  หน่อชูเวช   ประธานคณะกรรมการ 
นายสมชาย  สวธานุภาพ   กรรมการ 
นายจ าลอง  เหรียญวิจิตร   กรรมการ 
นางนาฏยา  โล่ธุวาชัย   กรรมการ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
(1) รายงานทางการเงิน 

- สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบ และประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทาง 
การเงิน 

- สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีสาระส าคัญรวมทั้งรายการ
ที่มีความซับซ้อนหรือผิดปกติ และรายการท่ีต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 

- สอบถามฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่ส าคัญ
เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และแผนงานที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว 

- สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการการจัดท างบการเงิน 
(2) การควบคุมภายใน 

- ก ากับดูแลการควบคุมภายใน การจัดท ารายงานทางการเงิน และกระบวนการอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชั่น 

- สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้ก าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในให้มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
• มีการสอบทานระหว่างกัน มีการคานอ านาจ และต้องก าหนดหน้าที่รับผิดชอบของ   

แต่ละหน่ายงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
• มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมด้านโครงสร้าง และวิธีปฏิบัติงาน ส าหรับกิจกรรม

ต่าง ๆ ตามโครงสร้างของบริษัท 
• มีระบบสารสนเทศ และการสื่อสารที่ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็นปัจจุบัน 
• มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และทบทวนความเพียงพอของระบบ

การควบคุมภายในเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
- สอบทานเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายใน 

และผู้สอบบัญชีเสนอนั้นฝ่ายบริหารได้น าไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
- คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ

บริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และพร้อมให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

 
 



13 
 

(3) การตรวจสอบภายใน 
- สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบประจ าปี ตลอดจน

บุคลากรและทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฎิบัติงาน 
- สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมกิจกรรมต่าง  ๆ ตาม

โครงสร้างของบริษัท 
- สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจได้ว่า  

กลุ่มบริหารงานตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ 
- สอบทานประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน   

การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีผลการตรวจสอบพร้อมให้ส านักงาน 
- คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

(4) การก ากับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
- สอบทานให้มั่นใจว่าบริษัทปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ข้อก าหนดของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง เป็นต้น 

- สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลบริษัท และผลการติดตาม  
การแก้ไข รวมถึงรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

- สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและผลการ
ติดตามการแก้ไขในกรณีท่ีไม่มีการปฎิบัติตาม 

(5) การบริหารความเสี่ยง 
- สอบทานความพอเพียงของการก ากับดูแลนโยบายและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัท 
- ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร เพ่ือก ากับ

ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(6) การปฎิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหาร และพนักงาน 

- สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน และ
นโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร และ
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ 

- ส่งเสริมให้เกิดการปฎิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(7) การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น 
- พิจารณานโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่ น ที่กรรมการผู้จัดการน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท 
วัฒนธรรมองค์กร และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

- พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อต้านการทุจริต        
คอร์รัปชั่น ที่กรรมการผู้จัดการ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ืออนุมัติ 
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- สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยง
เกี่ยวกับการทุจริต ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้น าเสนอ เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าว  
มีความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดโอกาสการทุจริต ที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด และมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท 

- รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระท าอันทุจริต ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้กับคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณา
ลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

(8) ความรับผิดชอบอื่น ๆ 
- ปฎิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย 
- สอบทานและประเมินกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ และน าเสนอ      

ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการแก้ไข 
- ประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบแต่ละ

คนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
หมายเหตุ : มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
 

2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

นางสุภัทรา  ทองขาว    ประธานคณะกรรมการ 
นายอมร   ทองธิว    กรรมการ 
นางนุชนาถ  เลาหไทยมงคล   กรรมการ 
นางสาวบังอร  จิระวรสุข   กรรมการ 
นายวิญญู  อังศุนิตย ์   กรรมการ 
นางสาวสุธาทิพย์  วรกุล    กรรมการ 
นางสาวกานดา  วัฒนายิ่งสมสุข   กรรมการ 
นายอาจณรงค์  สุจริตวงศานนท์   กรรมการ 
นายสุเทพ   ราชอุปนันท์   กรรมการ 
นางนิตยา   ดอกจันทน ์   กรรมการ 
นายโอภาส   ภิญโญชีพ   กรรมการ 

หมายเหตุ : มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
(1) ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ     

โดยต้องครอบคลุมความเสี่ยงที่ส าคัญ 
(2) ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยงรวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารความ

เสี่ยงของบริษัท 
(3) รายงานความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และสิ่งที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้

สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ก าหนด
ตามความเหมาะสมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

(4) ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานบริหารความเสี่ยง 
(5) ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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2.4.3 คณะกรรมการลงทุน 
นายธงชัย  จิรอลงกรณ ์   ประธานคณะกรรมการ 
นางสาวสุธาทิพย์  วรกุล    กรรมการ 
นางนุชนาถ  เลาหไทยมงคล   กรรมการ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
(1) จัดท ากรอบนโยบายการลงทุน เพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
(2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุน และระเบียบวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท               

ที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม 
(3) บริหารเงินลงทุน และก ากับดูแลการลงทุนของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน และข้อก าหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(4) ก ากับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนของบริษัท 

(5) ก ากับดูแล ระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนของบริษัทให้มีความ
เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

(6) รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ าเสมอ 
 

2.4.4 คณะกรรมการพิจารณารับประกันภัย 
นายประวิตร  สุขสันติสุวรรณ   ประธานคณะกรรมการ 
นายวิญญู  อังศุนิตย ์   กรรมการ 
นางภรธนา  วงโรจน์    กรรมการ 
นางสาวบังอร  จิระวรสุข   กรรมการ 
นางวิไล   ปรีชาภรณ์   กรรมการ 
นายสุเทพ  ราชอุปนันท์   กรรมการ 
นางสาวช่อกาญจน์ มากโฉม    กรรมการ 
นางนิตยา   ดอกจันทน ์   เลขานุการคณะกรรมการ 

หมายเหตุ : มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
(1) พิจารณาก าหนดกรอบและวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย (Underwriting 

Risk Assessment) และจัดล าดับความเสี่ยงตามความส าคัญ 
(2) ควบคุม และติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย  (Underwriting 

Risk Monitoring and Review) โดยรวมทั้งระบบ รายงานข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงและสถานะ
ความเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยง โดยค านึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท 

(3) จัดท าแผน 3 ปี และนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย 
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(4) ควบคุม และติดตามการก าหนดอัตราเบี้ย และการจัดสรรส ารองประกันภัยในภาพรวมให้อยู่
ในระดับท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงาน คปภ. อยู่เสมอ 

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับประกันภัยของบริษัท
ประกันภัย 

(6) พิจารณาและอนุมัติการรับระกันภัยตามระดับอ านาจการอนุมัติ (กรณีการรับประกันภัยที่
จ านวนเงินเอาประกันภัยเกินอ านาจอนุมัติของผู้บริหาร) 

(7) พิจารณาออกผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ 
(8) สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการรับประกันภัย เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไป 
(9) ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

มอบหมาย 
 

2.4.5 คณะกรรมการรับประกันภัยต่อ 
นายธงชัย  จิรอลงกรณ ์   ประธานคณะกรรมการ 
นายอมร   ทองธิว    กรรมการ 
นางสุภัทรา  ทองขาว    กรรมการ 
นายประวิตร  สุขสันติสุวรรณ   กรรมการ 
นายวิญญู  อังศุนิตย ์   กรรมการ 
นางสาวบังอร  จิระวรสุข   กรรมการ 
นางสาวช่อกาญจน์ มากโฉม    กรรมการ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
(1) จัดท ากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ (Reinsurance Management Strategy : ReMS) 

ให้สอดคล้องกับธุรกิจ ระดับความเสี่ยง และเงินกองทุน 
(2) ทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการเอาประกันภัยต่อ ร่วมกับนโยบายความเสี่ยงอย่าง

สม่ าเสมอ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเอาประกันภัยต่อ รวมถึงติดตาม

ผล ตรวจสอบ ทบทวน และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์การรับประกันภัยต่อที่ก าหนด 
(4) ก าหนดคุณสมบัติของผู้รับประกันภัยต่อ การกระจุกตัวของคู่สัญญาประกันภัยต่อ การบริหาร

ความเสี่ยงที่เก่ียวเนื่องจากการประกันภัยต่อ และพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้รับประกันภัยต่อ 
(5) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยต่อต่อผู้บริหาร 
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2.4.6 คณะกรรมการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
นายสมพจน์  เจียมพานทอง   ประธานคณะกรรมการ 
นายพรเทพ  วัลลิโภดม   กรรมการ 
นางสุภัทรา  ทองขาว    กรรมการ 
นายสยม   โรหิตเสถียร   กรรมการ 
นายดลเดช  สัจจวีรกุล   กรรมการ 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
(1) ก าหนดนโยบายการจัดการค่าสินไหมทดแทนของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย กระบวนงานรับแจ้ง 

กระบวนงานตรวจสอบอุบัติเหตุ กระบวนงานสรุปรายการความเสียหาย กระบวนงานตกลง
ค่าสินไหมทดแทน กระบวนงานเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กระบวนงานยุติข้อพิพาท 
กระบวนงานรับ-จ่ายค่าสินไหมทดแทน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในศูนย์ฯ 

(2) ก ากับดูแลสถานะของการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยก าหนดและเปิดเผยขั้นตอน
กระบวนการในการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และ
ระบุเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยต้องใช้ในการ
เรียกร้อง รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตาม
สัญญาประกันภัย 

(3) ก าหนดแนวทางปฏิบัติ เมื่อบริษัทปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือไม่สามารถตกลง
ก าหนดจ านวนเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนได้ 

(4) ก าหนดอ านาจในการพิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามระดับ โดยก าหนดให้
ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณา เพ่ืออนุมัติการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัย และผู้มีอ านาจหน้าที่ในการอนุมัติการจ่ายเงินแยกออกจากกัน 

(5) ก าหนดแนวทางในการจัดการและแก้ไขข้อพิพาทอันเกิดขึ้นจากการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน 

(6) ก าหนดแนวทางในการจัดการและแก้ไขการทุจริตเรื่องค่าสินไหมทดแทนของรายงานการ
ตรวจสอบอุบัติเหตุ 

(7) ตรวจสอบว่าบริษัทได้มีการส ารองค่าสินไหมทดแทนอย่างเพียงพอและครบถ้วน 
(8) ก าหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับค าสั่ง ประกาศของส านักงาน คปภ. ส านักงาน 

ปปง. และหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(9) ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการซากอะไหล่และซากรถยนต์ 
(10) ก าหนดระเบียบและวิธีการ รวมทั้งนโยบายเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในศูนย์ปฏิบัติการ

สินไหมทดแทน และของคู่ค้าให้เหมาะสม 
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2.4.7 คณะกรรมการบริหาร 

นายจเร   จุฑารัตนกุล   ประธานกรรมการบริหาร 
นางสุวพร  ทองธิว    กรรมการบริหาร 
นายตุ๊ก   วิริยะพันธุ์   กรรมการบริหาร 
นายประสาน  นิลมานัตต ์   กรรมการบริหาร 
นายธงชัย  จิรอลงกรณ ์   กรรมการบริหาร 
นายประวิตร  สุขสันติสุวรรณ   เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
(1) น าเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในการเสนอนโยบาย วิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย การวางกลยุทธ์ แผนการด าเนินธุรกิจ ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ 

(2) ติดตาม ก ากับดูแล และให้ค าปรึกษาเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย และต้อง
รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอยู่เสมอ 

(3) ก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม 
(4) พิจารณาและตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่าง ๆ รวมถึงงบประมาณประจ าปี และ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ 
(5) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร 

บริษัทมีหลักเกณฑ์ วิธีการการสรรหา และการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัท 
โดยพิจารณาคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ 
ประสบการณ์ และความสามารถ ที่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งต้องเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม และมีบทบาทในการสนับสนุนการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของบริษัท คือ "ความเป็นธรรม 
คือ นโยบาย" 

 

2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy) 

บริษัทมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัทตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาตามประสบการณ์ที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ขอบเขตบทบาท และความรับผิดชอบของ
แต่ละต าแหน่งเป็นส าคัญ 

 

3. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สิน (Asset Liability Management : ALM) 

3.1 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) 

บริษัทบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยการเชื่อมโยงการท างานจากระดับองค์กรสู่ระดับ
หน่วยงานย่อยที่ด าเนินงาน เพ่ือให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อีกทั้งมีการก าหนด
ขอบเขตการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ค านึงถึงความเสี่ยงหลัก 
6 ประเภท และครอบคลุม 7 กิจกรรมหลักที่ส าคัญของบริษัท ที่อาจกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน ชื่อเสียง หรือ
การด ารงอยู่ของบริษัท ซึ่งระบุไว้ในกรอบการบริหารความเสี่ยง 
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บริษัทมีการจัดกระบวนการบริหารความเสี่ยง คือ ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงและแหล่งที่มาของความเสี่ยง 
ทบทวนความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงตามล าดับความส าคัญ ควบคุมและติดตาม
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และด าเนินมาตรการในการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ก ากับ
ดูแลการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานสถานะความเสี่ยง การปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง และการ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท 
หมายเหตุ : มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

 

3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM) 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ลงทุนโดยพิจารณาอายุคงเหลือเฉลี่ย (Duration) ของสินทรัพย์แต่ละประเภท ให้มี
ความเหมาะสมกับอายุของภาระหนี้สินประกันภัย เพ่ือให้บริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์และภาระ
ผูกพันตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย รวมถึงจัดท าประมาณการกระแสเงินสดรับ–จ่าย 
พร้อมทั้งติดตามผลความแม่นย าของประมาณการอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้บริษัทมีการก าหนดนโยบายลงทุน 
โดยเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง และมีความปลอดภัยของเงินต้น เพ่ือให้การบริหารจัดการสภาพคล่อง
ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และด าเนินการติดตามสินทรัพย์ที่ลงทุนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนการลงทุนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันการขาดทุนอย่างมีนัยส าคัญที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต 

 

ทั้งนี้ส ำหรับขอ้มูลเชิงปริมำณมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ปี 2560 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
สินทรัพย์ลงทุน (Total Investment Assets) 60,723.08 61,840.06 

สินทรัพย์สภาพคล่อง (Total Liquid Assets) 60,485.36 60,508.09 

หนี้สินรวม  35,093.95 27,768.79 

หนี้สินตามสัญญาประกันภัย 27,906.28 25,090.06 
 

หมายเหตุ    -  ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
-  ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สิน
และหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการก ากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการ
จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย 

 

4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
ของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับ
ประกันภัย และการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย 
- ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย  ความเสี่ยงเก่ียวกบัการกระจุกตัวของการรับประกันภัย  และการบริหาร

จัดการทุน 
- ความเสี่ยงด้านสินเชื่อจากการประกันภัยต่อ 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

https://www.viriyah.co.th/oic/attatch61_01_underwrite60.pdf
https://www.viriyah.co.th/oic/attatch61_01_underwrite60.pdf
https://www.viriyah.co.th/oic/attatch61_02_credit60.pdf
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ทัง้นี้ส ำหรับข้อมูลเชิงปริมำณมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ จ านวน 
ส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ 402.14 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 9.68 
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ 0.48 

 

5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย 
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

ทั้งนี้ส ำหรับข้อมูลเชิงปริมำณมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

หน่วย : ล้านบาท 

 

หมายเหตุ     -  ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ นักลงทุนผู้วิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ว 
-  ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยก ารประเมิน
ราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการก ากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่ อให้มั่นใจว่าบริษัทมี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งจะต้องประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ไ ด้รับใบอนุญาตจากนาย
ทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จริงหรือในกรณีที่บริษัทมีข้อมูลไม่
เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลค่ าส ารอง
ประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ่งให้เป็นไปตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด 

 

6. การลงทุนของบริษัท 
บริษัทด าเนินการลงทุนภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการทบทวน

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการลงทุนท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงาน นโยบายการลงทุนของบริษัท
อย่างสม่ าเสมอและให้สอดรับ มีความยืดหยุ่นตามสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มี
ปัจจัยพื้นฐานดี โดยค านึงถึงความปลอดภัยของเงินต้นเป็นส าคัญ มีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์อย่างเหมาะสม
และอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของส านักงาน คปภ. พร้อมทั้งด าเนินการติดตามข้อมูลของสินทรัพย์ที่ลงทุนอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และอยู่ในระดับเงินกองทุนที่ต้องด ารงไว้ 

 

  

รายการ 
ปี 2560 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน 

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย   
- ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (Premium liabilities) 19,687.48 16,375.39 

- ส ารองค่าสินไหมทดแทน (Claim liabilities)  8,218.80 8,714.67 

https://www.viriyah.co.th/oic/attatch61_03_loan60.pdf


21 
 

บริษัทมีวิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ลงทุน ดังนี้ 
 รายงานทางการเงิน 

ตามมาตรฐานบัญช ี
รายงานความเพียงพอ 

ของเงินกองทุน 
เงินฝากสถาบันการเงินและบัตร
เงินฝากสถาบันการเงิน 

แสดงมลูค่าตามราคาทุน ประเมินราคาตามจ านวนเงินท่ีฝากไว้ 

ตราสารหนี ้ แสดงมลูค่าตามราคาทุนตัดจ าหนา่ย ด้วยวิธี
อัตราดอกเบีย้ที่แท้จริง หักด้วยขาดทุนจาก
การด้อยค่า (ส าหรับเงินลงทุนท่ีจะถือจน
ครบก าหนด) 

ประเมินราคาโดยใช้ราคา ณ สิ้นวนัประเมิน 
ที่เผยแพรโ่ดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
หรือราคาทุน 

ตราสารทุนและ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น 

แสดงในมูลคา่ยุติธรรม หักด้วยขาดทุนจาก
การด้อยค่า 

ประเมินราคาโดยใช้ราคา ณ สิ้นวนัประเมิน 
ที่เผยแพรโ่ดยตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย หรือการใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่า
ยุติธรรม 

หน่วยลงทุน แสดงในมูลคา่ยุติธรรม หักด้วยขาดทุนจาก
การด้อยค่า 

ประเมินราคาโดยใช้ราคา ณ สิ้นวนัประเมิน 
ที่เผยแพรโ่ดยตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย หรือใช้มูลค่าสินทรัพยส์ุทธิตอ่หน่วย 

เงินให้เช่าซื้อ และเงินให้กู้ยืม แสดงด้วยยอดคงค้าง หักค่าเผื่อหนี้สงสัย  
จะสญู 

ประเมินราคาโดยใช้จ านวนเงินท่ีคา้งช าระ
หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า 

 
 

ทั้งนี้ส ำหรับข้อมูลเชิงปริมำณมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ลงทุน 
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2560 
ราคาบัญชี ราคาประเมิน 

เงินฝากสถาบันการเงินและบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน 28,337.17 28,337.17 
ตราสารหนี้ (พันธบัตร, หุ้นกู้, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, ตั๋วแลกเงิน,  
หุ้นกู้แปลงสภาพ และสลากออมทรัพย์) 

2,599.00 2,621.76 

ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) 29,491.41 30,589.71 
หน่วยลงทุน 23.51 23.49 
เงินให้กู้ยืม เงินให้เช่าซื้อรถ และให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง 253.27 249.21 
ใบส าคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน 18.72 18.72 
รวมสินทรัพย์ลงทุน 60,723.08 61,840.06 

 

หมายเหตุ     -  ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

-  ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมิน
ราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการก ากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย 
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7. ผลการด าเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ภาพรวมของการด าเนินงาน บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและครองส่วนแบ่งตลาดได้เป็นอันดับหนึ่ง โดย     

ในปี 2560 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 36,192.96 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (สุทธิ) 34,057.84 ล้านบาท 
ทั้งนี้มาจากการพัฒนาและปรับปรุงงานทั้งด้านการรับประกันภัยและด้านสินไหมทดแทนของการประกันภัยรถยนต์
ซ่ึงเป็นสัดส่วนการประกันภัยที่มากที่สุดของบริษัท และการขยายตลาดประกันภัย Non-Motor ควบคู่กันไปด้วย 
นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้จากการลงทุนและรายได้อ่ืน 1,376.60 ล้านบาท และสามารถท าก าไรได้สุทธิ 2,087.85 
ล้านบาท 

 

ทั้งนี้ส ำหรับข้อมูลเชิงปริมำณมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2560 
เบี้ยประกันภัยรับรวม 36,192.96 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (สุทธิ) 34,057.84 
รายได้จากการลงทุน และรายได้อ่ืน 1,376.60 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  2,087.85 

 

ด้านอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ บริษัทมีความสามารถในการรักษาผลก าไรที่ดี โดยมีอัตราส่วนรวม         
(Combined Ratio) ซึ่งประกอบด้วยอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินธุรกิจประกันภัย (Expense Ratio) ที่ร้อยละ 98.13 เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้ก าหนดไว้ไม่ เกิน         
ร้อยละ 100 

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) ในปี 2560 สูงมากถึงร้อยละ 736.89 ท าให้มั่นใจได้ว่าบริษัท  
มีสภาพคล่องเพียงพอส าหรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย และสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทได้ 

บริษัทมีความสามารถในการบริหารงานและท าก าไรให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระดับที่ดี โดยมีอัตราส่วนผลตอบแทน     
ผู้ถือหุ้น (Return on Equity) อยู่ที่ร้อยละ 6.38 

 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ (ร้อยละ) 
 

อัตราส่วน 2560 
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) 60.03 
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนนิธุรกิจกันภัย (Expense Ratio) 38.10 
อัตราส่วนรวม (Combined Ratio) 98.13 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 736.89 
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) 6.38 
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8. ความเพียงพอของเงินกองทุน 
บริษัทมีนโยบายด ารงเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม ภายใต้กฎระเบียบที่ส านักงาน คปภ. 

ก าหนด เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีแนวทางที่จะท าการทดสอบอัตราส่วนความเพียงพอ
ของเงินกองทุนก่อนออกผลิตภัณฑ์หรือก่อนลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ที่คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมากต่ออัตราส่วน
ความเพียงพอของเงินกองทุน รวมถึงด าเนินการทดสอบภาวะวิกฤตเป็นประจ าทุกปี และก าหนดระดับอัตราส่วน
ความเพียงพอของเงินกองทุนภายในซึ่งสูงกว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามที่กฎหมายก าหนด       
เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง และด าเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนอย่างสม่ าเสมอ โดยหากอัตราส่วนลดลง
ใกล้เคียงกับระดับที่ก าหนด บริษัทจะด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อท าให้อัตราส่วนอยู่ในระดับเหมาะสม 

 

ทั้งนี้ส ำหรับข้อมูลเชิงปริมำณมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
 ณ วันที่ 31  ธันวาคม  

2560 
สินทรัพย์รวม 68,427.66 
หนี้สินรวม 27,768.79 
    - หนี้สินจากสัญญาประกันภัย  25,090.06 
    - หนี้สินอื่น  2,678.73 
ส่วนของเจ้าของ  40,658.87 
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ) 226.45 
เงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้ท้ังหมด 40,617.98 
เงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมาย 17,937.01 

 

หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย ก าหนดให้นายทะเบียนอาจก าหนดมาตรการที่จ าเป็นในการก ากับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนต่ ากว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบได้ 
- เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สิน
ของบริษัทประกันวินาศภัย 
- รายการข้างต้นค านวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สิน และหนี้สิน
ของบริษัทประกันวินาศภัย 

 

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ว 

งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 

https://www.viriyah.co.th/oic/attatch61_04_601231.pdf

