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ส่วนที� 1 

การประกอบธุรกิจ 
 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
          บริษทัประกนัภยัไทยววิฒัน์  จาํกดั  (มหาชน)    ไดด้าํเนินธุรกิจประกนัวนิาศภยัมายาวนานกว่า 65 ปี   รับใชส้งัคมไทย 
โดยนาํเสนอผลิตภณัฑป์ระกนัภยัที1หลากหลาย ควบคู่ไปกบับริการที1มีคุณภาพบนพื5นฐานการบริหารจดัการที1โปร่งใส มี 
หลกัธรรมาภิบาล และฐานะทางการเงินที1มั1นคงแข็งแรง  ในปี  2560  บริษทัไดรั้บรางวลั Thailand ICT Excellence Awards 
2017 สาขา Innovation Projects จากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทลัเพื1อเศรษฐกิจและสงัคม เป็นความสาํเร็จของการปรับตวั
ของธุรกิจประกนัภยัใหเ้ขา้กบัยคุดิจิตอล จากนวตักรรมใหม่ “ประกนัรถเติมเงินไทยวิวฒัน์” คิดค่าเบี5ยประกนัตามนาทีที1ขบั
จริง เลือกเปิด-ปิดประกนัได ้ผา่นแอพพลิเคชั1นบนสมาร์ทโฟน   และทางบริษทัไดรั้บรางวลัธุรกิจมีจรรยาบรรณและธรรมาภิ
บาล จากหอการคา้ไทยในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาดีเด่น หอการคา้ไทย ประจาํปี 2560 
          ทางบริษทัฯ มุ่งเนน้การเป็นหลกัประกนัที1มั1นคงสาํหรับคนไทย มีการบริหารทรัพยสิ์นเป็นเงินสาํรองอยา่งเพยีงพอ      
สาํหรับหนี5 สินและภาระผกูพนัตามสญัญาประกนัภยั    รวมถึงการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี1ยง  (Risked-Based 
Capital)  ตามกฏหมาย จึงมีฐานะทางการเงินที1แขง็แกร่งพร้อมสาํหรับการใหบ้ริการประชาชน      นอกจากนี5 ยงัเลือกบริหาร
จดัการความเสี1ยงอยา่งมีประสิทธิภาพ   โดยการรับประกนัที1เนน้คุณภาพ   พร้อมกบัปรับกลยทุธ์ทางการแข่งขนัโดยหา
ช่องทางการตลาดใหม่ๆ   ที1มีศกัยภาพผา่นเคาน์เตอร์บริการต่างๆ หรือออนไลน์  ขณะเดียวกนักค็าํนึงถึงความตอ้งการของ
ประชาชน โดยพฒันาผลิตภณัฑป์ระกนัภยัและการบริการที1ดีเสมอมา    นอกจากการบริหารที1โปร่งใสดว้ยหลกัธรรมาภิบาล
แลว้ ทางบริษทัฯ ยงัเขา้ไปมีส่วนในโครงการที1เป็นประโยชนต่์อสงัคมโดยมิไดมุ่้งหวงัที1ผลกาํไร เช่น โครงการไมโครอนิชวั-
รันส์ ที1มุ่งใหบ้ริการการประกนัภยัในราคาที1เขา้ถึงไดง่้ายกบัประชาชนทั1วไป  และการเขา้ร่วมโครงการประกนัภยัขา้วนาปีกบั
รัฐบาลมาตั5งแต่ปี 2554 ซึ1งเป็นการสร้างความมั1นคงทางรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร 
           เป้าหมายของบริษทัในการดาํเนินงานมาโดยตลอดมีอยู ่3 ประการ ไดแ้ก่ 1) พฒันาองคก์รใหมี้ฐานะการเงินที1แขง็แกร่ง 
และบริหารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล   2) พฒันาผลิตภณัฑใ์ห้มีความคุม้ค่า ช่วยลดภาระความเสี1ยงภยั และบรรเทาความเสียหาย 
ของประชาชนไดอ้ยา่งเหมาะสม  และ 3) พฒันาการบริการใหไ้ดม้าตรฐาน เสริมสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ และคู่คา้อยา่ง 
เป็นธรรม    ทางบริษทัฯ พร้อมที1จะเป็นที1ปรึกษาในทุกดา้นการประกนัภยัใหแ้ก่ลกูคา้ และประชาชนทั1วไป  โดยมีแนวทางการ
ดาํเนินงานดา้นต่างๆ  ดว้ยการพฒันาองคก์รอยา่งต่อเนื1อง   การพฒันาทนุมนุษยแ์ละทุนทางปัญญา  การพฒันานวตักรรม และ 
การปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานใหเ้ป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  
 

2.   ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
       ( 1 )  ประวติัความเป็นมา 
                8 ตุลาคม 2494  จดทะเบียนจดัตั5งบริษทัดว้ยทุนจดทะเบียนที1ออกและเรียกชาํระแลว้ 10 ลา้นบาท  ในนามบริษทั 
                                          ประกนัภยัไทยววิฒัน์จาํกดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื1อดาํเนินธุรกิจ ประกนัวินาศภยัซึ1งในระยะแรก  
                                          บริษทัฯ รับประกนัเฉพาะอคัคีภยั  และภยัทางทะเล เท่านั5น     มีสาํนกังานตั5งอยูที่1ชั5น  2    อาคาร   
                                          บี.เอล็.ฮั5ว.  สี1แยกวดัตึก กรุงเทพ โดยมีผูเ้ริ1มจดัตั5งบริษทัทั5งหมด 9 คนดว้ยกนัดงัรายนามต่อไปนี5   
                                           1.   ร้อยเอก สมหวงั  สารสาส  

                            2.   นายไว  วอ่งตระกูล 
                             3.   นายศิวะอศัว ์ อศัวเกียรติ 
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                                        4.   นายเกษม  ปังศรีวงศ ์
                                           5.   นายมา้  ชนัเหลง็  (นายปรีชา  อศัวะอินทรา) 
                                   6.   นายชั5งตงั  แซ่เบ ๊  (นายเสริมศกัดิi   อศัวะธร) 
                                        7.   นายทอง  อศัวรักษ ์
                                        8.   นายทิ5งเกียง  แซ่เบ๊  (นายยนต ์ อศัวะธนกุล) 
                                        9.   นายบี.เอล็.ฮั5ว  หรือนายหลู่ฮั5ว  แซ่บาง   
                 พ.ศ. 2516        ไดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั เลขที1 8/2516 ซึ1งออกโดยสาํนกังาน 

          ประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์
                 พ.ศ. 2517        ไดข้ยายกิจการ  โดยการเปิดรับประกนัภยัรถยนตเ์พิ1มขึ5นอีกหนึ1งแผนก และไดย้า้ยสาํนกังานใหญ่  
                                         จากอาคารบี.เอล็.ฮั5ว มายงัอาคารทินกร  ถนนสุริยวงศ ์ กรุงเทพฯ 
                 พ.ศ. 2518        ไดเ้ปิดแผนกประกนัภยัเบด็เตลด็ขึ5น    และไดจ้ดัหาผูเ้ชี1ยวชาญในการประกนัภยัเบด็เตลด็เขา้มารับ   
            หนา้ที1ในการดาํเนินงาน พร้อมกนันี5บริษทัยงัไดข้ยายธุรกิจไปในดา้นของการลงทุนประเภทต่างๆ  

          เพิ1มมากขึ5น 
                 พ.ศ. 2523        เพื1อรับมือกบัการขยายตวัของกิจการอยา่งรวดเร็ว      บริษทัฯจึงไดน้าํระบบคอมพวิเตอร์เขา้มาใช ้

          ในกิจการของบริษทั เพื1อพฒันาระบบสารสนเทศ  ซึ1งนบัไดว่้าเป็นปัจจยัสาํคญัของการบริหารงาน 
          ในปัจจุบนั และไดข้ยายศูนยบ์ริการไปยงัหวัเมืองต่าง ๆ   รอบกรุงเทพมหานคร เพื1ออาํนวยความ 
           สะดวกรวดเร็วแก่ลูกคา้ของบริษทั   โดยไดเ้ปิดศูนยบ์ริการขึ5นที1 จงัหวดัชลบุรี   ราชบุรี   สระบุรี   
           และนครราชสีมา 

                 พ.ศ. 2527        บริษทัฯ  ไดต้ิดต่อเช่าความถี1คลื1นกระจายเสียงจากการสื1อสารแห่งประเทศไทยเพื1อนนาํเทคโนโลย ี  
            อนัทนัสมยันี5มาเพิ1มประสิทธิภาพการติดต่อสื1อสารระหวา่งพนกังานสินไหมกบับริษทัฯ เพื1อจะได ้

           สามารถอาํนวยความสะดวกรวดเร็วให้กบัผูเ้อาประกนัภยัไดดี้ยิ1งขึ5นถือไดว้า่บริษทัเป็นบริษทั 
           ประกนัภยับริษทัแรกในประเทศไทย ที1นาํเอาเทคโนโลยอีนัทนัสมยันี5มาประยกุตใ์ชใ้นงานประกนัภยั 

                  พ.ศ. 2532        จากการประยกุตเ์อาเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชบ้ริการนี5      ทาํใหบ้ริษทัฯไดร้ับคดัเลือกใหรั้บรางวลั 
           HI – TECH AWARD  ดา้นบริการ 

                   พ.ศ. 2551      ไดน้าํเทคโนโลยใีหม่มาใหบ้ริการช่วยเหลือฉุกเฉินดา้นอุบติัเหตุประกนัภยัรถยนตต์ลอด 24 ชั1วโมง   
                                          ดว้ยระบบ  Mobile Tracking 
                   พ.ศ. 2552       ให้บริการเฮลคิอปเตอร์เคลื1อนยา้ยผูป่้วยฉุกเฉินทางอากาศ 
                   พ.ศ. 2556       ไดร้ับรางวลับริษทัประกนัวินาศภยั ที1มีการบริหารงานดีเด่นประจาํปี 2555 
                   พ.ศ. 2558       ไดร้ับรางวลับริษทัประกนัภยั ที1มีการพฒันาดีเด่นประจาํปี 2557 
                   พ.ศ. 2559       ไดผ้า่นการรับรองเป็นสมาชิก CAC (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน 

            การต่อตา้นการทุจริต 
     พ.ศ. 2560       ไดรั้บรางวลั Thailand ICT Excellence Awards 2017 สาขา Innnovation Projects 
     พ.ศ. 2560       ไดรั้บรางวลัธุรกิจมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล จากหอการคา้ไทย 

        ( 2 )  การประกอบธุรกิจ 

                  การดาํเนินธุรกิจประกนัวนิาศภยัของบริษทั สามารถแบ่งไดด้งันี5   
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        โดยทาํประกนัภยัต่อใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อ    ขณะเดียวกนัก็รับประกนัภยัต่อจากบริษทัอื1นดว้ยโดยถือเป็น 
        การรับกระจายความเสี1ยงภยัตามหลกัการดงักล่าวขา้งตน้ 

                การเปลี�ยนแปลงที�สําคัญของบริษัทฯ 

                ต.ค. 2494     ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 10,000,000 บาท มูลค่าหุน้ละ 1,000.00 บาท 
                ม.ค. 2524     เพิ1มทุนจดทะเบียนเป็น หุน้สามญั 20,000,000 บาท มูลค่าหุน้ละ 100.00 บาท 
                พ.ย. 2530     เพิ1มทุนจดทะเบียนเป็น หุน้สามญั 30,000,000 บาท มูลค่าหุน้ละ 100.00 บาท 
                ก.ค. 2535     เปิดที1ทาํการสาํนกังานใหญ่บริเวณถนนดินแดง เป็นอาคารสูง 11 ชั5น  มีพื5นที1ใชส้อย 
                                     ทั5งสิ5น 5,596  ตารางเมตร  พื5นที1จอดรถ 3,320 ตารางเมตร                 
                ต.ค. 2535     เพิ1มทุนจดทะเบียนเป็น หุน้สามญั 60,000,000 บาท มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท 
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                พ.ย. 2536     จดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชน และนาํหุ้นสามญัของบริษทัเขา้ทาํการซื5อขาย     
                                     ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
                ก.ค. 2537     เพิ1มทุนจดทะเบียนเป็น หุน้สามญั 101,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 
                ก.ค. 2542     เพิ1มทุนจดทะเบียนเป็น หุน้สามญั 126,250,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท      
                                     และทางบริษทัฯ ไดเ้ปลี1ยนชื1อภาษาองักฤษ Pacific Insurance Public Co., Ltd. 
                                     เป็น Thaivivat Insurance Public Co., Ltd. 
                ก.ย. 2546      แปลงมูลค่าหุน้จาก 10.00 บาท เป็น 1.00 บาท 
                เม.ย.2548      เพิ1มทุนจดทะเบียนเป็น หุน้สามญั 151,500,000 บาท มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 
                พ.ค.2558      เพิ1มทุนจดทะเบียนเป็น หุน้สามญั 303,000,000 บาท มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 
 

 
       ( 3 )  โครงสร้างรายได ้ 
                       บริษทัเป็นบริษทัประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภยั โดยมีรายไดห้ลกัมาจากเบี5ยประกนัภยั  เมื1อบริษทั 
                ไดร้ับเบี5ยประกนัภยัแลว้ เบี5ยประกนัภยัส่วนหนึ1งบริษทัจะนาํไปทาํการประกนัภยัต่อ และอีกส่วนหนึ1ง                     
                บริษทัจะรับเสี1ยงภยัไวเ้อง   สาํหรับในส่วนที1บริษทัรับเสี1ยงภยัไวน้ั5น เมื1อหกัค่าใชจ่้ายแลว้  บริษทัจะนาํ 
                ไปลงทุนตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยัอนุญาต และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ 
                ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  เกี1ยวกบัการลงทุนประกอบธุรกิจอื1นของบริษทัประกนัวินาศภยั   
                เพื1อแสวงหารายไดอี้กส่วนหนึ1ง 
 
                รายไดข้องบริษทัในรอบ 3 ปีที1ผา่นมาเป็นดงันี5  
          (หน่วย:ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

 ปี 2558 % ปี 2559 % ปี 2560 % ปี 2560 % 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั  2,527.88 96.2  2,705.36 95.0 2,737.29 96.6 2,737.64 96.5 
รายไดจ้ากการลงทุน      85.44 3.3      121.22 4.3 90.60 3.2 92.73 3.3 
รายไดอ้ื1น      13.72 0.5      20.56 0.7 6.32 0.2 6.30 0.2 

รวมรายได ้ 2,627.04 100% 2,847.14 100% 2,834.21 100% 2,836.67 100% 

 

 
                 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ ์            
                             ( 1 )  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
                                      บริการหลกัของบริษทัมี  4 ประเภทคือ 
                       1. การประกนัภยัรถยนต ์
                  1.1   การประกนัภาคบงัคบั   (Compulsory Insurance) 
                  1.2   การประกนัภาคสมคัรใจ   (Voluntary Insurance)  โดยแบ่งการประกนัภยัในกลุ่มนี5  
            เป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภท 1, ประเภท 2, ประเภท 3, ประเภท 4  และประเภท 5                              
                                                        ซึ1งมีความคุม้ครองที1แตกต่างกนั 
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                         2.     การประกนัอคัคีภยัคือ      การทาํสัญญารับเสี1ยงภยัโดยบริษทัตกลงจะชดใชค่้าสินไหม       
                              ทดแทนแก่ผูเ้อาประกนัในกรณีที1ทรัพยสิ์นที1เอาประกนั    ไดเ้กิดความเสียหายอนัเนื1อง      
                              มาจากเพลิงไหม ้หรือฟ้าผา่ หรือการระเบิดของแก๊สที1ใชป้ระกอบการอุปโภคบริโภค 
                              อาจขยายความคุม้ครองไปถึงเปียกนํ5า   ระเบิด   จราจล   นดัหยดุงาน  ลกูเห็บ  นํ5 าท่วม  
                              แผ่นดินไหว ลมพาย ุภยัอากาศยาน เป็นตน้ 
                      3.     การประกนัภยัทางทะเลและขนส่งคือ    การทาํสญัญารับเสี1ยงภยัโดยบริษทัตกลงชดใช ้   
                              ค่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้อาประกนัในกรณีที1ทรัพยสิ์นที1เอาประกนัไดเ้กิดความเสียหาย 
                              อนัเนื1องมาจากการขนส่ง 
                      4.     การประกนัภยัเบด็เตลด็    ซึ1 งประกอบดว้ยการประกนัวินาศภยัอีกมากมายหลายประเภท      
                              เช่น  การประกนัอุบติัเหตุส่วนบคุคล, การประกนัอุบติัเหตุเดินทาง,  การประกนัสุขภาพ,  
                              การประกนัภยัชดเชยรายได,้ การประกนัภยัโรคร้ายแรง, การประกนัการเสี1ยงภยัระหว่าง 
                              ก่อสร้าง, การประกนัโจรกรรม, การประกนัภยัสุขภาพ และ การประกนัภยัอุบตัิเหตุและ 
                                สุขภาพเดินทางต่างประเทศ  เป็นตน้  
 

                             ( 2 )  ตลาดและภาวะการแข่งขนั 

        (ก)     นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ ์และบริการที1สาํคญั 
                                             กลยทุธ์ในการแข่งขนัการใหบ้ริการที1รวดเร็ว,    สะดวกพร้อมกบัสร้างความประทบัใจใหก้บั 
                                             ผูเ้อาประกนั และประชาสมัพนัธ์ใหรู้้จกับริษทัมากขึ5น และใชเ้ทคโนโลยกีารสื1อสารทนัสมยั                             
                                             ทุกรูปแบบ   และฝึกอบรมใหพ้นกังานมีคุณภาพตลอดเวลา 
 
                                             จุดเด่น 
                                             -   เป็นบริษทัที1ดาํเนินการดา้นการประกนัภยัรถยนตม์ายาวนานเกือบจะที1สุดในบรรดาบริษทั 

  ประกนัภยัในปัจจุบนั   ซึ1งทาํให้มีประสบการณ์ในการใหบ้ริการแก่ผูเ้อาประกนัภยั  และผู ้
  เกี1ยวขอ้ง พร้อมกบัมีฐานขอ้มูลในการกาํหนดการรับประกนัภยัที1ค่อนขา้งสมบรูณ์ 

             -  ฐานลกูคา้ที1ทาํประกนัอยา่งยาวนานกบับริษทั   
             -  มีวฒันธรรมของบริษทัที1เขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้   และผูเ้กี1ยวขอ้งเป็นอยา่งดีซึ1 งทาํให ้

  ลกูคา้และ ผูเ้กี1ยวขอ้งประทบัใจกบัการให้บริการของบริษทั 
             -  บริษทัมีฐานลูกคา้ที1ค่อนขา้งจะมีการกระจายความเสี1ยงที1ดี    กอปรกบัเงินกองทนุของบริษทั 

                                             ที1ค่อนขา้งมาก  ทาํใหบ้ริษทัมีความสามารถในการที1จะรับเสี1ยงภยัไวเ้องไดค่้อนขา้งสูง 
 
                                             จุดดอ้ย 

             -   งานของทางบริษทัเป็นงานที1มาจากการตลาดโดยตรง  ไม่มีงานที1ไดรั้บจากความสมัพนัธ ์     
                  ของการถือหุน้  ( CAPTIVE  BUSINESS ) 
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                                             ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายของบริษทั 
                                     เนื1องจากงานประกนัภยัที1เป็นงานดา้นอุตสาหกรรมใหญ่ๆ  นั5น  ส่วนใหญจ่ะเป็นการประกนัภยั 
                                              กบับริษทัประกนัภยัที1มีความสัมพนัธ์กนัในรูปของการลงทุน    ดงันั5นจากโครงสร้างของบริษทั   
                                              ทางบริษทัมีเป้าหมายในการที1จะทาํการตลาดในกลุม่ลกูคา้รายยอ่ย    หรือขนาดกลางซึ1งจะมีความ 

อิสระในการเลือกบริษทัประกนัภยัค่อนขา้งสูง         ทาํให้จุดเด่นในการใหบ้ริการและการพฒันา    
                                               ผลิตภณัฑที์1เหมาะกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไดสู้ง              
        (ข)    ภาวะการแข่งขนั   

    ตลาดรวมเบี5ยประกนัวินาศภยัปี 2560 มีมูลค่า 219,606 ลา้นบาท เติบโตจากปี 2559 ร้อยละ 
3.6 เนื1องจากโครงการรถคนัแรกในปี 2554-2555 ซึ1งกาํลงัทะยอยพน้กาํหนดหา้มซื5อขายตาม
เงื1อนไขของโครงการตั5งแต่ปลายปี 2559 เป็นตน้มา มีผลใหใ้นช่วงปี 2560-2562 เกิดความ
ตอ้งการซื5อรถยนตใ์หม่ นาํไปสู่การแข่งขนัที1รุนแรงเพื1อขยายส่วนแบ่งตลาด ทั5งการแข่งขนัลด
ราคาเบี5ยประกนัภยัหรือการใหค่้าตอบแทนสูงๆ เพื1อกระตุน้ใหต้วัแทนและนายหนา้ขาย
ประกนัภยัเพิ1มขึ5น พร้อมรกัษาอตัราส่วนการต่ออายกุรมธรรมเ์ดิมใหมี้ระดบัไม่ตํ1ากว่าร้อยละ 70 
ทั5งประกนัภยัรถยนตแ์ละประกนัภยัทรัพยสิ์น ซึ1งไดรั้บการตอบรับจากบริษทัรับประกนัภยัต่อ
ต่างประเทศชั5นนาํวา่มีความพร้อมรับประกนัภยัต่อแลว้ บริษทัตอกย ํ5าความเป็นผูน้าํดา้น
นวตักรรม ปรับกลยทุธก์า้วสู่ยคุดิจิทลั นาํเทคโนโลยมีาพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพื1อตอบโจทย์
ลกูคา้ทั5งระดบัองคก์รและลกูคา้รายยอ่ย โดยขายผา่นช่องทางการจดัจาํหน่ายที1หลากหลายเพื1อ
เขา้ถึงกลุ่มลกูคา้เป้าหมายใหไ้ดม้ากที1สุด เช่น ตวัแทน นายหนา้ ธนาคาร (Bancassurance) 
สถาบนัการเงิน ขายผา่นโทรศพัท ์ (Telemarketing) ร้านสะดวกซื5อและผา่นช่องทางออนไลน์
มากยิ1งขึ5น พฒันาการใหบ้ริการสินไหมผา่นแอปพลิเคชั1นบนสมาร์ทโฟน    

 
 
            ตารางเบี)ยประกันภยัรับของการประกันวินาศภยัทั)งระบบโดยตรงแยกตามประเภทของการประกันภยั   
       
    เบี5ยประกนัรับโดยตรง (Direct Premium) 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
ลาํดบั ประเภทการประกนัภยั 

Class of Business 
ปี (Year) 2557 2558 2559 2560 

รายการ (Sub Class) 
1. รถยนต ์(Motor) 1.1 สมคัรใจ (Voluntary) 102,515 104,111 105,508 110,160 
  1.2 บงัคบั (Compulsory) 15,388 16,294 16,680 15,958 
   รวม (Total) 117,903 120,405 122,188 126,118 
2. อคัคีภยั (Fire) 2. อคัคีภยั (Fire) 11,058 10,484 10,233 9,850 
3. เบด็เตลด็ (Misc.) 3. เบด็เตลด็ (Misc.) 70,991 72,970 74,124 77,110 
4. ทะเล (Marine) 4. ทะเล (Marine) 5,293 5,338 5,268 5,356 
5. รวมทั)งสิ)น (Grand Total)   205,247 209,197 211,813 218,434 
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 ( 3 )  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

        (ก)   แหล่งที1มาของเงินทุน 
ธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีรายไดห้ลกัจากเบี5ยประกนัภยั  กรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นผลิตภณัฑข์อง 
บริษทั ซึ1งกระทาํผา่นตวักลางได ้3 วิธีดงันี5 : - 

                                             1.   การจาํหน่ายผา่น    ตวัแทนประกนัวนิาศภยัในพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั    มาตรา 4 
                                                  ไดใ้หค้าํจาํกดัความไวว่้า   “ตวัแทนประกนัวนิาศภยั  หมายความวา่  ผูซึ้1 งบริษทัมอบหมาย 

    ให้ทาํการชกัชวนใหบุ้คคลทาํสัญญาประกนัภยักบับริษทั” 
                                             2.   การจาํหน่ายผา่น   นายหนา้ประกนัภยัในพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั  มาตรา 4   ไดใ้ห ้

    คาํจาํกดัความไวว่้า  “นายหนา้ประกนัวนิาศภยัหมายความวา่ ผูซึ้1 งชี5 ช่องหรือจดัการให้บุคคล 
    ทาํสญัญาประกนัภยักบับริษทั โดยหวงับาํเหน็จเนื1องจากการนั5น” 

                                             3.   การจาํหน่ายตรงโดยอาศยัพนกังานของบริษทั 
                                     (ข)   ความสามารถในการดาํรงอตัราส่วนตามประเภทธุรกิจ 
                                             บริษทัไดด้าํรงเงินกองทุนไม่ตํ1ากวา่  30 ลา้นบาท    โดยพิจารณาอตัราส่วนความเพียงพอของ       
                                             เงินกองทุน   ซึ1 งคาํนวณจากเงินกองทุนของบริษทัที1มีอยู ่  หารดว้ยจาํนวนเงินกองทุนที1บริษทั 
                                             ตอ้งดาํรงไว ้ไม่ตํ1ากว่าร้อยละหนึ1งร้อยสี1สิบ โดย  ณ   วนัที1 31 ธนัวาคม 2560   บริษทัไดมี้เงิน 

              กองทุนตามราคาบญัชีคิดเป็น  1,170,959,239.23 บาท และมีระดบัการดาํรงเงินกองทุนตาม 
              ระดบัความเสี1ยง  CAR RATIO ที1ร้อยละ 331.14 

                                     (ค)   สภาพคล่อง 
                                             การบริหารสภาพคล่องสาํหรับเบี5ยประกนัภยัรับของบริษทัต่อค่าสินไหมทดแทน  
                                             ไดมี้สดัส่วนที1เหมาะสม   โดยในปี 2560   อตัราส่วนค่าสินไหมและค่าใชจ่้ายในการจดัการ 
                                             สินไหมทดแทนต่อรายไดจ้ากการรับประกนัภยั คิดเป็นร้อยละ 62.28  ซึ1งลดลงจากปี 2559 
                                             คิดเป็นร้อยละ 5.13 

 
  3.   ปัจจัยความเสี�ยง 

       ปัจจยัความเสี1ยงของธุรกิจประกนัภยั สามารถแบ่งออกไดด้งันี5   
1. ความเสี�ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

หมายถึง    การกาํหนดนโยบายภาพรวม   ระดบักลุ่มธุรกิจ  (Business Portfolio)   ประเภทของผลิตภณัฑ ์
อุตสาหกรรม เขตภูมิศาสตร์ รวมถึงแผนการดาํเนินงาน ซึ1งเป็นการเพิ1มความเสี1ยงของบริษทั เช่น เนน้การ
เติบโตดา้นปริมาณหรือส่วนแบง่ตลาด มากกวา่มูลค่าผลกาํไร     เพิ1มยอดขายดว้ยการแข่งขนัตดัราคาเบี5ย
ประกนัภยัทั5งการรับประกนัภยัที1มีความเสี1ยงสูงและตํ1า   การขายผลิตภณัฑที์1มีความเสี1ยงสูงแต่กาํไรนอ้ย  
เพื1อรักษาลกูคา้พนัธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงปัจจยัเสี1ยงที1มีผลกระทบทาํให้บริษทัไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ธุรกิจที1กาํหนดไว ้
 

2. ความเสี�ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) 
หมายถึง ความเสี1ยงที1เกิดขึ5นที1หนา้งาน การปฏิบติังาน ซึ1งมีสาเหตุจาก 
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• บุคลากร (People Risk)  เช่น การขาดความรู้ ความชาํนาญ การสั1งสมประสบการณ์ความรับผดิชอบต่อ
หนา้ที1  ประมาทเลินเล่อ จาํนวนบุคลากรที1ไม่เพียงพอ ทาํให้ความผิดพลาด (Human Error)   การทุจริต 
(Fraud)   ของพนกังาน   รวมถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดว้ยเหตุอนัเทจ็จากลูกคา้และคู่คา้  เช่น  
อู่ซ่อมรถ, โรงพยาบาล เป็นตน้    บริษทัไดมี้การกาํหนดนโยบายภาพรวมตลอดจนแผนการดาํเนินงาน 
ต่าง ๆ  โดยคาํนึงถึงปัจจยัความเสี1ยงต่าง ๆ   ที1อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั    เช่น  
ความเสี1ยงจากสภาวะ เศรษฐกิจที1ผนัผวน และความเสี1ยงที1เกิดจากกฏระเบียบที1เปลี1ยนแปลง นอกจากนั5น 
บริษทัไดมี้การ   ทบทวนวิเคราะห์เพื1อปรับปรุงนโยบายภาพรวม     ตลอดจนแผนการดาํเนินงานอยา่ง
สมํ1าเสมอแผนการรับพนกังานใหม่เพื1อใหท้นัต่อการขยายบริษทัไดมี้การจดัการความเสี1ยงโดย  การจดั
อบรมพนกังานอยา่งสมํ1าเสมอ, แผนการรับพนกังานใหม่ เพื1อให้ทนัต่อการขยายงาน รวมทั5งการจดัตั5ง 
หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื1อตรวจสอบให้การปฏิบติังานของทุกฝ่ายเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง  โปร่งใส 

• กระบวนการปฏิบติังาน  (Process Risk)      เช่น   ความบกพร่องของระบบงาน กระบวนการปฏิบติังาน
ภายในที1ไม่รัดกุม  การจดัโครงสร้างระบบการควบคุมระหวา่งหน่วยงาน  การแบ่งแยกหนา้ที1ระหว่างผู ้
พิจารณาอนุมติัและผูจ้า่ย การระบุวงเงินตามอาํนาจอนุมติั บริษทัไดมี้การพฒันาวธีิการปฏิบติังานและมี
การปรับปรุงคู่มือการทาํงานอยา่งสมํ1าเสมอ   เพื1อใหก้ารทาํงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

• Technology Risk เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพ ขอ้มูลไม่ถกูตอ้ง ล่าชา้ หรือถูกโจรกรรม  
โดยบริษทัดาํเนินการลงทุนใน Hardware และ Software ที1ทนัสมยั กาํหนดใหมี้กระบวนการรักษา
ความปลอดภยั การจาํกดัการเขา้ถึงขอ้มูล เฉพาะผูมี้อาํนาจหรือผูไ้ดร้ับการอนุมติัเท่านั5น  

 
3. ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

หมายถึง ความเสี1ยงที1เกิดจากการที1ไม่สามารถจดัหากระแสเงินสดไดเ้พยีงพอที1จะชาํระหนี5 สินและภาระผกูพนั 

•   ประเมินสถานะการเงิน ก่อนการแต่งตั5งเป็นตวัแทนและ Broker 

•   จดัเกบ็เบี5ยประกนัภยัรถยนตต์ามหลกัเกณฑ ์Cash Before Cover  

•   สร้างระบบติดตามเกบ็เบี5ยที1เกินกาํหนดชาํระจากตวัแทนและ Broker   
 

4. ความเสี�ยงด้านการประกันภัย (Insurance Risk) 
หมายถึง    ความเสี1ยงต่อความสูญเสียทางการเงิน จากการรับประกนัภยัและหนี5 สิน   (Underwriting and Liability 
Risk) ที1เป็นผลจากการคดัเลือกและการใหค้วามเห็นชอบประเภทความเสี1ยงที1จะรับประกนัภยั อตัราส่วนระหวา่ง
การรับความเสี1ยงภยัไวเ้อง และการโอนความเสี1ยง  (Risk Transfer)  รวมถึงดูแลกระบวนการจดัการสินไหมของ
บริษทัใหร้ัดกุม และมีระบบ ถกูตอ้งตรงตามความเป็นจริงของความเสียหายที1เกิดขึ5น 

• บริษทัมีการบริหารความเสี1ยงอยา่งเป็นระบบ โดยเริ1มตั5งแต่การรับประกนัภยั กาํหนดเงื1อนไขการรับ
ประกนัภยั อตัราเบี5ยประกนัภยัที1เหมาะสมกบัความเสี1ยง 

• บริษทัจดัใหมี้การโอนความเสี1ยงภยั  (Risk Transfer)    ใหแ้ก่บริษทัรับประกนัภยัต่อที1มีฐานะมั1นคง  
ทั5งในประเทศและต่างประเทศ  

• บริษทัมีระบบจ่ายค่าสินไหมทดแทนที1ถกูตอ้งตามความคุม้ครองและรวดเร็ว    บริหารใหมี้อตัราค่า
สินไหมทดแทน (Loss Ratio)  ของประกนัภยัแต่ละประเภทให้อยูใ่นอตัราตํ1า    
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5. ความเสี�ยงด้านตลาด (Market Risk) 

หมายถึง ความผนัผวนหรือการขึ5นลงของผลตอบแทนสินทรัพยท์ี1ลงทุน ซึ1งเป็นผลจากความผนัผวนของ 
อตัราดอกเบี5ย ราคาตราสารทุน กระแสเงินทุน (Fund Flow) จากต่างประเทศ  เป็นตน้  

• มุ่งสร้างผลตอบแทนการลงทุนที1มั1นคงในระยะยาว ใหสู้งกวา่อตัราเงินเฟ้อ 

• การจดัสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) นโยบายการลงทุนของบริษทัเป็นการลงทุนแบบ
ผสมผสานเพื1อกระจายความเสี1ยง   จะใหน้ํ5าหนกักบัการลงทุนตามเกณฑข์องสาํนกังาน  คปภ.  
ที1เน้นการลงทุนอยา่งระมดัระวงัและปลอดภยั บริษทัวางกรอบการแบ่งเงินลงทุนไปยงัสินทรัพย ์
(Asset Class) ประเภทต่างๆ  พจิารณาภาวะที1นกัลงทุนกลา้รับความเสี1ยง (Risk on)  และ กลวั 
ความเสี1ยง (Risk off)  ประกอบการตดัสินใจ  โดยเลือกกระจายการลงทุนในสินทรัพยที์1มีความเสี1ยง
ตํ1า คือ พนัธบตัรรัฐบาล ตราสารหนี5  ตราสารทุน ของบริษทัที1มีความมั1นคงสูง สร้างรายไดแ้ละกาํไร
ค่อนขา้งสมํ1าเสมอ ไม่ผนัผวนมากนกั มีสภาพคล่องและจ่ายเงินปันผลสูง ซึ1งจะช่วยสร้าง
ผลตอบแทนในระดบัสูง  

• วิธีการบริหารจดัการเงินลงทุน ปรับแผนการลงทุนเพื1อใหส้อดคลอ้งและทนัต่อสถานการณ์ตลาดทุน
ทั1วโลกที1มีความเชื1อมโยงกนัมากขึ5น แนวโนม้เงินเฟ้อและดอกเบี5ยอยูใ่นช่วงขาขึ5น ใชโ้อกาสที1ตลาด
ผนัผวนเพิ1มผลตอบแทนที1ดีกวา่ตลาด ทาํการบริหารเชิงรุก (Active Management) มากขึ5น ทาํการ
ปรับสัดส่วนการลงทุนระยะสั5น  (Tactical Asset Allocation)   ที1เนน้การปรับพอร์ตการลงทุน โดย
ปรับนํ5าหนกัลงทุนระหวา่งสินทรัพย ์ และการเลือกตราสารที1ลงทุน (Security Selection) ภายใน
สินทรัพยที์1ไปลงทุน เพื1อรองรับแนวโนม้เศรษฐกิจการเงินที1เปลี1ยนแปลงในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 
หรือเมื1อมีเหตุการณ์สาํคญัๆ  (Event Risk)  และการปรับสดัส่วนระยะกลาง  (Dynamic Asset 
Allocation) เพื1อสะทอ้นมุมมอง 1-3 ปี โดยปรับพอร์ตให้สอดรับกบัวฎัจกัรเศรษฐกิจที1เปลี1ยนแปลง
ไป เช่นในช่วงเศรษฐกิจฟื5 นตวัและเงินเฟ้อไม่เป็นปัญหา จะเพิ1มนํ5าหนกัลงทุนในหุ้น 

                      
 

6. ความเสี�ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 
หมายถึง ความเสี1ยงที1เกิดจากคู่สญัญา (Counter Party) โดยเฉพาะฐานะการเงินที1ดอ้ยลงของคู่สญัญา การผดินดั
ชาํระหนี5  (Default Risk)  เช่น  ผูรั้บประกนัภยัต่อ (Reinsurer),  นายหนา้,  ลกูหนี5 ,  ผูค้ ํ5าประกนั,  ลกูคา้ทาํใหไ้ม่ 
สามารถปฏิบติัตามภาระที1ตกลงไวก้บับริษทั อาจส่งผลกระทบต่อรายได ้ผลประกอบการของบริษทัไดก้าํหนด 
การจดัอนัดบัความน่าเชื1อถือในการคดัเลือกผูรั้บประกนัภยัต่อและการลงทุน    ตามเกณฑที์1สาํนกังาน คปภ.  
กาํหนด  บริษทัไดมี้ระบบตรวจสอบและติดตามการชาํระหนี5คู่สญัญาอยา่งสมํ1าเสมอ 
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4.   ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ                                                                                                                                                                                            
                     ( 1 )  สินทรัพยถ์าวรหลกัที1ใชใ้นการประกอบธุรกิจ : บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน ์

ประเภทลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธิ มูลค่า (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 
  1.  อาคารสาํนกังานใหญ่    
      -อาคาร 11 ชั5นมีเนื5อที1ใชส้อย 5,500 ตารางเมตร    
       ตั5งอยูเ่ลขที1 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน    
       เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร เป็นเจา้ของ 154,441,604.73 - 
      -อาคาร 4 ชั5น มีเนื5อที1ใชส้อย 1,215 ตารางเมตร    
       ตั5งอยูเ่ลขที1 1 ถนนดินแดง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นเจา้ของ 30,560,357.00 - 
  2.  สาํนกังานสาขาเฉพาะเพื1อบริการชดใชค่้าสินไหมทดแทน    
      -สาขานครราชสีมา เลขที1 43562 ถนนมิตรภาพ ตาํบลในเมือง 
       อาํเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา 

 
เป็นเจา้ของ 

 
1,008,441.00 

 
- 

      -สาขาชลบุรี เลขที1 136/88-9 หมู่ 9 ถนนสุขมุวิท 
       ตาํบลบา้นสวน อาํเภอเมือง  จงัหวดัชลบุรี 

 
เป็นเจา้ของ 

 
2,884,427.00 

 
- 

      -สาขาสระบุรี เลขที1 175/30-33 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน 
       ตาํบลหว้ยทราย อาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 

 
เป็นเจา้ของ 

 
9,415,803.01 

 
- 

      -สาขาลาํพนู  เลขที1 152/1 หมู่ 11 ถนนสายลาํปาง -    
       เชียงใหม่  ตาํบลอุโมงค ์อาํเภอเมืองลาํพนู จงัหวดัลาํพนู 
     -สาขาพทัยา  ที1ดินตามโฉนดเลขที1 151138 เลขที1ดิน 661 เนื5อที1  
       21 ตารางวา และอาคารพาณิชยเ์ลขที1 392/91 หมู่ 6 ต.นาเกลือ       
       อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
     -สาขาอุบลราชธานี  ที1ดินตามโฉนดเลขที1 68108 เลขที1ดิน 3 เนื5อที1 
       29.2 ตารางวา และอาคารพาณิชยเ์ลขที1 902 หมู่ 10  ถ.สายเลี1ยง 
       เมืองอุบลราชธานี  ต.แจระแม  อ.เมืองอุบลราชธานี 
       จ.อุบลราชธานี     
     -สาขาราชบุรี โฉนดเลขที1 83237 เนื5อที1 54.2 ตารางวา และอาคาร 
       พาณิชยเ์ลขที1 73/5 ถ.เพชรเกษม ต.หนา้เมือง อ.เมืองราชบุรีจ.ราชบุรี       
     -สาขาหวัหิน โฉนดเลขที1 26808 เนื5อที1 28.4 ตารางวาและอาคาร 
      พาณิชยเ์ลขที1 57/1 ถ.เพชรเกษม (ทล.4) ต.หวัหิน อ.หวัหิน 
      จ.ประจวบคีรีขนัธ์       
     -สาขาอุดรธานี โฉนดเลขที1 190003 เนื5อที1 31.3 ตารางวา และอาคาร    
       พาณิชยเ์ลขที1 200/223 ถ.สายเลื1ยงเมืองอุดรธานี ต.สามพร้าว อ.เมือง  
       จ.อุดรธานี  
     -สาขาสระบุรี 2  โฉนดที1ดินเลขที1 15525 เนื5อที1 20 ตารางวา และ 
       อาคารพาณิชยเ์ลขที1 67/10 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง 
       จ.สระบุรี  และโฉนดที1ดินเลขที1 188860-188862 เนื5อที1 80 ตารางวา  

 
เป็นเจา้ของ 

 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 

 
8,548,953.25  

 
 

5,850,000.00 
 
 
 

4,036,644.00 
 

5,500,000.00 
 
 

4,500,000.00 
 
 

5,500,000.00 
 
 

1,500,000.00 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
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ประเภทลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธิ มูลค่า (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 
    - สาขาพิษณุโลก โฉนดเลขที1 178018 เนื5อที1 24 ตารางวา และอาคาร 
      พาณิชยเ์ลขที1 206/3 ถ.สีหราชเดโชชยั ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก 
      จ.พิษณุโลก   
    - สาขามหาสารคาม โฉนดเลขที1 89533 เนื5อที1 51 ตารางวา และอาคาร 
      พาณิชยเ์ลขที1 290-290/1 ถ.ถีนานนท ์ต.เกิ5ง อ.เมืองมหาสารคาม 
      จ.มหาสารคาม 
    - สาขาสุรินทร์ โฉนดเลขที1 175968 เนื5อที1 23 ตารางวา และอาคาร 
      พาณิชยเ์ลขที1 10 หมู่ 2 ถ.เลี1ยงเมืองสุรินทร์ ต.นอกเมือง 
      อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 
    - สาขาตาก โฉนดเลขที1 54628 เนื5อที1 20.6 ตารางวา และอาคาร 
      พาณิชยเ์ลขที1 154/10 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.ไมง้าม อ.เมือง จ.ตาก 
    - สาขาภูเกต็ โฉนดเลขที1 106900 เนื5อที1 19.4 ตารางวา และอาคาร 
      พาณิชยเ์ลขที1 92/31 ถ.เทพกระษตัรี ต.เกาะแกว้ อ.เมือง จ.ภูเกต็ 
    - สาขานครสวรรค ์ โฉนดเลขที1 114113 เนื5อที1 23.8 ตารางวา และ 
      อาคารพาณิชยเ์ลขที1 132/10 ม.10 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค ์
      จ.นครสวรรค ์
    - สาขาขอนแก่น โฉนดเลขที1 280233 เนื5อที1 20 ตารางวา บา้นเลขที1 
      92/106 ม.14 ถ.มิตรภาพ (ทล.2) ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น 
      จ.ขอนแก่น 
    - สาขาจนัทบุรี โฉนดเลขที1 68769 เนื5อที1 26.2 ตารางวา บา้นเลขที1 
      90/7 หมู ่11 ถ.สุขมุวิท ต.พลบัพลา อ.เมือง จ.จนัทบุรี  
    - สาขาเชียงราย โฉนดเลขที1 132167 เนื5อที1 44.8 ตารางวา บา้นเลขที1  
      478/9 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
    - สาขาสุราษฎร์ธานี โฉนดเลขที1 107136 เนื5อที1 18.3 ตารางวา  
      บา้นเลขที1 118/38 หมู่ 1 ถ.สุราษฎร์-กองบิน 7 ต.วดัประดู่  
      อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 
    - สาขานครศรีธรรมราช โฉนดเลขที1 157993 เนื5อที1 20.8 ตารางวา  
      บา้นเลขที1 43/8 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง  
      จ.นครศรีธรรมราช 
    - สาขาหาดใหญ ่โฉนดเลขที1 204625 เนื5อที1ดิน 31.3 ตารางวา  
      บา้นเลขที1 84/47 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 
    -สาขาแม่สอด  โฉนดเลขที1 60204 เนื5อที1ดิน 33.90 ตารางวา   
     บา้นเลขที1 81/14 ถนนสายเอเซีย (ทล.12) ตาํบลแม่สอด อาํเภอ 
      แม่สอด จงัหวดัตาก 

 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 

 
 

5,900,000.00 
 
 

7,500,000.00 
 
 

4,400,000.00 
 

4,000,000.00 
 

6,700,000.00 
 
 

4,500,000.00 
 
 

8,800,000.00 
 

4,390,000.00 
 

7,340,000.00 
 
 

5,500,000.00 
 
 

6,500,000.00 
 

6,500,000.00 
 
 

6,000,000.00 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
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ประเภทลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธิ มูลค่า (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 
  - สาขากาญจนบุรี โฉนดเลขที1 30825 เลขที1 21.30 ตารางวา   
    บา้นเลขที1 65/35 หมู่ 9 ถนนเลี1ยงเมือง (ทล.367) ตาํบลปากแพรก    
   อาํเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 
  - สาขากาํแพงเพชร โฉนดที1ดินเลขที1 70135 เนื5อที1 29.8 ตารางวา 
    บา้นเลขที1 781/7 ถนนราชดาํเนิน 1 ต.ในเมือง 
3.  สถานที1ประกอบธุรกิจเกบ็อะไหล่และซากรถ 
    - อาคารพาณิชย ์เลขที1 224/3-4 ตาํบลบางโคล ่เขตยานนาวา  
      สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหารคร 
    - อาคารพาณิชย ์เลขที1 58/12-13 ถ.ทางหลวงแผ่นดินสายปทุมธานี  
      ลาดหลุมแกว้ ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
    - ที1ดินที1พระโขนง โฉนดเลขที1 7347 เนื5อที1 371 ตารางวา 
      ตั5งอยูต่าํบลคลองตนั เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร    
 - อาคาร เลขที1 67/9 ถนนมิตรภาพ ตาํบลปากเพรียว อาํเภอเมือง 
       จงัหวดัสระบุรี    
  4.  สถานที1เพื1อใหเ้ป็นสวสัดิการของพนกังาน 
    - ห้องอาคารชุดเมโทรจอมเทียน เลขที1 420 หมู่ที1 12 
       ถ.เลียบชายหาดจอมเทียน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  
    - บา้นพกัสมุทรปราการ เลขที1 605/18-19 หมู่ 2  บางปใูหม่ 
       ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
    - อาคารชุดบางกะปิ เลขที1 142 ซอยลาดพร้าว ตาํบลคลองจั1น      
       เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
    - บา้นพกัตากอากาศ-ระยอง 229/7-8 ม.6 โครงการร็อคการ์เดน้บชี 
       ถ.สุขมุวิท-อ่าวไขา ต.กรํ1า อ.แกลง จ.ระยอง 
    - อาคารพาณิชย ์เลขที1 108/6-7 ถ.รัชดาภิเษก ซ.เทอดไท 33   
       แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 และใชเ้ป็น 
       สาํนกังานสาํรองกรณีฉุกเฉินของบริษทัเมื1อปี พ.ศ. 2553    
    - บา้นพกัเขาพระนอน กม.18 ถ.ธนะรัตน์-มวกเหลก็ 
        ถนนบา้นกุดคลา้ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา   

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 

4,800,000.00 
 
 

5,500,000 
 
 
 

15,601,734.00 
 

5,000,000.00 
 

28,082,653.00 
 

541,077.00 
 
 

5,053,004.00 
 

3,000,000.00 
 

1,500,000.00 
 

3,200,000.00 
 
 

7,000,000.00 
 

8,148,867.50 

- 
 
 
- 
 
 

 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
5.  เครื1องตกแต่ง 

 
เป็นเจา้ของ 

 
39,165,597.18 

  

6.  อุปกรณ์สาํนกังาน เป็นเจา้ของ 78,839,152.08  
7.  ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 79,085,139.47  

      รวม  596,293,454.22  
 



-15- 
 

 

                     มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ                        (หน่วย:บาท) 
               งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
1. มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 5,221,661,599.49 5,208,199,175.38 
2. มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิหกัหนี5 สินที1อาจเกิดขึ5น 1,182,753,047.65 1,170,959,239.23 
3. มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหุน้ 3.90 3.86 
4. จาํนวนหุน้คาํนวณโดยวิธีถวัเฉลี1ยถ่วงนํ5าหนกั (หุน้) 303,000,000 303,000,000 
 

            ( 2 )  เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์                     
                     นโยบายการลงทุนของบริษทัอยูภ่ายในขอบเขตของประกาศการลงทุนของสาํนกังานคณะกรรมการ 
                     กาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั         
                       

 5.    ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

          เป็นขอ้พิพาทตามการประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยัของบริษทั 
 

6.     ข้อมูลทั�วไป 
 6.1 รายละเอียดบริษทั 
        บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
        ประกอบธุรกิจหลกัประเภท  ธุรกิจประกนัวินาศภยั 
        ที"ตั$งสาํนกังานใหญ่  71 อาคารประกนัภยัไทยวิวฒัน์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
        กรุงเทพมหานคร 10400 
        เลขทะเบยีนบริษทั  0107536001427 ( เดิม บมจ. 216 ) 
        โทรศพัท ์ 0-2248-0900, 0-2248-0910, 0-2644-6400, 0-2644-6500, 0-2695-0800, 1231 
        โทรสาร   0-2248-4575, 0-2248-4975, 0-2695-0808 
        Claim Hot Line :  โทรศพัท ์ 0-2695-0700 ; โทรสาร 0-2644-6545 
        Customer Care  :  โทรศพัท ์ 0-2695-0777 ; โทรสาร 0-2644-6545 
        Health Claim     :  โทรศพัท ์ 0-2695-0707 ; โทรสาร 0-2644-6545 
        บริษทัมีหุน้สามญัจาํนวน 303,000,000 หุน้ ที1จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั5งหมด 
6.2  การลงทุนในบริษทัยอ่ย 
       บริษทัลาววิวฒัน์ประกนัภยั จาํกดั  
       ประกอบธุรกิจหลกัประเภท  ธุรกิจประกนัวินาศภยั 
       ที1ตั5งสาํนกังาน 011 บา้นทดัขา้ว หน่วย 01 เมืองสีสดัตะนาถ แขวงนครหลวงเวียงจนัทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
       ประชาชนลาว    
       เลขทะเบยีนบริษทั 614147369900 
       ทุนจดทะเบียนจาํนวน 16,000,000,000 กีบ (หนึ1งหมื1นหกพนัลา้นกีบ)  
       หุน้สามญัจาํนวน 2,000,0000 หุน้ (สองลา้นหุน้) มูลค่าที1ตราไวหุ้น้ละ 8,000 กีบ (แปดพนักีบ)  
       บริษทัมีหุน้สามญัจาํนวน 1,400,000 หุน้ (หนึ1งลา้นสี1แสนหุน้) คิดเป็นร้อยละ 70 ของจาํนวนหุ้นทั5งหมด      
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ส่วนที� 2 

การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

    7.    ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 
                ( 1 )  หลกัทรัพยข์องบริษทั 
                         บริษทัมีทุนจดทะเบียน 303 ลา้นบาท เรียกชาํระแลว้ 303 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั      
                         303,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
 

การเพิ0ม / ลดทุนในระยะ 6 ปี ที0ผ่านมาดงันี4  
เดือน/ปีที0  ทุนชาํระแลว้  

จดทะเบียนทุน ทุนจดทะเบียน ทุนที0เพิ0ม หลงัเพิ0มทุน เสนอขายใหแ้ก่......เพื0อ...... 
ชาํระแลว้ (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)  

มีนาคม      2535 30 30 60 เพื0อขยายกิจการ เสนอขายใหผู้ถ้ือ
หุน้เดิม 1 ลา้นหุน้และขายให้
บุคคลทั0วไป 2 ลา้นหุน้ 

กรกฎาคม  2537 60 41 101 เพื0อขยายกิจการ เสนอขายใหผู้ถ้ือ
หุน้เดิม 4 ลา้นหุน้และขายให้
พนกังาน 1 แสนหุน้ 

มิถุนายน    2542 101 25.25 126.25 ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนและเป็น 
เงินกองทุนเพื0อรับการเสี0ยงภยัจาก
การรับประกนัภยัเพิ0ม เสนอขายให ้ 
ผูถื้อหุน้เดิมอตัราส่วน 4:1 

พฤษภาคม  2548 
 
 
 

126.25 25.25 151.50 เพื0อจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของ 
บริษทัฯ ในอตัรา 5 หุ้นเดิมต่อ 
1 หุน้ปันผล  ใหก้บัผูถื้อหุน้ 
 

พฤษภาคม  2558 
 

151.5 151.5 303 เพื0อจา่ยปันผลเป็นหุน้สามญัของ 
บริษทัฯ ในอตัรา 1 หุ้นเดิมต่อ 
1 หุน้ปันผล  ใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 
                     บริษทัมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยด์งันี4  :-  
                     (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินลงทุนเพื0อคา้ 
เงินลงทุนเผื0อขาย 
เงินลงทุนที0จะถือจนครบกาํหนด 
เงินลงทุนทั0วไป 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

278,189,003.96 
2,249,481,282.82 
503,135,353.90 
3,720,650.00 

278,189,003.96 
2,249,481,282.82 
453,319,353.90 
3,720,650.00 

3,034,526,290.68 2,984,710,290.68 
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            ( 2 )   ผูถื้อหุน้ 
กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบั  ขอ้มูล ณ วนัที0 16 มีนาคม 2560 

ผู้ถือหุ้น จํานวนผู้ถือหุ้น สัดส่วน (%) 

1.    บริษทั ตั4งใจมั0น จาํกดั 69,570,840 22.96 
2.    บริษทั เอม็.เอ.อินเตอร์เนชั0นแนล จาํกดั 68,384,280 22.57 
3.    นางจีราภรณ์  บรูณะสมบติั 18,239,400 6.02 
4.    BARCLAYS BANK PLC, SINGAPORE 15,096,000 4.98 
5.    บริษทั เจน พนัธ์ พร็อพเพอร์ตี4  จาํกดั 15,082,648 4.98 
6.    นางสาวเจนจิรา  อศัวะธนกุล 12,600,000 4.16 
7.    นายเทพพนัธ์  อศัวะธนกุล 12,600,000 4.16 
8.    นางสาวรจนา ธีราวทิยางกูร 9,620,000 3.17 
9.    นายจีรพนัธ์  อศัวะธนกุล 8,781,128 2.90 
10.  นายจีรพฒัน ์ อศัวะธนกุล 5,954,400 1.97 

  
        ( 3 )  นโยบายการจ่ายปันผล 
                 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ 40% ของกาํไรหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

  8.    โครงสร้างการจัดการ 
  8.1 และ 8.2  รายชื�อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 

1.   นายชลอ  เฟื0 องอารมย ์          กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน * 
     2.   ดร.พิศิษฐ  เศรษฐวงศ ์                      กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน* 
3.   นางพิไล   เปี0 ยมพงศส์านต ์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน* 
  4.   นางปราณี  ภาษีผล              กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน* 

5.   นางสุภาภรณ์  บุรพกุศลศรี  กรรมการอิสระ * 
6.   นายจีรพนัธ์  อศัวะธนกุล   ประธานเจา้หนา้ที0บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

และกรรมการลงทุน 
7.   นายถวลัย ์ วริานนท ์                         กรรมการที0ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่และกรรมการสรรหา 
     และพิจารณาค่าตอบแทน 
8.   นางสุเทพี  อศัวะธนกุล   กรรมการผูอ้าํนวยการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
9.   นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกรู        กรรมการและเลขานุการบริษทั 

 
  บริษทักาํหนดคาํนิยามกรรมการอิสระไว ้เท่ากับขอ้กาํหนดขั4นตํ0าของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั   หลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระถือหุน้ไม่เกิน 1%  ของจาํนวนหุน้ที0มีสิทธิ 
ออกเสียงทั4งหมดของบริษทั    ไม่เป็นกรรมการบริหาร   ลูกจา้ง พนกังาน ที0ปรึกษา    ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือ 
คู่สมรสของผูบ้ริหาร  ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ มีความเป็นอิสระในการทาํหนา้ที0 
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บริษทัไดก้าํหนดนโยบายหา้มกรรมการ ที0ปรึกษา ผูบ้ริหาร พนกังานพนกังานที0ล่วงรู้ถึงผลประกอบการของบริษทัไม่
ว่าทางตรงหรือทางออ้ม    และบุคคลที0เกี0ยวข้องซื4 อขายหุ้นของบริษทัในช่วงเวลา  60 วนัก่อนประกาศงบการเงินต่อ
สาธารณะชนและกาํหนดให้ กรรมการ ที0ปรึกษา ผูบ้ริหาร และ พนกังานตั4งแต่ระดบั ผูจ้ดัการฝ่ายขึ4นไป ที0ทาํการซื4อ  หรือ 
ขายหุ้นของบริษทัจะตอ้งแจง้ให ้แผนกกฎหมายกฎระเบียบทราบถึงการซื4อขายนั4น  ภายในวนัถดัไปนบัจากที0ได้มีการซื4อ
ขายนั4น  เพื0อรายงานการซื4อขายต่อสาํนกังาน กลต.ต่อไป หรือดาํเนินการรายงานดว้ยตนเอง ภายใน 3 วนัทาํการนบัจากวนัที0
ไดม้า หรือจาํหน่ายไปในหุน้นั4นและจะมีการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร   และผูส้อบบญัชี
ให ้ที0ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั4 ง 

บริษทัไม่มีกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอก 
ที0บริษทัใชบ้ริการอยูใ่นช่วง 2 ปีที0ผา่นมา 

 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการที0มีความรู้ความเชี0ยวชาญ  ทกัษะที0หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษทั  

สามารถอุทิศเวลาและความพยายามใหก้บัการเป็นกรรมการบริษทั  ไดอ้ยา่งเตม็ที0 โดยบริษทั ไดก้าํหนดคุณสมบติัเบื4องตน้ 
ของคณะกรรมการไวด้งันี4   

 ขอ้ที0  1   ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่  7  คน  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ0งหนึ0งของจาํนวน 
กรรมการทั4งหมดตอ้งมีถิ0นที0อยูใ่นราชอาณาจกัร 

       ขอ้ที0  2   ให้ที0ประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั4งกรรมการ   ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี4    
(1)    ผูถื้อหุน้คนหนี0งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ0งหุ้นต่อเสียงหนึ0ง 

          (2)    ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที0มีอยูท่ ั4งหมดตาม (1)  เลือกตั4งบุคคลคนเดียว 
                            หรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้

(3)    บุคคลซึ0งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั4งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน 
        กรรมการที0จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั4งในครั4 งนั4น    ในกรณีที0บุคคลซึ0งไดรั้บการเลือกตั4งในลาํดบัถดัลงมา 
        มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที0จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั4งในครั4 งนั4น  ใหผู้เ้ป็นประธานเป็น 
        ผูอ้อกเสียงชี4ขาด 

ขอ้ที0  3  ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั4 ง  ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง  1 ใน 3  เป็นอตัราส่วน  ถา้จาํนวนกรรมการที0
จะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ กใ็หอ้อกจาํนวนที0ใกลเ้คียงที0สุด กบั 1 ใน 3 กรรมการที0จะตอ้งออกจาก
ตาํแหน่ง ในปีแรก และปีที0 2 ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั4น ให้จบัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ตอ่ไปให้
กรรมการที0อยูใ่นตาํแหน่งนานที0สุดนั4น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

        ขอ้ที0  4   นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมื0อ 
                   (1)  ตาย 
                     (2)  ลาออก 
               (3)  ขาดคุณสมบติั หรือลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
        (4)  ที0ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติให้ออก 
              (5)  ศาลมีคาํสั0งให้ออก 
      ขอ้ที0  5  กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ื0นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัที0ใบลาออกไป 

ขอ้ที0  6  ในกรณีที0ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุผลอื0น  นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคล
ใดบุคคลหนึ0ง ซึ0งมีคุณสมบติัตามที0กฎหมายกาํหนด เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน   บุคคลซึ0งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่น
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ตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระ ที0ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที0ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ0ง 
ตอ้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการที0ยงัเหลืออยู ่

 ขอ้ที0  7   ที0ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถ้ือหุน้ซึ0งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึ0ง
หนึ0งของจาํนวนหุน้ที0ถือโดยผูถื้อหุน้ที0มาประชุม  และมีสิทธิออกเสียง                         

         ขอ้ที0  8   กรรมการจะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทัหรือไม่กไ็ด ้
ขอ้ที0  9   ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ0งเป็นประธานกรรมการ   ในกรณีที0คณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควร จะ

เลือกกรรมการคนหนึ0ง  หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกไ็ด ้ รองประธานกรรมการมีหนา้ที0ตาม
ขอ้บงัคบัในกิจการซึ0งประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ้ที0 10   ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ0งหนึ0งของจาํนวนกรรมการทั4งหมด จึงจะ
เป็นองคป์ระชุม ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยูใ่นที0ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที0ได ้ถา้มีรองประธาน 
กรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที0
ไดใ้หก้รรมการซึ0งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ0งเป็นประธานในที0ประชุม  การวนิิจฉยัชี4ขาดของที0ประชุมให้
ถือเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ0งมีเสียงหนึ0งในการลงคะแนน  เวน้แต่กรรมการซึ0งมีส่วนไดเ้สียในเรื0องใด  ไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื0องนั4น  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที0ประชุมออกเสียงเพิ0มขึ4นอกีเสียง
หนึ0งเป็นเสียงชี4ขาด 

ขอ้ที0 11   ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ  หรือกรรมการผูซึ้0งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดั
ประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม  เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพื0อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื0นและกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั4นกไ็ด ้          

ขอ้ที0 12   กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ที0ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย   วตัถุประสงค ์  และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติที0
ประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ที0 13   ห้ามมิใหก้รรมการประกอบกิจการ  เขา้เป็นหุน้ส่วนหรือเขา้เป็นผูถ้ือหุน้ในนิติบคุคลอื0น ที0มีสภาพอยา่งเดียวกนั  
และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั     เวน้แต่จะแจง้ใหที้0ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนที0จะมีมติแต่งตั4ง 

ขอ้ที0 14   กรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้  หากมีส่วนไดเ้สียในสญัญาที0บริษทัทาํขึ4นหรือถือหุน้ หรือหุ้นกู้
เพิ0มขึ4นหรือลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ 

         ขอ้ที0 15  ใหค้ณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อครั4ง 
               

อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 
1. พิจารณากาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที0ดี เพื0อให้ฝ่ายบริหารนาํไปปฏิบติั ซึ0 งรวมถึงการทบทวนประเมินผลการ

ปฏิบติัเพื0อนาํมาพิจารณาปรับปรุงใหเ้หมาะสม และรายงานไวใ้นรายงานประจาํปี 
2. พิจารณาความเหมาะสม ใหค้าํแนะนาํ และอนุมติัวสิยัทศัน์ กลยทุธ์ ตลอดจนเป้าหมายการดาํเนินงานของบริษทั ที0นาํเสนอ 

โดยฝ่ายบริหาร รวมถึงการติดตามประเมินผลความสาํเร็จของการดาํเนินงาน 
        3.    ดูแลใหบ้ริษทั  มีระบบบริหารความเสี0ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบที0เหมาะสม 
        4.    ดูแลใหมี้กระบวนการสรรหา และแผนการสืบทอดตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั  ที0มี   
               ประสิทธิผล คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั4งกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เป็นหวัหนา้คณะผูบ้ริหารระดบัสูง เพื0อ 
               รับผิดชอบในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริษทั  
       5.     ดูแลใหมี้แนวทางปฏิบตัิเกี0ยวกบัจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  ขอ้พึงปฏิบติัที0ดีของกรรมการและพนกังาน  
               รวมถึงการสื0อสารใหผู้เ้กี0ยวขอ้งไดท้ราบ 
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        6.  พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั4งและกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที0ของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
        7.  พิจารณามอบอาํนาจอยา่งเหมาะสมใหแ้ก่กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เพื0อใหส้ามารถดาํเนินงานธุรกิจปกติไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
        8.  จดัทาํรายงานอธิบายความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั  ในการจดัทาํรายงานทางการเงินไวใ้นรายงานประจาํปี 
        9.  พิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั  กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ ่รวมทั4งกาํกบัดูแลใหมี้ 
             กระบวนการที0มีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูง 
      10.  ดาํเนินการอื0นๆ เพื0อใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติของที0ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั    
 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560  
มีการจดัประชุมจาํนวน 6 ครั4 ง มีจาํนวนการเขา้ประชุมดงันี4  

1. นายชลอ  เฟื0 องอารมย ์     กรรมการอิสระและประธานกรรมการ                   เขา้ประชุม      6    ครั4 ง 
2. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์     กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ               เขา้ประชุม      6    ครั4 ง 
3. นางพไิล เปี0 ยมพงศส์านต ์    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                  เขา้ประชุม      4    ครั4ง  
4. นางปราณี ภาษีผล            กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   เขา้ประชุม      4    ครั4 ง 
5. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี   กรรมการอิสระ                   เขา้ประชุม      6    ครั4 ง 
6. นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล      ประธานเจา้หนา้ที0บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ เขา้ประชุม      6    ครั4 ง 
7. นางสุเทพ ีอศัวะธนกุล        กรรมการผูอ้าํนวยการ    เขา้ประชุม      6    ครั4 ง 
8. นายถวลัย ์วริานนท ์ กรรมการที0ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่  เขา้ประชุม      6    ครั4 ง 
9. นางสุณีย ์ธีราวิทยางกรู       กรรมการและเลขานุการบริษทั   เขา้ประชุม      4    ครั4 ง 

 
คณะกรรมการชุดย่อย 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน 3 ท่าน กาํหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั4 ง 
โดยมีรายนามดงัต่อไปนี4                    
      1.   ดร.พิศิษฐ       เศรษฐวงศ ์                          ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      2.   นางพไิล        เปี0 ยมพงศส์านต ์                  กรรมการตรวจสอบ 
      3.   นางปราณี      ภาษีผล                                กรรมการตรวจสอบ 
      4.   นายไกรเลิศ    หาญวิวฒันกุล               เลขานุการ                       
 อาํนาจ หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที0ตามที0ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัดงัต่อไปนี4  
1.  สอบทานใหบ้ริษทัฯ  มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้ง  และเพียงพอ  มีระบบการควบคุมภายใน (Internal  Control) 
     และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal  Audit) ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงกระบวนการอื0นที0เกี0ยวขอ้ง 
     กบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั0น   
2.  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพจิารณาแต่งตั4ง  โยกยา้ย  
     เลิกจา้ง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
3.  สอบทานการบริหารความเสี0ยงตามกรอบการบริหารความเสี0ยงของบริษทั ว่ามีการบริหารความเสี0ยงอยา่งมีประสิทธิภาพ  
    ซึ0งจะส่งผลใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั ทั4งในเชิงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน 
4. สอบทานใหบ้ริษทัฯ  ปฏิบติัหนา้ที0ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์  
    หรือกฎหมายที0เกี0ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
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5. พิจารณาคดัเลือก  เสนอแต่งตั4งบุคคลซึ0งมีความเป็นอิสระ  เพื0อทาํหนา้ที0เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  และเสนอคา่ตอบแทน 
    ของบุคคลดงักลา่ว  รวมทั4งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย  อยา่งนอ้ยปีละ  1  ครั4 ง 
6. พิจารณารายการที0เกี0ยวโยงกนั  หรือรายการที0อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนด 
    ของตลาดหลกัทรัพย ์ ท ั4งนี4 เพื0อใหม้ั0นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล  และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 
7. สอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั0น และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 
8. จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  
    ซึ0งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี4  
 (ก)   ความเห็นเกี0ยวกบัความถกูตอ้ง  ครบถว้น  เป็นที0เชื0อถือไดข้องรายงานทาง การเงินของบริษทัฯ 
 (ข)   ความเห็นเกี0ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
 (ค)   ความเห็นเกี0ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาด 
        หลกัทรัพยห์รือกฎหมายที0เกี0ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
               (ง)    ความเห็นเกี0ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
          (จ)    ความเห็นเกี0ยวกบัรายการที0อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 (ฉ)   จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
      (ช)   ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที0คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากการปฏิบติัหนา้ที0ตามกฎบตัร (Charter) 

 (ซ)   รายการอื0นที0เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั0วไปควรทราบ  ภายใตข้อบเขตหน้าที0และความรับผดิชอบที0ไดร้ับ                       
          มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  
 

 คณะกรรมการจดัตั4งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ4นเป็นหน่วยงานหนึ0งภายในบริษทั โดยมีผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ  
         (นายไกรเลิศ  หาญวิวฒันกุล) เป็นผูรั้บผดิชอบ 
         ประวติัผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ 
 นายไกรเลิศ  หาญวิวฒันกุล 
 ประวติัการศึกษา 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Chicago, สหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ประสบการณ์ในการทาํงาน 5 ปียอ้นหลงั 
 2555-2560 ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ  บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน ์
 

การพิจารณาแต่งตั4ง โยกยา้ย  เลิกจา้ง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นอาํนาจหนา้ที0ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560  
 มีการจดัประชุมจาํนวน 6 ครั4 ง  คณะกรรมการทั4ง 3 ท่านเขา้ประชุมทั4ง  6 ครั4 ง  
 
2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และ กรรมการบริหาร 2 ท่าน  
มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี กาํหนดใหมี้การประชุมเป็นแบบเฉพาะกิจเมื0อมีความจาํเป็น แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1 ครั4 งต่อปี โดยมี
รายนามดงัต่อไปนี4   
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 1.นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 2.นางพไิล เปี0 ยมพงศส์านต ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 3.นายถวลัย ์วริานนท ์  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 4.นางสุเทพี อศัวะธนกุล  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
ขอบเขตหนา้ที0และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื0อใหก้ารปฏิบติังานของคณะกรรมการสรร
หา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที0ดี คณะกรรมการบริษทัจึงกาํหนดขอบเขตหนา้ที0ของ
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทนดงันี4  

1 ด้านการสรรหา 
1.1 กาํหนดวธีิการสรรหาบุคคลเพื0อดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะขององคก์ร เช่น พิจารณากรรมการ 
      เดิมเพื0อเสนอใหด้าํรงตาํแหน่งต่อ เปิดรับการเสนอชื0อจากผูถื้อหุน้ การใชบ้ริษทัภายนอกใหช่้วยสรรหา การ 
      พิจารณาบุคคลจากทาํเนียบกรรมการอาชีพ หรือ การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื0อบุคคลที0เหมาะสม เป็นตน้ 
1.2 ดาํเนินการพิจารณารายชื0อบุคคลที0ไดรั้บการเสนอชื0อและคดัเลือกบุคคลที0มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑค์ุณสมบติั 
      ที0กาํหนดไว ้ 
1.3 ตรวจสอบใหร้อบคอบวา่ บุคคลที0จะถูกเสนอชื0อนั4นมีคุณสมบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการ 
1.4 ดาํเนินการทาบทามบุคคลที0มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณสมบติัที0กาํหนดไว ้เพื0อจะไดม้ั0นใจวา่บุคคลดงักล่าว 
      มีความยนิดีจะมารับตาํแหน่งกรรมการของบริษทั หากไดรั้บการแต่งตั4งจากผูถื้อหุน้ 
1.5 เสนอชื0อใหค้ณะกรรมการเพื0อพิจารณาและบรรจุชื0อในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ เพื0อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั4งต่อไป  
1.6 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน อาจไดรั้บมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง  
      โดยเฉพาะกรรมการผูอ้าํนวยการ กไ็ด ้ 
2 ด้านการพจิารณาค่าตอบแทน 
2.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนที0ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
2.2 พิจารณาขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทัอื0นที0อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกบับริษทั 
2.3 กาํหนดหลกัเกณฑใ์ห้มีความเหมาะสมเพื0อใหเ้กิดผลงานตามที0คาดหวงั ใหมี้ความเป็นธรรมและเป็น การตอบแทน 
      บุคคลที0ช่วยใหง้านของบริษทัประสบผลสาํเร็จ 
2.4 ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจาํนวนเงินและสดัส่วนการจา่ยค่าตอบแทนของแต่ละ 
      รูปแบบใหมี้ความเหมาะสม ทั4งนี4  หลกัการสาํคญัในการพิจารณารูปแบบค่าตอบแทนแต่ละประเภท ไดแ้ก่  

2.4.1 ค่าตอบแทนประจาํ (Retainer Fee) เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายปี เป็นตน้ ควรคาํนึงถึงปัจจยั 3 
ประการ คือ (1) แนวปฏิบติัที0บริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัใชอ้ยู ่(2) ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษทั (3) 
ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ หรือ กรรมการผูอ้าํนวยการที0บริษทัตอ้งการ 

 2.4.2 ค่าตอบแทนตามผลการดาํเนินงานของบริษทั (Incentive) ควรเชื0อมโยงกบัมูลค่าที0บริษทัสร้างใหก้บัผูถื้อหุน้  
 เช่นผลกาํไรของบริษทัหรือเงินปันผลที0จ่ายใหก้บัผูถ้ือหุน้ เป็นตน้ 

 2.4.3 ค่าเบี4ยประชุม (Attendance Fee) ควรพิจารณาให้อยูใ่นระดบัที0เหมาะสม เพื0อจงูใจใหก้รรมการปฏิบติัหนา้ที0 
 โดยการเขา้ประชุมอยา่งสมํ0าเสมอ 
2.5  พิจารณาใหก้ารจา่ยค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑที์0หน่วยงานทางการกาํหนดหรือขอ้แนะนาํที0เกี0ยวขอ้ง 
 
 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2560  
 มีการจดัประชุมจาํนวน 1 ครั4 ง  คณะกรรมการทั4ง 4 ท่านเขา้ประชุมครบ 4 ท่าน  
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3. คณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการลงทุน ประกอบไปดว้ย กรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการบริหาร 1 ท่าน มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี  
โดยมีรายนามดงัต่อไปนี4  
1. นายชลอ เฟื0 องอารมย ์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน 
2. นางปราณี ภาษีผล  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน 
3. นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล   กรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละกรรมการลงทุน 

 
คณะกรรมการลงทุน มีอาํนาจหนา้ที0ดงัต่อไปนี4  
1. จดัทาํกรอบนโยบายการลงทุน เพื0อขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
2. พิจารณาอนุมติัแผนการลงทนุของบริษทัที0สอดคลอ้งกบักรอบนโยบายการลงทนุ และ นโยบายการบริหารความ  
    เสี0ยงรวม 
3. กาํกบัดูแลการลงทุนของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี0ยงรวมระเบียบ 
    วิธีปฏิบติัเกี0ยวกบัการลงทุน และขอ้กาํหนดของกฎหมายที0เกี0ยวขอ้ง 
4. กาํกบัดูแลในเรื0องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที0เกี0ยวกบัธุรกรรมการ 
    ลงทุนของบริษทัฯ 
5. กาํกบัดูแล ระบบงาน บุคลากร และขอ้มูลที0ใชป้ระกอบการลงทุนของบริษทัใหมี้ความเพียงพอต่อการดาํเนินงาน 
6. บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที0ไดร้ับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
7. รายงานผลการลงทุนใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งสมํ0าเสมอ  
 

 การประชุมคณะกรรมการลงทุน ปี 2560  
         มีการจดัประชุมจาํนวน 2 ครั4 ง  คณะกรรมการทั4ง 3 ท่านเขา้ประชุมทั4ง  2 ครั4 ง  

 
4. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี�ยง 
         คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี0ยง ประกอบดว้ยกรรมการ และผูบ้ริหาร  ไม่นอ้ยกวา่ 5 ท่าน มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี 
โดยกาํหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั4 ง  
         คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี0ยงมีหนา้ที0และความรับผิดชอบ ดงัต่อไปนี4  

1. กาํหนดนโยบายการบริหารจดัการความเสี0ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ซึ0งตอ้งครอบคลุมความเสี0ยงที0สาํคญั  
เช่น ความเสี0ยงดา้นกลยทุธ์ ความเสี0ยงดา้นการรับประกนัภยั ความเสี0ยงดา้นสภาพคลอ่ง ความเสี0ยงดา้นปฏิบตัิการ 
ความเสี0ยงดา้นตลาดความเสี0ยงดา้นเครดิต ความเสี0ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ และความเสี0ยง
อื0นๆ ที0มีผลกระทบต่อการดาํเนินกิจการ 

2. ประเมินความเพียงพอของกลยทุธ์การบริหารจดัการความเสี0ยง รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
จดัการ ความเสี0ยง 

3. รายงานผลความคืบหนา้การบริหารจดัการความเสี0ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั4 ง  
ยกเวน้มีความเสี0ยงที0มีนยัสาํคญัใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

4. กาํหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื0องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) และจดัทาํแผนรองรับการ
ดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื0อง (Business Continuity Plan) 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี0ยง ปี 2560 มีการจดัประชุม 6 ครั4 ง มีจาํนวนกรรมการเขา้ประชุมดงันี4  
นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล  ประธาน                            เขา้ประชุม   5 ครั4 ง  
นายประพิทย ์ธีระประยุติ รองประธาน         เขา้ประชุม   5 ครั4 ง   
นายไกรเลิศ หาญวิวฒันกุล รองประธาน          เขา้ประชุม   5 ครั4 ง 
นางรัชนี วงษกิ์จพฒันา   กรรมการ           เขา้ประชุม   4 ครั4 ง 
นางสาวลสัพรรณ เติมทองไชย กรรมการ           เขา้ประชุม   5 ครั4 ง 
นายกนกฉตัร์ ถาวรนนัท ์ กรรมการ           เขา้ประชุม   6 ครั4 ง 
นางสาวนนัทวนั อรุณพิริยะกุล กรรมการ          เขา้ประชุม   5 ครั4 ง 
นายธนาวุฒิ บุญพุฒ                 กรรมการ - เลขานุการ          เขา้ประชุม   6 ครั4 ง 
นางสาวดุษฎี วรรณคลํ4า                 กรรมการ – ผูช่้วยเลขานุการ   เขา้ประชุม   6 ครั4 ง 
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8.3   เลขานุการบริษัท     
                  การแต่งตั4งเลขานุการบริษทัฯ ขึ4นอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการคดัเลือกบุคคลที0มีคุณสมบติัเหมาะสมที0 
จะทาํหนา้ที0ดงักล่าว โดยที0ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ครั4 งที0 3/2551   เมื0อวนัที0  13 สิงหาคม 2551  ไดมี้มติแต่งตั4ง   
นางสุณีย ์ธีราวิทยางกรู ใหด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั โดยใหมี้ผลตั4งแต่วนัที0 14 สิงหาคม 2551 เป็นตน้ไป จนกระทั0งปัจจุบนั 
        นางสุณีย ์ธีราวิทยางกรู อาย ุ65 ปี  สัดส่วนการถือครองหุน้ 0.006% 
        กรรมการ  แต่งตั4งเมื0อวนัที0  18 มิถุนายน 2529 – ปัจจุบนั 
        เลขานุการบริษทั   แต่งตั4งเมื0อวนัที0     14 สิงหาคม 2551 – ปัจจุบนั 
        ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร – พี0สาว นางสุเทพี อศัวะธนกุล   
                                                                                                 พี0ภรรยา นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล 
   คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม  
                ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
                      ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD) 
       ประสบการณ์ทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี 
       2555-2560  กรรมการและเลขานุการบริษทั,ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลประโยชน์ (บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน์)  
 
                คณะกรรมการบริษทั  กาํหนดให้เลขานุการบริษทั  รับผิดชอบงาน ดงันี4  
  1. จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปนี4  
   1.1. ทะเบียนกรรมการ 
   1.2. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั 
            1.3. หนงัสือนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น 
   2. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที0รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร พร้อมทั4งจดัทาํสาํเนาส่งใหป้ระธาน 
       กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการ นบัจากวนัที0ไดรั้บรายงาน 

     3.  ดาํเนินการอื0นๆ ตามที0คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
 

8.4 หัวหน้างานกํากบัดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบของบริษัท (Compliance) 
 นางสาวนนัทวนั อรุณพิริยะกุล        ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการฝายผลประโยชน ์
 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  
 ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปียอ้นหลงั 
 2555-2560   ผูจ้ดัการฝ่ายผลประโยชน์  บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน์  
 
 
 หน้าที�และความรับผิดชอบ 
 1. กาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมาย 
             1.1  เป็นศูนยก์ลางการรวบรวมกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ของหน่วยงานภายนอกที0กาํกบัดูแลธุรกิจประกนัวนิาศภยั 
   อาทิ คปภ. กลต. และ ปปง. 
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             1.2  เป็นศูนยก์ารการกาํกบัดแูลการปฏิบติัตามกฎหมายให้แก่ทกุหน่วยงานภายในองคก์รไดท้ราบถึงการเปลี0ยนแปลง 
  กฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ คาํสั0ง ประกาศ ที0ออกใหม่ และจดัทาํสรุปสาระสาํคญัของกฎหมายกฎเกณฑ ์ฯลฯ  
   ที0ออกใหม่ดงักลา่ว 
             1.3  จดัทาํคู่มือการปฏิบติัตามกฎหมายเบื4องตน้ในรูปของฐานขอ้มูลกฎหมายและกฎเกณฑท์างการที0สาํคญั ใหข้อ้มูล 
  เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ เพื0อประโยชน์ในการปฏิบติังานและเป็นขอ้มูลอา้งอิงในการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่างๆ  
  ภายในองคก์ร 
             1.4  ติดตามใหห้น่วยงานภายในมีการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑต่์างๆ 
             1.5  เป็นที0ปรึกษา ใหค้าํแนะนาํ ชี4แจง และใหค้วามเห็นเกี0ยวกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์นโยบายระเบียบ หรือประกาศต่างๆ  
   ที0เกี0ยวกบัธุรกิจประกนัวนิาศภยั 
             1.6  งานในหนา้ที0รับผดิชอบเฉพาะ ไดแ้ก่ การเป็นหน่วยงานกลางในการกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย 
   เกี0ยวกบัป้องกนัและปราบปรามฟอกเงินและการต่อดา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย(AML/CFT) 
         1.7  สนบัสนุนงานบริหารความเสี0ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย โดยสนบัสนุนขอ้มูลต่างๆ ที0ไดจ้ากการติดตาม 
   การปฏิบติังานดา้นกฎหมายของทุกหน่วยงาน รวมถึงร่วมให้ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะแนวทางเกี0ยวกบัการควบคุม 
   ภายในดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายเพื0อนาํไปใชว้ิเคราะห์และจดัทาํแผนบริหารความเสี0ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย 
 
  2. ประสานงานหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในองคก์ร 
              2.1   ประสานงานเรื0องการขออนุญาตในการดาํเนินการใดๆ ขององคก์รซึ0งจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานภายนอก 
   ที0กาํกบัดูแลก่อน หรือเพื0อขอหารือประเดน็ขอ้กฎหมายต่างๆ เพื0อความชดัเจนในการนาํมาปฏิบตัิหนา้ที0ของหน่วยงาน 
   ภายในองคก์รทั4งนี4หน่วยงานภายนอกที0สาํนกักาํกบัดูแลการปฏิบตัิตามกฎหมายตอ้งติดต่อประสานงาน ไดแ้ก่ 
   (1)  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
   (2)  สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 
   (3)  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 
   (4)  หน่วยงานทางการอื0นตามที0คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
              2.2.   เป็นผูป้ระสานงานในนามขององคก์รกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการการประกอบธุรกิจประกนั 
    (คปภ.) หรือหน่วยงานกาํกบัอื0นตามกฎหมาย 
              2.3.   เป็นผูป้ระสานงานในนามขององคก์รกบัสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุน 
    ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ปปง.) หรือหน่วยงานทางการอื0นใด ในประเดน็ดา้น AML/CFT 
              2.4.   ประสานงานกบัหน่วยงานภายในองคก์ร เพื0อใหจ้ดัทาํรายงานตามที0หน่วยงานภายนอกที0กาํกบัดูแลแจง้ขอ หรือตามที0 
    กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัทาํ 
              2.5    ใหค้วามรู้ดา้นกฎหมาย จดัทาํขอ้มูลกฎหมายดา้นการประกนัวินาศภยั หรือกฎหมายอื0นใดที0น่าสนใจและเกี0ยวขอ้ง 
    กบัธุรกรรมหลกัขององคก์ร เพื0อรองรับการอบรมใหแ้ก่บุคลากรภายในองคก์ร 
 
8.5   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
       คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารก่อนที0จะนาํเสนอขออนุมติัจากที0ประชุมผูถ้ือหุน้   
โดยเกณฑก์าํหนดค่าตอบแทนจะอยูใ่นระดบัเทียบไดก้บัระดบัที0จ่ายอยูใ่นธุรกิจ เหมาะสมกบัภาระหนา้ที0ความรับผิดชอบ    
รวมทั4งมีการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปีและนาํผลที0ไดม้าใชร่้วมในการกาํหนดค่าตอบแทนดว้ยค่าตอบแทน 
ที0เป็นตวัเงิน 
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ก.  คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของเบี4ยประชุมและเงินบาํเหน็จกรรมการ ปี 2560 ดงันี4              หน่วย: บาท 

  
ชื0อ ตาํแหน่ง 

จาํนวน
ครั4งที0เขา้
ประชุม 

ค่าตอบแทน 

  
เบี4ย

ประชุม ค่าบาํเหน็จ รวม 

1 นายชลอ เฟื0 องอารมย ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 6/6 150,000 585,000 735,000 

2 ดร.พิศิษฐ  เศรษฐวงศ ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 6/6 195,000 545,000 740,000 

   
ตรวจสอบ 

    3 นางพไิล เปี0 ยมพงศส์านต ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4/6 165,000    410,000 575,000 

4 นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4/6     180,000 420,000 600,000 

5 นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ 6/6       90,000 300,000 390,000 

6 นายจีรพนัธ ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ 6/6   - 230,000 230,000 

7 นางสุเทพี อศัวะธนกุล กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ 6/6   - 220,000 220,000 

8 นายถวลัย ์ วิรานนท ์ กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ 6/6   - 220,000 220,000 

9 นางสุณีย ์ ธีราวทิยางกรู กรรมการและเลขานุการบริษทั 4/6   - 210,000 210,000 

            รวม - 780,000 3,140,000 3,920,000 
 
                        ข.  ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตั4งแต่ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ4นไปของบริษทัฯ ทั4งหมด 26 ท่าน ไดรั้บค่าตอบแทน    
                             ในรูปของเงินเดือนและโบนสัในปี 2560   รวมเป็นเงินทั4งสิ4น  64,260,000 บาท 
 
8.6  บุคลากร 
           ในปี 2560 บริษทัฯ มีจาํนวนพนกังานทั4งหมด 579 คน  ผลตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนสั คิดเป็นเงิน 
    285,324,482 บาท  รวมทั4งเงินสมทบกองทุนสาํรองเลี4ยงชีพ คิดเป็นเงิน 12,202,076 บาท 
 

                     การถือครองหุ้นบริษัท ของ กรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูง ปี 2560 

ชื�อ ตําแหน่ง มกราคม กรกฎาคม ธันวาคม 

นายชลอ เฟื0 องอารมย ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ - - - 

ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ - - - 

นางพไิล เปี0 ยมพงศส์านต ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ - - - 

นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ - - - 

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ 
  

- 

นายจีรพนัธ ์อศัวะธนกุล ประธานเจา้หนา้ที0บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 8,781,128 8,781,128 8,781,128 

นายถวลัย ์วิรานนนท ์ กรรมการที0ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 18,000 18,000 18,000 

นางสุเทพี อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ 4,725,384 4,725,384 4,725,384 

นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู กรรมการและเลขานุการบริษทั 18,000 18,000 18,000 

นางสาวสิรินทร์ นนัทวรเศรษฐ ที0ปรึกษากรรมการผูอ้าํนวยการ 107,640 107,640 107,640 



-28- 
 

 

                     การถือครองหุ้นบริษัท ของ กรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูง ปี 2560 

ชื�อ ตําแหน่ง มกราคม กรกฎาคม ธันวาคม 

นายสุรพงษ ์ธีราวทิยางกรู รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 476,040 476,040 476,040 

นายประพิทย ์ธีระประยติุ รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 50,264 50,264 50,264 

นายไกรเลิศ หาญวิวฒันกุล ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ - - - 

นายลูเซียส เฮสลิ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ - - - 

นายเทพพนัธ์ อศัวะธนกุล ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 12,600,000 12,600,000 12,600,000 

นางสาวเจนจิรา อศัวะธนกุล ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 12,600,000 12,600,000 12,600,000 

นายพิมล ฉนัทวรีกรู ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบตัิการและประสานงาน - - - 

นายสมกฤษณ ์สุระชีวกฤต ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย - - - 
 
9. การกาํกับดูแลกิจการ     

9.1 คณะกรรมการบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการที0ดี เพราะแสดงให้  
เห็นถึงการมีระบบบริหารจดัการที0มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซึ0งช่วยสร้างความเชื0อมั0นและความมั0นใจต่อผูถื้อ
หุน้ นกัลงทุนผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผูที้0เกี0ยวขอ้งทุกฝ่าย และเป็นเครื0องมือที0จะนาํบริษทั ไปสู่ความมั0นคง บริษทัจึงไดก้าํหนด
หลกัการ กาํกบัดูแล  กิจการทีดี0 รวมถึงแนวปฏิบติัโดยมีเนื4อหาสาํคญั ไดแ้ก่ 
1.    หมวดสิทธิของผูถื้อหุน้ 
       บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัและเคารพสิทธิพื4นฐานของผูถื้อหุ้น  โดยสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นทุกราย ทั4งรายใหญ่และรายยอ่ย
สามารถใชสิ้ทธิไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัตามหลกัเกณฑที์0กฎหมายกาํหนด  ไดแ้ก่   การซื4อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งใน
กาํไรของกิจการ การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ สิทธิในการทราบขอ้มูลเกี0ยวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิ
การเขา้ร่วมประชุมเพื0อใชสิ้ทธิออกเสียง รวมถึงการซักถาม และส่งคาํถามล่วงหน้า สิทธิในการแต่งตั4งถอดถอนกรรมการ 
และกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวมถึงสิทธิในการแต่งตั4งผูส้อบบญัชี กาํหนดค่าสอบบญัชี และเรื0องต่างๆ ที0มี
ผลกระทบต่อบริษทั เช่นการจดัสรรเงินปันผล  การเพิ0มทุนลดทนุ เป็นตน้  โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ที0กฎหมายกาํหนด 
      บริษทัไดส่้งเสริมสิทธิของผูถื้อหุ้น โดย สนบัสนุน และส่งเสริมผูถื้อหุน้ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนั ใหเ้ขา้
ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น  กาํหนดให้มีการเปิดเผย ข้อมูล วนั เวลา สถานที0 และวาระการประชุม โดยมีคาํชี4 แจงและเหตุผล
ประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที0ขอตามที0ระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุ้น หรือในเอกสาร
แนบวาระการประชุม  
       บริษทั  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยกาํหนดหลกัเกณฑ์การส่งคาํถามล่วงหน้าใหช้ดัเจน 
และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 
    บริษทั  ไดจ้ดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. เพื0อใหผู้ถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้และได ้

            กาํหนดใหมี้กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ในการประชุมผูถื้อหุน้บริษทัจดั 
ให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที0วาระนั4นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั4งกรรมการ บริษทัมีการใช้บตัร
ลงคะแนนเสียงในวาระที0สาํคญั เช่น การทาํรายการเกี0ยวโยง การทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ0 งสินทรัพย ์เป็นตน้ เพื0อ
ความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงัระหวา่งการประชุม  ประธานในที0ประชุมควรจดัสรรเวลาให้
เหมาะสมและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั4งคาํถามต่อที0ประชุมในเรื0องที0เกี0ยวขอ้งกบับริษทัได ้
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  บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุ้นใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน 
ของแต่ละวาระในการประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ในวนัทาํการถดัไปบน  website ของตลาดหลกัทรัพย ์และบริษทั   
  ในปี 2560    บริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัที0 10  เมษายน  2560    มีกรรมการ 8 ท่าน   เขา้ร่วมประชุม   

โดยทางบริษทัมอบให้บริษทัศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย)  จาํกดั    ซึ0 งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทัเป็นผูจ้ดัส่ง
หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 14 วนั ประธานในที0ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิ
เท่ากนัในการตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทั,  สอบถาม   และแสดงความคิดเห็น  ซึ0 งไดล้งบนัทึกไวใ้นรายงานการ
ประชุม 

            2.   หมวดการปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 
    บริษทัให้ความสําคญักบัผูถื้อหุ้นและส่งเสริมความเท่าเทียมกนัของผูถ้ือหุน้ ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นราย
ยอ่ย ผูถื้อหุน้ต่างชาติ และ นกัลงทุนสถาบนั โดยบริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัไวด้งันี4  
    บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื0อบุคคลเพื0อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการรวมถึงเสนอเพิ0มวาระการ
ประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ในเวลาอนัสมควร  
    บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นที0ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผูอ้ื0น

ประชุมและออกเสียงลงมติแทน  
               บริษทักาํหนดใหก้รรมการบริษทัและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเกี0ยวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้กี0ยวขอ้ง เพื0อให ้

คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษทัที0อาจมีความขัดแยง้ของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื0อ
ประโยชน์ของบริษทัโดยรวม ทั4งนี4  กรรมการและผูบ้ริหารที0มีส่วนไดเ้สียกบัธุรกรรมที0ทาํกบับริษทัไม่ควรมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจทาํธุรกรรมดงักล่าว  
      บริษทัไดก้าํหนดนโยบายป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในที0มีผลต่อการซื4อขายหลกัทรัพย ์เพื0อเป็นมาตรการป้องกนักรณีที0
กรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายในเพื0อหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอื้0นในทางมิชอบ โดยห้ามกรรมการ ที0ปรึกษา 
ผูบ้ริหาร พนกังานพนกังานที0ล่วงรู้ถึงผลประกอบการของบริษทัไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และบุคคลที0เกี0ยวขอ้งซื4อขายหุน้
ของบริษทัในช่วงเวลา 60 วนัก่อนประกาศงบการเงินต่อสาธารณะชน  ในระหว่างปีที0ผ่านมากรรมการและผูบ้ริหารได้
ปฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัดไม่ปรากฎว่ามีการซื4อขายหุ้นในช่วงนั4นเลย  รวมทั4งห้ามไม่ให้ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานที0
ไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน  เปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที0ไม่มีหนา้ที0เกี0ยวขอ้งตามรายละเอียดที0ไดเ้ปิดเผยไว้
ในหวัขอ้การดูแลเรื0องการใชข้อ้มูลภายใน 

            3.    หมวดบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
      บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั4งภายในและภายนอก  บริษทัจะไม่กระทาํการใดๆที0เป็นการละเมิด
สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงยดึถือแนวปฎิบติัที0ก่อใหเ้กิดความเสมอภาคต่อทุกฝ่าย โดยกาํหนดบทบาทของบริษทัต่อผูมี้ส่วน
ไดเ้สียดงันี4  
ลกูคา้              บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการใหบ้ริการที0ดี เพื0อใหล้กูคา้มีความพงึพอใจและเชื0อมั0นในการใหบ้ริการ 
             ของบริษทัควบคู่ไปกบัการพฒันาผลิตภณัฑที์0มีคุณภาพ ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ เพื0อให้ 
   ลกูคา้มีความพึงพอใจสูงสุด 
คู่คา้   บริษทัดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ปฏิบติัต่อคู่คา้ทุกรายดว้ยความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั และ

ปฏิบติัตามเงื0อนไขทางการคา้ และสัญญาระหวา่งกนัอยา่งเคร่งครัด บริษทัให้ความสาํคญัอย่างยิ0งใน
การคดัเลือกคู่คา้ที0เหมาะสม โดยตระหนกัถึงความสาํคญัในการมีคู่คา้ที0จริยธรรม ความเป็นมืออาชีพ 
ควบคู่ไปกบัการมีชื0อเสียงที0ดี  

ผูถื้อหุ้น             บริษทัมุ่งมั0นที0จะดาํเนินงานใหมี้ผลประกอบการที0ดี อนัจะนาํไปสู่ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ เพื0อสร้าง 
   ความพึงพอใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  
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พนกังาน            บริษทัถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรที0มีค่าอยา่งยิ0ง จึงมีการส่งเสริมและให้โอกาสพนกังานไดรั้บ
การพฒันาอย่างสมํ0าเสมอ  เพื0อให้มีความพร้อมที0จะกา้วไปข้างหน้ากบับริษทั  และมีนโยบายใน
การใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการที0เหมาะสม และสามารถเทียบเคียงไดก้บัธุรกิจเดียวกนั  

คู่แข่ง              บริษทัยดึมั0นในการแข่งขนัทางธุรกิจดว้ยจริยธรรม โดยไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบั 
   ทางการคา้ของคู่แข่งโดยวธีิฉอ้ฉล โดยเนน้การปฏิบติัภายใตก้ติกาการแข่งขนัที0ดี ไม่แสวงหา 
   ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวธีิที0ไม่เหมาะสม ไม่ทาํลายชื0อเสียงของคูแ่ข่งดว้ยการกล่าวหา 
   ในทางร้าย  
เจา้หนี4                   บริษทัยดึมั0นในการปฏิบติัเรื0องการชาํระหนี4ตามกาํหนดเวลาและสญัญาระหวา่งกนัโดยเคร่งครัด 
   โดยจะปฏิบตัิต่อเจา้หนี4 ทุกรายอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม  โดยเฉพาะเรื0องเงื0อนไขการคํ4าประกนั  
   การบริหารเงินทุน  กรณีที0 ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื0อนไขที0ตกลงกนัไวไ้ด ้จนเป็นเหตุทาํให้ผดินดั 
   ชาํระหนี4   บริษทัจะรีบแจง้ให้เจา้หนี4ทราบล่วงหนา้โดยไม่ปกปิดขอ้เทจ็จริงเพื0อร่วมกนัพิจารณาหา 
   แนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นธรรมและสมเหตุสมผล รวมถึงการบริหารจดัการเงินทุนใหมี้ 
   โครงสร้างที0เหมาะสม เพื0อรักษาความเชื0อมั0นต่อเจา้หนี4  
ลกูหนี4               บริษทัยดึมั0นในการปฎิบติัตามสัญญาระหวา่งกนัอยา่งเคร่งครัด กรณีที0ลกูหนี4 มีเหตุที0ไม่สามารถ 
   ปฏิบติัตามเงื0อนไขที0ตกลงกนัไวไ้ด ้จนเป็นเหตุใหต้อ้งผดินดัชาํระหนี4  บริษทัจะเขา้เจรจาเพื0อหา 
   แนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
สงัคมและ           บริษทัตระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อสงัคม จึงมุ่งมั0นใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือและเขา้ร่วม 
   กิจกรรม 
สิ0งแวดลอ้ม         ต่างๆ ที0เป็นประโยชนต่์อสงัคมและชุมชนอยา่งสมํ0าเสมอ 
สิทธิมนุษยชน     บริษทัยดึมั0นในหลกัสิทธิมนุษยชน จึงกาํหนดนโยบายเกี0ยวกบัสิทธิมนุษยชน โดยใหพ้นกังานทุก 
   คน มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกนัในการปฏิบติังาน ตลอดจนความกา้วหนา้ใน 
   อาชีพการงาน ภายใตข้อ้บงัคบัการทาํงานของบริษทั และจะใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่พนกังาน เพื0อ 
   นาํหลกัสิทธิมนุษยชนไปปรับใชใ้นการปฏิบตัิงานทรัพยสิ์นทางปัญญา บริษทัปฏิบติัตามกฎหมาย 
   เกี0ยวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา และมีนโยบายไม่สนบัสนุนการดาํเนินการที0มีลกัษณะเป็นการละเมิด 
   ทรัพยสิ์นทางปัญญาทุกประเภท โดยพนกังานทุกคนมีหนา้ที0ตอ้งปกป้องรักษาความลบัอนัเกี0ยวกบั 
   ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั ไม่วา่จะเป็น ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัระบบคอมพิวเตอร์ จนถึงคู่มือ 

การปฏิบติังาน และอื0นๆ ที0พนกังานไดส้ร้างสรรคขึ์4นในระหว่างการปฏิบตัิงานโดยไดรั้บมอบหมาย 
จากบริษทั ในขณะเดียวกนัพนกังานทุกคนตอ้งไม่นาํทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้0นไปใชโ้ดยไม่ได ้
รับอนุญาตจากเจา้ของผลงาน 

         การต่อตา้นทุจริต     บริษทัไดก้าํหนดนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบติัเพื0อต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั0น ที0ไดรั้บความ 
    เห็นชอบจากทุจริตคอร์รัปชั0น  คณะกรรมการ และไดเ้ผยแพร่ใหพ้นกังาน คูค่า้ และบุคคล 
    ทั0วไป ทราบ เพื0อปฎิบติัตามโดยเคร่งครัด 

4.  หมวดการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
        คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินของบริษทั    งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ4นตามมาตรฐาน 
การบญัชีที0รับรองทั0วไปในประเทศไทย       โดยใชน้โยบายบญัชีที0เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสมํ0าเสมอ และใช้
ดุลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที0ดีในการจดัทาํ     รวมทั4งการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 
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        คณะกรรมการได้จดัให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน     เพื0อให้มั0นใจว่าการบนัทึกข้อมูลทางบญัชี มี
ความถกูตอ้งครบถว้น    พร้อมทั4งแต่งตั4งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ0งประกอบดว้ย     กรรมการที0ไม่เป็นผูบ้ริหาร
เป็นผูดู้แลรับผิดชอบรายงานทางการเงิน     และระบบควบคุมภายในโดยได้แสดงรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไวใ้นรายงานประจาํปี 
          บริษัทได้กาํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรม  และสูงเพยีงพอที0จะรักษากรรมการที0มีคุณสมบติัที0ตอ้งการ   ซึ0 งไดผ้า่นการอนุมติัจากที0ประชุมผูถื้อ
หุน้แลว้   ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที0คณะกรรมการบริษทักาํหนด     ซึ0 งเกี0ยวกบั
ผลการดาํเนินงานของบริษทัและของผูบ้ริหารแต่ละท่านค่าตอบแทนที0เป็นตวัเงินไดร้ะบุรายละเอียดไวใ้นหน้าที0 
28 แต่ไม่ไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการที0เป็นผูบ้ริหารในส่วนที0ไดรั้บจากการเป็นกรรมการบริษทัอื0น  เพราะ
ไม่ใช่ขอ้มูลของบริษทั 
          คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงขอ้มูลของบริษทัว่ามีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ของบริษทัจึงไดเ้นน้และถือปฏิบติักบัฝ่ายบริหารในการเปิดเผยขอ้มูลที0ครบถว้นและเชื0อถือได ้    

 5.  หมวดความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
    คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีความเป็น
อิสระในการตดัสินใจเพื0อประโยชน์สูงสุดและผูถื้อหุน้โดยรวม 
          คณะกรรมการของบริษทัมีจาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการที0เป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน, กรรมการที0
กรรมการอิสระ 5 ท่าน ส่วนประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพย ์ ไม่มี
ความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการเพื0อเป็นการแบ่งแยกหนา้ที0ใน
การกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล และการบริหารงานประจาํ  โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั  ประกอบดว้ย
กรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
จดัการความเสี0ยง   ซึ0งมีการกาํหนดสมาชิกและหนา้ที0ความรับผดิชอบไวใ้นรายละเอียดหนา้  17 ถึง 24 
           คณะกรรมการแต่ละชุดมีการจดัประชุมตามจาํนวนครั4 งที0ไดก้าํหนดไว ้ โดยมีการกาํหนดวาระชดัเจน
ลว่งหนา้และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ  เลขานุการของคณะกรรมการแต่ละคณะไดจ้ดั
หนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม  และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้  7 วนั เพื0อให้
คณะกรรมการไดศ้ึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะไดมี้การจดบนัทึกการ
ประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร  พร้อมจดัเกบ็รายงานการประชุมที0ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการ 
 
          บริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในทั4งในระดบับริหาร และการปฏิบติังานจึงไดก้าํหนดหนา้ที0 
อาํนาจการดาํเนินการของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร   มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของ
บริษทัใหเ้กิดประโยชน์ และการแบ่งแยกหน้าที0ของผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมรวมทั4งประเมินผลออกจากกนั 
เพื0อใหเ้กิดการตรวจสอบระหว่างกนัอยา่งชดัเจน   บริษทัมีฝ่ายตรวจสอบภายใน   ทาํหนา้ที0ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน
หลกัและกิจกรรมทางการเงินของบริษทัวา่ไดด้าํเนินการตามแนวทางที0กาํหนดไว ้  รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติัตาม
กฎหมายและขอ้กาํหนดที0เกี0ยวขอ้งกบับริษทั (Compliance Control)  คณะกรรมการไดก้าํหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื0อใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ที0ตรวจสอบไดอ้ยา่งเตม็ที0 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย 
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษทั ไดท้าํการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั 

โดยแบ่งหวัขอ้การประเมินออกเป็น 6 หมวด ไดแ้ก่ หมวดโครงสร้างและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ หมวด 
บทบาท หนา้ที0 และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ หมวดการประชุมคณะกรรมการ หมวดการทาํหนา้ที0ของ 
กรรมการ หมวดความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และหมวดการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร  
สาํหรับวิธีการประเมินไดใ้หก้รรมการแต่ละทา่นใหค้ะแนนแต่ละหวัขอ้โดยอิสระ แลว้นาํคะแนนการประเมิน 
แต่ละหวัขอ้ของกรรมการทุกทา่นมารวมกนัแลว้หารดว้ยจาํนวนกรรมการ ผลการประเมินทุกหมวดไดค้ะแนน 
โดยเฉลี0ย 3.65  คะแนน จากคะแนนเตม็ 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.25 
รวมถึงไดท้าํการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายคณะ โดยแบ่งหวัขอ้การประเมินเป็น 3 หมวด  
ไดแ้ก่  หมวดโครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ หมวดการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย และ  
บทบาท หนา้ที0 และความรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยใชก้ารประเมินรูปแบบเดียวกบัการประเมิน 
ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษทั ผลการประเมินทุกหมวด มีดงันี4  
- คณะกรรมการตรวจสอบ ไดค้ะแนนโดยเฉลี0ย 3.62 คะแนน จากคะแนนเตม็ 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.5 

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดค้ะแนนโดยเฉลี0ย 3.49คะแนน จากคะแนนเตม็ 4 คะแนน  

คิดเป็นร้อยละ 87.25 

- คณะกรรมการลงทุน ไดค้ะแนนโดยเฉลี0ย 3.95 คะแนน จากคะแนนเตม็ 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.75 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

คณะกรรมการบริษทั ไดท้าํการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ที0บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
โดยแบ่งหวัขอ้การประเมินออกเป็น 10 หมวด ไดแ้ก่ หมวดการวดัการปฏิบตัิงาน หมวดการกาํหนดกลยุทธ์ หมวด
การปฏิบัติและติดตามกลยุทธ์ หมวดการวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน หมวดความสัมพันธ์กับ
คณะกรรมการหมวดความสมัพนัธ์กบัภายนอก หมวดการบริหารงานและความสัมพนัธ์กบับุคลากร หมวดการสืบ
ทอดตาํแหน่ง หมวดความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ และหมวดคุณลกัษณะส่วนตวั สาํหรับวิธีการประเมินไดใ้ห้
กรรมการแต่ละท่านให้คะแนนแต่ละหัวขอ้โดยอิสระ แลว้นาํคะแนนการประเมินแต่ละหัวขอ้ของกรรมการทุก
ท่านมารวมกนัแลว้หารด้วยจาํนวนกรรมการ ผลการประเมินทุกหมวดไดค้ะแนนโดยเฉลี0ย  3.95  คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.25 
โดยหมวดที0 2 เรื0องการพฒันา CEO  คณะกรรมการมีความเห็นว่า จุดแข็งสําคญัที0 CEO ควรจะรักษาไวคื้อ ความ
เป็นผูน้าํและการมีวิสัยทศัน์  ส่วนประเด็นที0 CEO ควรไดรั้บการพฒันามากขึ4นในปีถดัไป คือ การเร่งรัดใหง้านที0
วางแผนไวไ้ดผ้ลและ ติดตามผลการปฏิบติัใหใ้กลชิ้ดขึ4น 
 

                     9.2   การสรรหาและแต่งตั4งกรรมการและผูบ้ริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ทาํหนา้ที0สรรหา
บุคคลเพื0อดาํรงตาํแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกบัลกัษณะขององคก์ร   พิจารณารายชื0อบุคคลที0ไดรั้บการเสนอชื0อ
และคดัเลือกบุคคลที0มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณสมบติัที0กาํหนดไว ้ตรวจสอบว่า บุคคลที0จะถูกเสนอชื0อนั4น
มีคุณสมบตัิตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการเสนอชื0อใหค้ณะกรรมการเพื0อพจิารณาและบรรจุชื0อ
ในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ เพื0อให้ผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั4งต่อไป รวมถึงไดรั้บมอบหมายให้พิจารณาสรรหา
ผูบ้ริหารระดบัสูง โดยเฉพาะกรรมการผูอ้าํนวยการ ดว้ย 
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  9.2.1 คุณสมบติักรรมการ และ กรรมการอิสระ 
  1. คุณสมบติัของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการที0มีความรู้ความเชี0ยวชาญ ประสบการณ์  ทกัษะที0หลากหลายเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั โดยไม่จาํกดัเพศ มีความเขา้ใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที0ความรับผิดชอบของกรรมการ และ
ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทั สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กบัการเป็นกรรมการบริษทั ไดอ้ยา่ง
เตม็ที0 

  2. คุณสมบติักรรมการอิสระ  
      กรรมการอิสระนอกจากจะตอ้งมีคุณสมบติัที0ครบถว้นของการเป็นกรรมการบริษทัแลว้ ยงัตอ้งมีณสมบติั 
                   เพิ0มเติมดงันี4  
  1)  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที0มีสิทธิออกเสียงทั4งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั 
    ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้องบริษทั ทั4งนี4  ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้0เกี0ยวขอ้งดว้ย 

2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที0มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจา้ง พนักงาน ที0ปรึกษาที0ได้เงินเดือนประจาํ หรือผูมี้ 
อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั4งนี4  
ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที0กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ   หรือที0ปรึกษาของส่วนราชการ
ซึ0งเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

       3) ไม่เป็นบุคคลที0มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที0เป็น บิดา 
            มารดา คู่สมรส พี0น้อง และบุตร รวมทั4งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 
   หรือบุคคลที0จะไดร้ับการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
               4)  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้ 
           อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที0อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั4งไม่ 
   เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที0มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้0มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ 
   บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ 
   ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักลา่ว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที0กระทาํ 
   เป็นปกติเพื0อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเกี0ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ  
   การให ้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค ํ4าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็น 
   หลกัประกนัหนี4 สิน รวมถึงพฤติการณ์อื0นทาํนองเดียวกนั ซึ0งเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคู่สญัญามีภาระหนี4 ที0ตอ้ง 
   ชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ0ง ตั4งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์0มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั4งแต่ 20 ลา้นบาทขึ4นไป 
   แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ0ากวา่ ทั4งนี4  การคาํนวณภาระหนี4ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการ 
   ที0เกี0ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที0เกี0ยวโยงกนั 
     โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี4ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนี4 ที0เกิดขึ4นในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัที0มี 
   ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
              5)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ 
   ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที0มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ0งมี 
   ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
   สงักดัอยูเ่วน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
              6)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซึ0งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที0ปรึกษากฎหมายหรือที0ปรึกษา 
   ทางการเงิน ซึ0งไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ 
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     หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที0มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วน 
   ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั4นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
               7)  ไม่เป็นกรรมการที0ไดรั้บการแต่งตั4งขึ4นเพื0อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
   ถือหุน้ซึ0งเป็นผูที้0เกี0ยวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
               8)  ไม่ประกอบกิจการที0มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที0มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
   หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที0มีนยัในห้างหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที0มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน  
   ที0ปรึกษาที0รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที0มีสิทธิออกเสียงทั4งหมดของบริษทั 
   อื0น ซึ0งประกอบกิจการที0มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที0มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
               9)  ไม่มีลกัษณะอื0นใดที0ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี0ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั    

3.คุณสมบติัคณะกรรมการตรวจสอบ  
  กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัดงันี4   
     1)  มีคุณสมบติัของกรรมการอิสระทุกขอ้ 

   2)  ไม่เป็นกรรมการที0ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทั 
        ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที0อาจมีความขดัแยง้ 

     3)  ไม่เป็นกรรมการของ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะที0เป็นบริษทัจดทะเบยีน  
   4)  กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที0จะสามารถทาํหนา้ที0สอบทาน 
        ความน่าเชื0อถือของงบการเงินได ้  

  9.2.2 กระบวนการสรรหากรรมการ และ กรรมการอิสระ  
 ในการแต่งตั4งกรรมการที0ออกจากตาํแหน่งเมื0อครบวาระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอ 
 รายชื0อบคุคลที0มีคุณสมบติัเหมาะสมดงักลา่วไปยงัคณะกรรมการบริษทั เพื0อพจิารณา ก่อนเสนอที0ประชุมผู ้ 
 ถือหุน้เพื0อพิจารณาแต่งตั4ง โดยบริษทัไดก้าํหนดกรอบการแต่งตั4งกรรมการไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ตามที0 
 ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหวัขอ้ โครงสร้างการจดัการ  

  สิทธิของผูถื้อหุน้รายยอ่ยในการแต่งตั4งกรรมการ 
 เพื0อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้รายยอ่ย เพื0อให้ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัจึงไดเ้ปิด   
โอกาสใหผู้ถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอชื0อบุคคลที0มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบติัที0เหมาะสม เพื0อรับการ
พิจารณาเลือกตั4งเป็นกรรมการล่วงหนา้ ซึ0งบริษทัไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุ้นทราบผา่นช่องทางการแจง้ขอ้มูลของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.thaivivat.co.th  โดยกาํหนดหลกัเกณฑก์าร
เสนอชื0อบุคคลเพื0อรับการพิจารณาเลือกตั4งเป็นกรรมการ พร้อมแบบฟอร์มการเสนอชื0อกรรมการแสดงไวบ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย  

  9.2.3 กระบวนการสรรหาผูบ้ริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทาํหนา้ที0จดัใหมี้ 
กระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั
อยา่งมีประสิทธิผล โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั4งกรรมการผูอ้าํนวยการและประธาน
เจา้หน้าที0บริหาร เพื0อรับผิดชอบในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการ  
บริษทัสาํหรับการแต่งตั4งผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานตามโครงสร้างองคก์รใหเ้ป็นหนา้ที0คดัเลือกและ
แต่งตั4งโดยกรรมการผูอ้าํนวยการและประธานเจา้หนา้ที0บริหารต่อไป  

               9.3   การดูแลเรื0องการใชข้อ้มูลภายใน 
     บริษทัมีมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน โดยกาํหนดนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในที0มีผลต่อ 
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           การซื4อขายหลกัทรัพย ์ซึ0งมีขอ้กาํหนดดงันี4  
  1. หา้มกรรมการ ที0ปรึกษา ผูบ้ริหาร และ พนกังานใชช้อ้มูลภายใน เพื0อประโยชน์ในการซื4อขาย
หลกัทรัพย ์เนื0องจากการใชข้อ้มูลภายในเพื0อการซื4อขายหลกัทรัพย ์เป็นการกระทาํที0ผดิกฎหมายและขดัต่อ
หลกัการเรื0องการขดัแยง้ในผลประโยชน์ เป็นการกระทาํที0ไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้รายอื0น รวมถึงหา้มเปิดเผย
ขอ้มูลภายในแก่บคุคลภายนอก หรือบุคคลที0ไม่มีหนา้ที0เกี0ยวขอ้งดว้ย 
 2. กรรมการ ที0ปรึกษา ผูบ้ริหาร และ พนกังานตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที0เกี0ยวขอ้งกบั
การใชข้อ้มูลภายในอยา่งเคร่งครัด ซึ0งรวมถึงกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ กฎเกณฑ์
อื0นๆ ที0เกี0ยวขอ้ง 
 3. หา้มกรรมการ ที0ปรึกษา ผูบ้ริหาร พนกังานที0ล่วงรู้ถึงผลประกอบการของบริษทัไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม และบุคคลที0เกี0ยวขอ้งซื4อขายหุ้นของบริษทัในช่วงเวลา 60 วนัก่อนประกาศงบการเงินต่อสาธารณะชน 
          4. กรรมการ ที0ปรึกษา ผูบ้ริหาร และ พนกังานตั4งแต่ระดบั ผูจ้ดัการฝ่ายขึ4นไป ที0ทาํการซื4อ หรือ ขาย
หุน้ของบริษทั จะตอ้งแจง้ใหแ้ผนกกฎหมายกฎระเบียบทราบถึงการซื4อขายนั4น ภายในวนัถดัไปนบัจากที0ได้
มีการซื4อขายนั4น เพื0อรายงานการซื4อขายต่อสาํนกังาน กลต.ต่อไป หรือดาํเนินการรายงานดว้ยตนเอง ภายใน 
3 วนัทาํการนบัจากวนัที0ไดม้า หรือจาํหน่ายไปในหุน้นั4น และจะมีการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์อง
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ ผูส้อบบญัชีให ้ที0ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั4 ง   สาํหรับปี 2560 บริษทั
ไดป้ฎิบติัตามระเบียบที0กาํหนดโดยเคร่งครัด 

 9.4    ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
                                 บริษทั  สาํนกังาน อีวาย จาํกดั   เป็นบริษทัที0มีชื0อเสียงและไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล        
                 ที0ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  และมีส่วนร่วม 
                 ในการใหค้วามคิดเห็นต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)     
                 ในการเริ0มใชก้ารกาํกบัเงินทุนตามระดบัความเสี0ยง  (RBC)   รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชี  
                 ใหก้บับริษทัประกนัวินาศภยัอีกหลายแห่ง ทั4งยงัไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชี 
                 กบับริษทั / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญห่รือผูที้0เกี0ยวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว ในรอบปี 2560 ทางบญัชีมีค่า 

    ตอบแทนของผูส้อบบญัชีจาํนวนเงินรวม 2,320,000.- บาท ตามรายละเอียดดงันี4  
1. ค่าสอบบญัชีประจาํปี     890,000.-  บาท 
2. ค่าสอบทานบญัชี 3 ไตรมาส    510,000.- บาท 
3. ค่าสอบทานรายงาน RBC ไตรมาส 2    160,000.- บาท 
4. ค่าตรวจสอบรายงาน RBC ประจาํปี     370,000.- บาท 
5. ค่าสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวม 320,000.- บาท 
6. ค่าสอบทานขอ้มูลอื0น     70,000.-  บาท 
ค่าบริการอื0นๆ   ไม่มี    
 

   การปฏิบัติตามนโยบายการกาํกับดูแลกจิการที�ดี  
          ในปี 2560 บริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั ที0กาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที0ดีของบริษทั 
โดยรายละเอียดไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทั www.thaivivat.co.th        
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    10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการ (Corporate Social 

Responsibility Report) ประจาํปี 2560 เพื0อแสดงถึงนโยบาย กลยทุธ์ กระบวนการคิด และการดาํเนินงานในฐานะสถาบนัการเงิน
หนึ0งที0มีส่วนในการพฒันาสงัคมไทยในดา้นความมั0นคงทางการเงินสาํหรับประชาชนคนไทยและธุรกิจไทย ผา่นการดาํเนินงาน
ทางธุรกรรมทางการประกนัภยัของบริษทั รวมถึงเปิดเผยผลจากการดาํเนินงานที0มีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไม่เพียงดา้นการเงิน 
แต่ในประเดน็ดา้นสงัคมและสิ0งแวดลอ้มดว้ยโดยบริษทัมีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรมและการจดัการที0ดี 
นึงถึงความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิ0งเเวดลอ้มจึงไดด้าํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมทั4งในกระบวนการทาํงาน (CSR-
in-process) และนอกกระบวนการทาํงาน (CSR-after-process) อยา่งต่อเนื0อง 
 
แนวทางการจัดทํารายงาน 
 เนื4อหาของรายงานฉบบันี4 คลอบคลุมการดาํเนินงานในปี 2560โดยมีขอบเขตครอบคลุมเฉพาะการปฏิบติังานใน
สาํนักงานใหญ่อนัเป็นสถานที0หลกัในการวางนโยบาย กลยุทธ์ และดาํเนินงานโดยรวมของบริษทั ในประเด็นทางเศรษฐกิจ 
สงัคมและสิ0งแวดลอ้ม ตลอดจนแสดงขอ้มูลการดาํเนินงานภายในตามแนวทาง CSR ที0เกี0ยวขอ้ง  

บริษทัฯ ตระหนกัถึงขอ้จาํกดัและความพร้อมของการแสดงขอ้มูล อยา่งไรกต็ามรายงานฉบบันี4 ไดน้าํแนวทางการจดัทาํ
รายงานความรับผดิชอบต่อสงัคมของกิจการ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มาใชเ้พื0ออา้งอิงเป็นกรอบการจดัทาํรายงาน
ฉบบันี4  เพื0อใหต้รงตามมาตรฐานของบริษทัมหาชนที0จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซึ0งบริษทัไดเ้ขา้ร่วมจดทะเบียนมาตั4งแต่ 
ปี พ.ศ. 2536 
 
การคดัเลอืกเนืGอหาเพื�อการรายงาน 

บริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาประเดน็ความรับผิดชอบต่อสงัคม ผา่นลกัษณะการประกอบธุรกิจคือ การประกนัวินาศภยัที0
ประชาชนใหค้วามไวว้างใจเลือกใชบ้ริการมากที0สุดโดยกาํหนดวสิยัทศัน์ ที0จะเป็นหลกัประกนัที0มั0นคงสาํหรับคนไทย ซึ0งมี 
พนัธกิจในการดาํเนินธุรกิจดงันี4   

1. พฒันาองคก์รใหมี้ฐานะการเงินที0แขง็แกร่งและบริหารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล 
2. พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความคุม้ค่า สามารถช่วยลดภาระความเสี0ยงภยั และบรรเทาความเสียหายของประชาชนได้

อยา่งเหมาะสม 
3. พฒันาการบริการใหไ้ดม้าตรฐานที0ดี ช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ และคู่คา้อยา่งเป็นธรรม 
       เพื0อเป็นส่วนสาํคญัในการกาํหนดผลการดาํเนินธุรกิจในทางเศรษฐกิจ สงัคม สิ0งแวดลอ้ม ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
       ในระดบัต่างๆ  
 
 
นอกจากนี4ตั4งแต่ปี 2558 บริษทัฯ ไดส้ร้างคุณค่าร่วมของบริษทัฯ เพิ0มเติมจากวิสัยทศัน์และพนัธกิจเพื0อเป็นแนวทางใน

การดาํเนินงานตั4งแต่ระดบันโยบายถึงปฏิบติัการ ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั ช่วยใหว้สิยัทศัน์และพนัธกิจขององค์กรไดเ้กิดผล
ปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม ทั4งยงัสร้างสาํนึกร่วมใหแ้ก่บุคลากรในองค์กรใหเ้ป็นอนัหนึ0งอนัเดียวกนัคือ 
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Trusted   
ความเป็นมืออาชีพที0สร้างความไวว้างใจให้กบัลูกคา้ 

1.การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
2.การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั0น 
3.การเปิดเผยขอ้มูลและรายงาน 

Progressive  
ไม่หยดุพฒันาสินคา้และบริการ ที0เขา้ถึงทุกความตอ้งการ 

4.ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค  
5.การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการที0ช่วยพฒันาคุณภาพชีวติและ
สงัคม Innovative 

นวตักรรมสมยัใหม่ที0สร้างความเป็นเลิศในการใหบ้ริการ 
Togetherness  
ความเห็นอกเห็นใจในการดูแลกนัและกนัดุจดงัครอบครัว 

6.การดูแลพนกังาน 
7.การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 
8.การจดัการสิ0งแวดลอ้ม 

 
เพื0อจดัลาํดบัความสาํคญัของประเดน็ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ บริษทัฯไดน้าํความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียเขา้มาร่วมพิจารณา 
 

สาํ
คญั

ต่อ
ผูม้ี

ส่ว
นไ

ดส้่
วน

เสี
ย 

สาํคญั
มาก 

 1.การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
   และการกาํกบัดูแลกิจการที0ดี 
2.การต่อตา้นทุจริต 
3.การเปิดเผยขอ้มูลและรายงาน 
4.ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค  
5.การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 

สาํคญั 7.การพฒันาสงัคมและชุมชน 
8.การใชท้รัพยากร (การจดัการสิ0งแวดลอ้ม) 
 

6.การดูแลพนกังาน (การปฏิบตัิต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม) 

สาํคญั สาํคญัมาก 

สาํคญัต่อ บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 
 
การมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ผูมี้ส่วน
ไดส่้วน
เสีย 

ความคาดหวงั แนวปฏิบติั ช่องทางการติดต่อ 

ลกูคา้ - ผลิตภณัฑที์0ชดัเจน คุม้ครอง
ตรงตามความตอ้งการ เป็นที0
เขา้ใจได ้
- บริการก่อนและหลงัการขาย
ที0ดี 

- การส่งเสริมการขาย 
- ใหบ้ริการก่อนและหลงัการขายที0ดี 
- ความคุม้ครองเป็นไปตามกรมธรรม ์
- พฒันาผลิตภณัฑที์0มีคุณภาพ ตรงกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

- การสาํรวจความพึงพอใจ 
- มีช่องทางรับความคิดเห็น 
-สาํนกังานใหญ่ และสาขา 
- ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ์ โทร 02 695 0777 
- ฝ่ายรับแจง้อุบติัเหตุ โทร 02 695 0700  
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ผูมี้ส่วน
ไดส่้วน
เสีย 

ความคาดหวงั แนวปฏิบติั ช่องทางการติดต่อ 

- บริการสินไหมที0เป็นธรรม 
- บริษทัประกนัที0มั0นคง 
สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ไดเ้มื0อเกิดเหตุ 

- ให้บริการสินไหมอยา่งเป็นธรรม ถกูตอ้งและรวดเร็ว 
- บริหารความเสี0ยงดา้นการประกนัภยัตามหลกัเกณฑ์
ของ คปภ. 

- Website:thaivivat.co.th 
- Facebook: 
www.facebook.com/thaivivat 

คู่คา้ - การปฏิบติัตามขอ้ตกลง
ทางการคา้ 
- การเพิ0มปริมาณ/มูลค่าของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

- ดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม  
- ปฏิบตัิต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั  
- ปฏิบตัิตามเงื0อนไขทางการคา้ และสญัญาระหวา่งกนั
อยา่งเคร่งครัด  
- คดัเลือกคู่คา้ที0เหมาะสมมีจริยธรรม ความเป็นมืออาชีพ 
ชื0อเสียงที0ดี 
- มีกระบวนการจดัซื4อจดัจา้งที0ชดัเจน 

- นโยบาย จรรยาบรรณในการดาํเนิน
ธุรกิจ 
- การเยี0ยมชมและตรวจประเมิน 
- Website:thaivivat.co.th 

พนกังาน - ค่าตอบแทนที0เป็นธรรม 
- การปฏิบติัตามจริยธรรมดา้น
แรงงาน 
- ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์น 
- โอกาสในการพฒันาความรู้
และกา้วหนา้ตามสาขาวชิาชีพ 
- สมดุลระหว่างชีวติและ 
การทาํงาน 

- ส่งเสริม ใหก้ารฝึกอบรมทกัษะและความรู้ 
- นโยบายในการใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการที0
เหมาะสม เทียบเคียงไดก้บัธุรกิจเดียวกนั 
- ความมั0นคงและโอกาสในการเจริญเติบโตในหนา้ที0 
- สภาพแวดลอ้มในการทาํงานที0ดี ปลอดภยั 
- กิจกรรมสร้างความผกูพนักบัองคก์ร 

- การใหข้อ้มูลดา้นสวสัดิการแก่
พนกังาน 
- แบบสาํรวจความพึงพอใจ 
- การประชุมตามสายงาน 
- หน่วยงานรับเรื0องร้องเรียน ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล  
- ร้องเรียนโดยตรงต่อผูบ้ริหาร 
- E-mail: hrdept@thaivivat.co.th 

ผูถื้อหุ้น - ผลการดาํเนินงานทางธุรกิจ
เติบโต 
- การกาํกบัดูแลกิจการที0ดี 
- สิทธิและความเท่าเทยีมของผู้
ถือหุ้น 
- การป้องกนัการทุจริต
คอรัปชั0น 
- การเขา้ถึงขอ้มูลที0ถูกตอ้ง 

- สร้างผลตอบแทนต่อเนื0องในระยะยาว 
- ดาํเนินธุรกิจตามธรรมภิบาล และหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการที0ดี 
- เผยแพร่รายงานต่างๆ ตามกาํหนดเวลาและขอ้บงัคบั
ของตลาดหลกัทรัพย ์
 

- รายงานประจาํปี 
- การประชุมผูถื้อหุน้ 
- ติดต่อฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์
โทร 1231 ต่อ 5938  
- E-mail: nantawan_aru@thaivivat.co.th 
-Website:thaivivat.co.th/th/investor_ 
contact.php 

คู่แข่ง - การแข่งขนัทางธุรกิจอยา่งมี
จริยธรรม 

- แข่งขนัทางธุรกิจดว้ยจริยธรรม  
- ไม่แสวงหาความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวธีิที0ไม่
เหมาะสม  
- ไม่ทาํลายชื0อเสียงของคู่แขง่ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 

- Website:thaivivat.co.th 

เจา้หนี4  - การชาํระหนี4ตรงตามเวลา 
 

- ชาํระหนี4ตามกาํหนดเวลาและสัญญาระหว่างกนัโดย
เคร่งครัด 

- ติดต่อฝ่ายการเงิน โทร 1231 
- Website:thaivivat.co.th 
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ผูมี้ส่วน
ไดส่้วน
เสีย 

ความคาดหวงั แนวปฏิบติั ช่องทางการติดต่อ 

- การปฏิบติัตามขอ้กาํหนด
เงื0อนไข 

- ปฏิบตัิตามเงื0อนไขการคํ4าประกนั และการบริหาร
เงินทุน 
- กรณีที0ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื0อนไขที0ตกลงกนัไวไ้ด ้
จนเป็นเหตุทาํให้ผิดนดัชาํระหนี4  บริษทัจะรีบแจง้ให้
เจา้หนี4ทราบล่วงหนา้โดยไม่ปกปิดขอ้เทจ็จริงเพื0อ
ร่วมกนัแกไ้ขปัญหา  
- บริหารจดัการเงินทุนใหมี้โครงสร้างที0เหมาะสม เพื0อ
รักษาความเชื0อมั0นต่อเจา้หนี4  

 

ลกูหนี4  - การปฏิบติัตามขอ้กาํหนด
เงื0อนไข 
- ดอกเบี4ยเป็นไปตามกฎหมาย
กาํหนด 

- ปฎิบตัิตามสญัญาระหวา่งกนัอยา่งเคร่งครัด  
- กรณีที0ลกูหนี4 มีเหตุที0ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื0อนไขที0
ตกลงกนัไวไ้ด ้จนเป็นเหตุใหต้อ้งผดินดัชาํระหนี4  บริษทั
จะเขา้เจรจาเพื0อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นธรรม
และสมเหตุสมผล 

- ติดต่อฝ่ายการเงิน โทร 1231 
- Website:thaivivat.co.th 

สงัคมและ
สิ0งแวดลอ้ม 

- ดาํเนินธุรกิจดว้ยความ
รับผิดชอบ 
- การพฒันาชุมชน 
- การปฏิบติัตามกฏหมาย  
- การใหค้วามร่วมมือใน
โครงการตา่งๆ ของรัฐ 

- ตระหนกัถึงและรับผดิชอบต่อผลกระทบของธุรกิจ ต่อ
สงัคม ทั4งดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและสิ0งแวดลอ้ม 
- ดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที0ดี และใต้
ความควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐต่างๆ  
- ใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือและเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ที0เป็นประโยชนต่์อสงัคมและชุมชน 

- ติดต่อบริษทัฯ  โทร 1231 
- Website:thaivivat.co.th 
- ติดต่อสาํนกัเลขานุการบริษทั  

 
 

 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

 

นโยบาย แนวปฏิบัติ และการดําเนินงาน 
ดา้นการบริหารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล เพื0อการดาํเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้งโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้บริษทัไดป้ฏิบติั

ตามหลกักาํกบัดูแลกิจการที0ดี โดยบริษทัไดจ้ดัตั4งหน่วยงานในการกาํกบัดูแล เพื0อให้การดาํเนินการต่างๆ ภายในบริษทัเป็นไปอยา่ง
ถูกต้องตามกฎระเบียบต่างๆ และข้อบงัคับตามกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) และส่วนงานกํากับดูแลอื0นๆ ที0 เกี0ยวข้อง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 

บริษทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ คาํนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบและมีความซื0อสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ
ประกนั ดว้ยการรักษาผลประโยชน์ร่วมกบัผูที้0เกี0ยวขอ้ง ซึ0งไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมขณะประกอบธุรกิจ โดยการปฎิบติัตาม
กฎหมายและกติกาที0กาํหนดร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด มีจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับและจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที0ไม่
สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที0ดี 
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เมื0อวนัที0  18 ธนัวาคม 2560 บริษทัประกนัภยัไทยวิวฒัน์  จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัธุรกิจมีจรรยาบรรณและธรรมาภิ
บาล จากหอการคา้ไทยในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการคา้ไทย ประจาํปี 2560 (ไทยเท่ทาํดี วิถีย ั0งยืน) ที0ไดร้ับการ
ยกยอ่งและเชิญชูเกียรติ ให้เป็นภาคธุรกิจเอกชน ที0ประกอบการคา้ ด้วยหลกัธรรมาภิบาล โดยเฉพาะเรื0องความโปร่งใส และความ
ซื0อสตัยสุ์จริต มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

 
หน่วยงานที�เกี�ยวข้องกบัการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทัฯ มีหน่วยงาน Compliance ที0ขึ4นตรงกบัฝ่ายผลประโยชน์ เพื0อเป็น ศูนยก์ลางในการรวบรวม ติดตามขอ้มูลเกี0ยวกบั
กฎระเบียบภายนอกที0เกี0ยวขอ้ง และสื0อสาร ให้ความรู้ คาํปรึกษา เรื0องกฎระเบียบภายนอกดา้นการเป็นบริษทัประกนัวินาศภยัและ
บริษทัจดทะเบียน โดยแปลความและ/หรือสรุปเรียบเรียง เพื0อใหบุ้คคลและหน่วยงานต่างๆ ในบริษทั ดาํเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้งตาม
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ จากหน่วยงานภายนอกที0เกี0ยวขอ้งขา้งตน้ 

ทั4งนี4 บริษัทฯ ยงัมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระซึ0 งขึ4 นตรงต่อคณะกรรมการการตรวจสอบและ
คณะกรรมการของบริษทั เพื0อทาํหน้าที0ในการตรวจสอบ สอบทานกิจกรรมการดาํเนินงานต่างๆ ภายในบริษทั ให้คาํปรึกษา เสนอ
ขอ้คิดเห็นและคาํแนะนาํในการแกไ้ขปรับปรุงการดาํเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในส่วนของรายงานการกาํกบัดูแล
กิจการที0ดีนั4น ไดร้ายงานเอาไวแ้ลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2560 (แบบ 56-1) หวัขอ้ “การจดัการและการกาํกบัดูแล
กิจการ” และ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.thaivivat.co.th  

 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 

บริษทัประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนั ที0ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัและการพฒันาอย่างย ั0งยืนของประเทศ ทาํให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาํเนินธุรกิจเพิ0มสูงขึ4 น ประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานที0ต ํ0าลง ไม่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผูบ้ริโภค บริษทัจึงให้ความสําคญักบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัทุก
รูปแบบ โดยมองวา่การทุจริตคอร์รัปชนัไม่เพียงเป็นการกระทาํที0ผดิกฎหมายเท่านั4น แต่ยงัขดัต่อคุณธรรมและจริยธรรมที0ดีงาม เป็น
พฤติกรรมที0ไม่สามารถยอมรับได ้

ด้วยเห็นถึงความสําคัญของการต่อต้านการทุจริตและร่วมมือกนัเพื0อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกวา้งบริษทัมี
นโยบายและแนวปฏิบติัเพื0อต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั0น (Code of Conduct for Anti-Corruption) รวมถึงจะจดัให้มีการทบทวนและ
สอบทานความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการทาํงานเป็นระยะต่อเนื0องทุกปี สร้างความเชื0อมั0นว่าการดาํเนินงานเป็นไป
มาตรฐานการปฏิบติังานที0วางไวส่้วนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั0น จะมีการทบทวนนโยบายตามความจาํเป็นและเหมาะสม
ทุก 2 ปี หรือเมื0อมีการเปลี0ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ไดผ้า่นกระบวนการประเมินวา่มีนโยบายและมีแนวปฏิบติัป้องกนัการทุจริต
ภายในองค์กรครบถว้นตามเกณฑ์ที0คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Collective Action 
against Corruption)กาํหนด และไดก้ารรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ เมื0อวนัที0 18 ตุลาคม 2559 ทั4งนี4 โครงการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตถือเป็นโครงการระดบัชาติที0ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลและสํานกังานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการนี4  บริษทัไดใ้ห้ความร่วมมือกบัภาครัฐ ภาคประชาสังคมและสื0อมวลชน 
ในการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที0โปร่งใส ปราศจากการทุจริต และร่วมเป็นส่วนหนึ0งในการยกระดบัประเทศ 
 นอกจากนี4 ยงัมีการสื0อสารนโยบายและแนวปฏิบติัในการตา้นทุจริตคอร์รัปชั0นไปยงับุคลากรในองค์กรอยา่งต่อเนื0องผา่น
สื0อตา่งๆ และกิจกรรมการอบรมพฒันาบุคลากรภายในองคก์ร รวมถึงสื0อสารใหก้บัคู่คา้และหน่วยงานภายนอก ผา่นการออกหนงัสือ
ขอความร่วมมืองดรับของขวญัทุกประเภทพร้อมกาํหนดนโยบาย การรับเรื0องร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) และการ
ตรวจสอบ โดยมีช่องทางแจง้เบาะแสหรือร้องเรียน ดงันี4  
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จดหมาย    นนัทวนั อรุณพิริยะกุล  แผนก Compliance 
   บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์   Nantawan_aru@thaivivat.co.th 
โทรศพัท ์   1231 ต่อ 5938 

ในส่วนของกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส รายละเอียดปรากฎตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั0นซึ0งไดเ้ปิดเผย
ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
 
 
การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน 
ดว้ยตระหนกัดีว่าขอ้มูลของบริษทัมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงไดเ้นน้ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลสาํคญั
เกี0ยวขอ้งกบับริษทั รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบติั ที0ครบถว้นและเชื0อถือไดต่้อสาธารณชน ทั4งที0เป็นขอ้มูลทางการเงินและ
ขอ้มูลที0ไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัดูแลและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั(คปภ.) เรื0องหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื0อนไขในการเปิดเผยขอ้มูลเกี0ยวกบัฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2551อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ตามเวลา เพื0อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ 
อยา่งเท่าเทียม นอกจากจะเปิดเผยขอ้มูลสู่องคก์รและหน่วยงานกาํกบัดูแลต่างๆ แลว้ ประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียยงัสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ที0มีการเผยแพร่แลว้ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
 
ขอ้มูลที0บริษทัมีการเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต ์www.thaivivat.co.th 

• ขอ้บงัคบับริษทั 
• คู่มือการปฏิบติัและหลกัการกาํกบักิจการที0ดี 
• จริยธรรมทางธุรกิจ 
• ขอ้มูลสาํคญัทางการเงิน รวมถึงงบการเงินรายปี และ รายไตรมาส  
• แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1)  
• รายงานประจาํปี  
• รายงานความรับผดิชอบต่อสงัคม 
• หนงัสือและรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
• นโยบายว่าดว้ยการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั0น 
• แนวปฏิบติัเพื0อต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั0น 
• หนงัสืองดรับของขวญัของกาํนลั 
• นโยบายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

  

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บริษทัฯ มีความมุ่งมั0นที0จะสร้างความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์และความมั0นใจในบริการให้กับผูเ้อาประกัน ด้วยความ

รับผิดชอบต่อผูเ้อาประกนั ใหไ้ดรั้บบริการที0ดี มีคุณภาพ ในระดบัราคาที0เหมาะสมตามกฎเกณฑ์กาํกบัของสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) กล่าวคือ แบบและขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยัจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
การกาํหนดอตัราเบี4ยประกนัภยั  และมีความหมายชัดเจน รวมทั4งการกาํหนดนิยามที0ใช้ให้ถกูตอ้งตามหลกัวิชาการเพื0อไม่ให้เกิด
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ปัญหาการตีความดา้นกฎหมายเมื0อเกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นอกจากนั4นยงัใชอ้ตัราเบี4ยประกนัภยัในอตัราที0เหมาะสม
และอยูใ่นอตัราที0นายทะเบียนใหค้วามเห็นชอบ 

นอกจากนี4 ยงัมีการพฒันาปรับปรุงแบบประกนัอย่างหลากหลายเพื0อให้เหมาะสมกบัความต้องการที0เปลี0ยนไปของ
สังคมไทย รวมถึงพฒันาปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื0องตามเทคโนโลยีที0เปลี0ยนไป เพื0อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการแก่ผูเ้อาประกนัภยั รวมถึงรักษาสมัพนัธภาพและความย ั0งยนืกบัลกูคา้อยา่งจริงจงั สมํ0าเสมอ  

 
ความสามารถในการชดใชสิ้นไหมทดแทนเมื0อเกิดเหตุ 
ความมั0นคงของบริษทัประกนัภัยมีความสําคัญอย่างยิ0งต่อความน่าเชื0อถือของผลิตภณัฑ์ประกนัภยั และมีผลกระทบ

โดยตรงกบัผู ้เอาประกันภัยและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในฐานะที0เป็นสถาบนัทางการเงิน โดยเฉพาะในด้าน
ความสามารถในการชดใชค้่าสินไหม บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) จึงตระหนักถึงการดาํรงสถานะทางการเงินตาม
กฎหมายที0เกี0ยวขอ้ง และตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล เช่น คปภ.ในปี 2560 ที0ผา่นมา บริษทัฯ มีสัดส่วนเงินกองทุนต่อ
เงินกองทุนที0ตอ้งดาํรงตามกฎหมายณ ไตรมาส 3 มากกวา่ 300%ถือเป็นรับประกนัถึงความสามารถในการรับประกนัภยัและชดใชค่้า
สินไหมแก่ประชาชนไดอ้ยา่งดี 

 
บริการดา้นสินไหมทดแทน 
บริษทัไดก้าํหนดนโยบายเกี0ยวกบัการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื0อใหก้ารบริการสินไหมเป็นไปโดยรวดเร็ว ทนัการ และ

สามารถช่วยเหลือประชาชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาจ่ายค่าสินไหมไม่เกิน 14 วนันบัจากวนัที0ตกลงค่าสินไหม เพื0อความ
รวดเร็ว สามารถตอบสนองผูเ้อาประกันได้ทนักับความต้องการ โดยบริษทัปฏิบติัตามเงื0อนไขและข้อตกลงที0มีต่อลูกค้าอย่าง
เคร่งครัด เพื0อไม่ใหเ้กิดการฟ้องร้องอนัจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั 

บริษทัไดน้าํเอานวตักรรมและระบบสารสนเทศใหม่ๆ เขา้มาปรับใชก้บังานบริการดา้นการประกนัภยั โดยไดใ้ชร้ะบบ E-
Claim มาพฒันาการใหบ้ริการดา้นจดัการสินไหมเตม็รูปแบบเพื0อเพิ0มประสิทธิภาพอาํนวยความสะดวกรวดเร็วให้กบัลูกคา้ที0ประสบ
เหตุเพิ0มศกัยภาพการให้บริการของพนักงานสํารวจอุบติัเหตุสามารถพิมพใ์บสั0งซ่อมได้ทนัที ณ จุดเกิดเหตุตลอด 24 ชั0วโมงทั0ว
ประเทศนอกจากนี4 บริษทัไดเ้ปิดสาขาเพื0อให้บริการสินไหมทั0วประเทศ 27  สาขา รวมถึงมีบริการแจง้ซ่อมสาํหรับผูเ้อาประกนัภยั

รถยนต ์ในศูนยบ์ริการรถยนตที์0ร่วมโครงการ เพื0อความสะดวกแก่ผูเ้อาประกันในการเรียกร้องค่าสินไหมและใหค้าํปรึกษาช่วยเหลือ
แก่ผูเ้อาประกนั  

 
Thaivivat Application 
ปี 2560 บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั )มหาชน (ไดเ้ปิดตวัฟังกช์นัเปิด-ปิดประกนัภยัรถยนตไ์ดอ้ตัโนมติั สาํหรับการ

ใชง้าน "ประกนัรถเติมเงิน "เพื0อเพิ0มความสะดวกใหก้บัลูกคา้ดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ โดยการนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่มาเชื0อมต่อกบั
สมาร์ทโฟนเพื0อให้ลูกค้าสามารถใช้งานประกันเปิด -ปิดได้อัตโนมัติโดยการเชื0อมต่ออุปกรณ์    “ TBeacon” ในรถยนต์ กับ 
ApplicationThaivivat หลงัจากเปิดตัว  “ประกนัรถเติมเงิน  ”เมื0อปี  2559  ซึ0 งยงัคงระบบการให้บริการด้านการประกนัครบวงจร
ออนไลน์บนโทรศพัทมื์อถือแก่ลกูคา้ผูเ้อาประกนัภยัที0สาํคญัไว ้เช◌่น บริการสายด่วนแจง้อุบติัเหตุ ที0สามารถติดต่อบริษทัไดท้นัที
โดยไม่ตอ้งกดหมายเลขโทรศพัท ์และสามารถระบุจุดเกิดเหตุอตัโนมติัดว้ย GPS ระบุที0ตั4งโรงพยาบาลและอู่ในสัญญาที0ใกลที้0สุด 
ชาํระค่าเบี4ยประกนัภยัเมื0อต่ออายกุรมธรรมภ์ยั ทั4งระบบปฏิบติัการ iOS และ Android 

 
การพฒันาผลิตภณัฑ ์”ประกนัรถเติมเงิน“ 
วนัที0 30  มีนาคม  2560บริษทัไดรั้บรางวลั  Thailand ICT Excellence Award 2017ในสาขา   Innovation Projects จาก

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทลัเพื0อเศรษฐกิจและสังคม ในงาน  “Thailand ICT Management Forum & Thailand ICT Excellence 
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Awards 2017  " ภายใตรู้ปแบบงาน  “Leading Digital Transformation: From Idea to Action” ซึ0 งรางวลัดงักล่าว สามารถยนืยนั
ความสําเร็จด้านผูน้าํนวตักรรมการประกันภยั ที0ตอบสนองความต้องการผูบ้ริโภคสมยัใหม่ได้เป็นอย่างดี จากนวตักรรมใหม่ 

"ประกนัรถเติมเงินไทยวิวฒัน์ "คิดค ◌่าเบี4ยประกนัตามนาทีที0ขบัจริง เลือกเปิด -ปิดประกนัได ้ผา่นแอพพลิเคชั0นบนสมาร์ทโฟน ถือ
เป็นนวตักรรมใหม่ของประกนัภยัรถยนต์ที0ทาํให้เกิดความคุม้ค่าต่อผูบ้ริโภคไดอ้ย่างสูงสุดซึ0 งไดเ้ปิดตวัอยา่งเป็นทางการไวใ้นปี 

2559  
 

พฒันาช่องทางซื4อและชาํระเบี4ยประกนัอยา่งหลากหลาย 
ในด้านการบริการ บริษทัได้พฒันาช่องทางการเข้าถึงผลิตภณัฑ์ประกันภยัและพฒันาคุณภาพการให้บริการทางการ

ประกนัภยัต่างๆ อยา่งสมํ0าเสมอ บริษทัไดพ้ฒันาช่องทางการซื4อประกนัให้หลากหลาย เพื0อผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก คือ 
ตวัแทนและโบรกเกอร์ เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินคา้ เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านสะดวกซื4อทั0วประเทศ และเวบ็ไซต ์thaivivat.co.th
ซึ0 งมีมาตรฐานความปลอดภยัดา้นการซื4อประกนัและชาํระเงินออนไลน์ที0กรมพฒันาธุรกิจการคา้ให้การรับรอง โดยผูเ้อาประกนั
สามารถเลือกชาํระเบี4ยประกนัไดห้ลากหลายวธีิ ทั4งบตัรเครดิต เคาน์เตอร์ธนาคาร และโมบายเพยเ์มนท ์
 
บริการอื0นๆ  
 

ศูนยล์กูคา้สมัพนัธ ์เพื0ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยจะมีพนกังานที0ชาํนาญงาน คอยให้คาํแนะนาํ ทาํ
ความเขา้ใจ แกไ้ขปัญหาเบื4องตน้และช่วยติดตามปัญหาต่างๆ ของผูเ้อาประกนัภยัใหไ้ดรั้บการดูแลแกไ้ขอยา่งถกูตอ้งและมี
ประสิทธิภาพ 

นอกจากนี4  ศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์ยงัเป็นหน่วยงานที0เก็บขอ้มูลในดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ในการบริการ ทั4งนี4
ขอ้มูลของปัญหาต่างๆ ที0ศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์พบ จะถูกนาํมาใช้เป็นพื4นฐานในการปรับปรุงการให้บริการและ
พฒันาการทาํงานของบริษทั 
สามารถติดต่อ ศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์ ทางโทรศพัท ์ที0เบอร์ 02-695-0777 และ 1234 ในวนัและเวลาทาํการ (จนัทร์-
ศุกร์ เวลา 8.00-18.00 น.) ทางเวบ็ไซต ์www.thaivivat.co.th และเฟสบุค๊ www.facebook.com/thaivivat 

 

• ศูนยร์ับแจ้งอุบติัเหตุ  เพื0อการให้บริการที0รวดเร็วฉับไว ในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าผูเ้อาประกันภยัทั0ว
ประเทศ โดยเฉพาะประกนัรถยนตแ์ละสุขภาพ บริษทัมีหน่วยงานรับแจง้อุบติัเหตุและการตรวจสอบอุบติัเหตุ
รถยนตที์0ใหบ้ริการ 24 ชั0วโมงทุกวนั ดว้ยระบบบอกตาํแหน่งของพนกังานตรวจสอบอุบติัเหตุของบริษทัฯ ผา่น
ดาวเทียม (Real-Time Tracking) ที0ใชเ้ทคโนโลยี GPS (Global Positioning System) พนักงานที0ศูนยร์ับแจง้
อุบติัเหตุสามารถส่งเหตุให้กบัพนกังานตรวจสอบอุบติัเหตุที0อยูใ่กลก้บัจุดเกิดเหตุมากที0สุด เพื0อการให้บริการที0
รวดเร็วที0สุด ให้ลูกค้าผู้เอาประกนัภยัรู้สึกมั0นใจ นอกจากนี4 สําหรับลูกค้าที0ลงทะเบียนและติดตั4ง Thaivivat 
Application ในโทรศพัทมื์อถือ ก็สามารถแจง้เหตุดว้ยปุ่ม “แจง้เหตุฉุกเฉิน” โดยไม่ตอ้งกดหมายเลขโทรศพัท ์
พร้อมกบัส่งพิกดัจุดเกิดเหตุใหบ้ริษทัฯไดโ้ดยไม่ตอ้งอธิบายเส้นทาง 
สามารถติดต่อศูนยรั์บแจง้อุบติัเหตุไดที้0โทร 02-695-0700 และ 1231 ทุกวนัตลอด 24 ชั0วโมง  

• บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Roadside Assistance) เป็นบริการใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัรถยนต์เมื0อเกิดเหตุรถเสียกลาง
ทาง ซึ0 งอาจมีสาเหตุ จากความบกพร่องของเครื0องยนต์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ของรถยนต์ ทาํให้รถไม่สามารถ
ขบัเคลื0อนได้ โดยได้จดัให้มีเจา้หน้าที0คอยให้การปรึกษาด้านเทคนิคเพื0อช่วยเหลือในการแกไ้ขสถานการณ์ 
รวมถึงใหบ้ริการช่างเทคนิคนอกสถานที0 ซึ0 งเป็นบริการที0จะช่วยเหลือเบื4องตน้ในจุดเกิดเหตุ ตลอดจนบริการรถ
ลากจูงเพื0อนาํไปซ่อมในศูนยซ่์อมต่อไปใหบ้ริการตลอด 24 ชั0วโมง โดยติดต่อที0ศูนยร์ับแจง้อุบตัิเหตุ 
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การร่วมพฒันาชุมชนและสังคมผ่านผลิตภณัฑ์และบริการ 

การพฒันาชุมชนและสงัคมเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการพฒันาธุรกิจอยา่งย ั0งยนื ปัจจุบนัทุกภาคธุรกิจไดรั้บการเรียกร้อง
ใหมี้การดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความรับผดิชอบทางสังคมมากขึ4นบริษทัฯ จึงจาํเป็นอยา่งยิ0งที0จะตอ้งให้ความสาํคญักบัการพฒันา
ชุมชนและสงัคมในฐานะที0เป็นปัจจยัสาํคญัในการเติบโตอยา่งย ั0งยืนของธุรกิจประกนัภยั  

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการประกนัภยัและการเขา้ถึงการประกนัภยัของประชาชนส่วนมากโดยไดด้าํเนินการ
ผา่นผลิตภณัฑ ์การประกนัภยัสาํหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันซ์) และ มุ่งเนน้ที0จะบรรเทาความเสียหายจากอุบติัเหตุทางทอ้งถนน 
ซึ0งสมัพนัธ์กบัภาคประกนัภยัรถยนตที์0เป็นผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทัฯโดยบริษทัฯ ไดด้าํเนินการผา่นโครงการการบริการที0เป็นเสิศ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานตใ์นปี 2560 ที0ผา่นมา ดงันี4  

 
ประกนัภยัสาํหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันซ์) 

บริษทัฯ ได้ดาํเนินงานเพื0อพฒันาชุมชนและสังคมตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ในแผนพฒันาประกนัภยั ฉบบัที0 3 (พ.ศ. 2559-2563) โดยเฉพาะอยา่งยิ0งในส่วนของการเสริมสร้าง
ความรู้และการเขา้ถึงการประกนัภยั ผา่นการส่งเสริมผลิตภณัฑ์ประกนัภยัสาํหรับรายยอ่ย เพื0อให้ประชาชนใชก้ารประกนัภยัเป็น
เครื0องมือสร้างหลกัประกนัความมั0นคงในชีวติและทรัพยสิ์นดว้ยตนเอง รวมถึงแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการเยียวยาประชาชน อนั
เป็นการร่วมพฒันาสงัคมไทยอยา่งสาํคญั 

บริษทัฯ ไดใ้ห้บริการด้านการประกนัภยัในรูปแบบต่างๆ อยา่งหลากหลาย โดยคาํนึงถึงความตอ้งการของประชาชนที0
เปลี0ยนไปตามสภาวะสังคมและเศรษฐกิจ โดยเล็งเห็นความสําคญัในการเขา้ถึงระบบประกนัภยัของประชาชนทุกระดบั ดงันั4น
บริษทัจึงมีนโยบายในการส่งเสริมการรับประกนัภยัแบบรายยอ่ย หรือ “ไมโครอินชวัรันซ์” (Micro insurance) ซึ0 งมีความคุม้ครองที0
เข้าใจง่าย เบี4ยประกนัราคาประหยดั สามารถเข้าถึงประชาชนทุกระดบัไดง่้ายด้วยช่องทางการจาํหน่ายที0กวา้งขวาง ผลิตภณัฑ์
ประกนัภยัเพื0อรายยอ่ยของบริษทัฯ ในปี 2560 ที0สาํคญัไดแ้ก่  

1. ประกนัภยัมะเร็งรายยอ่ย  
ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ร่วมกบัเคาน์เตอร์เซอร์วิสเพื0อจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ประกนัภยัรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันซ์) 

ผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วิสซึ0 งมีมากกว่า 6,000 สาขาในประเทศไทย  ให้ประชาชนเขา้ถึงการประกนัภยัที0จาํเป็นแบ่งเป็น
ผลิตภณัฑ ์1. แผนประกนัภยัโรคมะเร็งใจปํ4 าสาํหรับรายยอ่ย คุม้ครองโรคมะเร็งทุกชนิดยกเวน้โรคมะเร็งผิวหนงัเบี4ย
ประกนั 711 บาทต่อปี ให้ความคุม้ครองรวม 70,000 บาท และ 2. การประกนัภยัโรคมะเร็งใจปํ4 าพลสัสาํหรับรายยอ่ย 
คุม้ครองโรคมะเร็งทุกชนิดรวมถึงโรคมะเร็งของเมด็สี (มะเร็งไฝดาํ) ยกเวน้มะเร็งผวิหนงั 

2. ประกนัภยัขา้วนาปี ปีการผลิต 2560 
บริษัทฯ เป็น 1 ใน 16 บริษัทที0เข้าร่วมรับประกนัภัย ในโครงการรับประกันภัยข้าวนาปีกับรัฐบาล โดยมี

วตัถุประสงคที์0จะสร้างความมั0นคงใหก้บัเกษตรกร ในพื4นที0เป้าหมายทั0วประเทศ 30 ลา้นไร่ช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายและ
ความเสี0ยงที0จะเกิดขึ4นกบัผลผลิต แบ่งพื4นที0รับประกนัภยัออกเป็น 5 พื4นที0ตามระดบัความเสี0ยง โดยใช้เกณฑ์ความ
เสียหายเฉลี0ยยอ้นหลงัตั4งแต่ปี 2548 ถึง 2555 เพื0อกาํหนดเบี4ยประกนัภยัตามระดบัความเสี0ยง เกษตรกรจะไดรั้บความ
คุม้ครองภยัธรรมชาติ7ภยัประกอบดว้ย นํ4าท่วมหรือฝนตกหนกั,ภยัแลง้,ฝนแลง้ หรือฝนทิ4งช่วงลมพายหุรือพายุไตฝุ้่ น
, ภยัอากาศหนาว หรือนํ4าคา้งแขง็, ลกูเห็บ และไฟไหม ้1,111 บาท ต่อไร่ และไดรั้บความคุม้ครองจากภยัศตัรูพืชและ
โรคระบาด 555 บาทต่อไร่ ประกนัภยัขา้วนาปีจาํหน่ายผา่นธนาคารเพื0อการเกษตรและสหกรณ์เพื0อให้เกษตรกรได้
เขา้ถึงหลกัประกนัอยา่งทั0วถึง  

3. ประกนั 200 สาํหรับรายยอ่ย 
บริษทัฯ เป็นบริษทัประกนัภยัที0เขา้ร่วมรับประกนั ในโครงการ “กรรมธรรม ์ประกนัภยั 200” ร่วมกบัสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ประกนัภยั 200 เป็นประกนัภยัอุบตัิเหตุส่วน
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บุคคลสาํหรับรายยอ่ย ที0ใหค้วามคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยั กรณีการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ4นเชิงเนื0องจากอุบติัเหตุ 1 แสนบาท จากการฆาตกรรม 50,000 บาท และเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 
10,000 บาท เบี4ยประกนัเพียง 200 บาทต่อปี สาํหรับผูที้0มีอาย ุ20-60 ปี โดยมีจุดประสงคเ์พื0อเพิ0มโอกาสให้ประชาชน
ทุกระดบัสามารถซื4อประกนัภยัอุบติัเหตุในราคาที0เขา้ถึงได ้

 
โครงการการบริการที0เป็นเลิศในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนลว้นเลง็เห็นความสาํคญัของอุบติัเหตุทางถนนในประเทศไทยที0มีจาํนวนสูงที0สุดเป็นอนัดบั
ตน้ๆ ของโลก อนัทาํใหเ้กิดความสูญเสียทั4งชีวติและทรัพยสิ์น และฉุดรั4 งการพฒันาของประเทศ จึงมีการรณรงคแ์ละปฏิบติัโครงการ
ต่างๆ เพื0อลดจาํนวนอุบติัเหตุและความสูญเสียจากอุบตัิเหตุทางถนนมาโดยตลอด โดยตระหนกัว่าประกนัภยัรถยนต์เป็นส่วนสาํคญั
ของภาคธุรกิจประกนัวินาศภยัในประเทศไทย บริษทัฯ จึงมีโครงการ “การบริการที0เป็นเลิศในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์
2560” ขึ4 นโดยร่วมกบักรมทางหลวงในแต่ละพื4นที0และการทางพิเศษ เพื0ออาํนวยความสะดวกให้ทั4งประชาชนและเจ้าหน้าที0
หน่วยงานรัฐที0ทาํหนา้ที0ในช่วงเทศกาลในการป้องกนัอุบติัเหตุ รวมถึงเตรียมพร้อมใหบ้ริการทางประกนัภยัรถยนต์ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต ์อนัเป็นช่วงที0มีการใชร้ถใชถ้นนมากที0สุด และมีอุบติัเหตุทางถนนสูงสุดในรอบปี 

 
 โครงการ “การบริการที0เป็นเลิศในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์2560” มีการปฏิบตัิงานดงันี4  

1. การจดัวางพนกังานตรวจสอบอุบติัเหตุและพนกังานฝ่ายปฏิบตัิการตามจุดให้บริการในจงัหวดัต่างๆ เพื0อให้บริการดว้ย
ความรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ โดยเพิ0มจาํนวนเจา้หนา้ที0ในการใหบ้ริการ ในบริเวณที0มีการจราจรหนาแน่น ถนนสายหลกัที0สาํคญัใน
การสญัจรของผูใ้ชร้ถใชถ้นน และสถานที0ท่องเที0ยวสาํคญัๆ เพื0อใหบ้ริการ ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัเหตุการณ์ 
 2. เพิ0มจาํนวนพนกังานบริการรับแจง้อุบติัเหตุและพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ เพื0อใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ช่วง
เทศกาลดงักล่าง โดยใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์  
การดูแลพนักงาน 
 บริษทัฯ ตระหนกัวา่พนกังานคือทรัพยากรที0มีคุณค่า ซึ0งจะตอ้งไดรั้บดูแลและพฒันาขีดความสามารถเพื0อความพร้อมใน
การทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาพนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเนื0อง เพื0อเพิ0มเติมความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะ สร้างทศันคติที0ดี โดยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาองคค์วามรู้ทั4งดา้น Technical knowledge ดว้ยการฝึกอบรม
ภายในบริษทัและอบรมกบัหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริษทั      ในดา้นผลตอบแทน บริษทัมีนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนที0
เป็นธรรมดว้ยการประเมินผลงานปีละ 2 ครั4 งรวมถึงติดตามความเคลื0อนไหวของอตัราเงินเดือนในภาคธุรกิจเพื0อจดัสร้างโครงสร้าง
เงินเดือนอยา่งเหมาะสม 

ในส่วนของสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ นอกจากการใหสิ้ทธิการลาและวนัหยดุพกัผอ่นประจาํปีอยา่งเหมาะสมแลว้ 
บริษทัฯ ยงัให้ความสาํคญัในเรื0องการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวติพนกังานรวมไปถึงครอบครัวของพนกังาน สิทธิประโยชน์ต่างๆ 
ที0บริษทัฯ มีใหพ้นกังานนั4นมีจุดประสงคคื์อ เพื0อให้บุคลากรมีความสุขในการทาํงาน อนัจะนาํไปซึ0งปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ
ของพนกังาน 
 บุคลากรในบริษทัฯ เมื0อผา่นการทดลองงานแลว้ไดร้ับการบรรจุเป็นพนกังานประจาํ พนกังานบริษทัฯ เป็นพนกังาน
ประจาํทั4งหมด ซึ0งจะไดรั้บค่าตอบแทนและมีสิทธิที0จะไดรั้บสวสัดิการต่างๆ จากบริษทั ดงันี4  
 

สวสัดิการเพื0อคุณภาพชีวติที0ดี 

• กองทุนสาํรองเลี4ยงชีพ  
บริษทัฯ มีนโยบายใหพ้นกังานทุกคนไดอ้อมทรัพยไ์วส้าํหรับใชห้ลงัพน้สภาพการเป็นพนกังานของบริษทัฯ 
โดยจดัตั4งกองทุนสาํรองเลี4ยงชีพขึ4น สาํหรับพนกังานที0ทาํงานติดต่อกนัเป็นเวลา 3 ปีขึ4นไปไดเ้ขา้เป็นสมาชิก 
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โดยสมาชิกจ่ายเงินสะสมกองทุนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทนุ
ใหส้มาชิกในอตัราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือนทุกเดือน ซึ0งเงินกองทุนสาํรองเลี4ยงชีพนี4บริษทัไดจ้ดัการใหบ้ริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เป็นผูจ้ดัการกองทุน 

• สวสัดิการดา้นเงินกู ้ 
บุคลากรของบริษทัฯ จะไดรั้บสิทธิขอกูเ้งินบริษทัฯ หลงัจากไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
โดยตอ้งมีจุดประสงคใ์นการกูเ้งินเพื0อใชใ้นวตัถุประสงคต่์างๆ  เช่น เพื0อที0อยูอ่าศยั เพื0อการรักษาพยาบาล เพื0อ
การศึกษา  

• เงินช่วยเหลือพนกังานและครอบครัว 
     สาํหรับงานแต่งงานของพนกังาน  และงานศพของบิดา มารดา  

• การรักษาพยาบาล     
นอกจากการจดัทาํประกนัสงัคมใหแ้ก่พนกังานทุกคน เพื0อรองรับสิทธิการรักษาพยาบาลตามกฎหมายแรงงาน
แลว้ บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ทีมงานพยาบาลจาก โรงพยาบาลจุฬาฯ คอยดูแลปฐมพยาบาลเบื4องตน้และวินิจฉยัเพื0อส่ง
ต่อโรงพยาบาลในกรณีที0ร้ายแรง เป็นสวสัดิการใหก้บัพนกังานในทุกวนัทาํงาน ที0อาคารสาํนกังานใหญ่ซึ0งเป็น
สถานที0ปฏิบติังานของพนกังานส่วนใหญ่ 

• การประกนัอุบติัเหตุ   
เพื0อสวสัดิภาพขอพนกังาน บริษทัฯ ไดท้าํการประกนัภยัอุบตัิเหตุส่วนบุคคลไวใ้หแ้ก่พนกังานในกรณีที0ไดร้ับ
อุบติัเหตุถึงแก่ความตาย เพื0อแบ่งเบาภาระครอบครัวพนกังาน  

• การประกนัสุขภาพ  
  เพื0อเพิ0มความสะดวกใหก้บัพนกังาน บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประกนัภยัสุขภาพ เพื0อรองรับการ 

รักษาพยาบาล ใหก้บัพนกังาน เพิ0มเติมจากสิทธิการรักษาพยาบาลตามสวสัดิการประกนัสงัคม 
 

การดูแลและพฒันาพนกังาน 
บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การอบรม-พฒันาความสามารถของบุคลากรในบริษทัฯ อยา่งสมํ0าเสมอ ทั4งในดา้นความรู้ดา้นการ

ประกนัภยั และ ทกัษะดา้นอื0นที0จาํเป็นในการปฏิบติังานดา้นการรับประกนัภยัและการบริการ ในปี 2560 เมื0อมีการปรับปรุง
โครงสร้างการทาํงานของบริษทั ไดมี้การแยกแผนกพฒันาบุคลากรออกเป็นสดัส่วนชดัเจน จากแผนกบริหารงานบุคคล โดยมุ่ง
หมายใหก้ารพฒันาบุคลากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ในเบื4องตน้ บริษทัฯ ส่งอบรมเพื0อให้ความรู้แก่พนกังานใหม่ ในปี 2560  ในหลกัสูตร “Get to Know Insurance Business” 
ความรู้ประกนัภยัเบื4องตน้ ณ บริษทั ไทยรี เซอร์วสิเซส จาํกดั ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร 

รุ่นที0 1 ในวนัที0  19 กรกฎาคม  2560 มีพนกังานใหม่เขา้ร่วมทั4งหมด18 คน 
รุ่นที0 2 ในวนัที0   6   ธนัวาคม   2560    มีพนกังานใหม่เขา้ร่วมทั4งหมด 15 คน 
 
หลงัจากไดรั้บการอบรมเบื4องตน้ดงักลา่วแลว้ บริษทัฯ ยงัจดัการอบรมหลกัสูตรที0นาํไปใช ้ในการเพิ0มทกัษะในการ

ปฏิบติังานไดจ้ริง โดยในปี 2560 มีการจดัอบรมที0สาํคญัคือ 

• หลกัสูตรเทคนิคการทาํงานเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยคุณกนกฉตัร์ ถาวรนนัท ์ ผูจ้ดัการฝ่ายสินไหม
รถยนต ์ ณ  อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน์  หอ้งประชุมชั4น   6  วตัถุประสงคเ์พื0อใหเ้ขา้ใจเทคนิคและรูปแบบ
การสร้างแรงจูงใจในการทาํงานเป็นทีม ทาํใหส้ามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือ
ผูร่้วมงานไดอ้ยา่งเหมาะสม และลดความขดัแยง้ในการทาํงานเป็นทีมซึ0งแบ่งจดัเป็นกลุ่มงาน  6  รุ่นดว้ยกนั  
ดงันี4  
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รุ่นที0  1  วนัที0  29   ตุลาคม        2560  บุคลากรเขา้ร่วมอบรม จาํนวน  35  คน 
รุ่นที0  2  วนัที0  11   พฤศจิกายน  2560  บุคลากรเขา้ร่วมอบรม จาํนวน  27  คน 
รุ่นที0  3  วนัที0  18   พฤศจิกายน  2560  บุคลากรเขา้ร่วมอบรม จาํนวน  34  คน 
รุ่นที0  4  วนัที0  25   พฤศจิกายน  2560  บุคลากรเขา้ร่วมอบรม จาํนวน  46  คน 
รุ่นที0  5  วนัที0   9   ธนัวาคม      2560  บุคลากรเขา้ร่วมกิจกรรม จาํนวน  28  คน 
รุ่นที0  6  วนัที0  16   ธนัวาคม      2560  บุคลากรเขา้ร่วมกิจกรรม จาํนวน  31  คน 

• หลกัสูตรการจดัลาํดบัความสาํคญัของงานประจาํวนั โดยคุณ สมกฤษณ์  สุระชีวกฤตผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 
จดัขึ4นเมื0อวนัที0  4  พฤศจิกายน  2560  ณ  อาคารประกนัภยัไทยวิวฒัน์  ห้องประชุมชั4น   6  โดยจดัเฉพาะ
กลุม่ตาํแหน่งหวัหนา้  วตัถุเพื0อใหเ้ขา้ใจบทบาทในการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ0 งเป็นบทบาทหลกั
ในการควบคุมดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีบุคลากรเขา้ร่วมอบรม จาํนวน  45  คน 

• หลกัสูตรการออกแบบและพฒันาระบบ Power Vision  อยา่งมีประสิทธิภาพโดยคุณรัชนี  วงษกิ์จพฒันา
ผูจ้ดัการอาวุโส จดัขึ4นเมื0อวนัที0 18 พฤศจิกายน  2560  ณ  อาคารประกนัภยัไทยวิวฒัน์  หอ้งประชุมชั4น  6 
วตัถุเพื0อการออกแบบและพฒันาระบบอยา่งมืออาชีพ โดยบุคลากรเขา้ร่วมอบรม จาํนวน  17  คน 

• หลกัสูตรประสานงานอยา่งไรไดท้ั4งใจ ไดท้ั4งงาน โดยคุณพิมล ฉนัทวีรกุล  ผูอ้าํนวยการฝ่าย จดัขึ4นเมื0อวนัที0  
22  พฤศจิกายน  2560  ณ  อาคารประกนัภยัไทยวิวฒัน์  ห้องประชุมชั4น  6 วตัถุเพื0อบริหารงานอย่างมือ
อาชีพ และสร้างแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานให้มีความสุขกบังานที0ไดรั้บมอบหมาย โดยบุคลากร
เขา้ร่วมอบรม จาํนวน  54  คน 

 
นอกจากการอบรมที0จดัภายในองคก์รแลว้ บริษทัฯ ยงัส่งพนกังานเขา้ร่วมอบรมทั4งความรู้และทกัษะที0เกี0ยวขอ้งกบัการ

ทาํงาน ซึ0งจดัโดยองคก์รภายนอกต่างๆ โดยจะพิจารณาส่งบุคคลากรในแต่ละฝ่ายที0เกี0ยวขอ้งกบัหวัขอ้การอบรมหรือสมัมนา ตาม
วาระโอกาส บริษทัฯ ไดส่้งบุคลากรเขา้รับการอบรม-สมัมนา ตามสายงาน เฉลี0ยคนละ  8  ชั0วโมง  
 

การรับผูพิ้การเขา้ทาํงาน 
บริษทัฯ มีความยนิดีในการรับผูพ้กิารในดา้นต่างๆ กนั เขา้ทาํงานในตาํแหน่งงานที0เหมาะสม ที0ศกัยภาพทางร่างกายของ

แต่ละบุคคลไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคต่อทกัษะการทาํงานที0จาํเป็นในงานนั4นๆ ทั4งยงัมีมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทน และเปิดโอกาสให้
เติบโตในตาํแหน่งหนา้ที0อยา่งเท่าเทียมกนั 

 
 ในปี 2560 จนถึงปัจจุบนั บริษทัฯ มีพนกังานที0เป็นผูพ้ิการ จาํนวน  6  คน 

พิการทางสายตา  จาํนวน 1 คน 
 พิการทางการไดย้นิ   จาํนวน 4 คน 
 พิการทางการเคลื0อนไหว  จาํนวน 1 คน 
 
กิจกรรมแรงงานสัมพนัธ์  
 

บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมแรงงานสมัพนัธ์ในทุกปี โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลากรและ
ระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ในองคก์ร ไดเ้รียนรู้การทาํงานเป็นทีม, การติดต่อและประสานงานที0ดีผา่นกิจกรรมต่างๆ อนัจะ
ส่งผลที0ดีถึงการทาํงานร่วมกนั รวมถึงเพื0อส่งเสริมการออกกาํลงักายใหพ้นกังาน และเพื0อให้บุคลากรเกิดความผกูพนักบั
องคก์ร  
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ความปลอดภยัในสถานที0ทาํงาน 
บริษทัฯ ห่วงใยสวสัดิภาพและความปลอดภยัของพนกังาน โดยเห็นว่าเรื0องดงักล่าวส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที0

ดี และเป็นปัจจยัหนึ0งที0ช่วยส่งเสริมใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ มีความมั0นใจในการประกอบกิจกรรมต่างๆ บริษทัได้
มีการเตรียมป้องกนัภยัไวล่้วงหนา้อยา่งถกูตอ้งเหมาะสม ที0สาํคญัคือ  

- ไดด้าํเนินงานเชิงป้องกนัและรณรงคใ์หค้วามรู้ในเรื0องการป้องกนัอคัคีภยัและซอ้มหนีไฟเป็นประจาํทุกปี 
รวมถึงมีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดบัเพลิงและระบบการเตือนภยัอยา่งสมํ0าเสมอ เพื0อให้
บุคลากรทราบถึงแนวทางปฏิบติัและรับมือกบัสถานการณ์จริง ที0อาจเกิดขึ4นได ้ในปี 2560 บริษทั ไดจ้ดัใหมี้
การอบรมป้องกนัอคัคีภยั ในวนัที0  9 ธนัวาคม 2560 โดยไดเ้ชิญวิทยากรจาก สถานีดบัเพลิงสุทธิสาร กอง
ปฏิบติัการดบัเพลิง 3 สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มาให้ความรู้เบื4องตน้ทั4งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบติั ส่วนการซอ้มหนีไฟประจาํปี 2560 จดัขึ4นในวนัที0 11 ธนัวาคม 2560 ณ อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน์ 
โดยมีเจา้หนา้ที0จากสถานีดบัเพลิงสุทธิสารคอยควบคุมดูแล เช่นกนั  

- นโยบายและหลกัการปฏิบตัิหนา้ที0ของพนกังานปฏิบติัการและพนกังานสาํรวจอุบติัเหตุที0เกี0ยวขอ้งกบัความ
ปลอดภยั 
ในส่วนของพนักงานที0จาํเป็นตอ้งใช้รถยนต์และรถจกัรยานยนตใ์นการปฏิบติังาน ที0สําคญัคือ พนักงาน
สํารวจอุบติัเหตุ (พนักงานเคลม) และพนักงานบริการลูกค้าและตัวแทน (พนักงานส่งกรมธรรม์ และ 
เอกสาร) บริษทัฯ มีกฎและระเบียบเรื0องความปลอดภยั สําหรับตวับุคคล (การขบัรถตามกฎจราจรอยา่ง
เคร่งครัด, การแต่งกายตามเครื0องแบบพนกังานอย่างถูกตอ้งรัดกุม และมีแถบสะทอ้นแสงตามที0บริษทัฯ 
กาํหนด, สวมหมวกนิรภยั-คาดเขม็ขดันิรภยั) และยานพาหนะที0ใช ้(เป็นรถของบริษทัฯ ผา่นการตรวจสภาพ
, มีการติดตั4งกลอ้งที0รถยนต,์ มี GPS ประจาํตวัพนกังาน) ทั4งยงัมีบทลงโทษอยา่งเคร่งครัดในเรื0องวินยัจราจร 
โดยในปี 2560 มีอุบติัเหตุที0เกิดขึ4นระหว่างทาํงาน 2 ครั4 ง มีผูบ้าดเจบ็คือ 1.พนกังานบริการลูกคา้และตวัแทน 
(พนกังานส่งกรมธรรม ์และ เอกสาร) 2.พนกังานปฏิบติัการกรุงเทพ (พนกังานตรวจสอบอุบติัเหตุ )  รวม 2 
คน  โดยเป็นการบาดเจบ็ที0ไม่ร้ายแรง และรักษาหายแลว้ 
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การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงการพฒันาชุมชนและสงัคม ผา่นหลกัการพื4นฐานเรื0องสิทธิมนุษยชน ทั4งในกระบวนการดาํเนินธุรกิจ

และกิจกรรมร่วมพฒันาชุมชนและสังคมนอกกระบวนการดาํเนินธุรกิจ เช่น การพฒันาทรัพยากรบุคคล ที0นบัวา่เป็นหวัใจสาํคญัใน
การพฒันาธุรกิจและสร้างความย ั0งยืนให้กบัธุรกิจ บริษทัฯ มีนโยบายในการปฏิบติัต่อพนกังานและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคนอยา่ง
เท่าเทียมกนั ไม่มีการแบ่งแยกสีผิว เชื4อชาติ เพศ ศาสนา เผา่พนัธุ์ สัญชาติ ความยากจน ความพิการ รวมถึงเคารพและยอมรับความ
แตกต่างทางความคิด สังคม สิ0งแวดลอ้มกฎหมาย และวฒันธรรม (ดูเพิ0มเติมในหวัขอ้ “การดูแลพนกังาน”) ในปี 2560 บริษทัฯ ได้
ส่งเสริมการพฒันาชุมชนและสงัคมผา่นการบริจาคและการกุศลในวาระโอกาสต่างๆ กนัดงันี4  
  

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา 
บริษทัฯ ร่วมส่งเสริมใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัตามสิทธิมนุษยชนกบักลุม่คนต่างๆ ในสงัคมอยา่งสมํ0าเสมอ โดยเฉพาะสิทธิ

ในการรับการศึกษาขั4นพื4นฐาน ดว้ยเลง็เห็นวา่การสร้างทรัพยากรมนุษยท์ี0มีศกัยภาพทั4งทางความรู้ ทกัษะ ความสามารถ คุณธรรม
เป็นส่วนสาํคญัในการสร้างความมั0นคงและในการพฒันาประเทศในปี 2560 บริษทัฯ ไดด้าํเนินกิจกรรมเพื0อช่วยเหลือดา้นการศึกษา
ดงันี4  

เมื0อวนัที0 25 - 26พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯ ใหก้ารสนบัสนุน Rally การกุศล “รําลึกวีรกรรมกูช้าติครบรอบ 250 พระเจา้
ตากสิน” เพื0อเป็นสาธารณะกุศลดา้นการศึกษา แก่โรงเรียนวดัอินทารามเพื0อสมทบทุนสร้างหอ้งซาวดแ์ลปใหน้กัเรียนและผูใ้ช ้ได้
เปิดวิสัยทศัน์พฒันาการศึกษาในดา้นอื0นๆเพิ0มเติมมากยิ0งขึ4น 

การบริจาคสมทบทุนเพื0อการพฒันาสงัคมและชุมชนในดา้นต่างๆ  

• ดา้นสงัคมและชุมชน 
บริษทัร่วมบริจาคสมทบทุนใหก้บัองคก์ร และหน่วยงานต่างๆ ในปี 2560 ดงันี4  
- จดักิจกรรม ”จิตอาสาทาํความดีนอ้มถวาย พอ่หลวง รัชกาลที0 9” Big Cleaning Day         ในวนัที0เสาร์ที0 16 

กนัยายน  2560  ณ วดัไผต่นั เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร           บริษทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั 
(มหาชน)  บริจาคนํ4าดื0ม ดอกไมจ้นัทน ์และร่วมทาํความสะอาดบริเวณวดัและชุมชนใกลเ้คียง เพื0อเตรียม
ความพร้อมบริการประชาชน ที0จะเขา้ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช  

- เมื0อวนัที0 5 ตุลาคม 2560 ณ อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน์ ดว้ยสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นลน้พน้อนัหาที0สุดมิได้  บริษทัฯ ร่วมเป็นหนึ0 งในการถวายความ
จงรักภกัดีและถวายความอาลยั ดว้ยการจดักิจกรรม “ปลูกดอกดาวเรือง ร้อยดวงใจ ไทยวิวฒัน์ ถวายพ่อ
หลวง” โดยพนกังานและผูบ้ริหารร่วมกนัปลูกและดูแลดอกดาวเรือง ให้บานสะพรั0งในช่วงราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ    

• ดา้นกีฬา ศาสนาและศิลปวฒันธรรม  
บริษทัร่วมบริจาคสมทบทุนใหก้บัองคก์ร และหน่วยงานต่างๆ เพื0อสนบัสนุนทางดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
และกีฬาในปี 2560 ดงันี4  
- ทอดกฐิน หลวงพอ่เยื4อน วดัเขาศาลาอตุลจนฐาจาโร สุรินทร์ 
- ร่วมทาํบุญกฐินพระราชทาน นาํไปถวายพระสงฆจ์าํพรรษา ณ วดักลางวรวาร สมุทรปราการ 
- เมื0อวนัที0 6 กนัยายน  2560 บริษทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ร่วมเป็นเจา้ภาพสมทบทุนเพื0อถวาย

เป็นพระราชกุศลสวดอภิธรรม การบาํเพญ็กุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช 

-  กิจกรรมสวดมนต ์  มีการสวดมนต ์ ทาํสมาธิ และแผเ่มตตา  ทุกวนัพระและวนัศุกร์ ช่วงเวลา12.30-13.00น. 
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การจัดการสิ�งแวดล้อม 

บริษทัฯ มีความมุ่งมั0นที0จะรักษาสังคมและสิ0งแวดลอ้ม ดว้ยการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรมและการกาํกบัที0ดี ควบคู่
ไปกบัการใส่ใจดูแลรักษาสงัคมและสิ0งแวดลอ้มเพื0อนาํไปสู่การพฒันาธุรกิจอยา่งย ั0งยนื แมว่้า บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ มิไดอ้ยู่
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที0ตอ้งใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติในสายการผลิตอย่างกวา้งขวาง แต่ก็ปฏิเสธไม่ไดว่้าบริษทัไดใ้ช้
พลงังานและทรัพยากรต่างๆ ในการขบัเคลื0อนธุรกิจ บริษทัจึงใหค้วามสาํคญัในการสร้างจิตสาํนึกในการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั
และคุม้ค่า รวมถึงสร้างความตระหนกัในหนา้ที0การดูแลรักษาสิ0งแวดลอ้มของพนกังานและบุคลากรของบริษทั  

 
โครงการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (การเปลี0ยนไปใชห้ลอดไฟฟ้า LED) 

ปี 2560 บริษทัฯไดด้าํเนินการเปลี0ยนมาใชห้ลอดประหยดัพลงังานชนิด LED ทั4งหมด เพื0อสนบัสนุนโครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานในรูปแบบมาตรการอุดหนุนผลการประหยดัพลงังาน โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน 
กระทรวงพลงังาน เพื0อเปลี0ยนมาใช้หลอดประหยดัพลงัานชนิด LED โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนฯ มีวตัถุประสงค์ให้สถาน
ประกอบการลงทุนปรับปรุงการใชพ้ลงังาน เพื0อลดตน้ทุนดา้นพลงังานและเพิ0มประสิทธิภาพการแข่งขนัทางการคา้ อนัจะนาํไปสู่
การลดการนาํเขา้พลงังานในภาพรวมของประเทศลงอยา่งเป็นรูปธรรม 

การเปลี0ยนไปใช้หลอดไฟฟ้าประหยดัพลงังานชนิด LED ในอาคารสํานกังานใหญ่ บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั 
(มหาชน) ถนนดินแดง สูง 11 ชั4น จาํนวนกว่า 2,557 หลอดแลว้เสร็จเมื0อ พฤษภาคม 2560 เพื0อเป็นการปรับปรุงโครงสร้างการใช้
พลงังานไฟฟ้าในอาคารสํานักงาน ซึ0 งช่วยให้ประหยดัพลงังานและต้นทุนการดาํเนินงานไดใ้นระยะยาว ซึ0 งในปี 2560 สามารถ
ประหยดัไฟฟ้าไดถึ้ง  860,801.41 บาท 
 
 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 
บริษทัฯ จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและบริหารจดัการความเสี0ยงที0มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร

มีหนา้ที0และรับผดิชอบในการจดัใหมี้และรักษาไวซึ้0งระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจดัการความเสี0ยง โดยกรรมการฝ่าย
บริหารไดด้าํเนินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ที0และ
รับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึ0งครอบคลุมในดา้นต่างๆ ดงันี4  
 

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
1.   องคก์รแสดงถึงความยดึมั0นในคุณค่าของความซื0อตรง (Integrity) และจริยธรรม 
2.   คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทาํหนา้ที0ในการกาํกบัดูแล (Oversight) และพฒันาการ 
     ดาํเนินการดา้นการควบคุมภายใน 
3.   ฝ่ายบริหารไดจ้ดัให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการสั0งการ และความรับผิดชอบที0เหมาะสม เพื0อให้ 
      องคก์รบรรลุวตัถุประสงคภ์ายใตก้ารกาํกบัดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ 
4.   องคก์รแสดงถึงความมุ่งมั0นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรที0มีความรู้ความสามารถ 
5.   องคก์รกาํหนดใหบุ้คลากรมีหนา้ที0และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื0อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

การประเมินความเสี0ยง (Risk Assessment) 
  6.   องคก์รกาํหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจนเพียงพอเพื0อใหส้ามารถระบุและประเมินความเสี0ยงต่างๆ ที0เกี0ยวขอ้งกบัการ 
        บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
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  7.   องคก์รระบุและวิเคราะห์ความเสี0ยงทุกประเภทที0อาจจะกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งครอบคลุมทั0วทั4งองคก์ร 
  8.   องคก์รไดพ้ิจารณาถึงโอกาสที0จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี0ยงที0จะบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
  9.   องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปลี0ยนแปลงที0อาจกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 
การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 
   10. องคก์รมีมาตรการควบคุมที0ช่วยลดความเสี0ยงที0จะไม่บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รให้อยูใ่นระดบัที0ยอมรับได ้
   11. องคก์รเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคุมทั0วไปดว้ยระบบเทคโนโลยเีพื0อช่วยสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงค ์
   12. องคก์รจดัใหมี้กิจกรรมการควบคุมผา่นทางนโยบาย ซึ0งไดก้าํหนดสิ0งที0คาดหวงัและขั4นตอนการปฏิบติัเพื0อใหน้โยบายที0 
        กาํหนดไวน้ั4นนาํไปสู่การปฏิบติัได ้
ระบบสารสนเทศและสื0อสารขอ้มูล (Information & Communication) 
   13. องคก์รมีขอ้มูลที0เกี0ยวขอ้งและมีคุณภาพ เพื0อสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปไดต้ามที0กาํหนดไว ้
   14. องคก์รสื0อสารขอ้มูลภายในองคก์ร ซึ0งรวมถึงวตัถุประสงคแ์ละความรับผดิชอบต่อการควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได ้
        ตามที0วางไว ้
   15. องคก์รไดสื้0อสารกบัหน่วยงานภายนอกเกี0ยวกบัประเดน็ที0อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
   16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื0อใหม้ั0นใจไดว้า่การควบคุมภายในยงัดาํเนินไปอยา่งครบถว้น 
        เหมาะสม 
   17. องคก์รประเมินและสื0อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอยา่งทนัเวลาต่อบุคคลที0รับผดิชอบ ซึ0งรวมถึงผูบ้ริหาร 
        ระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการบริหาร ไดป้ระเมินการควบคุมภายในของบริษทัฯ แลว้ มีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารจดัการความเสี0ยงที0เหมาะสมและเพียงพอที0จะดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ตามแบบประเมินฯ ของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์แลว้มีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี0ยงที0เหมาะสมและเพียงพอที0จะดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ที0ตามที0ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในปฏิบติังานตามขอบเขต หนา้ที0 และความรับผดิชอบตามที0กาํหนดไวใ้นคู่มือการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของ
บริษทัฯ  
 

 
    12.    รายการระหว่างกนั 
                    ไม่มี 
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ส่วนที� 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13.   ข้อมูลทางการเงินที�สําคัญ 
       ฐานะการเงินรวมและผลการดําเนินงานรวม 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและผลการดาํเนินงานรวม 
ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม 

(หน่วย : พันบาท)

2558 % 2559 % 2560 % 2560 %

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 326,834             7.1% 228,895             4.7% 237,380              4.6% 240,644              4.6%

เบี( ยประกนัภัยคา้งรับ 426,054             9.3% 373,438             7.7% 483,761              9.3% 483,828              9.3%

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 7,840                0.2% 6,811                0.1% 6,905                 0.1% 9,005                 0.2%

สินทรัพยจ์ากการประกนัภัยตอ่ 418,192             9.1% 514,900             10.6% 476,375              9.1% 476,375              9.1%

ลกูหนี( จากสัญญาประกนัภัยตอ่ 65,857               1.4% 19,113               0.4% 52,071                1.0% 51,584                1.0%

สินทรัพยล์งทุน

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 2,506,557          54.6% 2,701,322          55.7% 2,984,710           57.3% 3,034,526           58.1%

   เงินให้กูย้ ืม 7,996                0.2% 7,381                0.2% 5,715                 0.1% 5,715                 0.1%

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    0.0% -                    0.0% 67,200                1.3% -                     0.0%

ที9ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 277,547             6.0% 288,056             5.9% 284,833              5.5% 292,109              5.6%

คา่ความนิยม -                    0.0% -                    0.0% -                     0.0% 18,720                0.4%

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8,772                0.2% 7,381                0.2% 6,173                 0.1% 6,362                 0.1%

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชี 73,276               1.6% 80,928               1.7% 79,009                1.5% 79,009                1.5%

สินทรัพยอื์9น 471,017             10.3% 625,463             12.9% 524,068              10.1% 523,785              10.0%
รวมสินทรัพย์ 4,589,943          100.0% 4,853,688          100% 5,208,200           100.0% 5,221,662           100.0%

หนิ2สินและส่วนของเจ้าของ

หนี( สินจากสัญญาประกนัภัย 2,481,710          54.1% 2,576,140          53.1% 2,824,323           54.2% 2,825,442           54.1%

เจ้าหนี( บริษทัประกนัภัยตอ่ 358,657             7.8% 480,105             9.9% 507,548              9.7% 507,548              9.7%

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                    0.0% 178                   0.0% 2,734                 0.1% 2,734                 0.1%

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 77,089               1.7% 75,195               1.5% 87,821                1.7% 87,820                1.7%

หนี( สินอื9น 577,716             12.6% 617,492             12.7% 614,815              11.8% 615,365              11.8%

ส่วนของเจ้าของ 1,094,772          23.8% 1,104,577          22.7% 1,170,959           22.5% 1,182,753           22.7%

รวมหนี2สินและส่วนของเจ้าของ 4,589,943          100.0% 4,853,688          100.0% 5,208,200           100.0% 5,221,662           100.0%

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม
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ตารางสรุปผลการดาํเนินงานแสดงงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                     

(หน่วย : พันบาท)

2558 % 2559 % 2560 % 2560 %

กําไรหรือขาดทุน

รายได้

เบี( ยประกนัภัยรับ 3,125,705          119.0% 3,229,683          113.4% 3,545,875           125.1% 3,547,253           125.0%

หัก : เบี( ยประกนัภัยจ่ายจากการเอาประกนัภัยตอ่ (701,753)            -26.7% (843,532)            -29.6% (848,001)             -29.9% (848,001)             -29.9%

เบี( ยประกนัภัยรับสุทธิ 2,423,952          92.3% 2,386,151          83.8% 2,697,874           95.2% 2,699,252           95.2%

(116,478)            -4.4% 75,925               2.7% (188,893)             -6.7% (189,922)             -6.7%

เบี( ยประกนัภัยที9ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัตอ่ 2,307,474          87.8% 2,462,076          86.5% 2,508,981           88.5% 2,509,330           88.5%

รายไดค้า่จ้างและคา่บาํเหน็จ 220,410             8.4% 243,288             8.5% 228,307              8.1% 228,307              8.0%

รายไดจ้ากการลงทุน 77,154               2.9% 59,021               2.1% 66,131                2.3% 68,263                2.4%

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 26,242               1.0% 51,712               1.8% 4,361                 0.2% 4,361                 0.2%

กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคา่ยุติธรรมของเงินลงทุน (17,951)             -0.7% 10,489               0.4% 20,107                0.7% 20,107                0.7%

รายไดอ้ื9น 13,715               0.5% 20,550               0.7% 6,317                 0.2% 6,303                 0.2%

รวมรายได้ 2,627,044          100.0% 2,847,136          100.0% 2,834,204           100.0% 2,836,671           100.0%

ค่าใช้จ่าย

1,881,772          71.6% 1,987,110          69.8% 2,047,672           72.2% 2,048,394           72.2%

หัก : คา่สินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภัยตอ่ (366,618)            -14.0% (327,606)            -11.5% (485,170)             -17.1% (485,217)             -17.1%

      คา่จ้างและคา่บาํเหน็จ 545,508             20.8% 546,870             19.2% 588,497              20.8% 588,633              20.8%

      คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภัยอื9น 211,133             8.0% 239,460             8.4% 226,385              8.0% 226,868              8.0%

   คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 333,823             12.7% 375,911             13.2% 422,912              14.9% 426,211              15.0%

   รวมค่าใช้จ่าย 2,605,618          99.2% 2,821,745          99.1% 2,800,296           98.8% 2,804,889           98.9%

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 21,426               0.8% 25,391               0.9% 33,908                1.2% 31,782                1.1%

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 899                   0.0% (294)                  0.0% 341                    0.0% 341                    0.0%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 22,325               0.8% 25,097               0.9% 34,249                1.2% 32,123                1.1%

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื9น

-                    -                    -                     (6,240)                

(18,789)             (8,581)               64,428                64,428                

3,763                8,403                (5,324)                (5,324)                

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3,005                36                     (11,821)              (11,821)              

(12,021)             (142)                  47,283                41,043                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 10,304               24,955               81,532                73,166                

กาํไรสุทธิตอ่หุ้น (บาท) 0.07                  0.08                  0.11                   0.11                   

เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.05                  0.05                  0.07                   0.07                   

จาํนวนหุ้น (หุ้น) 303,000,000      303,000,000      303,000,000       303,000,000       

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี9ยนจากการแปลคา่งบ

การเงินที9เป็นเงินตราตา่งประเทศ (ขาดทุน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม

ส่วนเกิน (ต ํ9ากวา่) ทุนจากการเปลี9ยนแปลงมูลคา่

เงินลงทุน
ส่วนเกิน (ต ํ9ากวา่) ทุนจากการประมาณการภาระ

ผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื9นสาํหรับปี-สุทธิจากภาษี

เงินได้

บวก (หัก) : สาํรองเบี( ยประกนัภัยที9ยงัไม่ถือเป็น

รายได ้(เพิ9ม) ลดจากปีกอ่น

คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการจัดการคา่

สินไหมทดแทน
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ตารางสรุปงบกระแสเงินสดรวม 
(หน่วย: พันบาท)

2560 2560

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

เบี( ยประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 3,074,914                3,310,865                3,388,520                 3,390,462                 

เงินจา่ยเกี9ยวกบัการประกนัภยัตอ่ (184,682)                 (148,386)                 (252,688)                   (252,688)                   

ดอกเบี( ยรับ 46,123                     19,815                     27,250                      27,281                      

เงินปันผลรับ 43,186                     40,296                     39,602                      39,602                      

รายได้จากการลงทุนอื9น 4,063                       3,074                       2,480                        2,480                        

รายได้อื9น 7,480                       16,129                     3,703                        3,689                        

คา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (1,602,361)              (1,710,347)              (1,683,281)                (1,683,500)                

(27,841)                   (29,622)                   (31,202)                     (31,202)                     

คา่จ้างและคา่บําเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (532,430)                 (561,194)                 (569,540)                   (569,745)                   

คา่ใชจ้า่ยในการรับประกนัภยัอื9น (117,012)                 (145,082)                 (126,146)                   (126,146)                   

คา่ใชจ้า่ยในการดําเนินงาน (481,575)                 (609,349)                 (587,515)                   (590,329)                   

ภาษีเงินได้ (25,785)                   (7,289)                     (7,129)                       (7,090)                       

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (705,663)                 (381,434)                 (176,911)                   (176,911)                   

เงินให้ก ูยื้ม 2,975                       1,246                       3,636                        3,636                        

เงินฝากสถาบันการเงิน 757,652                   150,672                   79,135                      50,119                      

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 259,044                   (50,606)                   109,914                    79,658                      

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทยอ่ย -                          -                          (67,200)                     (22,395)                     

ซื(อที9ดิน อาคารและอุปกรณ์ (59,938)                   (32,258)                   (19,263)                     (27,348)                     

ขายอุปกรณ์ 863                          75                            184                           184                           

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการลงทุน (59,075)                   (32,183)                   (86,279)                     (49,559)                     

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปันผลจา่ย (16,833)                   (15,150)                   (15,150)                     (15,150)                     

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (16,833)                   (15,150)                   (15,150)                     (15,150)                     

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง -                          -                          -                            (3,200)                       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ2น (ลดลง) สุทธิ 183,136                   (97,939)                   8,485                        11,749                      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 143,698                   326,834                   228,895                    228,895                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ2นปี 326,834                   228,895                   237,380                    240,644                    

2558 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับ

ประกนัภยัโดยตรง
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงินรวม

2558 2559 2560 2560
(1) อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

1.1 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 0.57                         0.51                         0.50                          0.50                          

1.2 อตัราหมุนเวียนเบี( ยประกนัค้างรับ 44.09                       44.56                       43.52                        49.10                        

(2) อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

(Profitability Ratio)

2.1 Retention Ratio 77.57                       73.89                       76.08                        76.09                        

2.2 อตัราการจา่ยคา่สินไหมทดแทน 59.94                       61.34                       57.08                        57.10                        

2.3 อตัรากาํไรขั(นต้น (3.08)                       (4.30)                       (2.30)                         (2.46)                         

2.4 อตัรากาํไรขั(นต้นตอ่รายได้รวม (2.96)                       (4.09)                       (2.22)                         (2.37)                         

2.5 อตัราสว่นคา่ใชจ้า่ยในการรับประกนัภยั 43.14                       42.96                       45.22                        45.36                        

2.6 อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 3.01                         4.13                         2.75                          3.03                          

2.7 อตัราเบี( ยประกนัรับสุทธิ 2.21                         2.17                         2.37                          2.36                          

2.8 อตัรากาํไรสุทธิ 0.85                         0.88                         1.21                          1.13                          

2.9 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น 2.03                         2.28                         3.01                          2.81                          

(3) อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน

(Efficiency Ratio)

3.1 อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์ 0.50                         0.53                         0.68                          0.64                          

3.2 อตัราการหมุนของสินทรัพย์ 0.59                         0.60                         0.56                          0.56                          

(4) อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

(Financial Ratio)

4.1 อตัราสว่นหนี( สินตอ่สว่นของผูถื้อหุ้น 3.19                         3.39                         3.45                          3.41                          

4.2 Policy Liability to Capital Fund 1.82                         1.85                         1.96                          1.94                          

4.3 อตัราสว่นเงินสํารองตอ่สว่นของผูถื้อหุ้น 1.15                         1.07                         1.17                          1.16                          

4.4 อตัราสว่นเงินสํารองตอ่สินทรัพย์ 29.37                       26.44                       27.79                        27.73                        

4.5 อตัราการจา่ยเงินปันผล 67.86                       60.37                       61.93                        61.93                        

(5) กําไรสุทธิต่อหุ้น 0.07                         0.08                         0.11                          0.11                          

(6) เงินปันผลต่อหุ้น 0.05                         0.05                         0.07                          0.07                          

(7) มลูค่าตามบัญชีต่อหุ้น 3.61                         3.65                         3.86                          3.90                          

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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14.  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมการบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน)ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อหนา้ที9และความรับผิดชอบดูแลกิจการ

บริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที9ดี  การกาํกบัดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที9ปรากฏในรายงาน
ประจาํปี  มีขอ้มูลที9ถูกตอ้ง  ครบถว้น  เปิดเผยอย่างเพียงพอ  งบการเงินไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีที9รับรองทั9วไปใน
ประเทศไทยและหลกัเกณฑที์9เกี9ยวขอ้งกบัซึ9งกาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
โดยเลือกใช้นโยบายการบญัชีที9เหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสมํ9าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงั  รวมถึงมีการเปิดเผย
ขอ้มูลที9สาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและไดผ้า่นการตรวจสอบรับรองจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการบริหารความเสี9ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการ
กาํกบัดูแลที9มีประสิทธิภาพเหมาะสม เพื9อให้มั9นใจว่าบริษทัฯมีการบนัทึกข้อมูลทางบญัชีที9ถูกต้อง ครบถว้น และทนัเวลา 
ตลอดจนสามารถป้องกันความเสี9ยงจากการดําเนินงาน โดยการนี( คณะกรรมการได้แต่งตั( งคณะกรรมการตรวจสอบซึ9 ง
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระผูท้รงคุณวุฒิที9ไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นผูก้าํกบัดูแลในเรื9องดงักลา่ว  

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัที9น่าพอใจ และสามารถให้
ความมั9นใจอยา่งมีเหตุผลต่อความเชื9อถือไดข้องงบการเงินของบริษทัฯ ณ วนัที9 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ซึ9งผูส้อบบญัชีของบริษทั
ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที9รับรองทั9วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินงานโดยถูกตอ้งตามที9ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที9รับรองทั9วไป 
  

 

15.   การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ผลการดําเนินงาน 

ในปี 2560 เปรียบเทียบกบัปี 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากการรับประกนัภยัเพิ9มขึ(น 31.93 ลา้นบาท คิดเป็น 1.18% และมี
รายไดจ้ากการลงทุนลดลง  30.62 ลา้นบาท คิดเป็น 25.26% อนัเนื9องมาจากสภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในปัจจุบนั  
แต่ในขณะเดียวกนับริษทัมีค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานลดลง 21.45 ลา้นบาท คิดเป็น 0.76% ทาํ
ใหบ้ริษทัมีกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเพิ9มขึ(นมากกวา่ปีที9ผา่นมา  
 
รายได้จากการรับประกนัภยัและค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภยั 

บริษทัมีรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 2,737.29 ลา้นบาท เพิ9มขึ(น 1.18% เมื9อเปรียบเทียบกบัปี 2559 มีค่าใชจ่้ายในการรับ
ประกนัภัยรวมค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน 2,800.30 ลา้นบาท ลดลง 0.76% เมื9อเทียบกับปี 2559 มีผลจากการขาดทุนจากการรับ
ประกนัภยั 63.01 ลา้นบาท ลดลง 45.86% เมื9อเทียบกบัปี 2559 ซึ9งเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจไทยที9มีการเจริญเติบโตอตัราตํ9าตาม
เศรษฐกิจโลก อนัเป็นผลทาํให้กาํลงัซื(อในประเทศลดลง  ซึ9 งมีผลกระทบต่อธุรกิจประกนัวินาศภยัโดยภาพรวม จากสภาวะ
ดังกล่าวทางบริษัทจึงใช้นวตักรรมใหม่ๆ มาเป็นแรงกระตุ้นให้สามารถทาํรายได้จากการรับประกันภัยเพิ9มขึ( น และใน
ขณะเดียวกนักส็ามารถลดค่าใชจ่้ายลง  ทาํให้บริษทัมีผลขาดทุนจากการรับประกนัภยัลดลง 

สาํหรับงบการเงินรวมนั(น ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 2,737.64 ลา้นบาท มีค่าใชจ้่าย
ในการรับประกนัภยัรวมค่าใชจ้่ายดาํเนินงาน 2,804.89 ลา้นบาท ส่งผลใหมี้ผลขาดทุนจากการรับประกนัภยั 67.25 ลา้นบาท 
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รายได้จากการลงทุน 
บริษทัมีรายไดจ้ากการลงทุนซึ9งถือเป็นรายไดห้ลกัอีกทางหนึ9งนอกจากรายไดจ้ากการรับประกนัภยั โดยมีสดัส่วน 

การลงทุนเป็นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื9นของคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั 
(คปภ.) ซึ9 งยอดเงินลงทุน ณ วนัสิ(นปี 2560 ที9แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน บนัทึกตามราคาตลาดมีจาํนวนทั(งสิ(น 2,990.42 ลา้น
บาท เพิ9มขึ(น 281.27 ลา้นบาท จากปี 2559 ในปี 2560 บริษทัฯ มีรายไดแ้ละกาํไรจากเงินลงทุนซึ9งเกิดจากการลงทุนลดลงจาํนวน 
30.62 ลา้นบาท คิดเป็น 25.26% จากปี 2559 อนัเนื9องมาจากสภาวะตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศไทยในปีปัจจุบนั 
 สาํหรับงบการเงินรวม ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทนุ ที9บนัทึกตามราคาตลาด มีจาํนวนทั(งสิ(น 3,040.24 ลา้น
บาท 
 
สินทรัพย์ลงทุน ณ วันที� 31 ธันวาคม  2560 

จํานวนเงิน สัดส่วน จํานวนเงิน สัดส่วน จํานวนเงิน สัดส่วน

(ล้านบาท) % (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

ประเภทเงินลงทุน

เงินฝากธนาคาร 186                          6.8% 106                          3.6% 156                           5.1%

พนัธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 290                          10.7% 347                          11.4% 347                           11.4%

ตราสารหนี( 294                          10.9% 584                          19.1% 584                           19.2%

ตราสารทุน 371                          13.7% 409                          13.4% 409                           13.5%

หนว่ยลงทุน 1,560                       57.6% 1,538                       50.3% 1,538                        50.6%

เงินลงทุนในบริษัทยอ่ย -                          0.0% 67                            2.2% -                            0.0%

อื9นๆ 7                              0.3% 6                              0.2% 6                               0.2%

รวมทั2งสิ2น 2,708                       100.0% 3,057                       100.0% 3,040                        100.0%

2559 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม

2560

 
 

สถานะทางการเงิน 
บริษทัมีสินทรัพยร์วม 5,208.20  ลา้นบาท  เพิ9มขึ(น 7.30% จากปี 2559 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 237.38 ลา้นบาท  

คิดเป็น 4.56%  มีสินทรัพยล์งทุนซึ9งประกอบดว้ย เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี(  ตราสารทุน พนัธบตัร เงินลงทุนในบริษทัย่อย และเงิน
ลงทุนอื9น จาํนวน 3,057.62 ลา้นบาท คิดเป็น 58.71%  สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ และเบี(ยประกนัภยัคา้งรับจาํนวน 1,012.21 ลา้น
บาท คิดเป็น  19.44% ที9ดินอาคารและอุปกรณ์ และทรัพยสิ์นอื9นจาํนวน 900.99 ลา้นบาท คิดเป็น 17.30% 

ดา้นหนี( สิน บริษทัมีหนี( สินรวม  4,037.24 ลา้นบาท เพิ9มขึ(น 7.69% จากปี 2559 รายการที9สาํคญัเป็นหนี( สินจากสัญญา
ประกนัภยั จาํนวน  2,824.32 ลา้นบาท เพิ9มขึ(น 9.63% จากปี 2559 นอกจากนี( ยงัมีรายการหนี( สินจากการประกนัภยัต่อและหนี( สิน
อื9นจาํนวน 1,212.92 ลา้นบาท เพิ9มขึ(น 3.41% เมื9อเทียบกบัปี 2559 

บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 1,170.96 ลา้นบาท เพิ9มขึ(น 6.01% จากปี 2559 บริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงาน 34.25 
ลา้นบาท   และมีกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื9อขาย รวมทั(งจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัเกี9ยวกบัผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย จาํนวนทั(งสิ(น 47.28 ลา้นบาท 

 
 สาํหรับงบการเงินรวม ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยร์วม 5,221.66 ลา้นบาท มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 240.64 ลา้นบาท คิดเป็น 4.61% มีสินทรัพยล์งทุนซึ9งประกอบดว้ย เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี(  ตราสารทุน 
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พนัธบตัร เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และเงินลงทุนอื9น จาํนวน 3,040.24 ลา้นบาท คิดเป็น 58.22%  สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 
และเบี(ยประกนัภยัคา้งรับจาํนวน 1,011.79 ลา้นบาท คิดเป็น  19.38% ที9ดินอาคารและอุปกรณ์ และทรัพยสิ์นอื9นจาํนวน 928.99 
ลา้นบาท คิดเป็น 17.79% 

ดา้นหนี( สิน บริษทัมีหนี( สินรวม  4,038.91 ลา้นบาท รายการที9สําคญัเป็นหนี( สินจากสัญญาประกนัภยั จาํนวน  2,825.44 
ลา้นบาท นอกจากนี( ยงัมีรายการหนี( สินจากการประกนัภยัต่อและหนี( สินอื9นจาํนวน 1,213.47 ลา้นบาท 
 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 1,182.75 ลา้นบาท บริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงาน 32.12 ลา้นบาท และมีผลต่างจาก
การแปลงมูลค่างบการเงิน กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื9อขาย รวมทั(งจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเกี9ยวกบัผลประโยชนพ์นกังานคา้งจา่ย จาํนวนทั(งสิ(น 41.04 ลา้นบาท โดยมีส่วนของผูมี้ส่วนได้
เสียที9ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 18.08 ลา้นบาท 

 
 ในปี 2560 บริษทัมีเบี(ยประกนัภยัรับโดยตรง 3,545.01 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 9.78 ใกลเ้คียงกบัอตัรา
การเติบโตของธุรกิจประกนัวินาศภยัโดยรวม และบริษทัมีส่วนแบ่งตลาดเบี(ยประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจในปี 2560 จดัอยู่
ลาํดบัที9 10 
 

ตารางเปรียบเทียบเบี2ยประกนัภยัของธุรกิจประกนัวินาศภยัและประกนัภัยไทยวิวฒัน์ 
(หน่วย: ล้านบาท)

ธุรกิจ ประกันภัย ธุรกิจ ประกันภัย ธุรกิจ ประกันภัย

ประกันวินาศภัย ไทยวิวัฒน์ ประกันวินาศภัย ไทยวิวัฒน์ ประกันวินาศภัย ไทยวิวัฒน์

1 เบี( ยประกนัภัยรับโดยตรงรวม 218,434             3,546                211,813             3,229                209,197              3,125          

% ขยายตวั 3% 10% 1% 3% 2% 3%

2 อคัคีภัย 9,850                163                   10,233               169                   10,484                176

% ขยายตวั -4% -4% -2% -4% -5% 0%

3 ภัยทางทะเลและขนส่ง 5,356                13                     5,268                17                     5,338                 16

% ขยายตวั 2% -26% -1% 6% 1% 14%

4 ภัยรถ 126,118             2,612                122,188             2,337                120,405              2,367          

% ขยายตวั 3% 12% 1% -1% 2% 4%

5 ภัยเบ็ดเตลด็ 77,110               758                   74,124               706                   72,970                566             

% ขยายตวั 4% 7% 2% 25% 3% -2%

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

 
                
 

ภาวะเศรษฐกจิ 
ภาวะตลาดหลกัทรัพย์ 

เศรษฐกิจไทยปี 2560 เติบโตร้อยละ 3.9 ปรับตวัดีขึ(นจากปี 2559 ซึ9 งขยายตวัร้อยละ 3.2 โดยปัจจยัหลกัที9ขบัเคลื9อน
เศรษฐกิจมาจากภาคต่างประเทศ  การขยายตวัเร่งขึ(นของการส่งออกอตัราร้อยละ 9.9 ซึ9งสูงที9สุดในรอบ 6 ปี  ในทุกตลาดส่งออก
สาํคญัและกระจายไปเกือบทุกหมวดสินคา้  สอดคลอ้งกบัการขยายตวัเร่งขึ(นของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้หลกั กลุ่มประเทศพฒันา
แลว้ ค่าเงินบาทแขง็ค่าร้อยละ 10  ในทิศทางเดียวกบัภูมิภาค ยงัไม่กระทบการส่งออก ราคานํ( ามนัดิบที9ปรับเพิ9มขึ(นจาก 41.4 เป็น 
52.8 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วง 1 ปี  หลงัจากกลุ่มโอเปคและพนัธมิตรนาํโดยรัสเซียตกลงลดการผลิตลง ส่งผลให้การส่งออก
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สินคา้ที9ราคาเคลื9อนไหวตามนํ( ามนัดิบขยายตวั โดยเฉพาะผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีและผลิตภณัฑ์ยาง ปริมาณ
การส่งออกสินคา้เกษตรสําคญัๆ เพิ9มขึ(นเนื9องจากสภาพอากาศเอื(อต่อการเพาะปลูก ปริมาณนํ( าฝนและนํ( าชลประทานเพียงพอ 
ขณะที9รายรับจากการท่องเที9ยวขยายตวัต่อเนื9อง จาํนวนนกัท่องเที9ยวต่างชาติสูงถึง 35.3 ลา้นคน เพิ9มขึ(นร้อยละ 8.7 จาก 32.5 ลา้น
คน ในปี 2559 เป็นขยายตวัในเกือบทุกกลุ่มสญัชาติ  

แมเ้ศรษฐกิจในภาพรวมขยายตวัได้ดีต่อเนื9อง แต่การส่งผ่านผลดีของการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่การจา้งงานและ
รายไดค้รัวเรือนยงัไม่เขม้แขง็ ราคาสินคา้เกษตรส่วนใหญ่ปรับลดลงซึ9งเป็นผลจากปริมาณผลผลิตที9เพิ9มขึ(น ภาระหนี(ครัวเรือนที9
อยูใ่นระดบัสูงทาํใหแ้รงกดดนัต่ออตัราเงินเฟ้อจากอุปสงคภ์ายในประเทศค่อนขา้งตํ9า สภาวะการเงินโดยรวมยงัคงอยูใ่นระดบัที9
ผอ่นคลายและเอื(อต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจ สะทอ้นจากตน้ทุนการระดมทุนในตลาดสินเชื9อและตลาดตราสารหนี(ของภาค
ธุรกิจที9ยงัอยูใ่นระดบัตํ9า เสถียรภาพระบบการเงินอยูใ่นเกณฑดี์ การขยายตวัของการบริโภคภาคเอกชนมีปัจจยัสนบัสนุนจากการ
ปรับตวัดีขึ(นของฐานรายไดใ้นระบบเศรษฐกิจ รวมทั(งอตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบี(ยที9ยงัอยูใ่นระดบัต่า 

การลงทุนภาคเอกชนเริ9มมีสัญญาณฟื( นตวัในระดบัตํ9า ในปี 2560 นักลงทุนให้ความสนใจยื9นขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนในพื(นที9นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 250,000 ลา้นบาท โดยเฉพาะในกลุ่มยานยนตไ์ฟฟ้า ขนส่ง  
โลจิสติกส์  นกัลงทุนยงัรอความชดัเจนร่างพ.ร.บ.การพฒันาพื(นที9เศรษฐกิจภาคตะวนัออก ซึ9งอยูร่ะหว่างการพิจารณาวาระ 2 และ 
3 ของสมาชิกนิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.)    

การใช้จ่ายอุปโภคและการลงทุนภาครัฐยงัขยายตวั แมก้ารลงทุนบางโครงการจะล่าชา้จากขอ้จาํกดัดา้นประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายและฝนที9ตกหนกักระทบกบัการก่อสร้าง สาํหรับรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ลงทุนไดต้ามแผน แต่มีบางโครงการที9เลื9อน
การลงทุนออกไป 

โครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ที9เปิดให้ประชาชนผูมี้รายไดน้้อยปีละ 30,000 – 100,000 บาท ที9มีกระทรวงการคลงั 
โดยกรมบญัชีกลาง ธนาคารรัฐ กระทรวงพาณิชย ์และจงัหวดัต่างๆ ร่วมมือกนัในการให้ความช่วยเหลือเบื(องตน้แก่ประชาชนใน
การลดค่าใชจ่้ายภาคครัวเรือน มีประชาชนที9ผา่นการตรวจสอบคุณสมบติั 11.4 ลา้นคน 
  ปริมาณการจาํหน่ายรถยนต์ใหม่โดยรวมเพิ9มขึ(นร้อยละ 13.3 จาก 0.76 ลา้นคนัในปี 2559 เป็น 0.87 ลา้นคนัในปี 2560 
ส่งผลใหต้ลาดรถยนตไ์ทยเติบโตครั( งแรกในรอบ 4 ปี จากความเชื9อมั9นของผูบ้ริโภคมีการปรับตวัดีขึ(น กาํลงัซื(อที9ฟื( น ค่ายรถปรับ
โฉมและเปิดตวัรถยนตห์ลากหลายรุ่น พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งต่อเนื9อง เพื9อกระตุน้ตลาด ขณะที9ตลาดรถจกัรยานยนต์
ขยายตวัต่อเนื9องมียอดจาํหน่าย 1.81 ลา้นคนั เพิ9มขึ(นร้อยละ 4.2 

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับเพิ9มอตัราดอกเบี(ยนโยบาย เพื9อให้นโยบาย
การเงินกลบัสู่ภาวะปกติ (Monetary Policy Normalization) โดยขึ(นอตัราดอกเบี(ยนโยบาย 3 ครั( งในปี 2560 สู่ระดบั 1.25% – 
1.50% ตามที9คาด เนื9องจากตลาดแรง งานแข็งแกร่ง อตัราการว่างงานตํ9ากว่าร้อยละ 4.5 แสดงความเชื9อมั9นถึงการขยายตวัของ
เศรษฐกิจ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยงัคงอตัราดอกเบี(ยนโยบายที9ร้อยละ 1.50 ต่อปี เพื9อสนับสนุนให้เศรษฐกิจ
ขยายตวัอยา่งไดอ้ยา่งเขม้แข็งและดูแลเสถียรภาพทางดา้นราคา ซึ9งสอดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนินนโยบายการเงินของประเทศ
อื9นๆ เช่น สหภาพยโุรป และญี9ปุ่น ยงัดาํเนินนโยบายการเงินแบบผอ่นคลาย ธนาคารกลางยโุรปประกาศขยายระยะเวลาในการเขา้
ซื(อพนัธบตัรตามมาตรการ QE ซึ9 งเดิมกาํหนดสิ(นสุดธ.ค. 2560 เป็นไตรมาสที9 4 ปี 2561 เพื9อดูแลการฟื( นตวัทางเศรษฐกิจ 
ประสิทธิผลของการผอ่นคลายนโยบายการเงินของไทยต่อเศรษฐกิจจริงอาจมีจาํกดั ส่วนหนึ9 งเพราะธนาคารพาณิชยร์ะมดัระวงั
การปล่อยสินเชื9อจากความกงัวลต่อคุณภาพสินเชื9อที9ด้อยลง เนื9องจากภาระหนี(ครัวเรือนที9มีอยูใ่นระดบัสูง ขณะที9สภาพคล่อง
ธนาคารพาณิชยย์งัมีอีกมาก 
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  สาํหรับเสถียรภาพดา้นราคา อตัราเงินเฟ้อทั9วไปเฉลี9ยที9ร้อยละ 0.6 ปรับขึ(นจากร้อยละ 0.2 ในปี 2559 ตามราคานํ( ามนัใน
ประเทศที9ปรับขึ(น ขณะที9เสถียรภาพภายนอก ดุลบญัชีเดินสะพดัของไทยเกินดุลอยา่งต่อเนื9อง เงินสาํรองระหวา่งประเทศอยูใ่น
ระดบัสูงกวา่หนี(ต่างประเทศระยะสั(นประมาณ 3.5 เท่า อตัราแลกเปลี9ยนยงัเอื(อต่อการส่งออก 
 
 
 

ภาวะตลาดหลกัทรัพย์ 
ในปี 2560 เป็นปีที9ดีเป็นพิเศษสาํหรับการลงทนุ ตลาดหุน้ต่างประเทศทั(งประเทศพฒันาแลว้และประเทศตลาดเกิดใหม่

ปรับขึ(นแรง เนื9องจากเศรษฐกิจที9ฟื( นตวัขึ(นพร้อมกนัทั9วโลก สภาพคล่องที9มีอยู่เป็นจาํนวนมาก อตัราดอกเบี(ยที9ต ํ9า อตัราเงินเฟ้อที9
ยงัคงอยูใ่นระดบัตํ9า  การออกกฎหมายปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ ที9ช่วยสนบัสนุน Sentiment การลงทุนของตลาดหุ้นทั9วโลกในช่วง
สิ(นปีรัฐบาลไดอ้อกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจและผลกัดนัโครงการลงทุนพื(นฐานออกมาอยา่งต่อเนื9อง ไม่ว่าจะเป็นมาตรการ
ลดหย่อนภาษีสําหรับการท่องเที9ยวในหัวเมืองรอง 55 จงัหวดั การออกมาตรการช่วยเหลือคนที9มีกาํลงัซื(อตํ9า ซึ9 งรวมถึงกาํลงั
พิจารณาบตัรสวสัดิการแห่งรัฐเฟส 2 สาํหรับผูมี้รายไดต้ํ9ากวา่ 30,000 บาท/ปี การลงนามสัญญาจา้งการก่อสร้างโครงการรถไฟ
ทางคู่ 5 เส้นทาง การอนุมัติการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะแรก จากกลางดงถึงปางอโศก เป็นต้น ดัชนีตลาด
หลกัทรัพยไ์ทย (SET Index) ปรับเพิ9มขึ(นร้อยละ 13.70 จากสิ(นปี 2559 ปิดที9ระดบั 1,753.71 จุด จากทั(งกาํไรของบริษทัจด
ทะเบียนที9ดีขึ(นและความคาดหวงัต่อเศรษฐกิจในอนาคต ถือเป็นตลาดหุ้นที9ใหผ้ลตอบแทนดีในระดบัตน้ๆ ของโลก อตัราส่วน
ราคาต่อกาํไรสุทธิ (Forward P/E) อยูที่9 17.46 เท่า อตัราเงินปันผลตอบแทนร้อยละ 2.80 นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 26,000 
ลา้นบาท   
 
แนวโน้ม  

ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตวัร้อยละ 3.1 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื9องเป็นวงกวา้งหลายภูมิภาค โดย
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศพฒันาแลว้มีแนวโน้มขยายตวัดีขึ(นตามการบริโภคและตลาดแรงงานที9เขม้แข็งขึ(นเป็นสาํคญั รวมทั(งการ
ผา่นกฎหมายปฏิรูประบบภาษีของสหรัฐฯ ในปลายเดือนธนัวาคม 2560 จะมีส่วนช่วยกระตุน้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ไดใ้นระยะต่อไป 
การปรับตวัดีขึ(นของราคาสินค้าและฐานะทางการคลงัโดยเฉพาะเศรษฐกิจอินเดีย รัสเซีย บราซิล และตะวนัออกกลางที9มี
แนวโน้มขยายตวัเร่งขึ(นจากปีก่อนหน้า รวมทั(งการขยายตวัของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศยโูรโซน ญี9ปุ่น และจีน แมจ้ะมีแนวโน้ม
ชะลอตวัลงอยา่งชา้ๆ ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจและปริมาณการคา้โลกในภาพรวมยงัขยายตวัในระดบัใกลเ้คียงกบัปีที9ผา่นมา  

 
อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโลกอาจเผชิญความเสี9 ยงจากการใช้นโยบายการค้าแบบ “อเมริกาต้องมาก่อน” ของ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และสถานการณ์ตรึงเครียดทางการเมืองทั(งในคาบสมุทรเกาหลีและตะวนัออกกลาง นอกจากนี(
หากสหราชอาณาจกัรประสบความลม้เหลวในการบรรลุขอ้ตกลงแยกตวัออกจากสหภาพยุโรป (เบร็กซิท) ดว้ยกระบวนการที9
ราบรื9นแลว้ อาจสร้างความเสี9ยงที9ร้ายแรงต่อเศรษฐกิจยุโรปที9กาํลงัฟื( นตวัในปี 2561 การเจรจาเบร็กซิทที9ยืดเยื(อ ไม่มีแผน การ
เบร็กซิทที9ชดัเเจนจะเป็นปัจจยัลบต่อการตดัสินใจลงทุนทั9วภูมิภาคยุโรป โดยที9ผ่านมานั(นกระบวนการเบร็กซิทไดส่้งผลทาํให้
เศรษฐกิจขององักฤษชะลอตวัแลว้ 

 
การขยายตวัอย่างต่อเนื9องของเศรษฐกิจประเทศสําคัญ ๆ และการฟื( นตัวที9กระจายตวัมากขึ(นของเศรษฐกิจโลกมี

แนวโนม้ที9จะทาํใหร้าคาสินคา้ขั(นปฐมและอตัราเงินเฟ้อในประเทศสาํคญั ๆ ปรับตวัเพิ9มขึ(นอยา่งชา้ๆ ราคานํ(ามนัดิบในตลาดโลก
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มีแนวโน้มปรับสูงขึ(นหลงักลุ่มประเทศ OPEC และ Non-OPEC บรรลุการต่ออายุขอ้ตกลงลดการผลิตนํ( ามนัดิบไปจนถึงสิ(นปี 
2561 ซึ9งจะส่งผลใหป้ระเทศเศรษฐกิจหลกัปรับทิศทางนโยบายการเงินเขา้สู่ภาวะปกติมากขึ(น ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโนม้ที9
จะปรับขึ(นอตัราดอกเบี(ยนโยบายอีก 3 ครั( งในปี 2561 สู่ระดบั 2.0% - 2.25% ควบคู่ไปกบัการดาํเนินการตามมาตรการปรับลด
ขนาดงบดุล  ธนาคารกลางยุโรปยงัมีแนวโน้มที9จะคงอตัราดอกเบี(ยนโยบายไวอ้ย่างต่อเนื9องอยา่งน้อยในช่วง 3 ไตรมาสแรก 
ควบคู่ไปกบัการดาํเนินการตามแผนการลดขนาดการเขา้ซื(อสินทรัพย ์ส่วนประเทศกาํลงัพฒันาอื9น ๆ เริ9มมีสัญญาณปรับเปลี9ยน
ทิศทางนโยบายการเงินตามอตัราเงินเฟ้อและการเพิ9มขึ(นของอตัราดอกเบี( ยในประเทศสหรัฐฯ แม้ว่าธนาคารกลางญี9ปุ่นยงัมี
แนวโนม้ที9จะคงอตัราดอกเบี(ยนโยบายและรักษาการเขา้ซื(อสินทรัพยไ์วใ้นระดบัเดียวกบัปีที9ผา่นมาอยา่งต่อเนื9องกต็าม 

 
ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์วา่เศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ 3.9 ในปี 2561 โดยแรงขบัเคลื9อนเศรษฐกิจไทยจะ

มาจากภาคการส่งออก ท่องเที9ยว ซึ9งไดรั้บผลดีจากการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก การส่งออกสินคา้ของไทยปี 2561 มีแนวโน้ม
ขยายตวัชะลอลง จากทั(งดา้นปริมาณและราคาที9เร่งขยายตวัไปมากในช่วงก่อนหนา้ การบริโภคภาคเอกชนขยายตวั อยา่งค่อยเป็น
ค่อยไป โดยมีหลายปัจจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ รายไดเ้กษตรกรที9ยงัขยายตวัสูงกวา่ปีก่อนจากผลผลิตที9เพิ9มขึ(น รายไดแ้รงงานในภาค
การผลิตเพื9อการส่งออกและภาคการท่องเที9ยวที9ปรับดีขึ(นโดยเฉพาะกลุ่มรายไดสู้ง ภาระหนี( จากมาตรการรถยนตค์นัแรกที9ทยอย
หมดลง  รัฐบาลเตรียมจัดทาํงบประมาณรายจ่ายเพิ9มเติม 150,000 ลา้นบาท (งบกลางปี 2561) เพื9อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจฐานรากหรือ Local Economy และการปฏิรูปภาคเกษตรใหมี้ความเขม้แขง็ เช่น มาตรการช่วยเหลือคนจนแบบรายบุคคล
เฟส 2 การส่งเสริมการประกนัภยัพืชผล การพฒันาตาํบล กองทุนหมู่บา้น การเพิ9มโครงสร้างพื(นฐานทางการเกษตร เช่น ไซโล 
ลานตาก ยุง้ฉางในชุมชน การลดพื(นที9ปลูกยาง  ในปี 2561 กรอบวงเงินลงทุนรวมของรัฐบาลกลางเพิ9มขึ(นจากปีก่อน โดยจดัสรร
ใหห้น่วยงานที9มีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายดี ประกอบกบัมีการลงทุนของรัฐวสิาหกิจหลายโครงการเลื9อนมาจากปี 2560 อยา่งไรก็
ตาม ยงัมีความเสี9ยงจากพ.ร.บ.การจดัซื(อจดัจา้งและบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ9งอาจทาํให้การเบกิจา่ยของบางหน่วยงานที9ไม่
เคยใช้ระบบใหม่ เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ9นล่าชา้ออกไปบา้งในระยะแรก รัฐบาลมีนโยบายขบัเคลื9อน 5 โครงการสาํคญั
ตามแผนพฒันาโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวนัออกหรืออีอีซี ในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public 
Private Partnership : PPP) ช่วยเพิ9มความเชื9อมั9นใหก้บันกัลงทุนทั(งไทยและต่างชาติ รวมเงินลงทุนกวา่ 600,000 ลา้นบาท โดย
กาํหนดวา่ขอบเขตงาน (TOR) ทั(งหมด จะแลว้เสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2561 ซึ9งประกอบดว้ย  1. สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการ
บินภาคตะวนัออก  2. ศูนยซ่์อมบาํรุงอากาศยานอูต่ะเภา 3. รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื9อม 3 สนามบิน    4. ท่าเรือแหลมฉบงัระยะที9 3   
5. ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที9 3 

 
ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เตรียมออกมาตรการแพ็คเกจสินเชื9อวงเงินรวม 

70,000 ลา้นบาท ช่วยใหผู้ป้ระกอบการ SMEs รายยอ่ยในธุรกิจ ประสบปัญหาดา้นการเงินเขา้ถึงแหล่งเงินทุนยาก สามารถยื9นกูไ้ด้
โดยไม่ตอ้งมีหลกัทรัพยค์ํ(าประกนั 

 
อตัราเงินเฟ้อมีแนวโนม้เพิ9มขึ(นอยา่งชา้ๆ จากปัจจยัราคานํ(ามนั แต่สภาพอากาศที9เอื(ออาํนวยให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก 

ราคาอาหารสดที9ยงัมีแนวโน้มอยู่ในระดบัตํ9าและปัจจยัเชิงโครงสร้างที9เปลี9ยนแปลงตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการ
แข่งขนัดา้นราคาที9สูงขึ(น ประมาณการอตัราเงินเฟ้อทั9วไปปี  2561 ที9ร้อยละ 1.1 อตัราการวา่งงานยงัคงอยูใ่นระดบัตํ9า 

 
ธุรกิจประกนัวินาศภยัในปี 2561 คาดว่าเบี(ยประกนัภยัมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 3 โครงการประกนัภยัขา้วนาปีไดรั้บ

ความไวว้างใจจากเกษตรกรกว่า 1.5 ลา้นครัวเรือน มีพื(นที9รับประกนัภยักว่า 26 ลา้นไร่  ในการนาํระบบประกนัภยัเขา้มาบริหาร
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ความเสี9ยงภยัธรรมชาติ  สาํหรับประกนัภยัรถยนต ์ตลาดรถยนตใ์หม่ขยายตวัต่อเนื9อง  เป็นผลจากรถยนตน์ั9งขนาดเลก็เครื9องยนต์
ไม่เกิน 1,500 ซีซี จาํนวน 1.1 ลา้นคนัที9ซื(อในช่วงโครงการรถยนตค์นัแรกครบ 5 ปี จะพน้กาํหนดห้ามซื(อขายตั(งแต่กลางปี 2560 
เป็นตน้ไป ซึ9งมีผลใหผู้บ้ริโภคบางส่วนตดัสินใจเปลี9ยนรถใหม่ ภายใตภ้าวะเศรษฐกิจที9มีแนวโน้มขยายตวัไดดี้ขึ(นกอปรกบัอตัรา
ดอกเบี(ยที9คาดวา่จะทรงตวัในระดบัตํ9า บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั คาดการณ์ตลาดรถยนตปี์ 2561 เติบโตต่อเนื9อง
วา่จะมีปริมาณการขายรวม 9 แสนคนั เพิ9มขึ(นจากปีก่อนร้อยละ 3.4 ความเชื9อมั9นผูบ้ริโภคที9มีส่วนในการกระตุน้ตลาดใหเ้ติบโต 
รวมถึงการที9ค่ายรถแต่ละค่ายต่างเริ9มทยอยเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่สู่ตลาด จะช่วยกระตุ้นตลาดรถยนต์ในประเทศไดส่้วนหนึ9 ง 
ตลาดรถเก๋งจะขยายตวัมากกวา่รถเพื9อการพาณิชยที์9ไดรั้บแรงกดดนัจากระดบัราคาสินคา้เกษตรที9จะยงัคงอยูใ่นระดบัตํ9า  

 
สาํหรับอตัราเบี(ยประกนัความเสี9ยงภยัทรัพยสิ์นมีแนวโนม้ลดลงจากปีที9ผา่นมา เนื9องจากบริษทัรับประกนัภยัต่อปรับลด

อตัราเบี(ยประกนัภยัต่อความเสี9ยงภยัธรรมชาติลง โดยไม่มีเหตุการณ์ภยัธรรมชาติร้ายแรง    
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

 การรับรองความถกูตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีนั�นใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
ผกูพนับริษทั  ลงลายมือชื�อพร้อมทั�งประทบัตราบริษทั  (ถา้มี)  ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี   พร้อมทั�ง 
มอบอาํนาจใหบุ้คคลใดลงนามกาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีแทนดว้ย   โดยให้ใชข้อ้ความและ 
รูปแบบ ดงันี�  
                “ บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันี�แลว้   ดว้ยความระมดัระวงั 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อื้)นสาํคญัผดิ หรือไม่ขาดขอ้มูลที) 
ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั  นอกจากนี�  บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที)สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูล 
อยา่งถกูตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเกี)ยวกบัฐานะการเงิน   ผลการดาํเนินงาน   และกระแสเงินสดของบริษทัและ 
บริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลที)ดี เพื)อให้แน่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูล 
ในส่วนที)เป็นสาระสาํคญัทั�งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้   รวมทั�งควบคุมดูแล 
ใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในที)ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 
และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2560 
ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้    ซึ)งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญั 
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั�งการกระทาํที)มิชอบที)อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 
และบริษทัยอ่ย 
                 ในการนี�  เพื)อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั�งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที�บริษทัที)บริษทัไดรั้บรอง 
ความถกูตอ้งแลว้   บริษทํไดม้อบหมายให้   นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกรู   เป็นผูล้งลายมือชื)อกาํกบัเอกสารนี�ไว ้
ทุกหนา้ดว้ย   หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื)อของ   นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกรู   กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ 
ขอ้มูลที)บริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

                                           ชื)อ                                       ตาํแหน่ง                                                        ลายมือชื)อ 

           1.  นายจีรพนัธ์  อศัวะธนกุล         ประธานเจา้หนา้ที)บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   …………………………… 

           2.  นายถวลัย ์ วริานนท ์                กรรมการที�ปรึกษากรรมการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     ..………………………….                             

           3.  นางสุเทพี  อศัวะธนกุล            กรรมการผูอ้าํนวยการ                              …………………………… 

           4.  นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกรู           กรรมการและเลขานุการบริษทั                                    …………………………….                                        

           5.  นางดวงแกว้  วริิยานุศกัดิD          ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายบญัชี                                               ……………………………. 
 
                                           ชื)อ                                       ตาํแหน่ง                                                  ลายมือชื)อ 
 

ผูรั้บมอบอาํนาจ  นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกรู           กรรมการและเลขานุการบริษทั                         …………………………….      
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                     ทั�งนี�  มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
ซึ�งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 กาํหนดให ้
กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งร่วมกนัรับผิดต่อบุคคลที�ซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในความเสียหายใด ๆ 
อนัเกิดขึ�นเนื�องจากการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้หรือประชาชนทั�วไป   โดยแสดงขอ้ความที�เป็นเทจ็ใน 
สาระสาํคญั หรือปกปิดขอ้ความจริงที�ควรบอกให้แจง้ในสาระสาํคญัในกรณีของงบการเงินและรายงาน 
เกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัหรือรายงานอื�นใดที�ตอ้งเปิดเผยตามมาตรา  56  
หรือมาตรา  199   โดยมิไดจ้าํกดัความรับผิดไวเ้ฉพาะกรรมการและผูบ้ริหารที�ลงลายมือชื�อรับรอง 
ความถกูตอ้งของขอ้มูลในเอกสารดงักล่าวเทา่นั�น     อยา่งไรกด็ีกรรมการหรือผูบ้ริหารซึ�งสามารถพิสูจน ์
ไดว้า่โดยตาํแหน่งหนา้ที�ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแทจ้ริงความแทจ้ริงของขอ้มูลหรือการขาดขอ้มูลที�ควร 
ตอ้งแจง้นั�น ยอ่มไม่มีความรับผดิตามมาตรา 89/20 
 
                     หมายเหตุ *** ใชบ้งัคบักบับริษทัที�อยูภ่ายใตบ้งัคบัของหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึ�งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 เท่านั�น     
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั,ง 

นายชลอ เฟื� องอารมย ์อาย ุ80 ปี   
กรรมการอิสระ    แต่งตั�งเมื�อวนัที�  5 เมษายน 2555 
ประธานกรรมการ    แต่งตั�งเมื�อวนัที�  8 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั 
ประธานคณะกรรมการลงทุน แต่งตั�งเมื�อวนัที� 12 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบนั 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
-  ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัฟิลลิปส์ สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเซาเทอร์น อิลินอยส์ สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโทสังคมศาสตร์ (บริหาร) มหาวิทยาลยัเบอร์มิงแฮม  องักฤษ 
- ปริญญาบตัร วปอ. หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที� 27 
-  หลกัสูตร Director Certificate Program (IOD) รุ่นที� 18 และหลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการ 

การอบรมในปี 2560  - ไม่มี 

 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
ไม่มีหุน้ในบริษทั  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไมม่ ี
 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559) 

พ.ศ. 2555 ถึง 2557 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรีประกนัชีวิต จาํกดั  
พ.ศ. 2551 ถึง 2555 ดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการ บมจ.โปรเฟสชั�นแนล เวสต ์ เทคโนโลยี (1999) 
 
 

การดํารงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  

บริษทัจดทะเบียน 

-  ไม่มี 
กจิการอื�นๆ  

-  กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงั 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560)  
พ.ศ. 2555 ถึง 2558 ดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์,ประกนัภยั  
พ.ศ. 2555 ถึง ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรีประกนัชีวิต , ธุรกิจประกนัชีวิต 
พ.ศ. 2551 ถึง 2555 ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ บมจ. โปรเฟสชั�นแนลเวสต ์เทคโนโลยี (1999), 
ธุรกิจบริการเฉพาะกิจ 
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั,ง 

นางพิไล เปี� ยมพงศส์านต ์ อาย ุ 81 ปี 
กรรมการอิสระ  แต่งตั�งเมื�อวนัที�    2 มิถุนายน 2542 
กรรมการตรวจสอบ แต่งตั�งเมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2552 – ปัจจุบนั 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั�งเมื�อวนัที� 11 สิงหาคม 2559 – ปัจจุบนั 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
-  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

             -  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต CPA Thailand (CPA. No 2336) 

             -  Certified Internal Auditor กิตติมศกัดิa  จาก Institute of Internal Auditors (CIA No.30861) 

             - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)   (IOD) 

   การอบรมในปี 2560  - ไม่มี 

 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 

ไม่มีหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ ี
 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560) 

พ.ศ. 2547 ถึง 2556 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ  บมจ.เมโทรสตาร์พร็อพเพอร์ตี� , ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์
พ.ศ. 2542 ถึง 2560 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ฝาจีบ,ธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2542 ถึง 2560 ดาํรงตาํแหน่ง ประธานบริษทั ออดิตแอนดแ์มเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั, 
ธุรกิจสํานกังานบญัชี 
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การดํารงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  

บริษทัจดทะเบียน 
-  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ฝาจีบ , ธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรม 
บริษทัจํากดั 

ประธานบริษทั ออดิตแอนดแ์มเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั ,ธุรกิจสํานกังานบญัชี  (อาชีพหลกั) 
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั,ง 
 นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์  อาย ุ 73 ปี 

กรรมการอิสระ   แต่งตั�งเมื�อวนัที�  28 ตุลาคม 2548 
กรรมการตรวจสอบ  แต่งตั�งเมื�อวนัที� 5 เมษายน 2555 – 2558 
ประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตั�งเมื�อวนัที�  8 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แต่งตั�งเมื�อวนัที� 11 สิงหาคม 2559 – ปัจจุบนั 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม  

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริกา 
 หลกัสูตรDirector Accreditation Program (DAP)  (IOD) 

   การอบรมในปี 2560  - ไม่มี 

 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 

ไม่มีหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ ี
 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560) 

พ.ศ. 2555 – 2557  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์,ธุรกิจประกนัภยั 
 
 
การดํารงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  

      -    ไม่มี 
 
 
 



-70- 
 

การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั,ง 

นางปราณี ภาษีผล  อาย ุ 68 ปี 
กรรมการอิสระ   แต่งตั�งเมื�อวนัที�  8 เมษายน 2558 
กรรมการตรวจสอบ  แต่งตั�งเมื�อวนัที� 8 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั 
คณะกรรมการลงทุน  แต่งตั�งเมื�อวนัที� 12 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบนั 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม  

- บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชนประจาํปีการศึกษา 2546 - 2547 

- ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน รุ่นที� 9 - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และสาํนกังานกฤษฎีกา 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชยรุ่์นที� 2 -  สถาบนัวิทยาการการคา้   

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

- ประกาศนียบตัรนกับริหารระดบัสูง หลกัสูตรที� 1 รุ่นที� 30 -  สาํนกังาน ก.พ. 

- ประกาศนียบตัร Change Management จาก Ripa International ประเทศองักฤษ 

- ประกาศนียบตัร Distance Learning Course for Insurance Supervisors (Module 2) World Bank 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

  - หลกัสูตร DCP รุ่น 10/2001    (IOD) 

- Advance Audit Committee Programs 

- หลกัสูตร HRP : Risk Management Plan รุ่นที� 11/2016 (IOD) 

- หลกัสูตร RNG: Role of the Nomination and Governance Committee class 8/2012 (IOD) 

การอบรมในปี 2560            ไม่มี 

 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
ไม่มีหุน้ในบริษทั 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไมม่ี 
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ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560) 

พ.ศ. 2557 ถึง 2560 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
      กรรมการสรรหาและบรรษทัภิบาล  บมจ.ดุสิตธานี ,การท่องเที�ยวและสนัทนาการ 

              พ.ศ. 2558 ถึง 2560 ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา 
                                              ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค,ธุรกิจพลงังาน 
ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง  คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว กระทรวงพาณิชย ์
             กรรมการตรวจสอบศูนยศิ์ลปาชีพเพื�อการส่งออก   

           กรรมการกองทุนประกนัชีวิต , กองทุนประกนัชีวิต   
           ที�ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมและควบคุมคุณภาพงานผูส้อบบญัชี /    
           คณะกรรมการบริหารการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี /    
           คณะกรรมการทดสอบการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี  สภาวิชาชีพนกับญัชีฯ  

                                      กรรมการผูท้รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบญัชี-สาํนกังาน ก.พ.      
 

 
การดํารงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  

บริษทัจดทะเบียน 
-  กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและบรรษทัภิบาล  บมจ.ดุสิตธานี 
ธุรกิจการท่องเที�ยวและสันทนาการ 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
    บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค , ธุรกิจพลงังาน 
บริษทัจาํกดั  

- ไม่มี 
กิจการอื�นๆ  
-  คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว กระทรวงพาณิชย ์              
- กรรมการตรวจสอบศูนยศิ์ลปาชีพเพื�อการส่งออก  
- กรรมการกองทุนประกนัชีวิต , กองทุนประกนัชีวิต  
- ที�ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมและควบคุมคุณภาพงานผูส้อบบญัชี / คณะกรรมการบริหารการ 
   ปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี/คณะกรรมการทดสอบการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี สภาวิชาชีพนกับญัชีฯ 
-  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบญัชี-สาํนกังาน ก.พ.     
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั,ง 

นางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี  อาย ุ 64  ปี 
กรรมการอิสระ แต่งตั�งเมื�อวนัที� 14 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบนั 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม  

บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
Certified Public Accountant (CPA), หมายเลข 2800 
หลกัสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที� 7 สถาบนัพระปกเกลา้ 
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที�172/2013 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 87/2011 
หลกัสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที�13/2011 
วิทยาลยัการทพัอากาศ รุ่นที� 35 (วทอ.35) กองทพัอากาศ 
หลกัสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที� 4 สภาวิชาชีพบญัชี 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง รุ่นที� 2 สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง 
หลกัสูตร Strategic Airport Development ประเทศเยอรมนี 
หลกัสูตร Airport Management Commercial ประเทศสิงคโปร์ 
หลกัสูตร Advance Audit Committee (AACP23/2016) IOD 
การอบรมในปี 2560 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัเปลี�ยนแปลงและผลกระทบทางภาษีอากร 
Audit Committee Guide for Compliance and. Ethical Culture Oversight 
ธุรกิจในยคุแห่งความผนัแปรผิดปกติ 
National Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2017 
 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 

ไม่มีหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ ี
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ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560) 

2560 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ. ประธานกรรมการตรวจสอบ,บริษทั เอส เอน็ เซอร์วิส โซลชูั�น จาํกดั, ขาย 
อาหารและเครื�องดื�ม และการใหบ้ริการ 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
     บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) ,ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
2558 – 2558 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ   บริษทั ชีวาทยั จาํกดั,ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
2551 – 2556 รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่สายงานแผนงานและการเงิน (CFO)  

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)    , ธุรกิจสนามบิน 
2551 – 2555 กรรมการ บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาํกดั, ธุรกิจโรงแรม 
 
 
การดํารงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
บริษทัจดทะเบียน  
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) , ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 
บริษทัจาํกดั  
กรรมการอิสระ. ประธานกรรมการตรวจสอบ,บริษทั เอส เอน็ เซอร์วิส โซลชูั�น จาํกดั, ขายอาหารและ
เครื�องดื�ม และการใหบ้ริการ  
กรรมการผูจ้ดัการ, บริษทั คอร์ปอเรต เซอร์วิส จาํกดั, ทาํบญัชีและตรวจสอบบญัชี   
กรรมการ,บริษทั ดบับลิว เอส เค พี อินเตอร์เทรด จาํกดั, บริการใหค้าํปรึกษาทางการตลาด   
กรรมการ,บริษทั ดบับลิว เอส เค พี อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั,บริการใหค้าํปรึกษาทางธุรกิจ   
กิจการอื�น 

- ไม่มี 
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั,ง 

นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล  อาย ุ  58 ปี 
กรรมการ    แต่งตั�งเมื�อวนัที� 12 พฤษภาคม 2529 – ปัจจุบนั 
คณะกรรมการลงทุน แต่งตั�งเมื�อวนัที�   12 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบนั 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม  

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บณัฑิต    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโทการบญัชี     University Of Texas At Austin, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาบตัร วปอ. หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที� 56 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง รุ่นที� 1  สถาบนัวิทยาการประกนัภยั 

  ระดบัสูง 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุ่นที� 8  สถาบนัวิทยาการการคา้     

 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD) 

- หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที� 22 

การอบรมในปี 2560  ไม่มี 

 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 

2.89 % (ตนเอง 2.89 % / บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0 %) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

สามี  นางสุเทพ ีอศัวะธนกลุ  กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
นอ้งเขย   นางสุณีย ์ธีราวทิยางกูร  กรรมการและเลขานุการบริษทั 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560) 

พ.ศ. 2529 ถึง ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
                                   บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์,ธุรกิจประกนัภยั 
พ.ศ. 2557 ถึง 2558      ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บมจ.ไทยรีประกนัชีวิต , ธุรกิจประกนัชีวิต 
พ.ศ. 2558 ถึง ปัจจุบนั  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการกองทุนประกนัวินาศภยั 
พ.ศ.2559 ถึง ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา 
                                   ค่าตอบแทน บมจ.วิจิตรภณัฑ ์ปาลม์ออยล ์, ธุรกิจการเกษตร 
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 พ.ศ. 2535 ถึง ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ, กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

                       บมจ.ไทยรับประกนัภยัต่อ , ธุรกิจประกนัภยั 
 พ.ศ. 2543 ถึง ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน  
                                     บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั, ธุรกิจประกนัภยั 
 พ.ศ. 2553 ถึง ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ บจ.ที.ไอ.ไอ.(สถาบนัประกนัภยัไทย) , ธุรกิจการศึกษา 
 พ.ศ. 2560 ถึง ปัจจุบนั  ดาํรงตาํแหน่ง นายกสมาคม สมาคมประกนัวินาศภยัไทย  
 พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบนั  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ  สมาคมประกนัวินาศภยัไทย 
 พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบนั  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการสภาธุรกิจประกนัภยัไทย  
 พ.ศ. 2560 ถึง ปัจจุบนั  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการเลขาธิการ หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
การดํารงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  

บริษทัจดทะเบียน 

-  กรรมการ, กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  บมจ.ไทยรับประกนัภยัต่อ, ธุรกิจประกนัภยั 
-  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  

   บมจ. วิจิตรภณัฑ ์ปาลม์ออยล ์, ธุรกิจการเกษตร 

บริษทัจํากดั 

-  รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 

ธุรกิจประกนัภยั 

-  กรรมการ กรรมการ บจ.ที.ไอ.ไอ.(สถาบนัประกนัภยัไทย) , ธุรกิจการศึกษา 
กจิการอื�นๆ  

-  นายกสมาคม  สมาคมประกนัวินาศภยัไทย 
-  กรรมการ  สภาธุรกิจประกนัภยัไทย 
-  กรรมการเลขาธิการ หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
-  กรรมการ กองทุนประกนัวินาศภยั 
-  กรรมการ สภามหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
-  กรรมการ มลูนิธิพาณิชยส์งเคราะห ์
-  กรรมการ มลูนิธิ พล ตาํรวจเอก เภา สารสิน 
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั,ง 

นายถวลัย ์วิรานนท ์ อาย ุ 69  ปี 
กรรมการที�ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่   แต่งตั�งเมื�อวนัที� 29 เมษายน 2530 – ปัจจุบนั 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั�งเมื�อวนัที� 11 สิงหาคม 2559  - ปัจจุบนั 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD) 

การอบรมในปี 2560 

 ไม่มี 

 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 

0.006 % (ตนเอง 0.006 % / บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0% ) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ ี
 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560) 

พ.ศ. 2543 ถึง 2557 ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์
พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการที�ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

 
 
การดํารงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
ไม่มี 
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั,ง 

นางสุเทพี อศัวะธนกลุ   อาย ุ  57 ปี 
กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ แต่งตั�งเมื�อวนัที� 18 มิถุนายน 2529 – ปัจจุบนั 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั�งเมื�อวนัที� 11 สิงหาคม 2559  - ปัจจุบนั 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม  

ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บณัฑิต    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ     Tarleton State University สหรัฐอเมริกา 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง รุ่นที� 2 สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) (IOD) 
การอบรมในปี 2560 

 ไม่มี 

 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 

1.56 % (ตนเอง 1.56 % / บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0% ) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ภรรยา นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  กรรมการผูอ้าํนวยการ 
 นอ้งสาว นางสุณีย ์ธีราวิทยางกรู  กรรมการและเลขานุการบริษทั 
 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559) 

พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการ  
บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน)  

 
 
การดํารงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
ไม่มี 
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั,ง 

นางสุณีย ์ธีราวิทยางกรู อาย ุ65 ปี 
กรรมการ แต่งตั�งเมื�อวนัที� 18 มิถุนายน 2529 – ปัจจุบนั 
เลขานุการบริษทั  แต่งตั�งเมื�อวนัที�   14 สิงหาคม 2551 – ปัจจุบนั 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม  

              ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
            ประกาศนียบตัรหลกัสูตรDirector Accreditation Program (DAP) (IOD) 
การอบรมในปี 2560 

 ไม่มี 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 

0.006 % (ตนเอง 0.006 % / บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ0%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

พี�สาว  นางสุเทพี อศัวะธนกลุ  กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
พี�ภรรยา  นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ  

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560) 

พ.ศ. 2551 ถึง 2554  ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลประโยชน ์  
 

การดํารงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
ไม่มี 
หน้าที�ของเลขานุการบริษทั 
1.จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปนี�  
   ก.ทะเบียนกรรมการ 
   ข.หนงัสือนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั 
   ค.หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ 
2.เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที�รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตาม
มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัที�บริษทัไดรั้บ
รายงานนั�น 
3.ดาํเนินการอื�นๆตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั,ง 

นายวิเพด็ สีหาจกัร  อาย ุ 51  ปี 
ประธานกรรมการ  

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม  

ปริญญาโท ประเทศสหภาพโซเวียต  

การอบรมในปี 2560 

 ไม่มี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
- 

 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไมม่ ี

 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560) 

พ.ศ. 2560 ถึง ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการ บจก.ลาววิวฒันป์ระกนัภยั 
ทาํธุรกิจส่วนตวั 
 
 

 

 

การดํารงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
ไม่มี 
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั,ง 

นายถวลัย ์วิรานนท ์ อาย ุ 69  ปี 
รองประธานกรรมการ  
 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD) 

การอบรมในปี 2560 

 ไม่มี 

 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
- 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไมม่ ี

 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560) 

พ.ศ. 2543 ถึง 2557 ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์
พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการทีMปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์
พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง รองประธานกรรมการ บจก.ลาววิวฒันป์ระกนัภยั 

 
 
 

 

การดํารงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
ไม่มี 
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั,ง 

นายปราสาทชยั พีลาพนัแดช  อาย ุ 53  ปี 
รองประกรรมการ  

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม  

- 

การอบรมในปี 2560 

 ไม่มี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
- 

 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไมม่ ี

 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560) 

รองประธานกรรมการ บจก.ลาวโตโยตา้ 
กรรมการ บจก.เค 
พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง รองประธานกรรมการ บจก.ลาววิวฒันป์ระกนัภยั 

 
 
การดํารงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
ไม่มี 
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั,ง 

นายพงษพจน ์ เปีM ยมเจริญ  อาย ุ 53  ปี 
กรรมการ  

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม  

- 

การอบรมในปี 2560 

 ไม่มี 

 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
ไม่มี 

 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไมม่ ี

 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560) 

พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ บจก.ลาววิวฒันป์ระกนัภยั 
พ.ศ. 2550 ถึง 2560 ดาํรงตาํแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายสินไหมรถยนต ์บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

 
 
 

การดํารงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
ไม่มี 
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั,ง 

นายนนัทมณฑ ์ เจริญวรรณวงศ ์ อาย ุ 62  ปี 
กรรมการ แต่งตัSงเมืMอวนัทีM 30 พฤษภาคา 2560 – ปัจจุบนั 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม  

อกัษรศาสตร์ ภาษาองักฤษและบริหารธุรกิจทีMประเทศลาวและออสเตรเลีย 

การอบรมในปี 2560 

 ไม่มี 

 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
- 

 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไมม่ ี

 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560) 

พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ บจก.ลาววิวฒันป์ระกนัภยั 
 

 
 

 

การดํารงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
ไม่มี 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2560 

 
เรียน  ทา่นผูถื้อหุ้น 
 
         คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จาํนวน 3 ท่าน  เป็น
ผูท้รงคุณวฒิุและมีประสบการณ์ดา้นเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บญัชี และการสอบบญัชี มีคุณสมบตัิเหมาะสมตามหลกัเกณฑข์อง
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั8งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   โดยมี นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางพิไล เปี: ยมพงศส์านต ์และนางปราณี ภาษีผล เป็นกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 
3 ปี 
          ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฎิบติัหนา้ที:อย่างเป็นอิสระตามที:ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ มีการ
ประชุมรวมทั8งสิ8น 6 ครั8 ง กรรมการทุกทา่นไดเ้ขา้ร่วมประชุมทุกครั8ง เพื:อปฏิบติัหนา้ที:ตามขอบเขต หนา้ที: และความรับผิดชอบตามที:
ได้รับมอบหมาย โดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูแ้ทนฝ่ายบริหาร เพื:อพิจารณาประเด็นปัญหา 
แลกเปลี:ยนความคิดเห็น ตลอดจนใหค้าํแนะนาํในเรื:องต่างๆ รวมถึงการใหข้อ้เสนอแนะที:เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานให้เป็นไป
ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที:ดีของบริษทัฯ และไดร้ายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครั8 ง  ซึ:งสรุปสาระสาํคญัได ้
ดงันี8  
 1)  สอบทานรายงานทางการเงินประจาํไตรมาสและประจาํปี 2560  โดยการสอบถามผูส้อบบญัชี ในเรื: องความถูกตอ้ง 
ครบถว้น เชื:อถือได้ของรายงานทางการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงาน
ทางการเงินของบริษทัฯ ถูกตอ้งตามที:ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการบญัชีที:รับรองทั:วไป และผูส้อบบญัชีเสนอรายงานแบบไม่
มีเงื:อนไข นอกจากนี8  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเป็นการเฉพาะปีละครั8 ง ผูส้อบบญัชีไดร้ายงานวา่ มีความ
อิสระในการปฏิบตัิงานและไดรั้บความร่วมมือจากฝ่ายบริหารเป็นอยา่งดี 
 2)  สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินที:กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึ: งจดัทาํโดยฝ่ายบริหาร และซกัถามขอ้มูลเพิ:มเติม มีความเห็นวา่ บริษทัฯ มี
ระบบการควบคุมภายในที:เหมาะสม เพยีงพอ และมีการบริหารงานเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที:ดี 
 3)  สอบทานการบริหารความเสี:ยง รวมถึงการกาํหนดมาตรการต่างๆ ในการจดัการความเสี:ยงที:มีนยัสาํคญัต่อการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ มีความเห็นวา่ บริษทัฯ ไดมี้การปฏิบติัที:เหมาะสมตามสมควร และใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในไดต้ิดตามผลการ
ดาํเนินงานตามที:คณะกรรมการบริหารกาํหนดไว ้
 4)  สอบทานการปฏิบติัตามกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์พ.ร.บ. ประกนั
วินาศภยัและกฏหมายที:เกี:ยวขอ้ง และตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
รวมถึงการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มีความเห็นว่า บริษทัฯ ไดป้ฏิบตัิสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบและขอ้กาํหนด
ต่างๆ ที:เกี:ยวขอ้งดว้ยดีอยา่งต่อเนื:อง 
 5)  สอบทานและใหค้วามเห็นการเขา้ทาํรายการที:เกี:ยวโยงกนั หรือรายการที:อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทั
ฯ ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยพิจารณาความเหมาะสมของลกัษณะรายละเอียดของรายการ
และความจาํเป็น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม รวมทั8งมีการเปิดเผย
ขอ้มูลสารสนเทศอยา่งครบถว้นและเพียงพอ 
           6)  บริษทัฯ มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ยดึถือความซื:อสตัยสุ์จริต ถกูตอ้ง ความยติุธรรมและ 
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จริยธรรมเป็นหลกัสาํคญั โดยจดัทาํคู่มือ มาตรการและขั8นตอนการปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั:นใหเ้หมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และในปี 2559 บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต       
 7)  พิจารณาอนุมติัแผนการตรวจสอบภายใน ประจาํปี 2561  ซึ:งกาํหนดให้มีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจ
ของบริษทัฯ โดยเนน้ตรวจสอบประสิทธิผลของการปฏิบติังาน การประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี:ยงใน
การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
 8)  พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั8งผูส้อบบญัชี ปี 2561 โดยมีความเห็นวา่ ผูส้อบบญัชีจากบริษทัสาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผู้
มีความเชี:ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ปฏิบติังานไดผ้ลเป็นอยา่งดีและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื:อ
ขออนุมตัิที:ประชุมสามญัประจาํปี แต่งตั8งให ้นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที: 4172 นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขที: 4499 นางสาวรัชดา ยงสวสัดิL วาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที: 4951 และนางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขที: 4812 แห่งบริษทัสาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2561 
 
 
         
............................................... 
                        (นายพิศิษฐ  เศรษฐวงศ)์ 
        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
รายละเอียดเกี:ยวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

ชื:อ-สกุล 
ตาํแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื:อหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเทภธุรกิจ 
นายไกรเลิศ  
หาญวิวฒันกุล 

59 1.ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
2.ปริญญาโท 
เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
3.ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ University 
of Chicago, 
สหรัฐอเมริกา 
 

2555-2560 ผูช่้วยกรรมการ
ผูอ้าํนวยการ บมจ.
ประกนัภยัไทย
วิวฒัน ์

บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน์ 
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    เอกสารแนบ 4    รายละเอียดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 

                                ไมมี่ 
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    เอกสารแนบ 5    อื�น ๆ 

                                ไมมี่ 


