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1) ลักษณะทั�วไป 

บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน)  ไดป้ระกอบธุรกิจประกนัวินาศภยัตั!งแต่ปี พ.ศ. 2494  
ดว้ยความเชี-ยวชาญ มั-นคง ซื-อตรง ยุติธรรม โดยยึดหลกัปฏิบติัการกาํกบัดูแลกิจการที-ดีตลอดเวลา  แต่มิไดจ้ดัทาํเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรหรือประกาศภายในองค์กร   ปัจจุบนัสามารถสรุปองค์ประกอบสาํคญัไดเ้ป็น 4  ประการดงันี!  

1.1 ความรับผิดชอบ (Accountability)  ไดแ้ก่  ความรับผิดชอบต่อการกระทาํหรือการดาํเนินงาน  ซึ- ง
มีองค์ประกอบดงันี!  

1.1.1 สามารถตอบคาํถามต่อสาธารณชนในเรื-องเกี-ยวกบัการดาํเนินงานหรือปฏิบติัการได ้
1.1.2 รับผิดชอบต่อผลลพัธ์ (Consequences)  การจดัการบริหารภายใน และการตอบสนอง

ต่อภายนอก โดยจดัทาํผลสะทอ้นที-ไดร้ับจากลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการมาปรับปรุงการ
ทาํงานให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลกัตน้ทุนตํ-า 

 
1.2 ความโปร่งใส (Transparency)  คือสามารถตรวจสอบได ้ การแสวงหาขอ้มูลข่าวสารเกี-ยวกบั

บริษทัฯ ทาํไดง่้าย 
 
1.3 การมีกฎกติกาที-ชดัเจน (Predictability)  บริษทัฯ มีการบริหารจดัการที-ดี โดยกาํหนดเป็นขอ้

ปฏิบติัหนา้ที- พร้อมนโยบายที-ชดัเจน เป็นลายลกัษณ์อกัษร  ทั!งนี! เพื-อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถ
รับรู้ได ้

 
1.4 การมีส่วนร่วม (Participation)  ของผูที้-เกี-ยวขอ้ง (Stakeholder)  บริษทัฯ มีการควบรวม (Balance) 

ความตอ้งการของผูที้-เกี-ยวขอ้ง  เพื-อให้การดาํเนินนโยบายหรือมีผลการปฏิบติังานเป็นไปอย่าง
เชื-อถือไดแ้ละเป็นที-พอใจของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้น  พนกังาน   ลูกคา้  เจา้หนี!   รัฐบาล  
และสาธารณชน 

 
2)   ประเภทของธุรกิจ 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั  สามารถแบ่งบริการหลกัไดด้งันี!  
2.1 การประกนัภยัรถยนต ์

2.1.1 การประกนัภยัรถยนต์ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 
2.1.2 การประกนัภยัรถยนต์ประเภท 3  เป็นการประกนัที-ขยายความคุม้ครองจากขอ้ 2.1.1  

ให้รวมไปถึงทรัพยสิ์นบุคคลภายนอก 
2.1.3 การประกนัภยัรถยนต์ประเภท 2  เป็นการประกนัที-คุม้ครองขอ้  2.1.1 ถึง 2.1.2  และ

ขยายความคุม้ครองรวมไปถึงความสูญหายและไฟไหมข้องตวัรถยนต์ที-ทาํประกนั 
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2.1.4 การประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1  เป็นการประกนัที-คุม้ครองขอ้ 2.1.1 ถึงขอ้ 2.1.3  
และขยายความคุม้ครองรวมไปถึงความเสียหายต่อตวัรถยนต์ที-ทาํประกนัภยัดว้ย 

 
2.2 การประกนัอคัคีภยั  เป็นการทาํสัญญารับเสี-ยงภยัโดยบริษทัฯ ตกลงจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนแก่

ผูเ้อาประกนัในกรณีที-ทรัพยสิ์นที-เอาประกนัไดเ้กิดความเสียหายอนัเนื-องมาจากเพลิงไหม ้ หรือ
ฟ้าผ่า  รวมทั!งการระเบิดของแก๊สที-ใชป้ระกอบการอุปโภคบริโภค 

 
2.3 การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง  เป็นการทาํสัญญารับเสี-ยงภยัโดยบริษทัฯ ตกลงชดใชค้่า

สินไหมทดแทนแก่ผู เ้อาประกนัในกรณีที-ทร ัพยส์ินที-เอาประกนัไดเ้กิดความเสียหายอนั
เนื-องมาจากการขนส่ง  เช่น  การประกนัภยัสินคา้ 

 
2.4 การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด  ไดแ้ก่ 

- การประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล 
- การประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทาง 
- การประกนัความเสี-ยงภยัทุกชนิดของผูรั้บเหมาก่อสร้าง 
- การประกนัความเสี-ยงภยัทุกชนิดของผูรั้บเหมาติดตั!งเครื-องจกัร 
- การประกนัภยัหมอ้นํ!าระเบิด 
- การประกนัภยัความเสียหายต่อบุคคลภายนอก 
- การประกนัภยักอลฟ์ 
- การประกนัภยัโทรศพัท์มือถือ 
- การประกนัภยัป้ายโฆษณา 
- การประกนัภยัโจรกรรม 
- การประกนัภยัความเสี-ยงภยัอื-นนอกจากที-กล่าวขา้งตน้ 
 

2.5 การประกนัภยัต่อ  เพื-อเป็นการช่วยเหลือกระจายความเสี-ยงภยั  บริษทัฯ มีการเอาประกนัภยัต่อให้
บริษทัรับประกนัภยัต่อ  ขณะเดียวกนัก็รับประกนัภยัต่อจากบริษทัอื-นดว้ย  โดยถือเป็นการรับ
กระจายความเสี-ยงภยัตามหลกัประกนัภยั 
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3)   โครงสร้างของบริษัทฯ  กาํหนดเป็นแผนภูมิดงันี!  
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4) การปฏิบัตขิองการดาํเนินธุรกจิประกนัวนิาศภัย  ประกอบด้วย 

  4.1  ตวัแทน 
   4.1.1   การจดทะเบียนตวัแทน 

- บริษทัฯ มีรายชื-อของตวัแทนที-อยู่ในความรับผิดชอบและกาํหนด อาํนาจหนา้ที-ของ
ตวัแทนอยา่งชดัเจน 

- ตวัแทนทุกราย  ไม่วา่จะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล  จะตอ้งขึ!นทะเบียนเป็นตวัแทนกบั
สาํนกังานคณะกรรมการกบักาํและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)ก่อน
เริ-มปฏิบติังาน  เมื-อตวัแทนพน้สภาพการเป็นตวัแทนแลว้ บริษทัฯ จะแจง้สาํนกังาน
คณะกรรมการกบักาํและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)ภายใน  7  วนั 

4.1.2   การควบคุมตวัแทน 
- บริษทัฯ มีการควบคุมดูแลใหต้วัแทนมีคุณสมบติัและปฏิบติังานอยา่งครบถว้นในเรื-อง
ความซื-อสัตย ์  สุจริต การมีทกัษะในการใหบ้ริการดา้นประกนัภยัและการปฏิบติัตาม
ขอ้บงัคบัของกฎหมาย  ตลอดจนประกาศและคาํสั-งของนายทะเบียนสํานักงาน
คณะกรรมการกบักาํและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

4.1.3 การฝึกอบรมตวัแทน 
- บริษทัฯ มีการจดัให้ตวัแทนไดรั้บการอบรมหรือจดัให้มีขอ้มูลที-เพียงพอ  เพื-อให้
ตวัแทนมีความรู้ความสามารถในการใหค้าํแนะนาํเกี-ยวกบัการประกนัภยัแก่ผูบ้ริโภค
อยา่งมีประสิทธิภาพ  ภายใตข้อบเขตอาํนาจที-ตวัแทนไดรั้บจากบริษทัฯ 

 
4.2   การตลาดและการขาย 

4.2.1   เอกสารประกอบการขาย 
-  บริษทัฯ   คาํนึงถึงการจดัทาํเอกสารประกอบการขาย  ขอ้มูลทั!งหมดที-อยูใ่นเอกสาร
ประกอบการขายตอ้งถูกตอ้งตามความเป็นจริง  และใชภ้าษาที-เขา้ใจง่าย  ตอ้งมี
รายละเอียดที-สาํคญัของการประกนัภยัที-ขาย  รายละเอียดของภยัที-คุม้ครองและราคา
ของการประกนัภยั  รวมถึงรายละเอียดของขอ้ยกเวน้ต่างๆ 

4.2.2 การจดัทาํกรมธรรมป์ระกนัภยั 
-  บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบักรมธรรมป์ระกนัภยั  เพราะเป็นหลกัฐานแห่งสญัญา
ประกนัภยั  การจดัทาํกรมธรรมป์ระกนัภยัจึงคาํนึงถึงการใชภ้าษาที-เขา้ใจง่าย   การมี
ขอ้ความเตือนหรือขอ้ความแจง้ใหท้ราบถึงการมีอยูแ่ละการเขา้ถึงขอ้พึงปฏิบติั  การจดั
ใหมี้ใบคาํขอก่อนตกลงทาํสญัญาประกนัภยั  และก่อนที-จะมีการต่ออายกุรมธรรม์
ประกนัภยั  บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การแจง้ขอ้มูลแก่ผูเ้อาประกนัภยัถึงเงื-อนไขและ
สาระสาํคญัที-เปลี-ยนแปลงไปจากกรมธรรมป์ระกนัภยัเดิม 

 



 - 5 -

4.2.3   ใบคาํขอเอาประกนัภยั 
-  บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัใบคาํขอเอาประกนัภยั  เนื-องจากเป็นขอ้มลูเบื!องตน้ก่อนตก
ลงทาํสญัญาประกนัภยั  ดงันั!นจึงตอ้งมีขอ้มูลที-ครบถว้นเกี-ยวกบัรายละเอียดของผูเ้อา
ประกนัภยั  โดยบริษทัฯ ไดแ้จง้ใหผู้เ้อาประกนัภยัทราบชดัเจนถึงหนา้ที-ในการเปิดเผย
ขอ้มลูและผลที-อาจจะตามมาจากการไม่เปิดเผยหรือจงใจปิดบงั 

4.2.4   นายหนา้ประกนัภยั 
-  บริษทัฯ มีความมั-นใจวา่นายหนา้ประกนัภยัแต่ละรายปฏิบติัหนา้ที-อยา่งซื-อสตัยสุ์จริต
และเยี-ยงผูมี้วิชาชีพ 

4.2.5   การปฏิเสธที-จะใหค้วามคุม้ครอง 
-  เมื-อบริษทัฯ ปฏิเสธที-จะใหค้วามคุม้ครองหรือปฏิเสธที-จะต่ออายกุรมธรรมป์ระกนัภยั  
บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้เ้อาประกนัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

4.2.6 การรักษาความลบัและความปลอดภยัของขอ้มูล 
-  บริษทัฯ ปฏิบติัดงันี!  

1. จดัเกบ็ขอ้มลูดา้นสุขภาพและขอ้มลูทางการเงินรวมถึงขอ้มลูส่วนบุคคลอื-นๆ 
ของผูมี้ความประสงคจ์ะทาํประกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัไวเ้ป็นความลบั 

2. ใหเ้ฉพาะพนกังานที-มีอาํนาจเท่านั!นที-จะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเกี-ยวกบัผูมี้ความ
ประสงคจ์ะทาํประกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัได ้ และการผา่นเขา้ถึงขอ้มลูได ้ 
มีการควบคุมและดูแลอยา่งเขม้งวด 

3. มีมาตรการป้องกนัไม่ใหมี้การใชข้อ้มลูในทางที-ผิด  การเขา้ถึงขอ้มลูโดย
ไม่ไดรั้บอนุญาต  หรือการถกูเปิดเผยขอ้มลู 

4. มีมาตรการไม่ใหข้อ้มลูส่วนบุคคลถกูเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก  เวน้แต่จะ
ไดรั้บอนุญาตจากบุคคลดงักล่าวหรือเป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย 

 
  4.3   การจดัการค่าสินไหมทดแทน 

4.3.1   หลกัเกณฑที์-ใชใ้นการจดัการค่าสินไหมทดแทน 
-   บริษทัฯ กาํหนดหลกัเกณฑ ์ ดงันี!  

1. จดัเตรียมแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายและแบบ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือเอกสารอื-นที-ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูสาํหรับ
การดาํเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย  ที-ผูเ้อา
ประกนัภยัสามารถเขา้ใจขั!นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  และให้
ขอ้มลูต่างๆ ที-จาํเป็นต่อกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

2. มีคาํอธิบายถึงขอ้มลูที-ตอ้งการ  และขั!นตอนของการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนโดยใชภ้าษาไทยที-เขา้ใจง่าย 
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3. ใหค้วามช่วยเหลือผูเ้อาประกนัภยัในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทนัทีที-
ไดรัับการร้องขอ 

4. ใหข้อ้มูลแก่ผูเ้อาประกนัภยัเกี-ยวกบักระบวนการพิจารณาการชดใชค่้าสินไหม
ทดแทน  บริษทัฯ จดัใหมี้กระบวนการพิจารณาและประเมินผลการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนโดยไม่ชกัชา้  และไม่มีพฤติกรรมที-ถือวา่เป็นการประวิง
การชดใชค่้าสินไหมทดแทนตามที-บญัญติัไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัภยั
และประกาศกระทรวงการคลงั  และดาํเนินการทนัทีเมื-อไดรั้บเอกสารการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรายใดที-ไดรั้บ
การอนุมติัและสามารถระบุจาํนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที-จะตอ้งชดใชแ้ลว้  
บริษทัฯ จะดาํเนินการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนภายใน  15  วนัทาํการ  นบั
จากวนัที-อนุมติัการชดใช ้ และหากหลงัจากการพิจารณาและตรวจสอบความ
เสียหายและไดรั้บขอ้มลูประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนครบถว้น
ตามที-บริษทัฯ ตอ้งการ  บริษทัฯ จะแจง้ผูเ้อาประกนัภยัทราบภายในระยะเวลา
อนัสมควรวา่คาํร้องดงักล่าวจะไดรั้บการชดใชห้รือถกูปฏิเสธการชดใช ้

-  ในกรณีที-บริษทัฯ  ยอมรับที-จะชดใชค่้าสินไหมทดแทนหรือตอ้งการ
ขอ้มลูเพิ-มเติม  บริษทัฯ จะแจง้ผูเ้อาประกนัภยัทนัที 

-  ในกรณีที-บริษทัฯ ปฏิเสธที-จะชดใชค่้าสินไหมทดแทน    บริษทัฯ 
จะแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้เ้อาประกนัทราบโดยเร็วถึงผลการ
พิจารณาและเหตุผลประกอบการปฏิเสธการเรียกร้องรวมทั!ง
กระบวนการที-ใชใ้นการจดัการขอ้ร้องเรียน 

 
ในการแจง้เหตุผลประกอบการปฏิเสธการชดใชค่้าสินไหมทดแทน  ขอ้มลู
ต่อไปนี!จะถกูสงวนไวไ้ม่เปิดเผยแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

1. ขอ้มลูซึ-งเป็นความลบัที-ไดจ้ากบุคคลภายนอกและขอ้มูลที-เกี-ยวกบั
บุคคลภายนอก 

2. ขอ้มลูที-อยูใ่นขอบข่ายของวิชาชีพที-ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย 
3. ขอ้มลูที-อาจทาํใหบ้ริษทัฯ เสียเปรียบ  หรือเสียสิทธิในการตรวจสอบ

เพิ-มเติม  หรือการโตแ้ยง้หากเกิดขอ้พิพาท 
4.3.2   การควบคุมผูส้าํรวจความเสียหาย  ผูป้ระเมินความเสียหายและพนกังานสินไหม 
 บริษทัฯ กาํหนดใหบุ้คคลดงักล่าว  ไม่วา่จะเป็นพนกังานของบริษทัฯ หรือไม่  ซึ- งกระทาํ

การในนามของบริษทัฯ  ปฏิบติัดงันี!  
1) ปฏิบติังานอยา่งเหมาะสมตามควรแก่หนา้ที-และวิชาชีพ 
2) แจง้ใหผู้เ้อาประกนัภยัทราบเกี-ยวกบัเงื-อนไขต่างๆ รวมถึงขอ้มลูเกี-ยวกบับริษทัฯ     

ที-ตนเป็นตวัแทน 
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3) ปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัที-เกี-ยวขอ้งกบัตน  
บริษทัฯ ไดค้วบคุมดูแลใหบุ้คคลดงักล่าวกระทาํการตามขอบข่ายหนา้ที-ที-ไดรั้บมอบหมาย
เท่านั!น  ขอ้ร้องเรียนเกี-ยวกบับุคคลเหล่านี!จะถูกตรวจสอบอยา่งจริงจงั 

 
4.4 การจดัการขอ้ร้องเรียน 

4.4.1   กระบวนการจดัการขอ้ร้องเรียน 
 บริษทัฯ มีกระบวนการจดัการขอ้ร้องเรียนระหวา่งผูบ้ริโภคกบับริษทัฯ ระหวา่งผูบ้ริโภค
กบัตวัแทน  และระหวา่งผูบ้ริโภคกบัเจา้หนา้ที-ตรวจสอบความเสียหาย  กระบวนการ
ดงักล่าวจะตั!งอยูบ่นพื!นฐานของความเป็นกลาง  และกาํหนดระยะเวลาที-เหมาะสมใน
การจดัการขอ้ร้องเรียน 

 
กระบวนการจดัการขอ้ร้องเรียนไดค้รอบคลุมถึงปัจจยัต่างๆ  ดงันี!  

1) บริษทัฯ แจง้ใหผู้บ้ริโภคทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ไดรั้บขอ้ร้องเรียนไวแ้ลว้โดย
มิชกัชา้ 

2) การตอบขอ้ร้องเรียนแก่ผูบ้ริโภคทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน  15  วนัทาํการ  
หลงัจากไดรั้บเรื-อง 

3) บริษทัฯ แจง้ใหผู้บ้ริโภคทราบวา่หากไม่พอใจคาํตอบหรือการแกไ้ขของบริษทัฯ 
ผูบ้ริโภคสามารถยื-นขอ้ร้องเรียนผา่นกระบวนการในการจดัการขอ้พิพาทได ้

4) จดัเกบ็ขอ้ร้องเรียนต่างๆ โดยแยกตามประเภทของขอ้ร้องเรียนและรายงานให้
ผูบ้ริหารระดบัสูงรับทราบทุกเรื-อง 

5) ขอ้มลูเกี-ยวกบักระบวนการรับและจดัการขอ้ร้องเรียนจะแนบไวใ้นกรมธรรม์
ประกนัภยัหรือเอกสารประกอบการรับประกนัภยัอื-นๆ  ซึ- งขอ้มลูเหล่านี!   จะรวมถึง 

1. ขั!นตอนการจดัการขอ้ร้องเรียน 
2. เวลาที-ใชใ้นการจดัการขอ้ร้องเรียนตามปกติ 
3. ขอ้ร้องเรียนซึ-งไดรั้บการพิจารณาโดยบริษทัฯ ดว้ยความเป็นธรรม 

ในกรณีที-บริษทัฯ ไดรั้บการทวงถามจากผูบ้ริโภคเกี-ยวกบัการจดัการขอ้ร้องเรียนที-ไดรั้บ  หรือ
ได้รับคาํขอให้มีการตอบข้อร้องเรียนไม่ว่าจะอยู่ในรูปลายลกัษณ์อกัษรหรือการบอกกล่าว  
บริษทัฯ จะตอบคาํถามแก่ผูบ้ริโภคทนัที  และหากพบวา่ขอ้ร้องเรียนไม่ไดรั้บการจดัการอยา่ง
เหมาะสม  บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้บ้ริโภคทราบถึงขอ้มลูต่างๆ  ดงัต่อไปนี!  

1) เหตุผลที-ไม่อาจจดัการขอ้ร้องเรียนนั!นได ้
2) ขอ้มลูเกี-ยวกบัขั!นตอนถดัไปที-ผูบ้ริโภคจะสามารถกระทาํได ้ เช่น  กระบวนการใน

การจดัการขอ้พิพาทตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
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4.4.2 การติดตามขอ้ร้องเรียน 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดขั!นตอนที-เหมาะสมและเป็นแบบแผนในการติดตามขอ้ร้องเรียนหรือ
ขอ้พิพาทกบัผูเ้อาประกนั 

4.4.3    กระบวนการในการจดัการขอ้พิพาท 
หากขอ้ร้องเรียนไม่สามารถยติุไดร้ะหวา่งผูเ้อาประกนัภยักบับริษทัฯ บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ ้
ร้องเรียนทราบถึงกระบวนการจดัการขอ้พิพาทที-กาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกบั
กาํและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
 
ขอ้พิพาทระหวา่งบริษทัฯ จะยติุโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสมาคมประกนั
วินาศภยั 
 

4.5   การปฏิบติัต่อพนกังาน  และความรับผิดชอบของผูบ้ริหารระดบัสูง 
4.5.1   การปฏิบติัต่อพนกังาน  บริษทัฯ ถือปฏิบติัดงันี!   

1. ตรวจสอบและดูแลใหพ้นกังานที-มีหนา้ที-เกี-ยวขอ้งกบัการรับประกนัภยั  การ
จดัการค่าสินไหมทดแทน  และการจดัการขอ้พิพาท  เขา้ใจขอ้กาํหนดที-ระบุไวใ้น
ขอ้พึงปฏิบติัมีคุณวฒิุและความสามารถที-จาํเป็นและเหมาะสม 

2. จดัใหมี้การฝึกอบรมอยา่งเพียงพอแก่พนกังานในดา้นที-เกี-ยวกบับทบาท  และ
ความรับผิดชอบของพนกังาน  รวมทั!งความรู้เกี-ยวกบัการประกนัภยั  และการ
ใหบ้ริการ 

3. ควบคุมดูแลไม่ใหเ้กิดการขดัแยง้ของผลประโยชนใ์นการปฏิบติังานของพนกังาน 
4. จดัใหพ้นกังานทุกระดบัปฏิบติัตามขั!นตอนในการป้องกนัการใหแ้ละรับสินบน 

4.5.2 ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารระดบัสูง 
บริษทัฯ กาํหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งชดัเจนและ
เหมาะสมเพื-อใหแ้น่ใจวา่ผูบ้ริหารระดบัสูงมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี!  

1. มีความรู้ความสามารถเพียงพอที-จะปฏิบติังานตามหนา้ที-ที-ไดรั้บมอบหมาย  
โดยเฉพาะอยา่งยิ-งเกี-ยวกบัการบริหารความเสี-ยง (Risk Management)  การ
ตดัสินใจเกี-ยวกบักลยุทธ์และการตดัสินใจเกี-ยวกบัการลงทุน 

2. มีความซื-อสตัย ์ สุจริต  มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ  มีความชาํนาญ  ความ
ระมดัระวงัและเอาใจใส่ต่อหนา้ที-ที-ไดรั้บมอบหมาย 

3. ติดต่อกบัสมาคมประกนัวินาศภยัและหน่วยงานราชการอื-นๆ  อยา่งเปิดเผยและ
ในลกัษณะของการใหค้วามร่วมมือ 
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ส่วนที�  3 

 5)   หลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ด ี

5.1   นโยบายและขั!นตอนเกี-ยวกบัการรับประกนัภยั 
บริษทัฯ จดัใหมี้นโยบายและขั!นตอนเกี-ยวกบัการรับประกนัภยั (Underwriting)  โดยมีรายละเอียดต่างๆ   
ดงันี!  

1) นโยบายเกี-ยวกบัการรับประกนัภยั 
2) ระดบัอาํนาจของพนกังานรับประกนัภยั (Underwriter)  แต่ละคน  ซึ-งแบ่งตามระดบัของความ

คุม้ครองหรือความเสี-ยงที-อาจเกิดขึ!น 
3) ขั!นตอนการอนุมติัความคุม้ครอง 
4) มีการดาํเนินการอยา่งเหมาะสมในเรื-องค่าบาํเหน็จที-จ่ายใหแ้ก่ตวัแทน  จะตอ้งไม่เกินอตัราสูงสุด

ที-กาํหนดโดยนายทะเบียนประกนัภยั 
 

5.2    นโยบายและขั!นตอนการประกนัภยัต่อ 
บริษทัฯ จดัใหมี้นโยบายและขั!นตอนการประกนัภยัต่อ  ซึ- งมีรายละเอียดดงันี!  

1. การประกนัภยัต่อทั!งหมดควรไดรั้บการประเมินภายใตน้โยบายเกี-ยวกบัการรับประกนัภยัตามที-
กล่าวไวใ้นขอ้  5.1 

2. การประกนัภยัต่อไดก้ระทาํเฉพาะกบัผูรั้บประกนัภยัต่อที-ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของ
บริษทัฯ  

 
5.3    นโยบายและขั!นตอนอื-นๆ 
นอกเหนือจากแนวทางที-กาํหนดในส่วนต่างๆ ของขอ้พึงปฏิบติั  คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ 

1. คู่มือการดาํเนินงานซึ- งแสดงรายละเอียดเกี-ยวกบัขั!นตอนการควบคุมและการปฏิบติังาน  
โดยเฉพาะอยา่งยิ-งสาํหรับส่วนที-เป็นการดาํเนินงานหลกัของกิจการ 

2. ขั!นตอนในการอนุมติัและสอบทานแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจ  และนโยบายที-สาํคญัของบริษทัฯ 
 

5.4    นโยบายเกี-ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ 
5.4.1 กาํหนดใหมี้การจดัโครงสร้างการจดัการ  ดงันี!  

1. คณะกรรมการ 
2. คณะกรรมการบริหาร 
3. พนกังาน 
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5.4.2    รายชื-อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 
1.   พลเรือเอกชชัวาลย ์   คงดิศ  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2.   นายมงคล   เปาอินทร์  รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
3.   นายชลอ   เฟื- องอารมย ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      และกรรมการอิสระ 
4.   นางพิไล    เปี- ยมพงศส์านต ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5.   นายพิศิษฐ   เศรษฐวงศ ์  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
6.   นายพิเศศ    บูรณะสมบติั  กรรมการ 
7.   นายจีรพนัธ์    อศัวะธนกลุ  กรรมการผูอ้าํนวยการ 
8.   นายถวลัย ์   วิรานนท ์  กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
9.   นางสุเทพี    อศัวะธนกลุ  กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ 

 10.    นางสุณีย ์   ธีราวิทยางกรู  กรรมการและเลขานุการบริษทั 
5.4.3 อาํนาจหนา้ที-ของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 

ขอ้ที-  1 ใหบ้ริษทัฯ มีคณะกรรมการของบริษทัฯ ไม่นอ้ยกวา่ 7 คน และกรรมการไม่
นอ้ยกวา่กึ-งหนึ-งของจาํนวนกรรมการทั!งหมดตอ้งมีถิ-นที-อยูใ่นราชอาณาจกัร 

ขอ้ที-  2 ใหที้-ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั!งกรรมการ  ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ดงัต่อไปนี!  
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ-งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ-งหุน้ต่อหนึ-งเสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที-มีอยูท่ ั!งหมดตาม (1) แต่งตั!ง

บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง
ใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึ-งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการ
เลือกตั!งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที-จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั!ง
ในครั! งนั!น  ในกรณีที-บุคคลซึ-งไดรั้บการเลือกตั!งในลาํดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที-จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั!ง
ในครั! งนั!น  ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี!ขาด 

ขอ้ที-  3 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั! ง  ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง  1  ใน  
3  เป็นอตัราส่วน  ถา้จาํนวนกรรมการที-จะแบ่งออกใหต้รงเป็น  3  ส่วน
ไม่ได ้ กใ็หอ้อกจาํนวนที-ใกลเ้คียงที-สุดกบั  1  ใน  3  กรรมการที-จะตอ้งออก
จากตาํแหน่งในปีแรก  และปีที-  2  ภายหลงัจดทะเบียนบริษทัฯ   ใหจ้บั
ฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก  ส่วนปีหลงัๆ  ต่อไปใหก้รรมการที-อยูใ่นตาํแหน่ง
นานที-สุดนั!น  เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
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ขอ้ที-  4 นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมื-อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติั  หรือลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
(4) ที-ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
(5) ศาลมีคาํสั-งใหอ้อก 

ขอ้ที-  5 กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง  ใหย้ื-นใบลาออกต่อบริษทัฯ  การ
ลาออกมีผลนบัแต่วนัที-ใบลาออกไปถึงบริษทัฯ 

ขอ้ที-  6 ในกรณีที-ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุผลอื-น  นอกจากถึงคราวออก
ตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ-ง  ซึ- งมีคุณสมบติัตามที-
กฎหมายกาํหนดเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถดัไป  เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่  2  เดือน  บุคคลซึ-งเขา้
เป็นกรรมการแทนดงักล่าว  จะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที-ยงั
เหลืออยูข่องกรรมการที-ตนแทน  มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ-ง  ตอ้ง
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่  3  ใน  4  ของจาํนวนกรรมการที-ยงั
เหลืออยู ่

ขอ้ที-  7 ที-ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราว
ออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3  ใน  4  ของจาํนวนผูถื้อหุน้
ซึ-งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึ-งหนึ-ง
ของจาํนวนหุน้ที-ถือโดยผูถื้อหุน้ที-มาประชุม  และมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ที-  8 กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ หรือไม่กไ็ด ้
ขอ้ที-  9 ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ-งเป็นประธานกรรมการ  ในกรณีที-

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร  จะเลือกกรรมการคนหนึ-ง  หรือหลาย
คนเป็นรองประธานกรรมการกไ็ด ้ รองประธานกรรมการมีหนา้ที-ตาม
ขอ้บงัคบัในกิจการซึ-งประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ้ที- 10    ในการประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการเขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ-งหนึ-ง
ของจาํนวนกรรมการทั!งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม  ในกรณีที-ประธาน
กรรมการไม่อยูใ่นที-ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที-ได ้ ถา้มีรอง
ประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้ไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที-ได ้ ใหก้รรมการซึ-งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ-งเป็นประธานในที-ประชุม  การวินิจฉยัชี!ขาด
ของที-ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก  กรรมการคนหนึ-งมีเสียงหนึ-งในการ
ลงคะแนน  เวน้แต่กรรมการซึ-งมีส่วนไดเ้สียในเรื-องใด  ไม่มีสิทธิออกเสียง
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ลงคะแนนในเรื-องนั!น  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที-ประชุมออก
เสียงเพิ-มขึ!นอีกเสียงหนึ-งเป็นเสียงชี!ขาด 

ขอ้ที-  11 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ  ใหป้ระธานกรรมการ  หรือกรรมการผู ้
ซึ- งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่  7  วนั  
ก่อนวนัประชุม  เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพื-อรักษาสิทธิหรือประโยชน์
ของบริษทัฯ จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื-นและกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็ว
กวา่นั!นกไ็ด ้

ขอ้ที-  12  กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ที-ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์ และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติที-ประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ที-  13 หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการ  เขา้เป็นหุน้ส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุน้ใน
นิติบุคคลอื-น  ที-มีสภาพอยา่งเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนักบักิจการของ
บริษทัฯ  เวน้แต่จะแจง้ใหที้-ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนที-จะมีมติแต่งตั!ง 

ขอ้ที-  14 กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้  หากมีส่วนไดเ้สียใน
สญัญาที-บริษทัฯ ทาํขึ!นหรือถือหุน้  หรือหุน้กูเ้พิ-มขึ!นหรือลดลงในบริษทัฯ  
หรือบริษทัในเครือ 

ขอ้ที-  15 ใหค้ณะกรรมการของบริษทัฯ ประชุมอยา่งนอ้ย  3  เดือนต่อครั! ง 
- กรรมการสองท่านลงลายมือชื-อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของ 

บริษทัฯ จึงมีผลผกูพนับริษทัฯ 
- คณะกรรมการอาจกาํหนดชื-อกรรมการ  ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั    

บริษทัฯ พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 
5.4.4 รายชื-อคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.  นายชลอ   เฟื- องอารมย ์  ประธานกรรมการ 
2.  นายพิศิษฐ   เศรษฐวงศ ์  กรรมการ 
3.  นางพิไล    เปี- ยมพงศส์านต ์  กรรมการ 
4.  นางสาวสิรินทร์    นนัทวรเศรษฐ เลขานุการ 

5.4.5 อาํนาจหนา้ที-และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอ้ที-  1 สอบทานใหบ้ริษทัฯ  มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้ง และพอเพียง 
ขอ้ที-  2 สอบทานใหบ้ริษทัฯ  มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ

ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ใหเ้หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั!ง  โยกยา้ย  เลิกจา้ง  
ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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ขอ้ที-  3 สอบทานใหบ้ริษทัฯ  ปฏิบติัหนา้ที-ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ หรือกฎหมายที-เกี-ยวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทัฯ 

ขอ้ที-  4 พิจารณาคดัเลือก  เสนอแต่งตั!งบุคคลซึ-งมีความเป็นอิสระ  เพื-อทาํหนา้ที-เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทั!ง
เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย  อยา่ง
นอ้ยปีละ  1  ครั! ง 

ขอ้ที-  5 พิจารณารายการที-เกี-ยวโยงกนั  หรือรายการที-อาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ 
ทั!งนี! เพื-อใหม้ั-นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล  และเป็นประโยชนสู์งสุด
ต่อบริษทัฯ 

ขอ้ที-  6 จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ  โดย
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  ซึ- งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ  และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปนี!  

(ก) ความเห็นเกี-ยวกบัความถกูตอ้ง  ครบถว้น  เป็นที-เชื-อถือไดข้อง
รายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

(ข) ความเห็นเกี-ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษทัฯ 

(ค) ความเห็นเกี-ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ หรือกฎหมายที-
เกี-ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(ง) ความเห็นเกี-ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเกี-ยวกบัรายการที-อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วม

ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที-คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บ

จากการปฏิบติัหนา้ที-ตามกฎบตัร (Charter) 
(ซ) รายการอื-นที-เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั-วไปควรทราบ  ภายใต้

ขอบเขตหนา้ที-และความรับผิดชอบที-ไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ 

5.4.6 อาํนาจหนา้ที-และความรับผิดชอบของพนกังาน 
บริษทัฯ กาํหนดโครงสร้างการทาํงานในส่วนของพนกังาน  ปรากฏตามแผนภูมิที-แสดง
ในหวัขอ้ (3)  โดยจดัใหมี้คู่มือและระเบียบการปฏิบติัที-ชดัเจน  สามารถตรวจสอบได ้ 
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และจริยธรรมในการปฏิบติังาน  รวมทั!งการปฏิบติัตามกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ
ที-เกี-ยวขอ้ง  เช่น  กฎหมายแรงงานสมัพนัธ์  และการประกนัสังคม 
 

5.5 สิทธิของผูถื้อหุน้ 
บริษทัฯ จะจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละ  1  ครั! ง  เป็นการประชุมสามญัประจาํปี  โดยการ

ประชุมไดจ้ดัที-บริษทัฯ และบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั!งขอ้มลูประกอบการประชุมตาม
วาระต่างๆ  ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม  7  วนัทาํการ  โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบ  และมีการบนัทึกการประชุมครบถว้น  เพื-อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

 
5.6 สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 

บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั!งภายในและภายนอก  ซึ-งในระบบกาํกบัดูแล
ประกอบดว้ยผูมี้ส่วนไดเ้สียหลายกลุ่มดว้ยกนั  กลุ่มที-สาํคญัไดแ้ก่กลุ่มลูกคา้  ฝ่ายจดัการและลกูจา้ง  ผูถื้อหุน้ 
(หรือผูล้งทุน)  ผูส้อบบญัชีอิสระ  และส่วนราชการ  กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียอื-นไดแ้ก่  คู่แข่งทางธุรกิจ  เจา้หนี!
และชุมชน  เนื-องจากบริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงการสนบัสนุนของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ  ซึ- งจะทาํใหบ้ริษทัฯ 
ประสบความสาํเร็จ  และเจริญกา้วหนา้ในการดาํเนินธุรกิจ  และคณะกรรมการของบริษทัฯ รับรู้ถึงสิทธิของ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียตามที-กฎหมายกาํหนด  และดูแลใหม้ั-นใจวา่  สิทธิดงักล่าวไดรั้บการคุม้ครองและปฏิบติัดว้ยดี 

 
5.7 การประชุมผูถื้อหุน้ 

ในการประชุมผูถื้อหุน้  ซึ- งกาํหนดวนั  เวลาประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละ  1  ครั! ง  และ
ทุกครั! งจะมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงทั!งคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร  รวมทั!ง
คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยประธานในที-ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเท่าเทียมกนัในการ
ตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัฯ สอบถาม  แสดงความคิดเห็น  และเสนอแนะต่างๆ ซึ-งไดล้งบนัทึกไว้
ในรายงานการประชุม 

 
5.8 ภาวะความเป็นผูน้าํ 

คณะกรรมการของบริษทัฯ มีภาวะผูน้าํ  วิสยัทศัน ์ และความเป็นอิสระในการตดัสินใจ  เพื-อประโยชน์
สูงสุดของบริษทัฯ  และผูถื้อหุน้โดยรวม  และคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั!งฝ่ายจดัการมีความรับผิดชอบใน
บทบาทและหนา้ที-ต่อผูถื้อหุน้  ดงันั!นจึงไดจ้ดัใหบ้ริษทัฯ  มีระบบการควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน  
รวมทั!งมีการกาํหนดเป้าหมาย  แผนธุรกิจ  และงบประมาณของบริษทัฯ  ตลอดจนติดตามการดาํเนินการให้
เป็นไปตามแผนที-กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
5.9   ความขดัแยง้ของผลประโยชน ์

คณะกรรมการของบริษทัฯ  ฝ่ายจดัการ  และผูถื้อหุน้  ไดพิ้จารณาปัญหาความขดัแยง้ของผลประโยชน ์ 
โดยยืนอยูบ่นพื!นฐานของความซื-อสตัย ์ สุจริต  มีเหตุมีผล  และเป็นอิสระ  ภายในกรอบจรรยาบรรณที-ดี  
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บริษทัฯ มีนโยบายดูแลเรื-องการใชข้อ้มลูภายใน  การกาํหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปลี-ยนแปลงการถือ
หลกัทรัพยต่์อสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตามมาตรา  59  แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.  2535  และการหา้มไม่ใหผู้บ้ริหาร  หรือหน่วยงานที-ไดรั้บทราบ
ขอ้มลูภายใน  เปิดเผยขอ้มลูแก่บุคคลภายนอก  หรือบุคคลที-ไม่มีหนา้ที-เกี-ยวขอ้ง  โดยหา้มซื!อขายหลกัทรัพย์
ของบริษทัฯ ในช่วง  1  เดือน  ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 
5.10  จริยธรรมธุรกิจ 

บริษทัฯ ไดอ้อกขอ้พึงปฏิบติัเกี-ยวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ  ฝ่ายจดัการ  และพนกังาน  
เพื-อใหผู้ที้-เกี-ยวขอ้งยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ที-ต่อบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มดว้ยความ
ซื-อสตัย ์ สุจริต  และเป็นธรรม  ทางบริษทัฯ ไดติ้ดตามการปฏิบติัตามแนวทาง  รวมถึงกาํหนดบทลงโทษทาง
วินยัไวด้ว้ย 

 
5.11  การถ่วงดุลของกรรมการที-ไม่เป็นผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการของบริษทัฯ มีจาํนวน  10  ท่าน  ประกอบดว้ย 
-  กรรมการที-เป็นผูบ้ริหาร   4   ท่าน 
-  กรรมการที-ไม่เป็นผูบ้ริหาร 1   ท่าน 
-  กรรมการที-เป็นอิสระ   5   ท่าน  (คิดเป็นร้อยละ  50  ของกรรมการทั!งคณะ) 
 

5.12  การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 
- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพย ์ และไม่มีความสัมพนัธ์
ใดๆ  กบัฝ่ายบริหาร 

- ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ  เพื-อเป็นการแบ่งแยกหนา้ที-ในการ
กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล  และการบริหารงานประจาํ 

 
5.13  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน  โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบั
อุตสาหกรรม  และสูงเพียงพอที-จะรักษากรรมการที-มีคุณสมบติัที-ตอ้งการ  และไดข้ออนุมติัจากที-ประชุมผู ้
ถือหุน้แลว้  ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที-คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด  ซึ-ง
เกี-ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

 
5.14   การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีกาํหนดประชุมในสปัดาห์สุดทา้ยของทุกเดือน  โดยมีการกาํหนดวาระชดัเจน
ล่วงหนา้  และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ  ฝ่ายเลขานุการบริษทัฯ ไดจ้ดัหนงัสือเชิญ
ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม  และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้  7  วนั  เพื-อใหค้ณะกรรมการ
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ไดศึ้กษาขอ้มลูก่อนเขา้ร่วมประชุม  การประชุมจะใชเ้วลาประมาณ  2  ช.ม.  และไดมี้การจดบนัทึกการ
ประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร  จดัเกบ็รายงานการประชุมที-ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้
คณะกรรมการและผูที้-เกี-ยวขอ้งตรวจสอบได ้

 
5.15   คณะอนุกรรมการ 

ปัจจุบนัทางบริษทัฯ ไม่มีคณะอนุกรรมการ  มีเพียงคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ-งมีการกาํหนดสมาชิก  
และหนา้ที-ความรับผิดชอบไวแ้ลว้  โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ  มีระบุ
รายละเอียดไวใ้นหนา้  10  ถึง  13 

 
5.16     ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในทั!งในระดบับริหาร  และการปฏิบติังาน  จึงได้
กาํหนดหนา้ที-  อาํนาจการดาํเนินการของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  มีการ
ควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ ใหเ้กิดประโยชน ์ และการแบ่งแยกหนา้ที-ผูป้ฏิบติังาน  ผูติ้ดตาม
ควบคุมรวมทั!งประเมินผลออกจากกนั  เพื-อใหเ้กิดการตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน  บริษทัฯ มีฝ่าย
ตรวจสอบภายในทาํหนา้ที-ตรวจสอบการปฏิบติังานหลกั  และกิจกรรมทางการเงินของบริษทัฯ  วา่ได้
ดาํเนินการตามแนวทางที-กาํหนดไว ้ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที-เกี-ยวขอ้งกบั
บริษทัฯ (Compliance Control)  คณะกรรมการไดก้าํหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  และรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื-อให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ  สามารถทาํหนา้ที-ตรวจสอบไดอ้ยา่งเตม็ที- 

 
5.17 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัฯ งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ!นตาม
มาตรฐานการบญัชีที-รับรองทั-วไปในประเทศไทย  โดยใชน้โยบายบญัชีที-เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่ง
สมํ-าเสมอ  และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที-ดีในการจดัทาํ  รวมทั!งการเปิดเผยขอ้มลูอยา่ง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้ระบบควบคุมภายใน  เพื-อใหม้ั-นใจวา่การบนัทึกขอ้มลูทางบญัชีมีความ
ถกูตอ้งครบถว้น  พร้อมทั!งแต่งตั!งคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ-งประกอบดว้ยกรรมการที-ไม่เป็นผูบ้ริหารเป็น
ผูดู้แลรับผิดชอบรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน  โดยไดแ้สดงรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 

 
5.18 ความสมัพนัธ์กบัผูล้งทุน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงขอ้มลูของบริษทัฯ วา่มีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน  และผูที้-
มีส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ จึงไดเ้นน้และถือปฏิบติักบัฝ่ายบริหารในการเปิดเผยขอ้มลูที-ครบถว้น  ถกูตอ้งและ
เชื-อถือได ้ ส่วนงานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธ์นั!น  กิจกรรมในเรื-องนี!ยงัมีไม่มาก  บริษทัฯ จึงยงัไม่ไดจ้ดัตั!ง
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หน่วยงานขึ!น  แต่ไดม้อบหมายใหก้รรมการผูอ้าํนวยการฝ่ายผลประโยชน ์ การทาํหนา้ที-ติดต่อสื-อสารให้
ขอ้มลูกบัผูล้งทุนและผูถื้อหุน้  หรือผูล้งทุนสามารถขอทราบขอ้มลูบริษทัฯ ไดที้-  Website :  
www.thaivivat.co.th 

 
5.19 การรายงานและการติดตามทางดา้นการเงิน 

บริษทัฯ จดัใหมี้การวิเคราะห์การควบคุมดูแลดา้นการเงินของกิจการอยา่งสมํ-าเสมอ  กระบวนการ
ดงักล่าวคลอบคลุมถึง 

1. ผลการดาํเนินงานดา้นการรับประกนัภยั  เช่น  อตัราส่วนของค่าสินไหมทดแทน  อตัราส่วนของ
ค่านายหนา้  และอตัราส่วนของค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ  

2. จาํนวนเงินที-ทาํประกนัภยัต่อและความเสี-ยงภยัที-เกบ็ไวเ้อง (Retention) 
3. อตัราเบี!ยประกนัภยั 
4. การลงทุนและอตัราส่วนผลกาํไรจากการลงทุน 
5. ค่าภาษีอากร 
6. สภาพคล่อง 
7. กระแสเงินสดที-คาดวา่จะไดรั้บในอนาคต 
บริษทัฯ ดาํเนินการเพื-อใหม้ั-นใจวา่การรายงานทางดา้นการเงินที-เสนอต่อบุคคลภายนอก  มีความ

ชดัเจน  ถกูตอ้งและใหข้อ้มลูที-น่าเชื-อถือเป็นประโยชนต่์อผูใ้ชง้าน 


