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ส่ วนที 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้ดาํ เนินธุรกิจประกันวินาศภัยมายาวนานกว่า 60 ปี รับใช้สงั คมไทย
โดยนําเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที1หลากหลาย ควบคู่ไปกับบริ การที1มีคุณภาพบนพื5นฐานการบริ หารจัดการทีโ1 ปร่ งใส มีหลัก
ธรรมาภิบาล และฐานะทางการเงินที1มน1ั คงแข็งแรง และเป็ นอีกครั5งที1ทางบริ ษทั ฯได้รับรางวัลบริ ษทั ประกันภัยที1มีการพัฒนา
ดีเด่นประจําปี 2557 ซึ1งจัดมอบโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย ทางบริ ษทั ฯ
มุ่งเน้นการเป็ นหลักประกันที1มน1ั คงสําหรับคนไทย มีการบริ หารทรัพย์สินเป็ นเงินสํารองอย่างเพียงพอ สําหรับหนี5สินและ
ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย รวมถึงการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี1 ยง (Risked-Based Capital) ตามกฏหมาย
จึงมีฐานะทางการเงินที1แข็งแกร่งพร้อมสําหรับการให้บริ การประชาชน นอกจากนี5ยงั เลือกบริ หารจัดการความเสี1ยงอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ โดยการรับประกันที1เน้นคุณภาพ พร้อมกับปรับกลยุทธ์ทางการแข่งขันโดยหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ที1มี
ศักยภาพผ่านเคาน์เตอร์บริ การต่างๆ หรื อออนไลน์ ขณะเดียวกันก็คาํ นึงถึงความต้องการของประชาชน โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยและการบริ การที1ดีเสมอมา นอกจากการบริ หารทีโ1 ปร่ งใสด้วยหลักธรรมาภิบาลแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ยังเข้าไปมีส่วน
ในโครงการทีเ1 ป็ นประโยชน์ต่อสังคมโดยมิได้มุ่งหวังทีผ1 ลกําไร เช่นโครงการไมโครอินชัวรันส์ ที1มุ่งให้บริ การการประกันภัย
ในราคาที1เข้าถึงได้ง่ายกับประชาชนทัว1 ไป และการเข้าร่ วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี กับรัฐบาลมาตั5งแต่ปี 2554 ซึ1งเป็ นการ
สร้างความมัน1 คงทางรายได้ให้แก่เกษตรกร
เป้ าหมายของบริ ษทั ในการดําเนินงานมาโดยตลอดมีอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 1) พัฒนาองค์กรให้มีฐานะการเงินที1แข็งแกร่ ง
และบริ หารงานอย่างมีธรรมาภิบาล 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความคุม้ ค่า ช่วยลดภาระความเสี1 ยงภัย และบรรเทาความเสียหาย
ของประชาชนได้อย่างเหมาะสม และ 3) พัฒนาการบริ การให้ได้มาตรฐาน เสริ มสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และคู่คา้ อย่าง
เป็ นธรรม ทางบริ ษทั ฯ พร้อมที1จะเป็ นที1ปรึ กษาในทุกด้านการประกันภัยให้แก่ลกู ค้า และประชาชนทัว1 ไป โดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานด้านต่างๆ ด้วยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื1อง การพัฒนาทุนมนุษย์และทุนทางปัญญา การพัฒนานวัตกรรม และ
การปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงานให้เป็ นมาตรฐานและมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
( 1 ) ประวัติความเป็ นมา
8 ตุลาคม 2494 จดทะเบียนจัดตั5งบริ ษทั ด้วยทุนจดทะเบียนที1ออกและเรี ยกชําระแล้ว 10 ล้านบาท ในนามบริ ษทั
ประกันภัยไทยวิวฒั น์จาํ กัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื1อดําเนินธุรกิจ ประกันวินาศภัยซึ1งในระยะแรก
บริ ษทั ฯรับประกันเฉพาะอัคคีภยั และภัยทางทะเล เท่านั5น มีสาํ นักงานตั5งอยูท่ ี1ช5 นั 2 อาคาร
บี.เอ็ล.ฮั5ว. สี1 แยกวัดตึก กรุ งเทพ โดยมีผเู้ ริ1 มจัดตั5งบริ ษทั ทั5งหมด 9 คนด้วยกันดังรายนามต่อไปนี5
1. ร้อยเอก สมหวัง สารสาส
2. นายไว ว่องตระกูล
3. นายศิวะอัศว์ อัศวเกียรติ
4. นายเกษม ปังศรี วงศ์
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พ.ศ. 2516
พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2518

พ.ศ. 2523

พ.ศ. 2527

พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ.2556
พ.ศ.2558

5. นายม้า ชันเหล็ง (นายปรี ชา อัศวะอินทรา)
6. นายชั5งตัง แซ่เบ๊ (นายเสริ มศักดิX อัศวะธร)
7. นายทอง อัศวรักษ์
8. นายทิง5 เกียง แซ่เบ๊ (นายยนต์ อัศวะธนกุล)
9. นายบี.เอ็ล.ฮั5ว หรื อนายหลู่ฮ5วั แซ่ บาง
ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เลขที1 8/2516 ซึ1งออกโดยสํานักงาน
ประกันภัย กระทรวงพาณิ ชย์
ได้ขยายกิจการ โดยการเปิ ดรับประกันภัยรถยนต์เพิม1 ขึ5นอีกหนึ1งแผนก และได้ยา้ ยสํานักงานใหญ่
จากอาคารบี.เอ็ล.ฮั5ว มายังอาคารทินกร ถนนสุ ริยวงศ์ กรุ งเทพฯ
ได้เปิ ดแผนกประกันภัยเบ็ดเตล็ดขึ5น และได้จดั หาผูเ้ ชี1ยวชาญในการประกันภัยเบ็ดเตล็ดเข้ามารับ
หน้าทีใ1 นการดําเนินงาน พร้อมกันนี5บริ ษทั ยังได้ขยายธุรกิจไปในด้านของการลงทุนประเภทต่างๆ
เพิม1 มากขึ5น
เพื1อรับมือกับการขยายตัวของกิจการอย่างรวดเร็ว บริ ษทั ฯจึงได้นาํ ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้
ในกิจการของบริ ษทั เพื1อพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ1งนับได้วา่ เป็ นปัจจัยสําคัญของการบริ หารงาน
ในปัจจุบนั และได้ขยายศูนย์บริ การไปยังหัวเมืองต่าง ๆ รอบกรุ งเทพมหานคร เพื1ออํานวยความ
สะดวกรวดเร็วแก่ลกู ค้าของบริ ษทั โดยได้เปิ ดศูนย์บริ การขึ5นที1 จังหวัดชลบุรี ราชบุรี สระบุรี
และนครราชสี มา
บริ ษทั ฯ ได้ติดต่อเช่าความถี1คลื1นกระจายเสี ยงจากการสื1 อสารแห่งประเทศไทยเพือ1 นนําเทคโนโลยี
อันทันสมัยนี5มาเพิม1 ประสิทธิภาพการติดต่อสื1อสารระหว่างพนักงานสิ นไหมกับบริ ษทั ฯ เพื1อจะได้
สามารถอํานวยความสะดวกรวดเร็ วให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยได้ดียง1ิ ขึ5นถือได้วา่ บริ ษทั เป็ นบริ ษทั
ประกันภัยบริ ษทั แรกในประเทศไทย ทีน1 าํ เอาเทคโนโลยีอนั ทันสมัยนี5มาประยุกต์ใช้ในงานประกันภัย
จากการประยุกต์เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้บริ การนี5 ทําให้บริ ษทั ฯได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล
HI – TECH AWARD ด้านบริ การ
ได้นาํ เทคโนโลยีใหม่มาให้บริ การช่วยเหลือฉุกเฉินด้านอุบตั ิเหตุประกันภัยรถยนต์ตลอด 24 ชัว1 โมง
ด้วยระบบ Mobile Tracking
ให้บริ การเฮลิคอปเตอร์เคลื1อนย้ายผูป้ ่ วยฉุกเฉินทางอากาศ
ได้รับรงวัลบริ ษทั ประกันวินาศภัย ที1มีการบริ หารงานดีเด่นประจําปี 2555
ได้รับรางวัลบริ ษทั ประกันภัย ที1มีการพัฒนาดีเด่นประจําปี 2557

( 2 ) การประกอบธุรกิจ
การดําเนินธุ รกิจประกันวินาศภัยของบริ ษทั สามารถแบ่งได้ดงั นี5
1. การประกันภัยรถยนต์
1.1 การประกันภัยรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
1.2 การประกันภัยประเภทหนึ1ง
1.3 การประกันภัยประเภทสอง
1.4 การประกันภัยประเภทสาม

-51.5 การประกันภัยประเภทสี1
1.6 การประกันภัยประเภทห้า
2. การประกันอัคคีภยั
3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง
3.1 การประกันภัยสินค้า
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
4.1 การประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
4.2 การประกันอุบตั ิเหตุเดินทาง
4.3 การประกันภัยชดเชยรายได้
4.4 การประกันภัยโรคร้ายแรง
4.5 การประกันความเสี1 ยงภัยทุกชนิดของผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
4.6 การประกันภัยความเสี1 ยงภัยทุกชนิดของผูร้ ับเหมาติดตั5งเครื1 องจักร
4.7 การประกันภัยหม้อนํ5าระเบิด
4.8 การประกันภัยความเสี ยหายต่อบุคคลภายนอก
4.9 การประกันภัยกอล์ฟ
4.10 การประกันภัยป้ ายโฆษณา
4.11 การประกันภัยโจรกรรม
4.12 การประกันภัยความเสี1 ยงภัยทุกชนิด
4.13 การประกันภัยสุขภาพ
4.14 การประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุ ขภาพเดินทางต่างประเทศ
5. การประกันภัยต่อ ซึ1งถือเป็ นพื5นฐานที1สาํ คัญของการรับประกันภัยเนื1องจากเป็ นการช่วยกระจายความเสี1 ยงภัย
โดยทําประกันภัยต่อให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อ ขณะเดียวกันก็รับประกันภัยต่อจากบริ ษทั อื1นด้วยโดยถือเป็ น
การรับกระจายความเสี1 ยงภัยตามหลักการดังกล่าวข้างต้น
การเปลีย นแปลงทีสําคัญของบริษัทฯ
ต.ค. 2494
ม.ค. 2524
พ.ย. 2530
ก.ค. 2535

ทุนจดทะเบียน หุน้ สามัญ 10,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ละ 1,000.00 บาท
เพิม1 ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ 20,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
เพิม1 ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ 30,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
เปิ ดที1ทาํ การสํานักงานใหญ่บริ เวณถนนดินแดง เป็ นอาคารสูง 11 ชั5น มีพ5นื ที1ใช้สอย
ทั5งสิ5น 5,596 ตารางเมตร พื5นทีจ1 อดรถ 3,320 ตารางเมตร
ต.ค. 2535 เพิม1 ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ 60,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท
พ.ย. 2536 จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหาชน และนําหุ้นสามัญของบริ ษทั เข้าทําการซื5อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.ค. 2537 เพิม1 ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ 101,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

-6ก.ค. 2542 เพิม1 ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ 126,250,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
และทางบริ ษทั ฯ ได้เปลี1ยนชื1อภาษาอังกฤษ Pacific Insurance Public Co., Ltd.
เป็ น Thaivivat Insurance Public Co., Ltd.
ก.ย. 2546 แปลงมูลค่าหุน้ จาก 10.00 บาท เป็ น 1.00 บาท
เม.ย.2548 เพิม1 ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ 151,500,000 บาท มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
พ.ค.2558 เพิม1 ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ 303,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
( 3 ) โครงสร้างรายได้
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ประกอบธุ รกิจประกันวินาศภัย โดยมีรายได้หลักมาจากเบี5ยประกันภัย เมื1อบริ ษทั
ได้รับเบี5ยประกันภัยแล้ว เบี5ยประกันภัยส่ วนหนึ1งบริ ษทั จะนําไปทําการประกันภัยต่อ และอีกส่ วนหนึ1ง
บริ ษทั จะรับเสี1 ยงภัยไว้เอง สําหรับในส่วนที1บริ ษทั รับเสี1 ยงภัยไว้น5 นั เมื1อหักค่าใช้จา่ ยแล้ว บริ ษทั จะนํา
ไปลงทุนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยอนุญาต และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย เกี1ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื1นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
เพื1อแสวงหารายได้อีกส่ วนหนึ1ง
รายได้ของบริ ษทั ในรอบ 3 ปี ที1ผา่ นมาเป็ นดังนี5
ปี 2556
%
รายได้จากเบี5ยประกันภัยรับ
2,299.89
96.1
รายได้จากการลงทุน
83.75
3.5
รายได้อนื1
9.23
0.4
รวมรายได้
2,392.87
100.0

ปี 2557
2,471.11
181.31
13.86
2,666.28

%
92.7
6.8
0.5
100.0

ปี 2558
2,527.88
85.44
13.72
2,627.04

%
96.2
3.3
0.5
100.0

การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
( 1 ) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
บริ การหลักของบริ ษทั มี 4 ประเภทคือ
1. การประกันภัยรถยนต์
1.1 การประกันภาคบังคับ (Compulsory Insurance)
1.2 การประกันภาคสมัครใจ (Voluntary Insurance) โดยแบ่งการประกันภัยในกลุม่ นี5
เป็ น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภท 1, ประเภท 2, ประเภท 3, ประเภท 4 และประเภท 5
ซึ1งมีความคุม้ ครองที1แตกต่างกัน
2. การประกันอัคคีภยั คือ การทําสัญญารับเสี1 ยงภัยโดยบริ ษทั ตกลงจะชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนแก่ผเู้ อาประกันในกรณี ทที1 รัพย์สินที1เอาประกัน ได้เกิดความเสี ยหายอันเนื1อง
มาจากเพลิงไหม้ หรื อฟ้ าผ่า หรื อการระเบิดของแก๊สที1ใช้ประกอบการอุปโภคบริ โภค
อาจขยายความคุม้ ครองไปถึงเปี ยกนํ5า ระเบิด จราจล นัดหยุดงาน ลูกเห็บ นํ5าท่วม
แผ่นดินไหว ลมพายุ ภัยอากาศยาน เป็ นต้น

-73. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ งคือ การทําสัญญารับเสี1ยงภัยโดยบริ ษทั ตกลงชดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผเู้ อาประกันในกรณีที1ทรัพย์สินที1เอาประกันได้เกิดความเสี ยหาย
อันเนื1องมาจากการขนส่ ง
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ1งประกอบด้วยการประกันวินาศภัยอีกมากมายหลายประเภท
เช่น การประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล, การประกันอุบตั ิเหตุเดินทาง, การประกันสุ ขภาพ,
การประกันภัยชดเชยรายได้, การประกันภัยโรคร้ายแรง, การประกันการเสี1 ยงภัยระหว่าง
ก่อสร้าง, การประกันโจรกรรม, การประกันภัยสุ ขภาพ และ การประกันภัยอุบตั ิเหตุและ
สุขภาพเดินทางต่างประเทศ เป็ นต้น
( 2 ) ตลาดและภาวะการแข่งขัน
(ก)

นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริ การที1สาํ คัญ
กลยุทธ์ในการแข่งขันการให้บริ การที1รวดเร็ว, สะดวกพร้อมกับสร้างความประทับใจให้กบั
ผูเ้ อาประกัน และประชาสัมพันธ์ให้รู้จกั บริ ษทั มากขึ5น และใช้เทคโนโลยีการสื1 อสารทันสมัย
ทุกรู ปแบบ และฝึ กอบรมให้พนักงานมีคุณภาพตลอดเวลา
จุดเด่น
- เป็ นบริ ษทั ที1ดาํ เนินการด้านการประกันภัยรถยนต์มายาวนานเกือบจะที1สุดในบรรดา
บริ ษทั ประกันภัยในปัจจุบนั ซึ1งทําให้มีประสบการณ์ในการให้บริ การแก่ผเู้ อาประกันภัย
และผูเ้ กี1ยวข้อง พร้อมกับมีฐานข้อมูลในการกําหนดการรับประกันภัยที1ค่อนข้างสมบูรณ์
- ฐานลูกค้าทีท1 าํ ประกันอย่างยาวนานกับบริ ษทั
- มีวฒั นธรรมของบริ ษทั ที1เข้าใจความต้องการของลูกค้า และผูเ้ กี1ยวข้องเป็ นอย่างดีซ1 ึงทําให้
ลูกค้าและ ผูเ้ กี1ยวข้องประทับใจกับการให้บริ การของบริ ษทั
- บริ ษทั มีฐานลูกค้าทีค1 ่อนข้างจะมีการกระจายความเสี1 ยงที1ดี กอปรกับเงินกองทุนของบริ ษทั
ที1ค่อนข้างมาก ทําให้บริ ษทั มีความสามารถในการที1จะรับเสี1 ยงภัยไว้เองได้ค่อนข้างสูง
จุดด้อย
- งานของทางบริ ษทั เป็ นงานที1มาจากการตลาดโดยตรง ไม่มีงานที1ได้รับจากความสัมพันธ์
ของการถือหุน้ ( CAPTIVE BUSINESS )
ลูกค้ากลุม่ เป้ าหมายของบริ ษทั
เนื1องจากงานประกันภัยทีเ1 ป็ นงานด้านอุตสาหกรรมใหญ่ๆ นั5น ส่ วนใหญ่จะเป็ นการประกันภัย
กับบริ ษทั ประกันภัยที1มีความสัมพันธ์กนั ในรู ปของการลงทุน ดังนั5นจากโครงสร้างของบริ ษทั
ทางบริ ษทั มีเป้ าหมายในการทีจ1 ะทําการตลาดในกลุม่ ลูกค้ารายย่อย หรื อขนาดกลางซึ1งจะมีความ
อิสระในการเลือกบริ ษทั ประกันภัยค่อนข้างสูง ทําให้จุดเด่นในการให้บริ การและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที1เหมาะกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค สามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจได้สูง

-8(ข) ภาวะการแข่งขัน
ตลาดรวมเบี5ยประกันวินาศภัยปี 2558 มีมูลค่า 209,278 ล้านบาท เติบโตจากปี 2557
ร้อยละ 1.9 ใกล้เคียงกับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เบี5ยประกัน
ภัยรถยนต์ ซึ1งคิดเป็ นร้อยละ 57.4 ของเบี5ยประกันภัยรวม เติบโตร้อยละ 2.1 และเบี5ยประกันภัย
อื1นๆ (ประกันอัคคีภยั ประกันภัยอุบตั ิเหตุ ประกันภัยสุ ขภาพ ประกันทางทะเลและขนส่ งประกัน
ภัยพืชผล) เติบโตร้อยละ 1.5
ธุรกิจประกันวินาศภัยได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรที1ตกตํ1า เช่น ข้าว ยางพารา ส่ งผล
ต่อกําลังซื5อของผูบ้ ริ โภค นําไปสู่การแข่งขันที1รุนแรงเพื1อให้ได้มาซึ1งส่วนแบ่งตลาด ทั5งการ
แข่งขันลดราคาเบี5ยประกันภัย หรื อการให้ค่าตอบแทนสูงๆ เพื1อกระตุน้ ให้ตวั แทนและนายหน้า
ขายประกันภัยเพิม1 ขึ5น มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื1อตอบโจทย์ ลูกค้าทั5งระดับองค์กรและ
ลูกค้ารายย่อย โดยขายผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายที1หลากหลายเพื1อเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมาย
ให้ได้มากที1สุด เช่น ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร (Bancassurance) สถาบันการเงิน ขายผ่าน
โทรศัพท์ (Telemarketing) ร้านสะดวกซื5อและช่องทางออนไลน์ ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยี
มาพัฒนาการให้บริ การสิ นไหมผ่านสมาร์ทโฟน

ตารางเบีย, ประกันภัยรับของการประกันวินาศภัยทั,งระบบโดยตรงแยกตามประเภทของการประกันภัย

ลําดับ
1.

2.
3.
4.
5.

ประเภทการประกันภัย
Class of Business

ปี (Year)

รายการ (Sub Class)
รถยนต์ (Motor)
1.1 สมัครใจ (Voluntary)
1.2 บังคับ (Compulsory)
รวม (Total)
อัคคีภยั (Fire)
2. อัคคีภยั (Fire)
เบ็ดเตล็ด (Misc.) 3. เบ็ดเตล็ด (Misc.)
ทะเล (Marine)
4. ทะเล (Marine)
รวมทั5งสิ5น (Grand Total)

เบี5ยประกันรับโดยตรง (Direct Premium)
(หน่วย : ล้านบาท)
2555
2556
2557
2558
90,717
13,197
103,915
9,759
60,612
5,193
179,480

103,560
14,881
118,441
11,814
67,519
5,302
203,077

102,515
15,388
117,903
11,058
70,991
5,293
205,247

104,111
16,294
120,405
10,484
72,970
5,338
209,197

-9( 3 ) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
(ก) แหล่งที1มาของเงินทุน
ธุรกิจประกันวินาศภัยมีรายได้หลักจากเบี5ยประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยเป็ นผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั ซึ1งกระทําผ่านตัวกลางได้ 3 วิธีดงั นี5:1. การจําหน่ายผ่าน ตัวแทนประกันวินาศภัยในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 4
ได้ให้คาํ จํากัดความไว้วา่ “ตัวแทนประกันวินาศภัย หมายความว่า ผูซ้ 1 ึงบริ ษทั มอบหมาย
ให้ทาํ การชักชวนให้บุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั ”
2. การจําหน่ายผ่าน นายหน้าประกันภัยในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 4 ได้ให้
คําจํากัดความไว้วา่ “นายหน้าประกันวินาศภัยหมายความว่า ผูซ้ 1 ึงชี5ช่องหรื อจัดการให้บุคคล
ทําสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั โดยหวังบําเหน็จเนื1องจากการนั5น”
3. การจําหน่ายตรงโดยอาศัยพนักงานของบริ ษทั
(ข) ความสามารถในการดํารงอัตราส่ วนตามประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ได้ดาํ รงเงินกองทุนไม่ต1าํ กว่า 30 ล้านบาท โดยพิจารณาอัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุน ซึ1งคํานวณจากเงินกองทุนของบริ ษทั ที1มีอยู่ หารด้วยจํานวนเงินกองทุนทีบ1 ริ ษทั
ต้องดํารงไว้ ไม่ต1าํ กว่าร้อยละหนึ1งร้อยสี1 สิบ โดย ณ วันที1 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ได้มีเงิน
กองทุนตามราคาบัญชีคิดเป็ น 1,094,771,983.81 บาท
(ค) สภาพคล่อง
การบริ หารสภาพคล่องสําหรับเบี5ยประกันภัยรับของบริ ษทั ต่อค่าสินไหมทดแทน
ได้มีสดั ส่ วนที1เหมาะสม โดยในปี 2558 อัตราส่ วนค่าสิ นไหมและค่าใช้จา่ ยในการจัดการ
สิ นไหมทดแทนต่อรายได้จากการรับประกันภัย คิดเป็ นร้อยละ 59.94 ซึ1งเพิม1 ขึ5นจากปี 2557
คิดเป็ นร้อยละ 4.03

3. ปัจจัยความเสี ยง
ปัจจัยความเสี1 ยงของธุรกิจประกันภัย สามารถแบ่งออกได้ดงั นี5
1. ความเสียงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
หมายถึง การกําหนดนโยบายภาพรวม ระดับกลุม่ ธุรกิจ (Business Portfolio) ประเภทของผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม เขตภูมิศาสตร์ รวมถึงแผนการดําเนินงาน ซึ1งเป็ นการเพิม1 ความเสี1ยงของบริ ษทั เช่น เน้นการ
เติบโตด้านปริ มาณหรื อส่ วนแบ่งตลาด มากกว่ามูลค่าผลกําไร เพิม1 ยอดขายด้วยการแข่งขันตัดราคาเบี5ย
ประกันภัยทั5งการรับประกันภัยที1มีความเสี1 ยงสูงและตํ1า การขายผลิตภัณฑ์ที1มีความเสี1 ยงสู งแต่กาํ ไรน้อย เพื1อ
รักษาลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงปัจจัยเสี1 ยงที1มีผลกระทบทําให้บริ ษทั ไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายธุรกิจ
ที1กาํ หนดไว้

-102. ความเสียงด้ านการปฏิบัติการ (Operational Risk)
หมายถึง ความเสี1 ยงที1เกิดขึ5นที1หน้างาน การปฏิบตั ิงาน ซึ1งมีสาเหตุจาก
• บุคลากร (People Risk) เช่น การขาดความรู้ ความชํานาญ การสัง1 สมประสบการณ์
ความรับผิดชอบต่อหน้าที1 ประมาทเลินเล่อ จํานวนบุคลากรที1ไม่เพียงพอ ทําให้
ความผิดพลาด (Human Error) การทุจริ ต (Fraud) ของพนักงาน รวมถึงการเรี ยกร้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนด้วยเหตุอนั เท็จจากลูกค้าและคูค่ า้ เช่น อูซ่ ่อมรถ, โรงพยาบาล เป็ นต้น
• กระบวนการปฏิบตั ิงาน (Process Risk) เช่น ความบกพร่ องของระบบงาน กระบวนการปฏิบตั ิงาน
ภายในที1ไม่รัดกุม การจัดโครงสร้างระบบการควบคุมระหว่างหน่วยงาน การแบ่งแยกหน้าที1
ระหว่างผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิและผูจ้ ่าย การระบุวงเงินตามอํานาจอนุมตั ิ
• Technology Risk เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ไม่มีประสิ ทธิภาพ ข้อมูลไม่ถกู ต้อง ล่าช้า หรื อถูก
โจรกรรม โดยบริ ษทั ดําเนินการลงทุนใน Hardware และ Software ที1ทนั สมัย กําหนดให้มี
กระบวนการรักษาความปลอดภัย การจํากัดการเข้าถึงข้อมูล เฉพาะผูม้ ีอาํ นาจหรื อผูไ้ ด้รับการ
อนุมตั ิเท่านั5น

3. ความเสียงด้ านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
หมายถึง ความเสี1 ยงที1เกิดจากการที1ไม่สามารถจัดหากระแสเงินสดได้เพียงพอที1จะชําระหนี5 สินและภาระผูกพัน
• ประเมินสถานะการเงิน ก่อนการแต่งตั5งเป็ นตัวแทนและ Broker
• จัดเก็บเบี5ยประกันภัยรถยนต์ตามหลักเกณฑ์ Cash Before Cover
• สร้างระบบติดตามเก็บเบี5ยที1เกินกําหนดชําระจากตัวแทนและ Broker

4. ความเสียงด้ านการประกันภัย (Insurance Risk)
หมายถึง ความเสี1 ยงต่อความสูญเสี ยทางการเงิน จากการรับประกันภัยและหนี5สิน (Underwriting and Liability
Risk) ที1เป็ นผลจากการคัดเลือกและการให้ความเห็นชอบประเภทความเสี1 ยงที1จะรับประกันภัย อัตราส่ วนระหว่าง
การรับความเสี1 ยงภัยไว้เอง และการโอนความเสี1 ยง (Risk Transfer) รวมถึงดูแลกระบวนการจัดการสินไหมของ
บริ ษทั ให้รัดกุม และมีระบบ ถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ งของความเสี ยหายที1เกิดขึ5น
• บริ ษทั มีการบริ หารความเสี1 ยงอย่างเป็ นระบบ โดยเริ1 มตั5งแต่การรับประกันภัย กําหนดเงื1อนไขการรับ
ประกันภัย อัตราเบี5ยประกันภัยที1เหมาะสมกับความเสี1 ยง
• บริ ษทั จัดให้มีการโอนความเสี1 ยงภัย (Risk Transfer) ให้แก่บริ ษทั รับประกันภัยต่อที1มีฐานะมัน1 คง ทั5ง
ในประเทศและต่างประเทศ
• บริ ษทั มีระบบจ่ายค่าสินไหมทดแทนที1ถกู ต้องตามความคุม้ ครองและรวดเร็ว บริ หารให้มีอตั ราค่า
สิ นไหมทดแทน (Loss Ratio) ของประกันภัยแต่ละประเภทให้อยูใ่ นอัตราตํ1า

-115. ความเสียงด้ านตลาด (Market Risk)
หมายถึง ความผันผวนหรื อการขึ5นลงของผลตอบแทนสิ นทรัพย์ที1ลงทุน ซึ1งเป็ นผลจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี5ย ราคาตราสารทุน กระแสเงินทุน (Fund Flow) จากต่างประเทศ เป็ นต้น
• มุ่งสร้างผลตอบแทนการลงทุนที1มน1ั คงในระยะยาว ให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้ อ
• การจัดสัดส่ วนการลงทุน (Asset Allocation) นโยบายการลงทุนของบริ ษทั เป็ นการลงทุนแบบบ
ผสมผสานเพื1อกระจายความเสี1 ยง จะให้น5 าํ หนักกับการลงทุนตามเกณฑ์ของสํานักงาน คปภ.
ที1เน้นการลงทุนอย่างระมัดระวังและปลอดภัย บริ ษทั วางกรอบการแบ่งเงินลงทุนไปยังสิ นทรัพย์
(Asset Class) ประเภทต่างๆ พิจารณาภาวะที1นกั ลงทุนกล้ารับความเสี1 ยง (Risk on) และ กลัว
ความเสี1 ยง (Risk off) ประกอบการตัดสิ นใจ โดยเลือกกระจายการลงทุนในสิ นทรัพย์ที1มีความเสี1 ยง
ตํ1า คือ พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี5 ตราสารทุน ของบริ ษทั ที1มีความมัน1 คงสูง สร้างรายได้และกําไร
ค่อนข้างสมํ1าเสมอ ไม่ผนั ผวนมากนัก มีสภาพคล่องและจ่ายเงินปันผลสูง ซึ1งจะช่วยสร้าง
ผลตอบแทนในระดับสูง
• วิธีการบริ หารจัดการเงินลงทุน ปรับแผนการลงทุนเพื1อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ตลาดทุน
ทัว1 โลกที1มีความเชื1อมโยงกันมากขึ5น แนวโน้มเงินเฟ้ อและดอกเบี5ยอยูใ่ นช่วงขาขึ5น ใช้โอกาส
ที1ตลาดผันผวนเพิม1 ผลตอบแทนที1ดีกว่าตลาด ทําการบริ หารเชิงรุ ก (Active Management) มากขึ5น
ทําการปรับสัดส่ วนการลงทุนระยะสั5น (Tactical Asset Allocation) ที1เน้นการปรับพอร์ตการลงทุน
โดยปรับนํ5าหนักลงทุนระหว่างสิ นทรัพย์ และการเลือกตราสารที1ลงทุน (Security Selection) ภายใน
สิ นทรัพย์ที1ไปลงทุน เพื1อรองรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินที1เปลี1ยนแปลงในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
หรื อเมื1อมีเหตุการณ์สาํ คัญๆ (Event Risk) และการปรับสัดส่วนระยะกลาง (Dynamic Asset
Allocation) เพื1อสะท้อนมุมมอง 1-3 ปี โดยปรับพอร์ตให้สอดรับกับวัฎจักรเศรษฐกิจที1เปลี1ยนแปลง
ไป เช่นในช่วงเศรษฐกิจฟื5 นตัวและเงินเฟ้ อไม่เป็ นปัญหา จะเพิม1 นํ5าหนักลงทุนในหุ้น
6. ความเสียงด้ านเครดิต (Credit Risk)
หมายถึง ความเสี1 ยงที1เกิดจากคู่สญ
ั ญา (Counter Party) โดยเฉพาะฐานะการเงินที1ดอ้ ยลงของคู่สญ
ั ญา การผิดนัด
ชําระหนี5 (Default Risk) เช่น ผูร้ ับประกันภัยต่อ (Reinsurer), นายหน้า, ลูกหนี5, ผูค้ 5 าํ ประกัน, ลูกค้าทําให้ไม่
สามารถปฏิบตั ิตามภาระที1ตกลงไว้กบั บริ ษทั อาจส่ งผลกระทบต่อรายได้ ผลประกอบการของบริ ษทั ได้กาํ หนด
การจัดอันดับความน่าเชื1อถือในการคัดเลือกผูร้ ับประกันภัยต่อและการลงทุน ตามเกณฑ์ที1สาํ นักงาน คปภ.
กําหนด บริ ษทั ได้มีระบบตรวจสอบและติดตามการชําระหนี5ค่สู ญ
ั ญาอย่างสมํ1าเสมอ

-124. ทรัพย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
( 1 ) สิ นทรัพย์ถาวรหลักที1ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ประเภทลักษณะทรัพย์สิน
1. อาคารสํานักงานใหญ่
-อาคาร 11 ชั5นมีเนื5อที1ใช้สอย 5,500 ตารางเมตร
ตั5งอยูเ่ ลขที1 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
-อาคาร 4 ชั5น มีเนื5อที1ใช้สอย 1,215 ตารางเมตร
ตั5งอยูเ่ ลขที1 1 ถนนดินแดง เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร
2. สํานักงานสาขาเฉพาะเพือ1 บริ การชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
-สาขานครราชสี มา เลขที1 43562 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
-สาขาชลบุรี เลขที1 136/88-9 หมู่ 9 ถนนสุขมุ วิท
ตําบลบ้านสวน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
-สาขาสระบุรี เลขที1 175/30-33 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน
ตําบลห้วยทราย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
-สาขาลําพูน เลขที1 152/1 หมู่ 11 ถนนสายลําปาง เชียงใหม่ ตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
-สาขาพัทยา ที1ดินตามโฉนดเลขที1 151138 เลขที1ดิน 661 เนื5อที1
21 ตารางวา และอาคารพาณิ ชย์เลขที1 392/91 หมู่ 6 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
-สาขาอุบลราชธานี ที1ดินตามโฉนดเลขที1 68108 เลขที1ดิน 3 เนื5 อที1
29.2 ตารางวา และอาคารพาณิ ชย์เลขที1 902 หมู่ 10 ถ.สายเลี1ยง
เมืองอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
-สาขาราชบุรี โฉนดเลขที1 83237 เนื5อที1 54.2 ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์เลขที1 73/5 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรีจ.ราชบุรี
-สาขาหัวหิน โฉนดเลขที1 26808 เนื5อที1 28.4 ตารางวาและอาคาร
พาณิ ชย์เลขที1 57/1 ถ.เพชรเกษม (ทล.4) ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
-สาขาอุดรธานี โฉนดเลขที1 190003 เนื5อที1 31.3 ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์เลขที1 200/223 ถ.สายเลื1ยงเมืองอุดรธานี ต.สามพร้าว อ.เมือง
จ.อุดรธานี
-สาขาสระบุรี 2 โฉนดทีด1 ินเลขที1 15525 เนื5อที1 20 ตารางวา และ
อาคารพาณิ ชย์เลขที1 67/10 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรี ยว อ.เมือง
จ.สระบุรี และโฉนดที1ดินเลขที1 188860-188862 เนื5อที1 80 ตารางวา

ลักษณะกรรมสิทธิ

มูลค่า (ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ

154,441,604.73

-

เป็ นเจ้าของ

30,560,357.00

-

เป็ นเจ้าของ

1,008,441.00

-

เป็ นเจ้าของ

2,884,427.00

-

เป็ นเจ้าของ

9,415,803.01

-

เป็ นเจ้าของ

8,548,953.25

-

เป็ นเจ้าของ

5,850,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

4,036,644.00

-

เป็ นเจ้าของ

5,500,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

4,500,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

5,500,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

1,500,000.00

-

-13ประเภทลักษณะทรัพย์สิน
- สาขาพิษณุ โลก โฉนดเลขที1 178018 เนื5อที1 24 ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์เลขที1 206/3 ถ.สี หราชเดโชชัย ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก
- สาขามหาสารคาม โฉนดเลขที1 89533 เนื5อที1 51 ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์เลขที1 290-290/1 ถ.ถีนานนท์ ต.เกิ5ง อ.เมืองมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
- สาขาสุ รินทร์ โฉนดเลขที1 175968 เนื5อที1 23 ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์เลขที1 10 หมู่ 2 ถ.เลี1ยงเมืองสุรินทร์ ต.นอกเมือง
อ.เมืองสุ รินทร์ จ.สุ รินทร์
- สาขาตาก โฉนดเลขที1 54628 เนื5อที1 20.6 ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์เลขที1 154/10 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก
- สาขาภูเก็ต โฉนดเลขที1 106900 เนื5อที1 19.4 ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์เลขที1 92/31 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต
- สาขานครสวรรค์ โฉนดเลขที1 114113 เนื5อที1 23.8 ตารางวา และ
อาคารพาณิ ชย์เลขที1 132/10 ม.10 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
- สาขาขอนแก่น โฉนดเลขที1 280233 เนื5อที1 20 ตารางวา บ้านเลขที1
92/106 ม.14 ถ.มิตรภาพ (ทล.2) ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
- สาขาจันทบุรี โฉนดเลขที1 68769 เนื5อที1 26.2 ตารางวา บ้านเลขที1
90/7 หมู่ 11 ถ.สุ ขมุ วิท ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี
- สาขาเชียงราย โฉนดเลขที1 132167 เนื5อที1 44.8 ตารางวา บ้านเลขที1
478/9 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ริ มกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
- สาขาสุ ราษฎร์ธานี โฉนดเลขที1 107136 เนื5อที1 18.3 ตารางวา
บ้านเลขที1 118/38 หมู่ 1 ถ.สุ ราษฎร์-กองบิน 7 ต.วัดประดู่
อ.เมืองสุ ราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
- สาขานครศรี ธรรมราช โฉนดเลขที1 157993 เนื5อที1 20.8 ตารางวา
บ้านเลขที1 43/8 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรี ธรรมราช
- สาขาหาดใหญ่ โฉนดเลขที1 204625 เนื5อที1ดิน 31.3 ตารางวา
บ้านเลขที1 84/47 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ลักษณะกรรมสิทธิ

มูลค่า (ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ

5,900,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

7,500,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

4,400,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

4,000,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

6,700,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

4,500,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

8,800,000.00

เป็ นเจ้าของ

4,390,000.00

เป็ นเจ้าของ

7,340,000.00

เป็ นเจ้าของ

5,500,000.00

เป็ นเจ้าของ

6,500,000.00

เป็ นเจ้าของ

6,500,000.00

-14ประเภทลักษณะทรัพย์สิน
3. สถานที1ประกอบธุรกิจเก็บอะไหล่และซากรถ
- อาคารพาณิ ชย์ เลขที1 224/3-4 ตําบลบางโคล่ เขตยานนาวา
สาธุประดิษฐ์ กรุ งเทพมหารคร
- อาคารพาณิ ชย์ เลขที1 58/12-13 ถ.ทางหลวงแผ่นดินสายปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
- ที1ดินที1พระโขนง โฉนดเลขที1 7347 เนื5อที1 371 ตารางวา
ตั5งอยูต่ าํ บลคลองตัน เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร
- อาคาร เลขที1 67/9 ถนนมิตรภาพ ตําบลปากเพรี ยว อําเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี
4. สถานที1เพือ1 ให้เป็ นสวัสดิการของพนักงาน
- ห้องอาคารชุดเมโทรจอมเทียน เลขที1 420 หมู่ที1 12
ถ.เลียบชายหาดจอมเทียน ต.หนองปรื อ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- บ้านพักสมุทรปราการ เลขที1 605/18-19 หมู่ 2 บางปูใหม่
ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
- อาคารชุดบางกะปิ เลขที1 142 ซอยลาดพร้าว ตําบลคลองจัน1
เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร
- บ้านพักตากอากาศ-ระยอง 229/7-8 ม.6 โครงการร็ อคการ์เด้นบีช
ถ.สุ ขมุ วิท-อ่าวไขา ต.กรํ1า อ.แกลง จ.ระยอง
- อาคารพาณิ ชย์ เลขที1 108/6-7 ถ.รัชดาภิเษก ซ.เทอดไท 33
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร 10600 และใช้เป็ น
สํานักงานสํารองกรณีฉุกเฉินของบริ ษทั เมื1อปี พ.ศ. 2553
- บ้านพักเขาพระนอน กม.18 ถ.ธนะรัตน์-มวกเหล็ก
ถนนบ้านกุดคล้า ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา

ลักษณะกรรมสิทธิ

มูลค่า (ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ

15,601,734.00

-

เป็ นเจ้าของ

5,000,000.00

เป็ นเจ้าของ

28,082,653.00

เป็ นเจ้าของ

541,077.00

-

เป็ นเจ้าของ

5,053,004.00

-

เป็ นเจ้าของ

3,000,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

1,500,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

3,200,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

7,000,000.00

เป็ นเจ้าของ

8,148,867.50

ษณะ
5. เครื1 องตกแต่ง
6. อุปกรณ์สาํ นักงาน
7. ยานพาหนะ
รวม

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

94,896,454.86
106,749,078.54
79,671,139.47
664,220,238.36

-

-15มูลค่าสิ นทรัพย์ สุทธิ
1. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
2. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิหกั หนี5สินที1อาจเกิดขึ5น
3. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุน้
4. จํานวนหุน้ คํานวณโดยวิธีถวั เฉลี1ยถ่วงนํ5าหนัก

4,589,944,316.06
1,094,771,983.81
3.61
303,000,000

บาท
บาท
บาท
หุน้

( 2 ) เงินลงทุนในหลักทรัพย์
นโยบายการลงทุนของบริ ษทั อยูภ่ ายในขอบเขตของประกาศการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
เป็ นข้อพิพาทตามการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริ ษทั

6. ข้ อมูลทัว ไป
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลักประเภท ธุรกิจประกันวินาศภัย
ที"ต$งั สํานักงานใหญ่ 71 อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร 10400
เลขทะเบียนบริ ษทั 0107536001427 ( เดิม บมจ. 216 )
โทรศัพท์ 0-2248-0900, 0-2248-0910, 0-2644-6400, 0-2644-6500, 0-2695-0800
โทรสาร 0-2248-4575, 0-2248-4975, 0-2695-0808
Claim Hot Line : โทรศัพท์ 0-2695-0700 ; โทรสาร 0-2644-6545
Customer Care : โทรศัพท์ 0-2695-0777 ; โทรสาร 0-2644-6545
Health Claim : โทรศัพท์ 0-2695-0707 ; โทรสาร 0-2644-6545
บริ ษทั มีหุน้ สามัญจํานวน 303,000,000 หุน้ ที1จาํ หน่ายได้แล้วทั5งหมด

-16ส่ วนที 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้
( 1 ) หลักทรัพย์ของบริ ษทั
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 303 ล้านบาท เรี ยกชําระแล้ว 303 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
303,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
การเพิม1 / ลดทุนในระยะ6 ปี ที1ผา่ นมาดังนี4
เดือน/ปี ที1
ทุนชําระแล้ว
จดทะเบียนทุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที1เพิม1
หลังเพิม1 ทุน
เสนอขายให้แก่......เพื1อ......
ชําระแล้ว
(ล้านบาท)
ล้านบาท)
(ล้านบาท)
มีนาคม 2535
30
30
60
เพื1อขยายกิจการ
เสนอขายให้ผถู้ ือหุน้ เดิม 1
ล้านหุน้ และขายให้บุคคลทัว1 ไป 2
ล้านหุน้
กรกฎาคม 2537
60
41
101
เพื1อขยายกิจการ
เสนอขายให้ผถู้ ือหุน้ เดิม 4
ล้านหุน้ และขายให้พนักงาน 1
แสนหุ้น
มิถุนายน 2542
101
25.25
126.25
ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเป็ น
เงินกองทุนเพื1อรับการเสี1 ยงภัยจาก
การรับประกันภัยเพิม1 เสนอขายให้
ผูถ้ ือหุน้ เดิมอัตราส่ วน 4:1
พฤษภาคม 2548
126.25
25.25
151.50
เพื1อจ่ายปันผลเป็ นหุน้ สามัญของ
บริ ษทั ฯ ในอัตรา 5 หุน้ เดิมต่อ
1 หุน้ ปันผล ให้กบั ผูถ้ ือหุน้
พฤษภาคม 2558

151.5

บริ ษทั มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดงั นี4 :เงินลงทุนเพื1อค้า
เงินลงทุนเผือ1 ขาย
เงินลงทุนที1จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทัว1 ไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

151.5

257,922,105.11
1,847,233,631.86
397,680,937.92
__3,720,650.00
2,506,557,324.89

303

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เพื1อจ่ายปันผลเป็ นหุน้ สามัญของ
บริ ษทั ฯ ในอัตรา 1 หุน้ เดิมต่อ
1 หุน้ ปันผล ให้กบั ผูถ้ ือหุน้

-17( 2 ) ผูถ้ ือหุน้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 อันดับ ข้อมูล ณ วันที1 22 มิถุนายน 2558
ผู้ถอื หุ้น
จํานวนผู้ถือหุ้น สั ดส่ วน (%)
บริ ษทั ตั4งใจมัน1 จํากัด
69,570,840
22.96
บริ ษทั เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชัน1 แนล จํากัด
68,384,280
22.57
นางจีราภรณ์ บูรณะสมบัติ
18,239,400
6.02
BARCLAYS BANK PLC, SINGAPORE
15,096,000
4.98
บริ ษทั เจน พันธ์ พร็อพเพอร์ต4 ี จํากัด
15,082,648
4.98
นางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล
12,600,000
4.16
นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล
12,600,000
4.16
นางสาวรจนา ธีราวิทยางกูร
9,450,000
3.12
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
8,781,128
2.90
นายจีรพัฒน์ อัศวะธนกุล
5,954,400
1.97

( 3 ) นโยบายการจ่ายปันผล
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ ยกว่า 40% ของกําไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 และ 8.2 รายชื1อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริ หาร
1. นายชลอ เฟื1 องอารมย์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ *
2. นายมงคล เปาอินทร์
กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ *
3. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ *
4. นางพิไล เปี1 ยมพงศ์สานต์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ *
5. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ *
6. ดร.พิเศศ บูรณะสมบัติ
กรรมการ
7. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
8. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการที1ปรึ กษากรรมการผูอ้ าํ นวยการ
9. นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
10. นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
* บริ ษทั กําหนดคํานิยามกรรมการอิสระไว้เท่ ากับข้อกําหนดขั4นตํ1าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจํานวนหุน้ ที1มีสิทธิ
ออกเสียงทั4งหมดของบริ ษทั ไม่เป็ นกรรมการบริ หาร ลูกจ้าง พนักงาน ที1ปรึ กษา ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อ
คู่สมรสของผูบ้ ริ หาร ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ มีความเป็ นอิสระในการทําหน้าที1
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงแจ้งต่อเลขานุการบริ ษทั เกี1ยวกับการซื4อขายหุน้
อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทําการซื4อขาย
บริ ษทั ไม่มีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั เคยเป็ นพนักงานหรื อหุน้ ส่วนของบริ ษทั สอบบัญชีภายนอก
ที1บริ ษทั ใช้บริ การอยูใ่ นช่วง 2 ปี ที1ผา่ นมา
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อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
ข้อที1 1 ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 7 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ1งหนึ1งของ
จํานวนกรรมการทั4งหมดต้องมีถน1ิ ที1อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อที1 2 ให้ทปี1 ระชุมผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั4งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี4
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนี1งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ1งหุ้นต่อเสี ยงหนึ1ง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม1 ีอยูท่ 4งั หมดตาม (1) เลือกตั4งบุคคลคนเดียว
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ1งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั4งเป็ นกรรมการ
เท่าจํานวนกรรมการที1จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั4งในครั4งนั4น ในกรณี ทบี1 ุคคลซึ1งได้รับ
การเลือกตั4งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที1จะพึงมีหรื อ
จะพึงเลือกตั4งในครั4งนั4น ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี4ขาด
ข้อที1 3 ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั4ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตราส่วน
ถ้าจํานวนกรรมการที1จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกจํานวนที1ใกล้เคียงที1สุด
กับ 1 ใน 3 กรรมการที1จะต้องออกจากตําแหน่ง ในปี แรก และปี ที1 2 ภายหลังจดทะเบียน
บริ ษทั นั4น ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที1อยูใ่ นตําแหน่ง
นานทีส1 ุดนั4น เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
ข้อที1 4 นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื1อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(4) ที1ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาํ สัง1 ให้ออก
ข้อที1 5 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื1นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที1
ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
ข้อที1 6 ในกรณี ทตี1 าํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุผลอื1น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะ
กรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ1ง ซึ1งมีคุณสมบัติตามที1กฎหมายกําหนด เข้าเป็ นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า
2 เดือน บุคคลซึ1งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ
ที1ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที1ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ1ง ต้องประกอบด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที1ยงั เหลืออยู่
ข้อที1 7 ที1ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ1งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุน้
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ1งหนึ1งของจํานวนหุน้ ที1ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที1มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ข้อที1 8 กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่กไ็ ด้
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พิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ1ง หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้
รองประธานกรรมการมีหน้าที1ตามข้อบังคับในกิจการซึ1งประธานกรรมการมอบหมาย
ข้อที1 10 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ1งหนึ1งของจํานวน
กรรมการทั4งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ทปี ระธานกรรมการไม่อยูใ่ นที1ประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที1ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที1ได้ ให้กรรมการ
ซึ1งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ1งเป็ นประธานในที1ประชุม การวินิจฉัยชี4ขาดของทีป1 ระชุม
ให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ1งมีเสี ยงหนึ1งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ1งมี
ส่ วนได้เสี ยในเรื1 องใด ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื1 องนั4น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในที1ประชุมออกเสี ยงเพิม1 ขึ4นอีกเสี ยงหนึ1งเป็ นเสี ยงชี4ขาด
ข้อที1 11 ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรื อกรรมการผูซ้ 1ึงได้รับมอบหมาย
ส่งหนังสื อนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ น
รี บด่วนเพื1อรักษาสิทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื1นและกําหนด
วันประชุมให้เร็ วกว่านั4นก็ได้
ข้อที1 12 กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที1ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั
ตลอดจนมติที1ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อที1 13 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็ นหุน้ ส่ วนหรื อเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในนิติบุคคลอื1น ทีม1 ี
สภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ที1ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที1จะมีมติแต่งตั4ง
ข้อที1 14 กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาที1บริ ษทั ทําขึ4น
หรื อถือหุน้ หรื อหุ ้นกูเ้ พิม1 ขึ4นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
ข้อที1 15 ให้คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั4ง
- กรรมการสองท่านลงลายมือชื1อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั จึงมีผลผูกพันบริ ษทั
- คณะกรรมการอาจกําหนดชื1อกรรมการ ผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั พร้อมประทับตราสําคัญของบริ ษทั
รายชื1อคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์
2. นางพิไล เปี1 ยมพงศ์สานต์
3. นางปราณี ภาษีผล
4. นางสาวสิรินทร์ นันทวรเศรษฐ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการ
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คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที1ตามที1ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษทั ดังต่อไปนี4
1) สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง
2) สอบทานให้บริ ษทั มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั4งโยกย้าย เลิกจ้างผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้บริ ษทั ปฎิบตั ิหน้าที1ตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที1เกี1ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั4งบุคคลซึ1งมีความเป็ นอิสระเพื1อทําหน้าที1เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั4งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั4ง
5) พิจารณารายการที1เกี1ยวโยงกันหรื อรายการที1อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั4งนี4เพื1อให้มนั1 ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี
ของบริ ษทั ซึ1งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี4
(ก) ความเห็นเกี1ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที1เชื1อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี1ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี1ยวกับการปฎิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที1เกี1ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี1ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี1ยวกับรายการที1อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที1คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฎิบตั ิ
หน้าที1ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื1นที1เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว1 ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที1และ
ความรับผิดชอบที1ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7) คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามหน้าที1และความรับผิดชอบ
ที1ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในขณะที1ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของ
บริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก ยังเป็ นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทั4งหมด
คณะกรรมการจัดตั4งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ4นเป็ นหน่วยงานหนึ1งภายในบริ ษทั โดยมีผอู้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบ
(คุณสิรินทร์ นันทวรเศรษฐ) เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
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8.3 เลขานุการบริ ษทั
การแต่งตั4งเลขานุการบริ ษทั ฯ ขึ4นอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการคัดเลือกบุคคล
ที1มีคุณสมบัติเหมาะสมที1จะทําหน้าที1ดงั กล่าว โดยที1ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั4งที1 3/2551
เมื1อวันที1 13 สิ งหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั4ง นางสุ ณีย ์ ธี ราวิทยางกูร ให้ดาํ รงตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั
โดยให้มีผลตั4งแต่วนั ที1 14 สิ งหาคม 2551 เป็ นต้นไป จนกระทัง1 ปั จจุบนั
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารก่อนที1จะนําเสนอ
ขออนุมตั ิจากที1ประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยเกณฑ์กาํ หนดค่าตอบแทนจะอยูใ่ นระดับเทียบได้กบั
ระดับที1จ่ายอยูใ่ นธุรกิจ เหมาะสมกับภาระหน้าที1ความรับผิดชอบ รวมทั4งมีการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานเป็ นประจําทุกปี และนําผลที1ได้มาใช้ร่วมในการกําหนดค่าตอบแทนด้วย
ค่าตอบแทนที1เป็ นตัวเงิน
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ก. คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้รับค่าตอบแทนในรู ปของเบี4ยประชุมและเงินบําเหน็จกรรมการ ปี 2558 ดังนี4
หน่วย: บาท

ชื1อ

ตําแหน่ง

จํานวน
ครั4งทีเ1 ข้า
ประชุม

ค่าตอบแทน
เบี4ย
ค่า
ประชุม บําเหน็จ

รวม

1
2

นายชลอ
นายมงคล

เฟื1 องอารมย์
เปาอินทร์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ

6/6
5/6

225,000
240,000

530,000
320,000

755,000
560,000

3

ดร.พิศิษฐ

เศรษฐวงศ์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

5/6

180,000

370,000

550,000

4
5

นางพิไล
นางปราณี

เปี1 ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ภาษีผล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4/6
5/6

180,000
135,000

370,000
-

550,000
135,000

6
7

ดร.พิเศศ
นายจีรพันธ์

บูรณะสมบัติ
อัศวะธนกุล

กรรมการ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ

2/6
6/6

-

210,000
210,000

210,000
210,000

8
9

นางสุ เทพี
นายถวัลย์

อัศวะธนกุล
วิรานนท์

กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

6/6
6/6

-

210,000
210,000

210,000
210,000

10

นางสุ ณีย ์

ธีราวิทยางกูร

กรรมการและเลขานุการบริ ษทั

3/6

-

210,000

210,000

รวม
* ไม่มีค่าตอบแทนอื1น

1,040,000 3,070,000 4,110,000

ข. ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ตั4งแต่ระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ4นไปของบริ ษทั ฯ ทั4งหมด 25 ท่าน ได้รับค่าตอบแทน
ในรูปของเงินเดือนและโบนัสในปี 2558 รวมเป็ นเงินทั4งสิ4น 58,618,200 บาท
8.5 บุคลากร
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนพนักงานทั4งหมด 586 คน ผลตอบแทนในรู ปเงินเดือนและโบนัส คิดเป็ นเงิน
257,258,967 บาท รวมทัง4 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี4ยงชีพ คิดเป็ นเงิน 11,057,022 บาท
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การถือครองหุ้นบริษทั ของ กรรมการ และ ผู้บริหารระดับสู ง ปี 2558
ชือ
นายชลอ เฟื1 องอารมย์
นายมงคล เปาอินทร์
ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์
นางพิไล เปี1 ยมพงศ์สานต์
นางปราณี ภาษีผล
ดร.พิเศศ บูรณะสมบัติ
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
นายถวัลย์ วิรานนนท์
นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร
นางสาวสิรินทร์ นันทวรเศรษฐ

นายสุ รพงษ์ ธี ราวิทยางกูร
นายประพิทย์ ธี ระประยุติ
นายไกรเลิศ หาญวิวฒั นกุล
นายลูเซียส เฮสลิ
นายพิมล ฉันทวีรกูร
นายสมกฤษณ์ สุ ระชีวกฤต
นางสาวอรอนงค์ โนนจุย้

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการที1ปรึ กษาผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
ที1ปรึ กษากรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการและประสานงาน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์ และ ขายตรง

มกราคม กรกฎาคม ธันวาคม
320,000
640,000
640,000
9,199,692 18,399,384 18,399,384
4,390,564 8,781,128 8,781,128
9,000
18,000
18,000
2,362,692 4,725,384 4,725,384
9,000
18,000
18,000
53,820
107,640
107,640
238,020
476,040
476,040
25,132
50,264
50,264
251,604
503,208
623,805

-249. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 การรายงานการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที1ดี
1. สิทธิของผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการของบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ โดยกําหนดนโยบาย
และทิศทางการดําเนินงานของบริ ษทั ซึ1งให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
รวมทั4งกํากับดูแลฝ่ ายบริ หารให้ดาํ เนินการตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื1อสร้างความเชื1อมัน1
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุ รกิจ
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญและเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ อื หุน้ โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ที1กฎหมายกําหนด
ในปี 2558 บริ ษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นวันที1 8 เมษายน 2558 มีกรรมการ 6 ท่าน เข้าร่ วมประชุม
โดยทางบริ ษทั มอบให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ1งเป็ นนายทะเบียนหุน้ ของ
บริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ประธานในที1ประชุม
ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มีสิทธิ เท่ากันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริ ษทั , สอบถาม และแสดง
ความคิดเห็น ซึ1งได้ลงบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
2. การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ สําหรับผูถ้ ือหุน้ ที1ไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั เสนอให้
มอบอํานาจให้ประธานกรรมการ หรื อกรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสี ยงแทน ส่วนมาตรการ
ป้ องกันข้อมูลภายใน คณะกรรมการห้ามกรรมการและผูบ้ ริ หารซื4อขายหุน้ บริ ษทั ในช่วง 1 เดือนก่อน
งบการเงินเผยแพร่ ในระหว่างปี ที1ผา่ นมากรรมการและผูบ้ ริ หารได้ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด
ไม่ปรากฎว่ามีการซื4อขายหุน้ ในช่วงนั4นเลย รวมทั4งห้ามไม่ให้ผบู้ ริ หารหรื อหน่วยงานที1ได้รับทราบ
ข้อมูลภายใน เปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลที1ไม่มีหน้าที1เกี1ยวข้องตามรายละเอียดที1ได้
เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อการดูแลเรื1 องการใช้ขอ้ มูลภายใน
3. บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั4งภายในและภายนอก เช่น พนักงาน, ผูถ้ ือหุน้ ,
ลูกค้า, คู่แข่งขันทางการค้าและสังคม เนื1องจากทางบริ ษทั ฯได้เล็งเห็นถึงการสนับสนุนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ซึ1งจะทําให้บริ ษทั ประสบความสําเร็ จ และเจริ ญก้าวหน้าในการดําเนินธุรกิจ
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั งบการเงินได้จดั ทําขึ4นตามมาตรฐาน
การบัญชีที1รับรองทัว1 ไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายบัญชีที1เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ1าเสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที1ดีในการจัดทํา รวมทั4งการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

-25คณะกรรมการได้จดั ให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน เพื1อให้มนั1 ใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี
มีความถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั4งแต่งตั4งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ1งประกอบด้วย กรรมการที1ไม่เป็ น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายในโดยได้แสดงรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจําปี
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที1จะรักษากรรมการที1มีคุณสมบัติที1ตอ้ งการ ซึ1งได้ผา่ นการอนุมตั ิจาก
ที1ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว ส่ วนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที1คณะกรรมการบริ ษทั
กําหนด ซึ1งเกี1ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั และของผูบ้ ริ หารแต่ละท่านค่าตอบแทนที1เป็ นตัวเงิน
ได้ระบุรายละเอียดไว้ในหน้าที1 22 แต่ไม่ได้เปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการที1เป็ นผูบ้ ริ หารในส่ วนที1ได้รับ
จากการเป็ นกรรมการบริ ษทั อื1น เพราะไม่ใช่ขอ้ มูลของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงข้อมูลของบริ ษทั ว่ามีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วน
ได้เสียของบริ ษทั จึงได้เน้นและถือปฏิบตั ิกบั ฝ่ ายบริ หารในการเปิ ดเผยข้อมูลที1ครบถ้วนและเชื1อถือได้
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษทั มีจาํ นวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที1เป็ นผูบ้ ริ หาร 4 ท่าน, กรรมการที1
ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 ท่าน และกรรมการอิสระ 5 ท่าน ส่ วนประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ, ไม่มีความ
สัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร และไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การเพื1อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที1ในการ
กําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการบริ หารงานประจํา ทางบริ ษทั มีเฉพาะคณะกรรมการบริ หารและคณะ
กรรมการตรวจสอบ ซึ1งมีการกําหนดสมาชิกและหน้าที1ความรับผิดชอบไว้ในรายละเอียดหน้า 18 ถึง 20
คณะกรรมการมีกาํ หนดประชุมทุกสองเดือน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระ
พิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั ได้จดั หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบ
วาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื1อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อน
เข้าร่ วมประชุม การประชุมจะใช้เวลาประมาณ 2 ชัว1 โมงและได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์
อักษร พร้อมจัดเก็บรายงานการประชุมที1ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการ
ทางบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั4งในระดับบริ หาร และการปฏิบตั ิงานจึงได้
กําหนดหน้าที1 อํานาจการดําเนินการของผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการควบคุม
ดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์ และการแบ่งแยกหน้าที1ของผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ิดตามควบคุม
รวมทั4งประเมินผลออกจากกัน เพื1อให้เกิดการตรวจสอบระหว่างกันอย่างชัดเจน บริ ษทั มีฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ทําหน้าที1ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานหลักและกิจกรรมทางการเงินของบริ ษทั ว่าได้ดาํ เนินการตาม
แนวทางที1กาํ หนดไว้ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกําหนดที1เกี1ยวข้องกับบริ ษทั
(Compliance Control) คณะกรรมการได้กาํ หนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื1อให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทําหน้าที1ตรวจสอบได้อย่างเต็มที1
9.2 การสรรหาและแต่งตั4งกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ทางบริ ษทั ไม่มีการผ่านคณะกรรมการสรรหาในการหาสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หาร
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9.3 การดูแลเรื1 องการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริ ษทั กําหนดให้ขอ้ มูลทางการบัญชีตอ้ งเป็ นความลับในฝ่ ายที1รับผิดชอบ จะไม่สามารถเผยแพร่
กับฝ่ ายบริ หารที1ไม่เกี1ยวข้องก่อนที1งบการเงินจะถูกเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
9.4 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นบริ ษทั ทีม1 ีชื1อเสี ยงและได้รับการยอมรับในระดับสากล
ที1ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีส่วนร่ วม
ในการให้ความคิดเห็นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.)
ในการเริ1 มใช้การกํากับเงินทุนตามระดับความเสี1 ยง (RBC) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี
ให้กบั บริ ษทั ประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั4งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อส่วนได้เสียระหว่างผูส้ อบบัญชี
กับบริ ษทั / ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูท้ ี1เกี1ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในรอบปี 2558 ทางบัญชีมีค่า
ตอบแทนของผูส้ อบบัญชีจาํ นวนเงินรวม 1,610,000.-บาท ตามรายละเอียดดังนี4
1. ค่าสอบบัญชีประจําปี 660,000.-บาท
2. ค่าสอบทานบัญชี 3 ไตรมาส 450,000.-บาท
3. ค่าสอบทานรายงาน RBC ไตรมาส 2 150,000.-บาท
4. ค่าตรวจสอบรายงาน RBC ประจําปี 350,000.-บาท
ค่าบริ การอื1นๆ ไม่มี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการพิจารณาประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านลักษณะการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
รวมถึงวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั ซึ1งเป็ นส่ วนสําคัญในการกําหนดผลการดําเนินธุรกิจในทางเศรษฐกิจ สังคม
สิ1 งแวดล้อม ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในระดับต่างๆ นอกจากนี4ยงั นําความคิดเห็นของผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ เข้ามา
ร่ วมพิจารณาอีกด้วย เพื1อความเหมาะสมต่อการสร้างนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการต่อไป ดังนี4
วิสยั ทัศน์
เป็ นหลักประกันที1มน1ั คงสําหรับคนไทยที1ประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริ การมากที1สุด
พันธกิจ
- พัฒนาองค์กรให้มีฐานะการเงินที1แข็งแกร่ งและบริ หารงานอย่างมีธรรมาภิบาล
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความคุม้ ค่า สามารถช่วยลดภาระความเสี1ยงภัย และบรรเทา
ความเสี ยหายของประชาชนได้อย่างเหมาะสม
- พัฒนาการบริ การให้ได้มาตรฐานที1ดี ช่วยเสริ มสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และคูค่ า้
อย่างเป็ นธรรม

สําคัญต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
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มาก การเคารพสิ ทธิมนุษยชน

สําคัญ การใช้ทรัพยากร (การจัดการสิ1 งแวดล้อม)

สําคัญ

ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค (ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ)
การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
การต่อต้านทุจริ ต
การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงาน
การดูแลพนักงาน (การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม)
การกํากับดูแลกิจการที1ดี
การบริ หารจัดการความเสี1ยง
สําคัญมาก

สําคัญต่อประกันภัยไทยวิวฒั น์

การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ตระหนักถึงข้อมูลของบริ ษทั ว่ามีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสียของบริ ษทั จึงได้เน้นให้
มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญเกี1ยวข้องกับบริ ษทั ที1ครบถ้วนและเชื1อถือได้ต่อสาธารณชน ทั4งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที1
ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลา ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพือ1 ผูเ้ กี1ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
เท่าเทียม ทางบริ ษทั ฯ คํานึงถึงความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบและมีความซื1อสัตย์ในการดําเนินธุ รกิจ
ประกัน ด้วยการรักษาผลประโยชน์ร่วมกับผูท้ ี1เกี1ยวข้อง ซึ1งได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมขณะประกอบธุรกิจ โดยการ
ปฎิบตั ิตามกฎหมายและกติกาที1กาํ หนดร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด มีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ไม่เรี ยก ไม่รับและจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที1ไม่สุจริ ตในการค้ากับคูค่ า้ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที1ดี
ทั4งนี4ในปี 2557 ที1ผา่ นมา บริ ษทั มีการปรับโครงสร้างการทํางาน โดยได้ต4งั หน่วยงาน Compliance ขึ4นโดยขึ4นตรง
กับฝ่ ายผลประโยชน์ เพื1อเป็ น ศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตามข้อมูลเกี1ยวกับกฎระเบียบทั4งภายใน และภายนอกที1
เกี1ยวข้อง และสื1 อสาร ให้ความรู้ คําปรึ กษา เรื1 องกฎระเบียบเกี1ยวกับด้านการเป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัยและบริ ษทั จด
ทะเบียน โดยแปลความและ/หรื อสรุ ปเรี ยบเรี ยง เพือ1 ให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ในบริ ษทั ดําเนินการได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ จากหน่วยงานภายนอกที1เกี1ยวข้องข้างต้น นอกจากนี4ยงั ได้จดั ตั4งหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน เป็ นหน่วยงานอิสระซึ1งขึ4นตรงต่อคณะกรรมการการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริ ษทั เพื1อทําหน้าทีใ1 น
การตรวจสอบทานกิจกรรมการดําเนินงานต่าง ภายในบริ ษทั ให้คาํ ปรึ กษา เสนอข้อคิดเห็นและคําแนะนําในการแก้ไข
ปรับปรุ งการดําเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ

การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน1
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงปัญหาการทุจริ ตคอร์รัปชัน1 ที1ส่งผลกระทบต่อขีดความ
สามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยัง1 ยืนของประเทศ ทําให้ตน้ ทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจเพิม1 สูงขึ4น
ประสิทธิภาพการดําเนินงานที1ต1าํ ลง ไม่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุ ดแก่ผบู้ ริ โภค บริ ษทั จึงให้ความสําคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน1 ทุกรู ปแบบ โดยมองว่าการทุจริ ตคอร์รัปชัน1 ไม่เพียงเป็ นการกระทําทีผ1 ดิ กฎหมายเท่านั4น
แต่ยงั ขัดต่อคุณธรรมและจริ ยธรรมที1ดีงาม เป็ นพฤติกรรมที1ไม่สามารถยอมรับได้
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คอร์รัปชัน1 ในวงกว้าง บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) จึงเป็ นหนึ1งใน 248 บริ ษทั ในปี 2556 ที1
ประกาศแสดงเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ( Collective Action
against Corruption) ซึ1งถือเป็ นโครงการระดับชาติที1ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการนี4 บริ ษทั ได้แสดงเจตจํานงในการร่ วมมือกับภาครัฐ
ภาคประชาสังคมและสื1อมวลชน ในการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที1โปร่ งใส ปราศจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน1
และร่ วมเป็ นส่ วนหนึ1งในการยกระดับประเทศ
บริ ษทั ได้วางแผนพัฒนานโยบายและการปฏิบตั ิในด้านการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน1 รวมถึงจะจัดให้มีการทบทวน
และสอบทานความโปร่ งใสและประสิ ทธิ ภาพของการทํางานเป็ นระยะต่อเนื1องทุกปี สร้างความเชื1อมัน1 ว่าการดําเนินงาน
เป็ นไปตามขั4นตอนและมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที1วางไว้ เพื1อแสดงให้เห็นว่าเป็ นบริ ษทั ที1มีระบบป้ องกันการทุจริ ต
คอร์รัปชัน1 อย่างแท้จริ ง โดยในเบื4องต้นบริ ษทั ได้เริ1 มจัดทํานโยบายและหลักปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน1
เป็ นพื4นฐานของมาตรการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน1 ในองค์กรดังนี4

1. นิยามของการทุจริตคอร์ รัปชัน
หมายถึง การใช้อาํ นาจในตําแหน่งหน้าที1โดยมิชอบ การฝ่ าฝื นกฎหมาย ระเบียบหรื อนโยบายของบริ ษทั รวมถึงการ
ละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที1 เพื1อแสวงหาประโยชน์อนั มิควรได้แก่ตนเองและผูอ้ ื1น การให้หรื อการรับสิ นบนในรู ปแบบต่างๆ
(การให้สินบน หมายถึง การเสนอ สัญญา หรื อการมอบ รวมทั4งหมายถึงการเรี ยกร้อง หรื อรับผลประโยชน์ที1เกี1ยวข้องกับ
เงิน หรื อผลประโยชน์อื1นๆ ไม่วา่ จะโดยตรงหรื อโดยอ้อม แก่เจ้าหน้าที1ของรัฐ1 หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน
หรื อผูม้ ีหน้าที1ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื1อให้ได้มาซึ1งธุรกิจ หรื อเพื1อรักษาหรื อแนะนําธุรกิจให้กบั บริ ษทั )

2. นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ไม่ยอมรับการทุจริ ตคอร์รัปชัน1 และการให้สินบนทุกรู ปแบบ และได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่ วมโครงการแนวร่ วม
ปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ตแล้ว พร้อมกันนี4บริ ษทั ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิเพื1อต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน1
ภายในบริ ษทั โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะไม่กระทําหรื อสนับสนุนการทุจริ ตคอร์รัปชัน1 ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั4ง
ทางตรงหรื อทางอ้อม เพือ1 ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื1อน และ คนรู้จกั และจะปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านทุจริ ต
คอร์รัปชัน1 อย่างเคร่ งครัด รวมถึงมีการสื1 อสารให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั4งภายในและภายนอกบริ ษทั ได้รับทราบนโยบายใน
การต่อต้านคอร์รัปชัน1 โดยทัว1 กัน และให้มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน1 หากมีการฝ่ าฝื น
กระทําการใดๆ อันเป็ นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรื อให้ความร่ วมมือกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน1 จะได้รับการพิจารณาโทษ
ตามระเบียบของบริ ษทั

3. หน้ าที ความรับผิดชอบ
บุคลากรของบริ ษทั ต้องไม่ดาํ เนินการหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการทุจริ ตคอรัปชัน1 การให้หรื อรับสิ นบนทุกรู ปแบบทั4ง
ทางตรงและทางอ้อม และมีหน้าที1ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน1 คู่มือปฏิบตั ิและหลักการกํากับดูแลกิจการที1

1

คํานิยาม เจ้ าหน้ าทีของรัฐ หมายถึง “เจ้ าหน้ าทีของรัฐ” ตามความหมายทีกําหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และให้ รวมถึงข้ าราชการ
เจ้ าพนักงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้ าง ตัวแทน หรือบุคคลอืนใดทีเป็ นตัวแทนของทุกหน่วยงานราชการ
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1)

2)
3)

4)

5)
6)

ดี จริ ยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงข้อกําหนดอื1นๆ ที1เกี1ยวข้อง ทั4งนี4บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ ได้จดั ให้มีกระบวนการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล ที1สะท้อนถึงความมุ่งมัน1 ต่อมาตรการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน1 กล่าวคือมีนโยบายที1จะไม่ลดตําแหน่ง
ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อบุคลากรที1ปฏิเสธการทุจริ ตคอร์รัปชัน1 แม้วา่ การกระทํานั4นจะทําให้บริ ษทั สูญเสี ยโอกาสทาง
ธุรกิจ ขณะเดียวกัน บริ ษทั ก็มีกระบวนการสื1อสารอย่างชัดเจนและฝึ กอบรมบุคลากรในองค์กรเพือ1 ให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี1ยวกับนโยบายและมาตรการการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน1 ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุม้ ครองผูแ้ จ้ง
เบาะแส รวมถึงบทลงโทษหากละเลยหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบาย แก่บุคลากรทุกฝ่ ายและทุกระดับในองค์กร นอกจากนี4ยงั
สื1อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน1 นี4ไปยังผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยผ่านช่องทางการสื1อสารต่างๆ อย่างทัว1 ถึง
โดยได้กาํ หนดหน้าทีข1 องบุคลากรของบริ ษทั ไว้ดงั ต่อไปนี4
คณะกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที1กาํ หนดและอนุมตั ินโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน1 และ กํากับดูแลให้มีระบบที1
สนับสนุนการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน1 ที1มีประสิ ทธิภาพเพื1อให้มน1ั ใจว่าฝ่ ายบริ หารตระหนักถึงความสําคัญและได้
นําไปปฏิบตั ิจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที1ในการสอบทานการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน1
ฝ่ ายบริ หาร ทําหน้าที1กาํ หนดให้มีระบบ สนับสนุนและควบคุมดูแลเพื1อให้มน1ั ใจว่าพนักงานทุกฝ่ ายมีการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน1 รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื1อให้
สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และ การเปลี1ยนแปลงของธุรกิจ
ฝ่ ายตรวจสอบ ทําหน้าที1ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ
ระเบียบ และ กฎหมายที1เกี1ยวข้อง เพื1อให้มนั1 ใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที1เหมาะสม ต่อความเสี1 ยงด้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน1 ทีอ1 าจเกิดขึ4นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
บุคลากรของบริ ษทั มีหน้าที1ปฎิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน1 และจะต้องไม่เข้าไปเกี1ยวข้องทั4งทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ตัวแทนทางธุรกิจที1บริ ษทั มีอาํ นาจควบคุม ต้องยอมรับที1จะปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน1 ของบริ ษทั

4. แนวปฏิบัตกิ ารต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน (Code of Conduct)
4.1 เพื1อให้การดําเนินการตามนโยบายเป็ นไปอย่างถูกต้อง บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้บุคลากรของบริ ษทั ทุกระดับ ปฏิบตั ิต่อรู ปแบบ
การทุจริ ตคอร์รัปชัน1 ดังนี4
1) การให้และการรับสินบน
ห้ามให้หรื อรับสินบนในรู ปแบบใดๆทั4งสิ4น และห้ามมอบหมายให้ผอู้ ื1นให้หรื อรับสิ นบนแทนตนเอง เพื1อตอบแทนการให้
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ
2) การให้และการรับของขวัญ การเลี4ยงรับรอง และ ผลประโยชน์อื1นใด
บริ ษทั ไม่มีนโยบายในการให้หรื อรับทรัพย์สินหรื อของมีค่า2 จากลูกค้า คู่คา้ ซัพพลายเออร์ หน่วยงานราชการองค์กรของ
รัฐ หรื อบุคคลใดๆ เพือ1 เป็ นการชักจูงให้กระทําผิดในวิชาชีพ หรื อ เพื1ออํานวยความสะดวก เพื1อใช้เป็ นหลักประกันหรื อเพื1อ
เร่ งการดําเนินการบางอย่างซึ1งเจ้าหน้าที1ของบริ ษทั หรื อคู่คา้ ต้องทําเป็ นกิจวัตร หรื อต้องปฏิบตั ิตามหน้าที1
2

คํานิยาม ของมีค่า คือ สิงใดๆ ซึง ได้ มอบให้ และเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ูรบั ซึง ให้ หมายรวมถึงสิงต่างๆ ดังต่อไปนี 5ด้ วย
- เงินสด หุ้น พันธบัตร บัตรของขวัญ หรือสิงเทียบเท่าเงินสดอืนๆ
- ของขวัญ หรือสินค้ าให้ เปล่า (ยกเว้ นของขวัญมูลค่าเล็กน้ อย มอบให้ ตามธรรมเนียมและมารยาท ตามวาระโอกาส)
- การเสนอจ้ างงาน หรือบริการ

-30ยกเว้นของขวัญที1มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท มอบให้ตามธรรมเนียมและมารยาท เหมาะสมกับประเพณี และวัฒนธรรมตาม
วาระโอกาส โดยต้องได้รับอนุมตั ิจากพนักงานที1มีอาํ นาจสัง1 จ่ายเงิน พร้อมหลักฐานเป็ นเอกสารทีเ1 กี1ยวข้องกับการ
ดําเนินงานดังกล่าวและต้องสามารถชี4แจงการกระทําต่างๆ ของตนได้ท4งั ต่อภายในและภายนอก
3) การสนับสนุนทางการเมือง3
บริ ษทั ฯ เป็ นองค์กรธุรกิจที1เป็ นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบตั ิตามกฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย บริ ษทั ไม่มีแนวปฏิบตั ิที1จะให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
4) การบริ จาคเพื1อการกุศล สาธารณประโยชน์4 และ เงินสนับสนุน5
บริ ษทั สนับสนุนการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ1 งแวดล้อม เพื1อการพัฒนาคุณภาพชีวติ แก่ผคู้ นในสังคม ผ่านการดําเนิน
ธุรกิจหรื อการบริ จาค แต่ตอ้ งเป็ นไปเพือ1 สาธารณะการกุศลเท่านั4น การบริ จาคเงินเพื1อการกุศลและเงินสนับสนุนต้องเป็ นไป
อย่างโปร่ งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานทีช1 ดั เจน สอดคล้องกับขั4นตอนการอนุมตั ิและการสอบทานตาม
ระเบียบของบริ ษทั และจัดให้มีข4 นั ตอนการติดตามอย่างเหมาะสมเพื1อให้มน1ั ใจว่าการบริ จาคเพือ1 การกุศลไม่ถูกนํามาใช้เพื1อ
เป็ นข้ออ้างสําหรับการติดสิ นบน หรื อไม่ได้ปฏิบตั ิเพื1อการทุจริ ตคอร์รัปชัน1
4.2 บริ ษทั ต้องให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที1ปฏิเสธการทุจริ ตคอร์รัปชัน1 โดยบริ ษทั จะไม่ลงโทษ หรื อให้ผลลบต่อ
พนักงานที1ปฏิเสธการทุจริ ตคอร์รัปชัน1 แม้วา่ การกระทํานั4นจะทําให้บริ ษทั สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
4.3 กรรมการและผูบ้ ริ หารทุกระดับจะต้องเป็ นแบบอย่างที1ดีในการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน1
ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที1สื1อสารทําความเข้าใจกับพนักงานเพื1อให้กิจกรรมทางธุ รกิจที1อยูใ่ นความรับผิดชอบเป็ นไปอย่าง
ถูกต้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน1 ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที1เผยแพร่ ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้พนักงาน
ทุกระดับยึดถือและปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน1 อย่างจริ งจัง และ เสริ มสร้างให้เป็ นส่วนหนึ1งของวัฒนธรรม
องค์กร
4.4 นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน1 นี4ครอบคลุมถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตั4งแต่ การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร
การฝึ กอบรม การเลื1อนตําแหน่ง การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
4.5 การดําเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน1 ให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิที1กาํ หนดไว้ใน นโยบายการกํากับดูแล
กิจการทีด1 ี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ระเบียบและคู่มือการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ที1เกี1ยวข้อง
ตลอดจนแนวปฏิบตั ิอื1นใดที1บริ ษทั จะกําหนดขึ4นต่อไป
4.6 บริ ษทั กําหนดให้บอกกล่าวประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน1 ผ่านสื1อทั4งภายในและภายนอก เช่น เว็บไซต์
ของบริ ษทั และ รายงานประจําปี โดยนโยบายดังกล่าวของบริ ษทั เป็ นการปฏิบตั ิภายใต้กฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้าน
การทุจริ ตคอร์รัปชัน1
- ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร หรือการเลี 5ยงรับรอง
- เงินอุดหนุน เบี 5ยเลี 5ยง ส่วนลด หรือเงินกู้
- การจัดหาให้ แก่ญาติ เพือน ผู้ร่วมงาน ของบุคคลใดๆ ให้ ถือว่าเป็ นการให้ ผลประโยชน์โดยอ้ อมกับบุคคลนันด้
5 วย
3
คํานิยาม การสนับสนุนทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือในนามบริษัท ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการเงิน เช่น การให้ หรือการให้ ก้ ยู ืม เพือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือในรูปแบบ
อืน เช่น การให้ สิงของหรือการบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื 5อบัตรเข้ าชมงานทีจดั ขึ 5นเพือ ระดมทุน หรือบริ จาคให้แก่องค์กรทีม ีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับพรรค
การเมือง เป็ นต้ น เว้ นแต่เป็ นการสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยทีกระทําได้ ตามทีกฎหมายกําหนด
3
คํานิยาม การบริจาคเพือ การกุศล หมายถึง กิจกรรมทีเกียวข้ องกับการใช้ จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนทีมีตวั ตน
การบริจาคเพือสาธารณประโยชน์ หมายถึง กิจกรรมทีเกียวข้ องกับการใช้ จ่ายเงินเพือโครงการ กิจกรรม เพือประโยชน์แก่ชุมชน สังคม โดยบริษัทอาจไม่ได้ รับผลตอบแทนทีมีตวั ตน
3
คํานิยาม เงินสนับสนุน หมายถึง การจ่ายเงินสําหรับการบริ การหรือผลประโยชน์ทียากต่อการวัดผลและติดตาม เพือ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ตราสินค้ า และชือเสียงของบริ ษทั
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นโยบาย “การร้ องเรียน” (Whistle Blowing Policy) และการตรวจสอบ
บริ ษทั มุ่งมัน1 ที1จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร ว่าการทุจริ ตคอร์รัปชัน1 ทุกประเภทเป็ นสิ1 งที1ยอมรับไม่ได้ บุคลากรทุกระดับ
จะไม่ละเลยและเพิกเฉย เมื1อพบเห็นการกระทําที1เข้าข่ายการทุจริ ตคอร์รัปชัน1 ที1เกี1ยวข้องกับบริ ษทั โดยส่ งเสริ มให้มีการแจ้งเบาะแสหรื อ
ข้อร้องเรี ยนการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรื อพฤติกรรมที1ส่อถึงการทุจริ ตคอร์รัปชัน1 ของบุคลากรในองค์กร โดยได้นาํ นโยบาย
“การร้องเรี ยน” มาปฏิบตั ิ ดังนี4
ช่องทางแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยน
จดหมาย
นันทวัน อรุ ณพิริยะกุล แผนก Compliance
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Nantawan_aru@thaivivat.co.th
โทร
0 2695 0800 ต่อ 5938
กลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
• หน่ วยงานที1รับเรื1 องร้องเรี ยนจะต้องดําเนิ นเรื1 องการรายงานอย่างเป็ นความลับ
• บริ ษท
ั มีมาตรการเพื1อคุม้ ครองความปลอดภัยของผูท้ ี1ร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแส ซึ1งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเรื1 องร้องเรี ยนโดยสุ จริ ต
ไม่ให้ตอ้ งรับอันตรายหรื อเดือดร้อนจากความไม่ชอบธรรมอันเนื1องมาจากการร้องเรี ยน การเป็ นพยาน หรื อให้ขอ้ มูล
เบาะแสทุจริ ตคอร์รัปชัน1
โครงสร้างการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ
• สอบทานให้บริ ษท
ั มีการกํากับดูแลกิจการที1ดีอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับนโยบาย ข้อกําหนดและกฎหมายที1เกี1ยวข้อง
• สอบทานการปฏิบตั ิหน้าที1 หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําซึ1งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั รวมถึงการทุจริ ตคอร์รัปชัน1 คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื1อดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในระยะเวลาที1คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ฝ่ ายตรวจสอบ
• หน่ วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที1ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานให้
เป็ นไปตามระเบียบทีว1 างไว้ รวมทั4งประเมินประสิ ทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในโดยยึด
หลักการกํากับดูแลกิจการทีด1 ี
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6. บทกําหนดโทษ
การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน1 ถือเป็ นการฝ่ าฝื นคําสัง1 และ/หรื อ ระเบียบของบริ ษทั
ซึ1งจะส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินยั ตามที1บริ ษทั กําหนด

7. การทบทวนนโยบาย
นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน1 จะมีการทบทวนนโยบายตามความจําเป็ นและเหมาะสมทุก 2 ปี หรื อเมื1อมีการ
เปลี1ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ เพื1อให้เป็ นปัจจุบนั

การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
การเคารพสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณค่าในความเป็ นมนุษย์ถือเป็ นพื4นฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ซึ1งเป็ นหัวใจสําคัญในการพัฒนาธุรกิจและสร้างความยัง1 ยืนให้กบั ธุรกิจ โดยร่ วมส่ งเสริ มให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ตามสิ ทธิมนุษยชนกับกลุม่ คนต่างๆ ในสังคมอย่างสมํ1าเสมอ ในปี 2557 ได้ดาํ เนินการจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื1อส่ งเสริ มให้เกิดการศึกษาที1เท่าเทียมกันอย่างทัว1 ถึง ด้วยเล็งเห็นว่าการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที1มีศกั ยภาพ
ทั4งทางความรู้ ทักษะ ความสามารถ คุณธรรมเป็ นส่ วนสําคัญในการสร้างความมัน1 คงและในการพัฒนาประเทศชา ติ
อย่างยัง1 ยืน ทางบริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงกลุม่ ผูพ้ ิการทางสายตาที1ยงั คงมีช่องว่างในการเข้าถึงการศึกษา ดังนั4นจึงได้จดั
กิจกรรมต่างๆ เพื1อเพิม1 คุณภาพด้านการศึกษา
โครงการมอบความสุ ข สู่นอ้ ง...บ้านครูนอ้ ย
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้ทาํ กิจกรรมร่ วมกับเด็ก ๆ ที1อยูใ่ นความดูแลของมูลนิธิ บ้านครู น้อย
ซึ1งเด็กเหล่านี4เป็ นเด็กที1ดอ้ ยโอกาสทางสังคม และขาดโอกาสทางด้านการศึกษาสื บเนื1องจากค่าใช้จ่าายของมูลนิธิที1มีมาก
ทําให้ไม่ทว1ั ถึง บริ ษทั ฯ เล่งเห็นความสําคัญในส่วนนี4จึงเข้าเป็ นส่ วนหนึ1งในการให้ความช่วยเหลือด้วยการเข้าร่ วมทํา
กิจกรรมต่าง ๆ สร้างเสี ยงหัวเราะและความสุ ขให้แก่เด็ก และยังแจกของเพือ1 เป็ นของที1ระลึก รวมถึงร่ วบริ จาคเงินจํานวน
หนึ1งเพือ1 ให้เป้ นทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆ ที1ยงั ขาดในส่ วนนี4แก่ บ้านครูนอ้ ย ถนนราชบูรณะ เมื1อวันที1 28 กุมภาพันธ์ 2558

การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
พนักงาน คือทรัพยากรที1มีคุณค่า ซึ1งบริ ษทั จะต้องดูแลและพัฒนาขีดความสามารถเพือ1 ความพร้อมในการทํางาน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ บริ ษทั จึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื1อง เพือ1 เพิม1 ความรู้ความสามารถ
ทักษะ สร้างทัศนคติที1ดี โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาความรู้ ทั4งด้าน Technical Knowledge และ Soft Skills รวมทั4ง
การฝึ กอบรมภายในและภายนอกบริ ษทั นอกจากนี4บริ ษทั ยังมีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนที1เป็ นธรรมด้วยการ
ประเมินผลงานปี ละ 2 ครั4ง รวมถึงติดตามความเคลื1อนไหวของอัตราเงินเดือนเพื1อจัดสร้างโครงสร้างเงินเดือนอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม เมื1อพนักงานผ่านการทดลองงานแล้วได้รับการบรรจุเป็ นพนักงานประจําแล้ว จะได้รับค่าตอบแทน
และมีสิทธิที1จะได้รับสวัสดิการต่างๆ ดังนี4
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• การรักษาพยาบาล
นอกจากการจัดทําประกันสังคมให้แก่พนักงานทุกคน เพื1อรองรับสิ ทธิ การรักษาพยาบาลตามกฎหมาย
แรงงานแล้ว บริ ษทั ได้จดั ให้มีทีมงานพยาบาลเพือ1 ปฐมพยาบาลเบื4องต้นและวินิจฉัยเพื1อส่ งต่อโรงพยาบาล
ในกรณี ทรี1 ้ายแรง เป็ นสวัสดิการให้กบั พนักงานที1อาคารสํานักงานใหญ่ซ1 ึงเป็ นสถานที1ปฏิบตั ิงานของ
พนักงานส่ วนใหญ่ ทางบริ ษทั ฯ ยังมีเงินค่ารักษาพยาบาลให้พนักงานในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุ
• กองทุนสํารองเลี4ยงชีพ
บริ ษทั มีนโยบายให้พนักงานทุกคนได้ออมทรัพย์ไว้สาํ หรับใช้หลังพ้นสภาพการเป็ นพนักงานของบริ ษทั โดย
จัดตั4งกองทุนสํารองเลี4ยงชีพขึ4น สําหรับพนักงานที1ทาํ งานติดต่อกันเป็ นเวลา 3 ปี ขึ4นไปเป็ นสมาชิกโดยสมาชิก
จ่ายเงินสะสมกองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริ ษทั จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้สมาชิกในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ของเงินเดือน โดยทางบริ ษทั ฯได้ให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนเป็ นผูจ้ ดั การกองทุน
• สวัสดิการด้านเงินกู้
บุคลากรของบริ ษทั จะได้รับสิ ทธิขอกูเ้ งินบริ ษทั หลังจากได้รับการบรรจุเป็ นพนักงานแล้วไม่นอ้ ยกว่า
1 ปี โดยต้องมีจุดประสงค์ในการกูเ้ งินเพื1อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี4
1. เพื1อการรักษาพยาบาล ทั4งตนเอง, บิดาและมารดา
2. เพื1อการศึกษา
3. เพื1อซื4อที1อยูอ่ าศัย
การดูแลและพัฒนาพนักงาน
ทางบริ ษทั ฯได้จดั ให้มีการอบรมพัฒนาความสามารถของบุคลากรในบริ ษทั อย่างสมํ1าเสมอ ทั4งในด้านความรู้
ด้านการประกันภัย และทักษะด้านอื1นที1จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงานด้านการรับประกันภัยและการบริ การ ปัจจุบนั
บริ ษทั ได้พฒั นาแผนยุทธศาสตร์พฒั นาบุคลากร ในระยะยาว เพือ1 เป็ นการวางรากฐานในการพัฒนาได้อย่าง
เหมาะสมและต่อเนื1อง ให้พนักงานทุกคนมีเป้ าหมายและความเข้าใจร่ วมกัน รวมถึงกําหนดเป้ าหมายกาดําเนินงาน
ของพนักงานแต่ละคนให้สอดคล้องกับเป้ าหมายของบริ ษทั อันนําไปสู่การเติบโตอย่างยัง1 ยืนของบริ ษทั ในปี 2558
บริ ษทั ได้จดั ให้มีการคัดเลือก แต่งตั4ง Brand ambassador ขึ4น เพือ1 เป็ นการฝึ กฝนความเป็ นผูน้ าํ ของพนักงาน โดย
หน้าที1หลักคือเป็ นตัวแทนขององค์กรในการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆให้แก่ทุกฝ่ ายในองค์
กได้รับรู้ข่าวสารอย่างพร้อมเพียง โครงการนี4ยงั ส่ งเสริ มให้แก่พนักงานได้กล้างแสดงออก แสดงความเป็ นผูน้ าํ เพื1อ
เป็ นการพัฒนาตัวเองในด้านอื1น ๆ ต่อไป อีกด้วย โดยในโครงการจะมีการเปลี1ยนแปลง Brand ambassador ไปใน
ทุกๆ ปี เพือ1 ให้พนักงานได้มีส่วนร่ วมกับโครงการอย่างหลายกหลายมากขึ4น ในด้านการจัดผึกอบรมพนักงาน
เบื4องต้น บริ ษทั จัดอบรมเพื1อให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ ในทุกปี ในหลักสูตร “องค์กรและผลิตภัณฑ์” เพื1อเป็ นการ
ปฐมนิเทศและทําความเข้าในวัฒนธรรมองค์กร ปรับทัศนคติและทําความเข้าใจพฤติกรรมในการทํางานที1บริ ษทั
คาดหวัง และยังมีจดั อบรมในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี4
- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านราคาสิ นไหมภูมิภาค ฝ่ ายสิ นไหม - บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
- การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธิและการระยุกต์ใช้ สถาบันฝึ กอบรม เอ็นเทรนนิ1ง
- การสร้างทัศนคติที1ดีเพื1อมุ่งเน้นความสําเร็จในการทํางานและการทํางานเป็ นทีม ดร.วิลาศ ดวง กําเนิด
- ประสานใจ – สานความคิดเพือ1 ก้าวสู่ธุรกิจสากล สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

-34นอกจากการอบรมทีจ1 ดั ภายในองค์กรแล้ว บริ ษทั ยังส่ งพนักงานเข้าร่ วมอบรมทั4งความรู้และทักษะที1
เกี1ยวข้องกับการทํางาน ซึ1งจัดโดยองค์กรภายนอกต่างๆ โดยจะพิจารณาส่ งบุคคลากรในแต่ละฝ่ ายที1เกี1ยวข้อง
กับหัวข้อการอบรมหรื อสัมมนา ตามวาระโอกาส ในปี 2558 บริ ษทั ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม-สัมมนา
ตามสายงาน เฉลี1ยคนละ 11 ชัว1 โมง โดยมีการฝึ กอบรม-สัมมนาที1สาํ คัญ คือ
- Coaching for the Manager สมาคมประกันวินาศภัย
- Get to know Insurance Business บริ ษทั ไทยรี เทรนนิ1ง จํากัด
- I4 ASP.NET 4.5 สถาบันคอมพิวเตอร์นนทิพย์ พีซี รังสิ ต
- Organization Knowledge Management สมาคมประกันวินาศภัย
- เทคนิคการเจรจากับพนักงาน บริ ษทั เอเชี1ยน บิสซิเนส เทรนนิ1ง จํากัด
- ความปลอดภัยทางถนน ครั4งที1 12 "ครึ1 งทางทศวรรษ...กับการจัดการที1เข้มแข็ง" ศูนย์วชิ าการเพื1อความ
ปลอดภัยทางถนน
- การตรวจสอบอุบตั ิเหตุ รุ่ นที1 6 สมาคมประกันวินาศภัย
- Network & Security Engineering for AEC Course ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด นายไอที
- โครงการพัฒนาผูบ้ ริ หารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่ นที1 21 สมาคมประกันวินาศภัย
- การประกันภัยสิ นค้าระหว่างประเทศ สมาคมประกันวินาศภัย
- ผูร้ ับผิดชอบดูแลหน่วยงานลงทุนของบริ ษทั ประกันชีวติ /บริ ษทั ประกันวินาศภัย (รุ่ นที1 3) สถาบันประกันภัยไทย
- พระราชบัญญัติการทวงถามหนี4 พ.ศ.2558 ครั4งที1 2 และแนวทางปฏิบตั ิเกี1ยวกับค่าสิ นไหมที1ลว่ งพ้นอายุความ
สมาคมประกันวินาศภัย
การมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
ปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้นาํ แนวคิดด้านการสร้างองค์กรแห่งความสุ ขซึ1งเป็ นกระบวนการพัฒนาคนในองค์กร
อย่างมีเป้ าหมายและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ขององค์กรเพื1อให้องค์กรมีความสามารถและพร้อม
ต่อการเปลี1ยนแปลง นําพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยัง1 ยืนเข้ามาพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเนื1อง
บริ ษทั ฯ ยังได้จดั ให้มีช่องทางการสื1 อสารเพื1อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างองค์กร ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ทุกระดับผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบ Intranet เสี ยงตามสาย การติดประกาศ การประชุมประจําเดือน/การ
ประชุมประจําปี เป็ นต้น
ความปลอดภัยในสถานทีท1 าํ งาน
ทางบริ ษทั ฯ ห่วงใยสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน โดยเห็นว่าเรื1 องดังกล่าวส่ งผลต่อการมีคุณภาพชีวติ
ที1ดี และเป็ นปัจจัยหนึ1งที1ช่วยส่งเสริ มให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพ มีความมัน1 ใจในการประกอบกิจกรรมต่างๆ บริ ษทั
ได้มีการเตรี ยมป้ องกันภัยไว้ลว่ งหน้าอย่างถูกต้องเหมาะสม ที1สาํ คัญ คือได้ดาํ เนินงานเชิงป้ องกันและรณรงค์ให้ความรู้ใน
เรื1 องการป้ องกันอัคคีภยั และซ้อมหนีไฟเป็ นประจําทุกปี รวมถึงมีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดบั เพลิงและ
ระบบการเตือนภัยอย่างสมํ1าเสมอ เพื1อให้บุคลากรทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิและรับมือกับสถานการณ์จริ งที1อาจเกิดขึ4นได้
ในปี 2558 บริ ษทั ได้จดั ให้มีการอบรมป้ องกันอัคคีภยั โดยได้เชิญวิทยากรจาก สถานีดบั เพลิงสุ ทธิ สาร กองปฏิบตั ิการ
ดับเพลิง 3 สํานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาให้ความรู้เบื4องต้นทั4งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ ส่ วนการซ้อมหนีไฟ
ประจําปี 2558 จัดขึ4นในวันที1 4 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ โดยมีเจ้าหน้าที1จากสถานีดบั เพลิง
คอยดูแลการอบรม
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ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
ทางบริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน1 ที1จะสร้างความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และความมัน1 ใจในบริ การให้กบั ผูเ้ อาประกัน
ด้วยความรับผิดชอบต่อผูเ้ อาประกัน ให้ได้รับบริ การที1ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที1เหมาะสมตามกฎเกณฑ์กาํ กับของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับดูแลและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวคือ แบบและข้อความ
ในกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องสอดคล้องกับการกําหนดอัตราเบี4ยประกันภัย และมีความหมายชัดเจน รวมทั4ง
การกําหนดนิยามที1ใช้ให้ถกู ต้องตามหลักวิชาการ เพื1อไม่ให้เกิดปัญหาการตีความด้านกฎหมายเมื1อเกิดการเรี ยกร้อง
ค่าสิ นไหมทดแทน โดยใช้อตั ราเบี4ยประกันภัยในอัตราที1เหมาะสมที1นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ พร้อมทั4งมี
การพัฒนาปรับปรุ งแบบประกันอย่างหลากหลายเพือ1 ให้เหมาะสมกับความต้องการที1เปลี1ยนไปของสังคมไทย
และพัฒนาปรับปรุ งการบริ การอย่างต่อเนื1องตามเทคโนโลยีที1เปลี1ยนไป เพื1อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วใน
การให้บริ การแก่ผเู้ อาประกันภัย
บริ การด้านสิ นไหมทดแทน บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายเกี1ยวกับการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนเพื1อให้บริ การโดย
รวดเร็ วและสามารถช่วยเหลือประชนได้อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยพิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมเป็ นไปตามกฎระเบียบของ
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทางบริ ษทั ฯ ได้นาํ เอานวัตกรรมและระบบ
สารสนเทศใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้กบั งานบริ การด้านการประกันภัย โดยได้ใช้ระบบ E-Claim มาพัฒนาการให้บริ การ
ด้านจัดการสิ นไหมเต็มรู ปแบบ เพื1อเพิม1 ประสิ ทธิภาพรวดเร็วให้กบั ลูกค้าทีป1 ระสบเหตุ ขณะนี4บริ ษทั ได้เปิ ดสาขาเพื1อ
ให้บริ การสิ นไหมทัว1 ประเทศ 21 สาขา
Thaivivat Mobile Application บริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงความหลากหลายในการใช้งานโทรศัพท์มือถือใน
ชีวิตประจําวัน จึงได้พฒั นาระบบการให้บริ การด้านการประกันครบวงจรออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือให้แก่ลกู ค้าผูเ้ อา
ประกันภัยเป็ นหลัก ในชื1อ Thaivivat ซึ1งบริ การที1สาํ คัญคือบริ การสายด่วนแจ้งอุบตั ิเหตุ ที1สามารถติดต่อบริ ษทั ได้ทนั ที
โดยไม่ตอ้ งกดหมายเลขโทรศัพท์ และสามารถระบุจุดเกิดเหตุอตั โนมัติดว้ ย GPS ให้ความสะดวกแก่ลกู ค้า ลดระยะเวลา
ในการออกให้บริ การของเจ้าหน้าทีส1 าํ รวจอุบตั ิเหตุ เพิม1 ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า นอกจากนี4ยงั สามารถระบุที1ต4งั
โรงพยาบาลและอูใ่ นสัญญาที1ใกล้ที1สุด ใช้ชาํ ระค่าเบี4ยประกันภัยเมื1อต่ออายุกรมธรรม์ภยั ได้ บริ การออนไลน์น4 ียงั รองรับ
ทั4งระบบปฏิบตั ิการ iOS และ Android
พัฒนาช่องทางซื4อประกันอย่างหลากหลาย บริ ษทั ได้พฒั นาช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัย และคุณภาพการ
ให้บริ การอย่างสมํ1าเสมอ โดยมีช่องทางการซื4อประกันหลากหลาย เพื1อผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงได้สะดวก เช่น ผ่าน
เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า, เคาน์เตอร์เซอร์วิซในร้านสะดวกซื4อทัว1 ประเทศและเว็บไซต์ thaivivat.com
การติดต่อสื1 อสาร บริ ษทั ได้กาํ หนดช่องทางในการสื1 อสารประชาสัมพันธ์เรื1 องต่าง ๆ ผ่านทาง website ของบริ ษทั
www.thaivivat.co.th และการติดต่อทางโทรศัพท์ 02-695-0800 เพื1อเปิ ดโอกาสให้ลูกค้า คู่คา้ บุคคลทัว1 ไปและผูท้ ี1มีส่วน
ได้สียของบริ ษทั สามารถติดต่อเข้าถึง และได้รับการปฎิบตั ิอย่างเสมอภาคเท่าเทียกัน รวมทั4งสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์
บริ การต่าง รวมถึงร้องเรี ยนเรื1 องต่าง ๆ ของบริ ษทั ได้อย่างรวดเร็ว
บริ การอื1นๆ
• ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์เพื1ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนแบบ One Stop Service โดยจะมีบคุ ลากรที1ชาํ นาญงานคอย
ให้คาํ แนะนํา ทําความเข้าใจ แก้ไขปัญหาเบื4องต้นและช่วยติดตามปัญหาต่างๆ ของประชาชนให้ได้รับการดูแลแก้ไข
อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ อีกทั4งข้อมูลของปัญหาต่างๆ ที1พบจะถูกนํามาใช้เป็ นพื4นฐานในการปรับปรุ งการ
ให้บริ การและพัฒนาการทํางานของบริ ษทั โดยสามารถติดต่อ ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ ทางโทรศัพท์ ที1เบอร์

-3602-695-0800 ในวันและเวลาทําการ (จันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.00-18.00 น.) แฟกซ์ 02-695-0808 ทางไปรษณี ย ์ (71 ถ.ดินแดง
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400) ทางเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th และเฟสบุค๊ www.facebook.com/thaivivat
• บริ การ Roadside Assistance บริ การให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยรถยนต์เมื1อเกิดเหตุรถเสี ยกลางทาง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที1
คอยให้การปรึ กษาด้านเทคนิคเพือ1 ช่วยเหลือในการแก้ไขสถานการณ์ รวมถึงให้บริ การช่างเทคนิคนอกสถานที1 ซึ1งเป็ น
บริ การช่วยเหลือเบื4องต้นในจุดเกิดเหตุตลอด 24 ชัว1 โมง

การดูแลรักษาสิ1 งแวดล้อม
บริ ษทั มีความมุ่งมัน1 ที1จะรักษาสังคมและสิ1งแวดล้อม ด้วยการดําเนินธุรกิจภายใต้หลักจริ ยธรรมและการกํากับที1ดี ควบคู่
ไปกับการใส่ ใจดูแลรักษาสังคมและสิ1 งแวดล้อมเพื1อนําไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยัง1 ยืน บริ ษทั ได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านพลังงาน และทรัพยากรต่างๆในการขับเคลื1อนธุรกิจ ทางบริ ษทั ฯ จึงให้ความสําคัญในการสร้างจิตสํานึกในการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่า รวมถึงตระหนักในหน้าที1ดูแลรักษาสิ1 งแวดล้อมของพนักงานและบุคลากรของบริ ษทั
โดยในปี 2558 บริ ษทั ได้สนับสนุนกิจกรรมในโครงการ เนชัน1 ชวนปั1น จัดโดย บริ ษทั เนชัน บรอดแคสติง4 คอร์ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน) เพื1อเป็ นการเชิญชวนให้คนทั4งประเทศมาปั1นจักรยานเพื1อลดภาวะโลกร้อนและลดมลภาวะทีเ1 ป็ นพิษ อีกทั4ง
บริ ษทั ยังได้ให้การสนับสนุนแผนประกันการเดินทางที1ให้ความคุม้ ครองมูลค่า 1,000,000 บาท ให้แก่ผโู้ ชคดีที1เข้าร่ วมงาน
อีกด้วย

การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
การพัฒนาชุมชนและสังคมเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง1 ยืน ปัจจุบนั ทั4งการพัฒนาทางธุรกิจและ
การลงทุนในระดับภูมิภาคเอเชียเรี ยกร้องให้มีการดําเนินธุ รกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบทางสังคมมากขึ4น จึงจําเป็ น
อย่างยิง1 ที1จะต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคมในฐานะที1เป็ นความได้เปรี ยบและส่วนประกอบแห่งความ
ยัง1 ยืนในการเตรี ยมตัวสู่การดําเนินธุรกิจระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2557 บริ ษทั ได้ดาํ เนินธุ รกิจโดย
คํานึงถึงการพัฒนาสังคมและชุมชนดังนี4
ประกันภัยสําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันซ์)
ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินงานเพื1อพัฒนาชุมชนและสังคมตามนโยบายของคณะสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริ มการดําเนินธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในแผนพัฒนาประกันภัย ฉบับที1 2 (พ.ศ. 2553-2557) โดยเฉพาะอย่างยิง1
ในส่ วนของการเสริ มสร้างความเชื1อมัน1 ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัยและการเข้าถึงระบบประกันภัยของ
ประชาชนทุกระดับ เนื1องจากผลิตภัณฑ์ประกันภัยที1เหมาะสมมีส่วนในความมัน1 คงของคุณภาพชีวติ ของประชาชน อันเป็ น
การร่ วมพัฒนาสังคมไทยอย่างสําคัญ บริ ษทั ได้ให้บริ การด้านการประกันภัยในรู ปแบบต่างๆ โดยคํานึงถึงความต้องการ
ของประชาชนที1เปลี1ยนไปตามสภาวะสังคมและเศรษฐกิจ จึงมีนโยบายในการส่ งเสริ มการรับประกันภัยแบบรายย่อย หรื อ
“ไมโครอินชัวรันซ์” (Micro insurance) ซึ1งมีความคุม้ ครองที1เข้าใจง่าย เบี4ยประกันราคาประหยัด สามารถเข้าถึงประชาชน
ทุกระดับได้ง่ายด้วยช่องทางการจําหน่ายที1กว้างขวาง ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพือ1 รายย่อยในปี 2557 ได้แก่
1. ประกันภัยมะเร็ งรายย่อย ร่ วมกับเคาน์เตอร์เซอร์วซิ ในโครงการ All Insurance ที1เน้นจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย
รายย่อย (Micro insurance) ที1เน้นการเข้าถึงการประกันของประชาชน โดยขายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วซิ ซึ1งมีมากกว่า
6,000 สาขาในประเทศไทย โดยกําหนดเบี4ยประกัน 711 บาทต่อปี ให้ความคุม้ ครองรวม 70,000 บาท โดย
ดําเนินงานอย่างต่อเนื1องเป็ นปี ที1 2
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2. ประกันภัยข้าวนาปี ปี การผลิต 2558 สําหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี 2558 ครอบคลุมภัยธรรมชาติ
7 ประเภท ได้แก่ อุทกภัย ฝนทิง4 ช่วง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ และอัคคีภยั รวมทั4งภัยศัตรู พืชและโรคระบาด
มีการแบ่งพื4นที1การรับประกันภัยออกเป็ น 5 พื4นทีต1 ามระดับความเสี1ยง เพือ1 จัดเก็บเบี4ยประกันภัยอัตราที1แตกต่าง
กันตามระดับความเสี1 ยงของพื4นที1ต4งั แต่ 124.12 -483.64 บาท โดยเกษตรกรเข้าร่ วมโครงการรับภาระค่าเบี4ย
ประกันภัยตั4งแต่ 60 – 100 บาทต่อไร่ และรัฐอุดหนุนค่าเบี4ยประกันภัยในส่วนที1เหลือ 64.12 – 383.64 บาทต่อไร่
ทั4งนี4 ทางบริ ษทั เป็ น 1 ใน 8 บริ ษทั เป็ นผูร้ ับประกันภัยวงเงินคุม้ ครอง 1,111 บาทต่อไร่ ตลอดช่วงการเพาะปลูก
สําหรับภัยธรรมชาติ 6 ประเภท วงเงินคุม้ ครอง 555 บาทต่อไร่ สําหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาด จ่ายสิ นไหม
ทดแทนใช้เกณฑ์การประเมินความเสี ยหายที1ภาครัฐดําเนินการอยูใ่ นปัจจุบนั เช่นเดียวกับการดําเนินโครงการ
ปี 2554 -2557
3. ประกัน 200 สําหรับรายย่อย ประกันภัยไทยวิวฒั น์เป็ นบริ ษทั ประกันภัยที1เข้าร่ วมให้การรับประกัน
ในโครงการ “กรรมธรรม์ ประกันภัย 200” ร่ วมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกันภัย 200 เป็ นประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลสําหรับรายย่อย
ทีใ1 ห้ความคุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัยกรณี การเสี ยชีวติ การสูญเสี ยมือ เท้า การสูญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพ
ถาวรสิ4นเชิง เนื1องจากอุบตั ิเหตุ ให้ความคุม้ ครอง 1 ปี เบี4ยประกันเพียง 200 บาท สําหรับผูท้ ี1มีอายุ 20-60 ปี
โดยมีจุดประสงค์เพื1อเพิม1 โอกาสให้ประชาชนทุกระดับสามารถซื4อประกันภัยอุบตั ิเหตุในราคาถูก
การบริ จาคสมทบทุนเพื1อการพัฒนาสังคมและชุมชนในด้านต่างๆ
• ด้านสังคมและชุมชน
บริ ษทั ร่ วมบริ จาคสมทบทุนให้กบั องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในปี 2558 ดังนี4
- ร่ วมสนับสนุนกอล์ฟการกุศล ขีดเส้นใต้ 500 เส้น จัดโดย มูลนิธิ ปรี ดี เกษมทรัพย์
- สมทบทุนมูลกิจกรรมการกุศลงานกาชาด (สมาคมแม่บา้ นกองบัญชาการกองทัพไทย)
- ร่ วมบริ จาคเพื1อสมทบทุนแก่เด็กยากไร้ บ้านครูนอ้ ย
- สนับสนุนแรลลี1การกุศล สานใยรัก (สมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนมหาวิทยาลักมหาสารคาม)
- สนับสนุน โครงการธรรมศาสตร์พบประชาชน โดยมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุให้แก่แพทย์อาสา
ที1ออกพื4นที1ต่างจังหวัด
• ด้านกีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
บริ ษทั ร่ วมบริ จาคสมทบทุนให้กบั องค์กร และหน่วยงานต่างๆ เพือ1 สนับสนุนทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
กีฬาในปี 2558 ดังนี4
- สนับสนุนการแข่งขันชกมวยศึก M-150 กําปั4นสะท้อนโลก มหากุศล
- สนับสนุนของรางวัลในงานกีฬาสี (กระทรวงพาณิ ชย์และเอกชน)
- มอบอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล ให้กบั ทีมฟุตบอลเยาวชนหมู่บา้ นลาดนํ4าขาว จังหวัดสุ พรรณบุรี
- สนับสนุนวิง1 การกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-3811. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี ยง
บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบริ หารจัดการความเสี1 ยงที1มีประสิ ทธิภาพ คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
มีหน้าทีแ1 ละรับผิดชอบในการจัดให้มีและรักษาไว้ซ1ึงระบบการควบคุมภายใน และการบริ หารจัดการความเสี1ยง โดยกรรมการฝ่ ายบริ หาร
ได้ดาํ เนินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที1และรับผิดชอบใน
การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ1งครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี4
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมัน1 ในคุณค่าของความซื1อตรง (Integrity) และจริ ยธรรม
2. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารและทําหน้าที1ในการกํากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดําเนินการด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ ายบริ หารได้จดั ให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสัง1 การ และความรับผิดชอบทีเ1 หมาะสม
เพื1อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้การกํากับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมัน1 ในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที1มีความรู้ความสามารถ
5. องค์กรกําหนดให้บุคลากรมีหน้าที1และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพือ1 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
การประเมินความเสี1 ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื1อให้สามารถระบุและประเมินความเสี1ยงต่างๆ ที1เกี1ยวข้องกับการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี1 ยงทุกประเภททีอ1 าจจะกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว1 ทั4ง
องค์กร
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที1จะเกิดการทุจริ ต ในการประเมินความเสี1 ยงที1จะบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี1ยนแปลงที1อาจกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมทีช1 ่วยลดความเสี1 ยงที1จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรให้อยูใ่ นระดับที1ยอมรับได้
11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว1 ไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื1อช่วยสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ1งได้กาํ หนดสิ1 งที1คาดหวังและขั4นตอนการปฏิบตั ิเพื1อให้นโยบายที1
กําหนดไว้น4 นั นําไปสู่การปฏิบตั ิได้
ระบบสารสนเทศและสื1 อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรมีขอ้ มูลที1เกี1ยวข้องและมีคุณภาพ เพื1อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามที1กาํ หนดไว้
14. องค์กรสื1 อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ1งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในสามารถดําเนินไป
ได้ตามที1วางไว้
15. องค์กรได้สื1อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี1ยวกับประเด็นที1อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพือ1 ให้มน1ั ใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่างครบถ้วน
เหมาะสม
17. องค์กรประเมินและสื1 อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที1รับผิดชอบ ซึ1งรวมถึงผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

-39คณะกรรมการบริ หาร ได้ประเมินการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ แล้ว มีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและการ
บริ หารจัดการความเสี1 ยงที1เหมาะสมและเพียงพอที1จะดําเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ตามแบบประเมินฯ ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วมีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี1ยงที1
เหมาะสมและเพียงพอที1จะดําเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที1ตามทีไ1 ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในปฏิบตั ิงานตามขอบเขต หน้าที1 และความรับผิดชอบตามที1กาํ หนดไว้ในคู่มือการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ โดย
บุคลากรในฝ่ ายตรวจสอบภายในระดับผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบมีประสบการณ์ในด้านการเป็ นผูต้ รวจสอบเป็ นเวลา 30 ปี และเริ1 มงาน
กับบริ ษทั ในตําแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี เป็ นระยะเวลา 10 ปี ก่อนเริ1 มงานในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบในปี 2542
ตามเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่ างกัน
ไม่มี
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ส่ วนที 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ตารางสรุ ปงบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้ จากการลงทุนค้ างรับสุทธิ
เบี 'ยประกันภัยค้ างรับสุทธิ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนเพื2อค้ า
เงินลงทุนเผื2อขาย
เงินลงทุนที2จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทัว2 ไป
เงินให้ ก้ ยู ืมสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

(หน่ วย : พันบาท)
2556
237,828
10,788
386,651
523,448

%
5.6%
0.2%
9.1%
12.3%

2557
143,698
19,954
339,564
443,233

%
3.3%
0.5%
7.8%
10.2%

2558
326,834
7,840
426,394
483,710

%
7.1%
0.2%
9.3%
10.5%

331,926
911,092
1,157,394
4,386
11,203
-

0.0%
7.8%
21.4%
27.1%
0.1%
0.3%
0.0%

189,449
932,479
1,329,482
3,721
10,971
-

0.0%
4.4%
21.5%
30.7%
0.1%
0.3%
0.0%

257,922
1,847,234
397,681
3,721
7,996
-

0.0%
5.6%
40.2%
8.7%
0.1%
0.2%
0.0%

ที2ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ

222,992

5.2%

241,402

5.6%

277,547

6.0%

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์อนื2
รวมสินทรัพย์

9,574
63,133
392,293
4,262,708

0.2%
1.5%
9.2%
100.0%

9,181
47,696
619,018
4,329,848

0.2%
1.1%
14.3%
100.0%

8,772
73,276
471,017
4,589,944

0.2%
1.6%
10.3%
100.0%

ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
เจ้ าหนี 'บริ ษัทประกันภัยต่อ
หนี 'สินจากสัญญาประกันภัย
สํารองฯ และค่าสินไหมทดแทนค้ างจ่าย
สํารองเบี 'ยประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงานค้ างจ่าย
ตราสารอนุพนั ธ์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ประมาณการหนี 'สิน

583
363,771

0.0%
8.6%

4,051
353,762

0.1%
8.2%

358,657

0.0%
7.8%

989,554
1,416,401
115,738

23.2%
33.2%
2.7%

842,492
1,462,720
135,801

19.5%
33.8%
3.1%

907,610
1,574,100
105,557

19.8%
34.3%
2.3%

หนี 'สินอื2น
ส่วนของเจ้ าของ
รวมหนีส" นิ และส่ วนของเจ้ าของ

455,098
921,563
4,262,708

10.7%
21.6%
100.0%

429,720
1,101,302
4,329,848

9.9%
25.4%
100.0%

549,248
1,094,772
4,589,944

12.0%
23.8%
100.0%
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(หน่วย : พันบาท)

ตารางสรุ ปผลการดําเนินงานแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
เบี 'ยประกันภัยที2ถือเป็ นรายได้ สทุ ธิ
รายได้ คา่ จ้ างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้ จา่ ยในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทน
ค่าจ้ างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัยอื2น
เงินสมทบบริ ษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่ าใช้ จ่ายการรั บประกันภัย
กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้ อื2น
ค่าใช้ จ่ายอื2น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี เงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื2น
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
ส่วนเกิน (ตํ2ากว่า) ทุนจากการเปลีย2 นแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ผลกําไร (ขาดทุน) ที2ยงั ไม่เกิดขึ 'นจริงอื2น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื2นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรั บงวด

กําไรสุทธิตอ่ หุ้น
เงินปั นผลต่อหุ้น
จํานวนหุ้น

(บาท)
(บาท)
(หุ้น)

2556

%

2557

%

2558

%

2,102,158
197,735
2,299,893

91.4%
8.6%
100.0%

2,232,673
238,439
2,471,112

90.4%
9.6%
100.0%

2,307,473
220,410
2,527,883

91.3%
8.7%
100.0%

1,294,225

56.3%

1,381,628

55.9%

1,515,154

59.9%

496,727
135,545
11,376
320,233
2,258,106
41,787
109,044
92,264
(117,555)
9,229
-

21.6%
5.9%
0.5%
13.9 %
98.2%
1.8%
4.8%
4.0%
-5.1%
0.4%
0.0%

520,722
185,228
11,405
333,319
2,432,302
38,810
100,002
10,778
70,534
13,855
-

21.1%
7.5%
0.5%
13.5%
98.4%
1.6%
4.0%
0.4%
2.9%
0.6%
0.0%

545,508
183,177
10,938
333,823
2,588,600
(60,717)
77,154
26,242
(17,952)
13,715
-

21.6%
7.3%
0.4%
13.2%
102.4%
-2.4%
3.1%
1.0%
-0.7%
0.5%
0.0%

134,769

5.9%

233,979

9.5%

38,442

1.5%

(7,725)

-0.4%

(8,122)

-0.4%

(8,312)

-0.3%

(7,224)
(929)
118,891
(20,026)
98,865

-0.3%
0.0%
5.2%
-1.0%
4.2%

(7,621)
(931)
217,305
(34,208)
183,097

-0.3%
0.0%
8.8%
-1.4%
7.4%

(7,812)
(893)
21,425
899
22,324

-0.3%
0.0%
0.9%
0.0%
0.9%

(86,194)
17,239
(68,955)
29,910

2556
0.33
0.16
151,500,000

-

-

56,401
(11,280)
45,121
228,218

(15,026)
3,005
(12,021)
10,303

2557

2558
0.07
0.05
303,000,000

0.60
0.56
151,500,000
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ตารางสรุปงบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
เบี 'ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี2ยวกับการประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้ จ่ายในกาจัดการสินไหมจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้ างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัยอื2น
ดอกเบี 'ยรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้ จากการลงทุนอื2น
รายได้ อื2น
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้ มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้ ก้ ยู มื
เงินลงทุนอื2น
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที2ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
รวมเงินสดได้ มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้ ก้ ยู มื
เงินลงทุนอื2น
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที2ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
รวมเงินสดใช้ ไปจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ2มขึ 'น (ลดลง)
เงินปั นผลผู้ถือหุ้น
เงินสดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ:มขึน" (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน" ปี

2556

2557

2558

2,948,393
(30,205)
(1,396,777)
(39,081)
(518,926)
(54,109)
39,401
65,725
5,021
4,707
(437,062)
(43,217)
543,870

3,118,595
(230,198)
(1,625,664)
(32,847)
(529,268)
(87,433)
34,881
55,726
5,575
8,509
(614,962)
(26,367)
76,547

3,074,914
(184,681)
(1,602,361)
(27,841)
(532,430)
(100,377)
46,123
43,186
4,063
9,611
(500,341)
(25,785)
204,081

1,758,925
4,320
674,483
128
2,437,856

1,534,106
4,672
780,000
645
2,319,423

1,313,928
6,157
1,336,434
863
2,657,382

(1,984,564)
(4,370)
(999,992)
(32,696)
(3,021,622)
(583,766)

(1,379,844)
(4,440)
(1,013,213)
(44,124)
(2,441,621)
(122,198)

(2,019,591)
(3,182)
578,783
(59,938)
(2,661,494)
(4,112)

(65,144)
(65,144)

(48,479)
(48,479)

(16,833)
(16,833)

(105,040)
342,868
237,828

(94,130)
237,828
143,698

183,136
143,698
236,834

43
อัตราส่ วนทางการเงิน
2556

2557

2558

(1) อัตราส่ วนสภาพคล่ อง : LIQUIDITY RATIO
1
อัตราส่วนสภาพคล่อง
1
อัตราหมุนเวียนเบี 'ยประกันค้างรับ

0.59
48.88

0.55
42.86

0.57
44.11

(2) อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร : PROFITABILITY RATIO
2
RETENTION RATIO
2
อัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
2
อัตรากําไรขั 'นต้ น
2
อัตรากําไรขั 'นต้ นต่อรายได้ รวม
3
อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
3
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
3
อัตราเบี 'ยประกันรับสุทธิ
3
อัตรากําไรสุทธิ
3
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

76.29
56.27
1.82
1.75
41.91
3.16
2.35
4.13
10.53

75.12
55.91
1.57
1.46
42.52
6.95
2.26
6.87
18.10

77.55
59.94
(2.40)
(2.31)
42.46
3.01
2.21
0.85
2.03

2.35
0.57

4.26
0.62

0.50
0.59

3.63
2.04
1.17
27.50
49.04

2.93
1.69
1.03
28.41
91.94

3.19
1.83
1.15
29.37
67.86

(5) กําไรสุทธิต่อหุ้น

0.33

0.60

0.07

(6) เงินปั นผลต่ อหุ้น

0.16

0.56

0.05

(7) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

3.04

3.63

3.61

(3) อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน : EFFICIENCY RATIO
3
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
3
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
(4) อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน : FINANCIAL RATIO
4
อัตราส่วนหนี 'สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
4
POLICY LIABITY TO CAPITAL FUND
4
อัตราส่วนเงินสํารองต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
4
อัตราส่วนเงินสํารองต่อสินทรัพย์
5
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
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14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ผลการดําเนินงาน
ในปี 2558 เปรี ยบเทียบกับปี 2557 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการรับประกันภัยเพิม( ขึ+น 56.77 ล้านบาท คิดเป็ น 2.30%
ในขณะทีม( ีค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยเพิม( ขึ+น 156.30 ล้านบาท คิดเป็ น 6.43% ทําให้บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรจากการรับประกันภัย
-60.72 ล้านบาท ลดลง 99.53 ล้านบาท คิดเป็ น -256.45% และในขณะเดียวกันบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการลงทุนลดลง 96.01
ล้านบาท ทําให้บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิหลังหักภาษี 22.32 ล้านบาท ลดลงกว่าปี ทีผ( า่ นมามากกว่า 20%
รายได้จากการรับประกันภัยและค่าใช้ จ่ายจากการรับประกันภัย
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการรับประกันภัย 2,527.88 ล้านบาท เพิม( ขึ+น 2.30% เมื(อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ซึ(งเป็ นไปตาม
สภาวะเศรษฐกิจไทยที(มีการเจริ ญเติบโตอัตราตํ(าตามเศรษฐกิจโลก อันเป็ นผลทําให้กาํ ลังซื+อในประเทศลดลง ซึ(งมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจประกันวินาศภัยโดยภาพรวม จากภาวะดังกล่าวทางบริ ษทั จึงจําเป็ นต้องใช้มาตรการต่างๆในการรักษาสัดส่ วนตลาด
ซึ(งส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการทํากําไรจากการรับประกันภัยในปี 2558
รายได้จากการลงทุน
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการลงทุนซึ(งถือเป็ นรายได้หลักอีกทางหนึ(งนอกจากรายได้จากการรับประกันภัย โดยมีสดั ส่ วน
การลงทุนเป็ นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื(นของคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) ซึ(งยอดเงินลงทุน ณ วันสิ+นปี 2558 ที(แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน บันทึกตามราคาตลาดมีจาํ นวนทั+งสิ+น
2,514.55 ล้านบาท เพิม( ขึ+น 48.45 ล้านบาท จากปี 2557 ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีรายได้และกําไรจากเงินลงทุนซึ(งเกิดจากการลงทุน
ลดลงจํานวน 96.01 ล้านบาท คิดเป็ น -49.19 % จากปี 2557 อันเนื(องมาจากสภาวะตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยในปี ปัจจุบนั
สินทรัพย์ลงทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
ประเภทเงินลงทุน

2558
จํานวน
สัดส่วน(%)
(ล้านบาท)
336

พันธบัตร
ตราสารหนี+

2557
จํานวน สัดส่วน(%)

13.4%

(ล้านบาท)
1,093

44.3%

62
166

2.5%
6.6%

237
99

9.6%
4.0%

ตราสารทุน
หน่วยลงทุน

413
1,530

16.4%
60.8%

362
664

14.7%
26.9%

อื(นๆ
รวมทั+งสิ+น

8
2,515

0.3%
100.00%

11
2,466

0.5%
100.0%

เงินฝากธนาคาร
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สถานะทางการเงิน
บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม 4,589.94 ล้านบาท เพิม( ขึ+น 6.01 % จากปี 2557 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 326.83
ล้านบาท คิดเป็ น 7.12 % ของสินทรัพย์ท+งั หมด มีสินทรัพย์ลงทุนซึ(งประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี+ ตราสารทุน
พันธบัตร และเงินลงทุนอื(น จํานวน 2,514.55 ล้านบาท คิดเป็ น 54.78 % สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อและเบี+ยประกันภัยค้างรับ
จํานวน 910.10 ล้านบาท คิดเป็ น 19.83 % ที(ดินอาคารและอุปกรณ์ และทรัพย์สินอื(นจํานวน 838.45 ล้านบาท คิดเป็ น 18.27 %
ด้านหนี+สิน บริ ษทั ฯ มีหนี+สินรวม 3,495.17 ล้านบาท เพิม( ขึ+น 8.26 % จากปี 2557 รายการที(สาํ คัญเป็ นหนี+สินจาก
สัญญาประกันภัย ซึ(งประกอบด้วย เงินสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย และสํารองเบี+ยประกันภัย
จํานวน 2,481.17 ล้านบาท เพิม( ขึ+น 7.66 % จากปี 2557 นอกจากนี+ยงั มีรายการหนี+สินจากการประกันภัยต่อและหนี+สินอื(น
จํานวน 1,013.46 ล้านบาท เพิม( ขึ+น 9.76 % เมื(อเทียบกับปี 2557
บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จํานวน 1,094.77 ล้านบาท ลดลง -0.59 % เมื(อเทียบกับปี 2557 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไร
จากการดําเนินงาน 22.32 ล้านบาท และมีกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ( ขายรวมทั+งจาการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกี(ยวกับผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย จํานวนทั+งสิ+น -12.02 ล้านบาท
ในปี 2558 บริ ษทั มีเบี+ยประกันภัยรับโดยตรง 3,125 ล้านบาท มีอตั ราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 2.50 ใกล้เคียงกับอัตราการ
เติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวม และบริ ษทั มีส่วนแบ่งตลาดเบี+ยประกันภัยรถยนต์โดยความสมัครใจในปี 2558
จัดอยูล่ าํ ดับที( 13
ตารางเปรียบเทียบเบีย5 ประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัยและประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์
หน่วย: ล้านบาท
2558
ธุรกิจ
1. เบี+ยประกันภัยรับโดยตรงรวม

2557
ประกันภัย
ไทยวิวฒั น์

ธุรกิจ

2556
ประกันภัย
ไทยวิวฒั น์

ธุรกิจ

ประกันภัย
ไทยวิวฒั น์

209,278

3,125

205,247

3,049

203,021

2,890

1.9%

2.5%

1.1%

5.5%

13.0%

10.7%

10,484

176

11,058

176

11,812

167

-5.2%

0.0%

-6.4%

5.4%

21.0%

3.0%

5,342

16

5,293

14

5,299

10

0.9%

14.3%

-0.1%

38.5%

2.0%

9.1%

120,423

2,367

117,903

2,278

118,471

2,306

% ขยายตัว

2.1%

3.9%

-0.4%

-1.2%

14.0%

10.2%

5. ภัยเบ็ดเตล็ด

73,027

566

70,993

581

67,491

406

% ขยายตัว

2.8%

-2.6%

5.2%

42.9%

11.0%

17.1%

% ขยายตัว
2. อัคคีภยั
% ขยายตัว
3. ภัยทางทะเลและขนส่ ง
% ขยายตัว
4. ภัยรถ
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ภาวะเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยปี 2558 เติบโตร้อยละ 2.8 ฟื+ นตัวอย่างช้าๆ จากปี 2557 ซึ(งขยายตัวเพียงร้อยละ 0.8 โดยปัจจัยหลักที(ขบั เคลื(อน
เศรษฐกิจ คือ การใช้จา่ ยของภาครัฐ และรายได้บริ การจากภาคการท่องเที(ยว จํานวนนักท่องเทีย( วต่างชาติสูงถึง 29.8 ล้านคน
เพิม( ขึ+นร้อยละ 20.4 จาก 24.8 ล้านคนในปี 2557 ขณะที(ภาคการส่ งออกลดลงร้อยละ 5.8 ติดลบต่อเนื(องเป็ นปี ที( 3 เนื(องจากภาวะ
เศรษฐกิจคูค่ า้ สําคัญชะลอตัว เช่น จีน ยุโรป ญี(ปนุ่ ส่ วนเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริ กาสามารถขยายตัวต่อเนื(อง มูลค่าการส่ งออกไป
ยังประเทศเพื(อนบ้านกลุม่ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์และเวียดนาม เติบโตร้อยละ 7.7 ราคาสิ นค้าส่ งออกลดลงตามการ
ลดลงของราคานํ+ามันดิบและราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก ภ าคการส่งออกได้รับผลกระทบจากการตัดสิ ทธิพิเศษทางการค้า
(GSP) ในสิ นค้าส่งออกของไทยไปยังสหภาพยุโรปที(มีผลตั+งแต่เดือนมกราคม 2558 ทําให้สินค้าไทยต้องเสียภาษีในอัตราปกติ
เสี ยเปรี ยบคู่แข่งขันประเทศสมาชิกอาเซียน จํานวน 6 ประเทศ ที(ยงั คงได้รับสิทธิ GSP (Beneficiary Countries) จากสหภาพยุโรป
ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ ฟิ ลิปปิ นส์ และเวียดนาม
ผลผลิตพืชเกษตรสําคัญปรับตัวลดลง ผลผลิตบางส่ วนได้รับความเสี ยหายจากปัญหาภัยแล้ง ราคาสิ นค้าเกษตรยังคงลดลงต่อเนื(อง
จากปี 2557 เนื(องจากการลดลงของราคาสิ นค้าสําคัญๆ เช่น ราคาข้าวเปลือก ยางแผ่นดิบชั+น 3 ปาล์มนํ+ามัน และกุง้ ขาวแวนนาไม
การลดลงของผลผลิตและราคาสิ นค้าเกษตรส่งผลให้รายได้ของครัวเรื อนในภาคเกษตรยังตกตํ(า แต่ราคานํ+ามันที(ลดลงต่อเนื(องจาก
เดือนมิถุนายน ปี 2557 ที(ระดับสู งกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล มาสู่ระดับตํ(ากว่า 40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเดือนธันวาคม ปี 2558
มีส่วนช่วยพยุงกําลังซื+อของภาคครัวเรื อน โดยเฉพาะในธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
ในเดือนกันยายน 2558 รัฐบาลประกาศมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ เพื(อส่ งเสริ มความเป็ นอยูข่ องผูม้ ีรายได้นอ้ ย กระตุน้ การลงทุน
ขนาดเล็กของรัฐบาลทัว( ประเทศ ดูแลทั+งภาคประชาชนและธุรกิจเอกชนตั+งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ดังนี+
1. มาตรการช่วยหลือประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ยผ่านการให้สินเชื(อกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง กองทุนฯ ละไม่เกิน 1
ล้านบาท กําหนดวงเงิน 60,000 ล้านบาท เพื(อพัฒนาโครงสร้างพื+นฐานระดับชุมชน ดําเนินการทํานิติกรรมสัญญาผ่าน
ธนาคารออมสิ นและธนาคารเพื(อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558
2. มาตรการส่ งเสริ มความเป็ นอยูร่ ะดับตําบล โดยจัดสรรงบประมาณพัฒนา ซ่อมแซมแหล่งนํ+า สถานพยาบาล โรงเรี ยน
ตําบลละ 5 ล้านบาท ในวงเงิน 36,275 ล้านบาท และกระตุน้ การรลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว( ประเทศไม่เกิน 40,000
ล้านบาท สําหรับรายจ่ายลงทุนที(มีวงเงินรายการละไม่เกิน 1 ล้านบาท เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2558
3. มาตรการการเงินการคลังเพือ( ช่วยผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่ งด่วน ด้วย
สิ นเชื(อดอกเบี+ยตํ(า (Soft Loan) เพื(อเพิม( สภาพคล่อง เป็ นเงินทุนหมุนเวียน 100,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี+ยร้อยละ 4 ต่อ
ปี ซึ(งปรากฏว่าเงินกูถ้ ูกเบิกจ่ายหมดอย่างรวดเร็วในปลายเดือนพฤศจิกายน 2558 นอกจากนี+ยงั มีมาตรการลดอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลสําหรับผูป้ ระกอบการ SMEs ที(มีกาํ ไรสุ ทธิต+งั แต่ 300,001 บาทขึ+นไป จากเดิมร้อยละ 15 และ 20 ของ
กําไรสุ ทธิ เป็ นร้อยละ 10 เป็ นเวลา 2 รอบบัญชีต่อเนื(องกัน
4. มาตรการการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและจํานองอสังหาริ มทรัพย์ เหลือร้อยละ 0.01 ตั+งแต่วนั ที( 29 ต.ค.
2558-28 เมย. 2559 เป็ นระยะเวลา 6 เดือน และเงินกูผ้ า่ นธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงิน 10,000 ล้านบาท ซึ(งมุ่งเน้นให้
ครัวเรื อนรายได้นอ้ ยและปานกลางเข้าถึงสิ นเชื(อได้ง่ายขึ+น
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ปริ มาณการจําหน่ายรถยนต์ลดลงร้อยละ 10 จาก 0.88 ล้านคันในปี 2557 เหลือ 0.79 ล้านคันในปี 2558 โดยในเดือนธันวาคม
กลับมามียอดจําหน่ายเกิน 1 แสนคันได้เป็ นครั+งแรกในรอบ 24 เดือน เป็ นผลมาจากยอดจองจากงานมหกรรมยานยนต์ รวมถึงการ
ทีผ้บู ริ โภคเร่ งการซื อ$ จากการทีรถยนต์ บางรุ่ นจะปรั บราคาเพิมขึน$ ตามโครงสร้ างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ใหม่ ในปี 2559
โดยเฉพาะในกลุ่มรถกระบะดัดแปลง PPV (Pickup Truck Base Passenger Vehicle) หรื อรถประเภทอเนกประสงค์ ซึ งมีราคา
เพิมขึน$ มากกว่ ากลุ่มอืนๆ ขณะที(รถจักรยานยนต์มียอดจําหน่าย 1.63 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 3.67 ผูบ้ ริ โภคในต่างจังหวัดเริ( มมีกาํ ลัง
ซื+อที(ดีข+ ึนในไตรมาส 4 จากมาตรการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี+ยนโยบายลงสองครั+ง จากระดับร้อยละ 2 เป็ นร้อยละ 1.50 ต่อปี
ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2558 เพื(อสนับสนุนการฟื+ นตัวทางเศรษฐกิจให้เป็ นไปอย่างต่อเนื(องและดูแลเสถียรภาพทางด้าน
ราคา ซึ(งสอดคล้องกับทิศทางการดําเนินนโยบายการเงินของประเทศอื(นๆ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ จีน อินเดีย และ
รัสเซีย ที(ปรับลดอัตราดอกเบี+ยนโยบายลงเช่นกัน ขณะที(สหภาพยุโรป และญี(ปนุ่ ยังดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย โดย
ลดอัตราดอกเบี+ยนโยบายให้อยูใ่ นระดับตํ(าและออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ (Quantitative Easing: QE) เพือ( ดูแลการฟื+ น
ตัวทางเศรษฐกิจที(ยงั อ่อนแอ อย่างไรก็ตามประสิทธิผลของการผ่อนคลายนโยบายการเงินของไทยเพิม( เติมต่อเศรษฐกิจจริ งอาจมี
จํากัด ส่ วนหนึ(งเพราะธนาคารพาณิ ชย์ระมัดระวังการปล่อยสินเชื(อจากความกังวลต่อคุณภาพสินเชื(อที(ดอ้ ยลง ขณะที(สภาพคล่อง
ธนาคารพาณิชย์ยงั มีอกี มาก
สําหรับเสถียรภาพด้านราคา อัตราเงินเฟ้ อทัว( ไปติดลบทีร( ้อยละ -0.9 จากราคาพลังงานที(ยงั หดตัวตามราคานํ+ามันดิบในตลาดโลก
ภาวะอุปทานนํ+ามันดิบส่ วนเกินหลังโอเปกยังคงปริ มาณการผลิตในระดับสูง เพื(อรักษาส่ วนแบ่งตลาดและรายได้จากการส่งออก
นํ+ามัน ขณะที(เสถียรภาพภายนอก ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยเกินดุลอย่างต่อเนื(อง เงินสํารองระหว่างประเทศอยูใ่ นระดับสูงกว่า
หนี+ต่างปรเทศระยะสั+นประมาณ 2.8 เท่า อัตราแลกเปลี(ยนยังเอื+อต่อการส่ งออก
ภาวะตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปรับลดลงร้อยละ 14.02 จากสิ+นปี 2557 ปิ ดที(ระดับ 1,288.02 จุด อัตราส่วน
ราคาต่อกําไรสุ ทธิ (Forward P/E) อยูท่ ี( 14.51 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทนร้อยละ 3.58 นักลงทุนต่างประเทศขายสุ ทธิ 155,631
ล้านบาท ซึ(งขายสุทธิติดต่อกันเป็ นปี ที( 3 โดยปี 2557 ที(มียอดขายสุ ทธิ 35,696 ล้านบาท และปี 2556 ขายสุ ทธิ 194,702 ล้านบาท
เนื(องจากความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและภูมิภาค ความผันผวนในตลาดการเงินจีนทําให้ตลาดการเงินโลกผันผวน
มากขึ+น สะท้อนจากในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิ งหาคมปี 2558 ที(ราคาหลักทรัพย์ของจีนปรับลดลงกว่าร้อยละ 40
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทว(ั โลกปรับลดลงตาม นอกจากนี+ความกังวลต่อการขึ+นดอกเบี+ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ นั+นสร้างแรง
กดดันกระแสเงินทุนไหลออกจากกลุม่ ประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ในเอเชียมาตลอดทั+งปี แม้ว่าจะขึ+นดอกเบี+ยจริ ง
ในเดือนธันวาคม 2558 จาก 0.25% เป็ น 0.50% การปรับตัวลงของราคานํ+ามันจากการผลิตทีเ( พิม( สูงขึ+น ส่ งผลกระทบอย่างหนักต่อ
ผลประกอบการของบริ ษทั จดทะเบียนซึ(งผูกกับราคานํ+ามัน เป็ นต้น ส่ วนตราสารทีย( งั ให้ผลตอบแทนเป็ นบวกได้แก่ กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื+นฐาน และกองทุน REITs ของไทย ที(มีผลตอบแทนรวมเงินปันผลสูงถึงร้อยละ 9.4
แนวโน้ม
ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ 3.5 ในปี 2559 โดยแรงขับเคลื(อนเศรษฐกิจไทยจะมาจาก
ภาคการท่องเที(ยวและความต่อเนื( องของการลงทุนภาครัฐเป็ นหลัก ซึ(งคาดว่าจะผลักดันให้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวตาม
ขณะที(มาตรการเร่ งรัดการลงทุนภาคเอกชน ทั+งมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน SMEs และมาตรการเร่ งรัดการลงทุนในเขต
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เศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนเพิม( ขึ+น การให้สิทธิ ประโยชน์ทางด้านภาษีส่งเสริ มการลงทุน 10
อุตสาหกรรมเป้ าหมายในการเป็ นกลไกขับเคลื(อนเศรษฐกิจเพือ( อนาคต (New Engine of Growth) จะช่วยให้บรรยากาศการลงทุน
โดยรวมปรับตัวดีข+ ึน
ความเสี( ยงหลักในปี 2559 ยังคงมาจากเศรษฐกิจจีนที(ชะลอตัวลงมากกว่าที(คาด เนื(องจากรัฐบาลจีนให้ความสําคัญกับการปฏิรูป
โครงสร้างเศรษฐกิจมากกว่าการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่ งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยงั มีแนวโน้มลดลงอยูใ่ นระดับตํ(า
และกดดันการฟื+ นตัวของการส่ งออกของไทย ความเป็ นไปได้ทสี( หรัฐฯ และสหภาพยุโรป (อีย)ู ประกาศยกเลิกการควํา( บาตร
อิหร่ าน ส่งผลให้อิหร่ านจะส่งออกนํ+ามันได้เพิม( ขึ+น ยิง( ทําให้ราคานํ+ามันลดลงตํ(ากว่า 30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สถานการณ์ภยั แล้ง
และภาระหนี+ครัวเรื อนซึ(งสูงกว่าร้อยละ 80 ของ GDP ที(ยงั กดดันการบริ โภคภาคเอกชน สําหรับการลงทุนภาครัฐในการพัฒนา
โครงสร้างพื+นฐานด้านคมนาคมขนส่ งทั+งทางบก ทางนํ+า ทางอากาศและทางราง การขนส่ งมวลชนในเขตกรุ งเทพมหานคร การ
ขยายสนามบินสุ วรรณภุมิ เพื(อเชื(อมโยงโครงข่ายระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื(อนบ้านยังคงล่าช้า แต่เป็ นปั จจัยสําคัญที(จะ
ช่วยสนับสนุนการฟื+ นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป
ธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2559 คาดว่าเบี+ยประกันภัยมีอตั ราการขยายตัวร้อยละ 2 เช่นเดียว กับปี 2558 ตลาดรถยนต์ปี 2559
ภาพรวมยอดขายจะอยูท่ ี( 720,000 คัน ลดลงร้อยละ 10 ราคาสิ นค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวและยางพาราที(ตกตํ(าต่อเนื(อง สถานการณ์
ภัยแล้งรุ นแรงที(สุดในรอบ 20 ปี ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์เผชิญกับภาวะตลาดซบเซา รวมถึงจํานวนรถมือสองทีห( ลุดไฟแนนซ์เข้า
มาแข่งขันในตลาดจํานวนมาก ซึ(งราคาตํ(ากว่ารถใหม่บางรุ่ นที(ปรับขึ+นราคาตามโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ จะเป็ นแรงกดดัน
ที(สาํ คัญ ตลาดรถยนต์เชิงพาณิ ชย์มีแนวโน้มเติบโตตามการลงทุนภาครัฐในระบบการคมนาคมขนส่ง การลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดชายแดน รวมถึงการเปิ ดเสรี ทางการค้าภายใต้กรอบ AEC จะเป็ นอีกแรงหนุนหนึ(งที(สาํ คัญ ทําให้ธุรกิจที(เกี(ยวข้องกับ
ภาคการขนส่งมีการขยับขยายเพิม( ขึ+น แนวโน้มตลาดรถจักรยานยนต์ปี 2559 จะไม่เติบโต เนื(องจากข้อจํากัดเรื( องจํานวนประชากร
และสัดส่วนการเป็ นเจ้าของรถที(มากขึ+น สําหรับอัตราเบี+ยประกันความเสี(ยงภัยทรัพย์สินมีแนวโน้มลดลงจากปี ที(ผา่ นมา เนื(องจาก
บริ ษทั รับประกันภัยต่อปรับลดอัตราเบี+ยประกันภัยต่อความเสี( ยงภัยธรรมชาติลง โดยไม่มีเหตุการณ์ภยั ธรรมชาติร้ายแรง
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การรับรองความถูกต้องของข้ อมูล
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี นันให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั ลงลายมือชือพร้อมทังประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี พร้อมทัง
มอบอํานาจให้บุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี แทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความ
และรู ปแบบ ดังนี
“ บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนีแล้ว ด้วยความระมัดระวัง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู้ ื)นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที)
ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีส) รุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดง
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี)ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที)ดี เพื)อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูล
ในส่ วนที)เป็ นสาระสําคัญทังของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทังควบคุมดูแล
ให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที)ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
และบริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที) 31 ธันวาคม 2558
ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ)งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลียนแปลงทีส าํ คัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระทําที)มิชอบที)อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย
ในการนี เพื)อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบริ ษทั ที)บริ ษทั ได้รับรอง
ความถูกต้องแล้ว บริ ษทํ ได้มอบหมายให้ นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร เป็ นผูล้ งลายมือชื)อกํากับเอกสารนีไว้
ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื)อของ นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร กํากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่
ข้อมูลทีบ) ริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื)อ
ตําแหน่ง
ลายมือชื)อ
1. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
…..……………………….
2. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการทีปรึ กษากรรมการผูอ้ าํ นวยการ ……………………………
3. นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ ……………………………
4. นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
……………………………
5. นางดวงแก้ว วิริยานุศกั ดิC
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
……………………………
ชื)อ
ผูร้ ับมอบอํานาจ นางสุ ณีย ์ ธี ราวิทยางกูร

ตําแหน่ง
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั

ลายมือชื)อ
……………………………
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ทังนี มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึงแก้ไขเพิม เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 กําหนดให้
กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องร่ วมกันรับผิดต่อบุคคลทีซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในความเสียหายใด ๆ
อันเกิดขึนเนืองจากการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ หรื อประชาชนทัว ไป โดยแสดงข้อความทีเป็ นเท็จใน
สาระสําคัญ หรื อปกปิ ดข้อความจริ งทีควรบอกให้แจ้งในสาระสําคัญในกรณีของงบการเงินและรายงาน
เกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั หรื อรายงานอืนใดทีตอ้ งเปิ ดเผยตามมาตรา 56
หรื อมาตรา 199 โดยมิได้จาํ กัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผูบ้ ริ หารทีลงลายมือชือรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านัน อย่างไรก็ดีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารซึงสามารถพิสูจน์
ได้วา่ โดยตําแหน่งหน้าทีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริ งความแท้จริ งของข้อมูลหรื อการขาดข้อมูลทีค วร
ต้องแจ้งนัน ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20
หมายเหตุ *** ใช้บงั คับกับบริ ษทั ทีอยูภ่ ายใต้บงั คับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึงแก้ไขเพิม เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 เท่านัน
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท
ชือสกุล / ตําแหน่ง

นายชลอ เฟื องอารมย์
กรรมการอิสระ
5 เมษายน 2555
ประธานกรรมการตรวจสอบ
5 เมษายน 2555 - 2558
ประธานกรรมการ

8 เมษายน 2558

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

78 1. ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์
ม.ฟิ ลลิปส์ สหรัฐอเมริ กา
2. ปริ ญญาโทรัฐศาสตร์
ม.เซาเทอร์น อิลินอยส์ สหรัฐอเมริ กา
3. ปริ ญญาโทสังคมศาสตร์ (บริ หาร)
ม.เบอร์มิงแฮม อังกฤษ
4. หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร
(ปริ ญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที 27
5. การอบรมหลักสูตร DCP รุ่ น 18
และหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการ
ของสมาคมส่งเสริ มกรรมการบริ ษทั ไทย
การอบรม ในปี 2558
ไม่มี

สัดส่วนการ
ถือหุน้ ใน
บริ ษทั
(%)
-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน /
บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ

2551-2555

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จํากัด

ประธานกรรมการ

บมจ.โปรเฟสชัน แนล เวสต์
เทคโนโลยี (1999)

กรรมการติดตามประเมินผล

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสี ยงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

กรรมการ

มูลนิ ธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลัง

แห่งประเทศไทย

2555-2557 กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยรี ประกันชีวิต
2555-2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
2558- ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนฯ (ปั จจุบนั )
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัด (ปั จจุบนั )
กิจกรรมพิเศษทีสาํ คัญ (ปั จจุบนั )
-
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ชือสกุล / ตําแหน่ง

นายมงคล เปาอินทร์
กรรมการอิสระ
2 มิถุนายน 2542
กรรมการตรวจสอบ
23 กุมภาพันธ์ 2552 - 2555
รองประธานกรรมการ
5 เมษายน 2555

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

86 1.นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. เนติบณ
ั ฑิตไทย
สํานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
การอบรม ในปี 2558
ไม่มี

สัดส่วนการ
ถือหุน้ ใน
บริ ษทั
(%)
604,000 หุน้
0.21%

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
-

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน /
บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ
2542-2557 กรรมการ
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
2544-2555 กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
2555-2557 รองประธานกรรมการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
2547-2552 ประธานกรรมการ
บมจ.ปริ ญสิ ริ(2000)
2553-2557 กรรมการ
บมจ.แกรนด์คาแนลแลนด์
2544-2557 กรรมการบริ หาร
บจ.เจริ ญกฤษเอ็นเตอร์ไพรส์
2544-2558 กรรมการบริ หาร
บจ. เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนฯ (ปั จจุบนั )
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัด (ปั จจุบนั )
กรรมการบริ หาร - บจ.เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์
กิจกรรมพิเศษทีสาํ คัญ (ปั จจุบนั )
-
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ชือสกุล / ตําแหน่ง

นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์
กรรมการอิสระ
2 มิถุนายน 2542
กรรมการตรวจสอบ
23 กุมภาพันธ์ 2552

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

79 1. ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต CPA Thailand
(CPA. NO 2336)
3. Certified Internal Audit กิตติมศักดิc Institute of Internal Auditors (CIA. NO 30861)
4. ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP - IOD
การอบรม ในปี 2558
ไม่มี

สัดส่วนการ
ถือหุน้ ใน
บริ ษทั
(%)
-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
-

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน /
บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ
2539-2557
2542-2558
2542-2558
2547-2556
2542-2558

ทีปรึ กษา
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานบริ ษทั

บจก. เมโทรแมชีนเนอรี
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
บมจ.ฝาจีบ
บมจ.เมโทรสตาร์พร็อพเพอร์ต\ ี
บจก.ออดิต แอนด์
แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนฯ (ปั จจุบนั )
-กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ ฝาจีบ
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัด (ปั จจุบนั )
-ประธานบริ ษทั -บจก.ออคิด แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์
กิจกรรมพิเศษทีสาํ คัญ (ปั จจุบนั )
-

54

ชือสกุล / ตําแหน่ง

ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระ
28 ตุลาคม 2548
กรรมการตรวจสอบ
5 เมษายน 2555
ประธานกรรมการตรวจสอบ
8 เมษายน 2558

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

72 1. ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์
ม.มิชิแกนเสตท สหรัฐอเมริ กา
3. ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP จาก IOD

สัดส่วนการ
ถือหุน้ ใน
บริ ษทั
(%)
-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
-

65 1. บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการอิสระ
8 เมษายน 2558
กรรมการตรวจสอบ
8 เมษายน 2558

2. บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ปริ ญญาบัตรหลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่ วมเอกชนประจําปี การศึกษา 2546 - 2547

4. ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่ นที 9
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสํานักงานกฤษฎีกา

2548-2558 กรรมการอิสระ
2555-2557 กรรมการตรวจสอบ
2558 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ

บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์

ตรวจสอบ

การอบรม ในปี 2558
ไม่มี

นางปราณี ภาษีผล

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน /
บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ

-

-

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนฯ (ปั จจุบนั )
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัด (ปั จจุบนั )
กิจกรรมพิเศษทีสาํ คัญ (ปั จจุบนั )
2558-ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ดุสิตธานี
กรรมการตรวจสอบ

บจ. เอส.ซี.ไอ.อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ

คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กระทรวงพาณิชย์

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ประธาน

ศูนย์ศิลปาชีพเพือการส่งออก
กองทุนประกันชีวติ
คณะกรรมการกําหนดจรรยาบรรณ
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

5. หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้า
และการพาณิ ชย์รุ่นที 2 -

กรรมการทดสอบการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี

สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

55

ชือสกุล / ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการ
ถือหุน้ ใน
บริ ษทั
(%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

6. ประกาศนียบัตรนักบริ หารระดับสูง
หลักสูตรที 1รุ่ นที 30 - สํานักงาน ก.พ.
7. ประกาศนียบัตร Chang Management
จาก Ripa International ประเทศอังกฤษ
8. ประกาศนียบัตร Distance Learning Course

สํานักงาน ก.พ.
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนฯ (ปั จจุบนั )
กรรมการตรวจสอบ - บมจ.ดุสิตธานี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัด (ปั จจุบนั )
กรรมการตรวจสอบ - บจ. เอส.ซี.ไอ.อีเลคตริ ค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ
กิจกรรมพิเศษทีสาํ คัญ (ปั จจุบนั )

for Insurance Supervisors (Module 2) World Bank

9. ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
10. การอบรมหลักสูตร DCP รุ่ น 10 - IOD
11. Advance Audit Committee Programs

คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กระทรวงพาณิ ชย์

กรรมการตรวจสอบศูนย์ศิลปาชีพเพือการส่งออก
กรรมการกองทุนประกันชีวิต , กองทุนประกันชีวิต
ทีปรึ กษาคณะกรรมการส่งเสริ มและควบคุมคุณภาพงานผูส้ อบบัญชี /

คณะกรรมการบริ หารการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี /

การอบรม ในปี 2558
- DCPU รุ่ น 3 - IOD
- Anti -Corruption for Executive Program
- Role of Compensation Committee รุ่ น 20
- CG Forum 2/2015 - SET
- Risk Management Program for Corperate
Leaders class 1/2015

ดร.พิเศศ บูรณะสมบัติ
กรรมการ
26 เมษายน 2534

68 1. ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ New York
University, USA
2. ปริ ญญาโทสาขาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์วิโรตม์
3. ปริ ญญาเอก Education Administration
จาก Illinois State University, USA
การอบรม ในปี 2558
ไม่มี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน /
บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ

คณะกรรมการทดสอบการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี สภาวิชาชีพนักบัญชีฯ

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี-สํานักงาน ก.พ.

18,399,384 หุน้ - สามีนางจิราภรณ์ บูรณะ-2534-2557

ผูร้ ับใบอนุญาต /
กรุ งเทพการบัญชีวิทยาลัย
ผูจ้ ดั การ / ครู ใหญ่
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล 2539-2557 ผูร้ ับใบอนุญาต /
กรุ งเทพการบัญชีวิทยาลัย(กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูจ้ ดั การ / ครู ใหญ่
ลุม่ นํ\าปิ ง
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์ 2541-2557 อธิ บการบดี
วิทยาลัยลุม่ นํ\าปิ ง
2534-2557 กรรมการ
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั )
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัด (ปัจจุบนั )
ผูอ้ าํ นวยการ โรงเรี ยนกรุ งเทพการบัญชี
กิจกรรมพิเศษทีสาํ คัญ (ปัจจุบนั )
-

6.07% สมบัติ ซึงเป็ นพีสาวของ
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ชือสกุล / ตําแหน่ง

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
กรรมการ
12 พฤษภาคม 2529

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

57 1. ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ปริ ญญาโทการบัญชี University Of
Texas At Austin (U.S.A)
3. หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร
(ปริ ญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที 56
4. ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง รุ่ นที 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

5.ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP จาก IOD
การอบรม ในปี 2558
หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและ

การพาณิ ชย์ รุ่ นที 8 โดย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สัดส่วนการ
ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ถือหุน้ ใน
ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน /
บริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ
(%)
8,781,128 หุน้ 1. สามีนางสุเทพี อัศวะ- 2529-ปั จจุบนั กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
2.89% ธนกุล (กก.รองกก.ผอ.) 2535-ปั จจุบนั กรรมการ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2. น้องชายนางจีราภรณ์ 2557 - ปั จจุบนั กรรมการ
บมจ.ไทยรี ประกันชีวิต
บูรณะสมบัติ ภรรยา 2543-ปั จจุบนั กรรมการ
บจ.กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบ
นายพิเศศ บูรณะสมบัติ
ภัยจากรถ
2553- ปั จจุบนั กรมการ
บจ. ที.ไอ.ไอ. (สถาบันประกันภัยไทย
2552-2556 นายกสมาคม
สมาคมประกันวินาศภัย
(กรรมการ)
2556 - ปั จจุบนั กรรมการ
สมาคมประกันวินาศภัย
3. น้องเขย นางสุ ณีย ์ 2556-ปั จจุบนั กรรมการ
สภาธุรกิจประกันภัยไทย
ธีราวิทยางกูร (กรรมการ)2556-ปั จจุบนั กรรมการ เหรัญญิก
หอการค้าไทย และ สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย
-กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
-กรรมการ บมจ.ไทยรี ประกันชีวิต
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัด (ปั จจุบนั )
-กรรมการ บจก.กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
- กรรมการ บจ. ที.ไอ.ไอ. (สถาบันประกันภัยไทย)
กิจกรรมพิเศษทีสาํ คัญ (ปั จจุบนั )
-กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
-กรรมการเหรัญญิก หอการค้าไทยและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
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ชือสกุล / ตําแหน่ง

นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการ
29 เมษายน 2530

นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
กรรมการ
18 มิถุนายน 2529

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการ
ถือหุน้ ใน
บริ ษทั
(%)
67 1. นิติศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18,000 หุน้
2. ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP จาก IOD
0.01%
การอบรม ในปี 2558
ไม่มี

56 1. ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ
Tarlenton State University (U.S.A)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
-

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน /
บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ
2530-ปั จจุบนั กรรมการ
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
2543-2557 รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
2557-ปั จจุบนั ทีปรึ กษากรรมการ
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
ผุอ้ าํ นวยการ

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนฯ (ปั จจุบนั )
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัด (ปั จจุบนั )
กิจกรรมพิเศษทีสาํ คัญ (ปั จจุบนั )
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
4,725,384 หุน้ 1. ภรรยานายจีรพันธ์ อัศวะ2529-ปั จจุบนั กรรมการ
1.56% ธนกุล (กก.ผอ.)
2542-ปั จจุบนั รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
2. น้องสาวนางสุ ณีย ์
ธีราวิทยางกูร (กรรมการ)

3.ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง รุ่ นที 2 สถาบันวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง
4. ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP จาก IOD

การอบรม ในปี 2558
ไม่มี

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนฯ (ปั จจุบนั )
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัด (ปั จจุบนั )
กิจกรรมพิเศษทีสาํ คัญ (ปั จจุบนั )
-
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ชือสกุล / ตําแหน่ง

นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร
กรรมการ
18 มิถุนายน 2529
เลขานุการบริ ษทั
20 สิ งหาคม 2551

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการ
ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ถือหุน้ ใน
ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน /
บริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั / ประเภทธุรกิจ
(%)
64 1. นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์18,000 หุน้
พีสาวนางสุ เทพี อัศวะธนกุ2529-ปั
ล จจุบนั กรรมการ
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
2. ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP จาก IOD
0.01% (กก.รองกก.ผอ.)
2551-ปั จจุบนั เลขานุการบริ ษทั
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
พีสะใภ้ นายจีรพันธ์
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนฯ (ปั จจุบนั )
การอบรม ในปี 2558
อัศวะธนกุล (กก.ผอ. )
ไม่มี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัด (ปั จจุบนั )
กิจกรรมพิเศษทีสาํ คัญ (ปั จจุบนั )
-

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของเลขานุการบริ ษทั
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี\
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมของคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริ ษทั
1.3 หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยทีรายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

- 59 -

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
ไม่มี

- 60 เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกียวกับหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2558
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3
ท่าน ซึ งเป็ นผูท้ รงคุณ วุฒิและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั8งตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด และกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ มี นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ เป็ น
ประธานกรรมการตรวจสอบ นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์ และนางปราณี ภาษีผลเป็ นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวสิ รินทร์
นันทวรเศรษฐ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั8งสิ8น 4 ครั8ง กรรมการทุกท่านได้เข้าร่ วมประชุ มทุก
ครั8ง เพือปฏิบตั ิหน้าทีตามขอบเขต หน้าที และความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างเป็ นอิสระใน
การแสดงความเห็น และข้อเสนอในเรื องต่างๆ ทีเกียวข้อง โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่ วมกับผูส้ อบบัญชี
ผูต้ รวจสอบภายใน และผูแ้ ทนฝ่ ายบริ หาร เพือพิจารณาประเด็นปั ญหา แลกเปลียนความคิดเห็น ตลอดจนให้คาํ แนะนําในเรื อง
การบริ หารความเสี ยง การจัดการความเสี ย ง และระบบควบคุม ภายใน รวมถึง การให้ขอ้ เสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ต่อการ
บริ หารงานของบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทุกครั8ง ซึ งสรุ ปเป็ น
สาระสําคัญ ดังนี8
1) สอบทานการจัดทํางบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจําปี 2558 และรายงานของผูส้ อบบัญชี รวมทั8งการ
เปิ ดเผยข้อมูลทีสาํ คัญ มีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ ถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีที
รับรองทัว ไป และผูส้ อบบัญชีเสนอรายงานแบบไม่มีเงือนไข นอกจากนี8คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี
เป็ นการเฉพาะ ซึงผูส้ อบบัญชีได้รายงานว่า มีความอิสระในการปฏิบตั ิ ได้รับความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารเป็ นอย่างดี
2) ประเมิน ผลการตรวจสอบภายใน และผลการประเมินระบบควบคุมภายใน รวมถึงการประเมินและวิเคราะห์
ความเสี ยงในกิจกรรมทีสาํ คัญ มีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสม เพียงพอ
3) บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ พ.ร.บ.
ประกัน วินาศภัย และกฎหมายทีเกี ยวข้อง และตามประกาศนายทะเบียนสํานัก งานคณะกรรมการกํากับและส่ ง เสริ มการ
ประกอบธุ รกิจประกันภัย รวมถึงการปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
4) สอบทานและให้ความเห็นการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกัน หรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาความเหมาะสมของลักษณะรายละเอียด
ของรายการ ความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ้นทุกฝ่ าย คณะกรรมการมีความเห็นว่า เป็ นรายการทีเป็ น
ปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ
5) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตั ิง านของผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด มี
ความเห็นว่าเป็ นผูม้ ีความเชียวชาญในวิชาชีพ มีความเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิงานได้ผลเป็ นอย่างดี จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เพือเสนอขออนุ มตั ิทีประชุมสามัญประจําปี แต่งตั8งให้ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที 4172 นางสาว
สมใจ คุณปสุ ต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4499 และนางสาวรัชดา ยงสวัสดิKวาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4951
แห่ง บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2559
6) พิจารณาอนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 2559 ซึ งกําหนดให้มีความสอดคล้องกับลักษณะการประกอบ
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ โดยเน้นตรวจสอบประสิ ทธิ ผลของการปฏิบตั ิงาน การประเมิ นระบบการควบคุมภายใน และการบริ หาร
ความเสี ยงในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
...................................................
(นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายละเอียดเกียวกับหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน
ชือ-สกุล/ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

นางสาวสิ รินทร์ นันทวรเศรษฐ

66

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
คุณวุฒิทางการศึกษา
ชือหน่วยงาน/บริ ษทั /
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
บมจ.ประกันภัยไทย
1.บัญชีบณั ฑิต
2531 - 2542 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี วิวฒั น์
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
บมจ.ประกันภัยไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542 - ปัจจุบนั ตรวจสอบ
วิวฒั น์
2.ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
บจก.บีเอสเอ การ
(CPA)
2519 - ปัจจุบนั กรรมการ
บัญชี
บจก.อะบาคัส บิส
2543 - ปัจจุบนั กรรมการ
ซิเนส
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ไม่มี
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เอกสารแนบ 5 อืน ๆ
ไม่มี

