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ทวว. 003/2560                                      
                                 วนัที� 3 มีนาคม 2560               

เรื�อง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั- งที� 24/2560 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน) 
สิ�งที�ส่งมาดว้ย (1)  สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั- งที� 23/2559  
  (2)  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

(3)  รายการขอ้มูลประจาํปี , รายงานและงบการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ในรูปแบบ CD-Rom  
  (4)  ประวติักรรมการที�เสนอใหด้าํรงตาํแหน่งอีก 1 วาระ (ประกอบการพิจารณา วาระที� 6) 
  (5)  คาํนิยามกรรมการอิสระ 

(6) คาํชี-แจงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขา้ประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 
  (7)  ขอ้มูลกรรมการอิสระที�ผูถื้อหุน้สามารถพิจารณาใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ  
  (8) ขั-นตอนการเขา้ร่วมประชุม 
  (9) ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
  (10) แผนที�สถานที�จดัประชุม 
  (11)หนงัสือมอบฉนัทะ  แบบ ก.  และ แบบ ข.   
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ครั- งที� 24 ประจาํปี 2560 ในวนัจนัทร์ที� 10 เมษายน 2560 เวลา 15:00 น. ณ หอ้งประชุมชั-น 6 อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน ์ 
เลขที� 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื�อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี-  
 
วาระที� 1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั�งที� 23 ประจาํปี 2559 เมื�อวนัที� 8 เมษายน 2559 

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล บริษทัฯ จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 เมื�อวนัที� 8 เมษายน 2559 และไดจ้ดัทาํ 
รายงานการประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ซึ� งไดส่้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที�กาํหนด รวมถึงไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ แลว้ โดยมีรายละเอียดของ
รายงานการประชุมตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที� 1 
ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั- งที� 23/2559 ที�
ประชุมเมื�อวนัที� 8 เมษายน 2559 รายละเอียดตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ไดรั้บการบนัทึกไวโ้ดยถูกตอ้ง
ตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  

วาระที� 2. พจิารณารับทราบผลการดาํเนนิงานของบริษัทในรอบปี 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล รายงานผลการดาํเนินการของบริษทั ประจาํปี 2559 ปรากฎอยูใ่นรายงานประจาํปีของ 
บริษทัฯที�ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั- งนี-  ตามรายละเอียดที�ปรากฎอยูใ่นรายงานประจาํปี 
และรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ที�ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั-งนี-  ในรูปแบบ  
CD-Rom ตามรายละเอียดในเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 3 ดงัสรุปสาระสาํคญัดงันี-   
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( หน่วย : ลา้นบาท ) 

                           2559                     2558 (ปรับปรุงใหม่)        เปลี�ยนแปลง %    
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั 2,705.36  2,527.88  7.02 
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัและการดาํเนินงาน (2,821.75) (2,605.62) 8.29 
ขาดทุนจากการรับประกนัภยั (116.38) (77.74) 49.71 
รายไดจ้ากการลงทุน 141.77 99.16 42.97 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 25.39 21.42 18.51 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                        (0.29) 0.90 132.69 
กาํไรสาํหรับปี 25.10 22.32 12.42 

 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอตอ่ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื�อรับทราบผล 
การดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2559 

วาระที� 3. พจิารณาและอนุมตังิบดลุและงบกาํไรขาดทุนปี 2559 

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เพื�อใหเ้ป็นไปตาม พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติั 
มหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 37 ไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุล และงบ
กาํไรขาดทุน ณ วนัสิ-นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ ซึ�งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีภายนอกเสนอตอ่ที�
ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปีเพื�อพิจารณาอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุนดงักล่าว 
ในการนี-บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สิ-นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ซึ�งผา่นการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีภายนอก และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้ง ดงัปรากฎอยูใ่นงบการเงินที�
ประจาํปี 2559 ที�ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั-งนี-  ตามรายละเอียดในเอกสารสิ�งที�ส่งมา
ด้วยหมายเลข 2 

 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอตอ่ที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติังบดุล  
และ งบกาํไรขาดทุน สิ-นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ซึ�งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีภายนอก และผา่นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

วาระที� 4. พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไร และอนุมตัเิงนิปันผล 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ที� 34 กาํหนดใหบ้ริษทัฯ จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วน 
หนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุน 
สาํรองนี-จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ�งบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายไวเ้รียบร้อย 
แลว้เป็นเงิน  30.3 ลา้นบาท จึงเห็นควรไม่จดัสรรทุนสาํรอง 
 
 
  
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิ 
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หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที�ผา่นมา ดงันี-   
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ครั- งที� 24/2560 (ปี 2559) ครั- งที� 23/2559 (ปี 2558) ครั- งที� 22/2558 (ปี 2557) 
กาํไรสุทธิ (บาท) 25,097,051 22,323,876 178,966,871 
กาํไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.08 0.07 1.18 
จาํนวนหุ้น (หุ้น) 303,000,000 303,000,000 151,500,000 
จาํนวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.05 1.111112 
รวม จาํนวนปันผลจ่าย (บาท) 15,150,000 15,150,000 168,333,468 
หุ้นปันผล - - 151,500,000 
เงินปันผล 15,150,000 15,150,000 16,833,468 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 60% 68% 94% 

ความเห็นคณะกรรมการ  ในรอบปี 2559 บริษทั ฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้  25,097,051 บาท  
บริษทัฯ เห็นสมควรเสนอตอ่ที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัใหจ่้ายปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2559  ในอตัรา
หุน้ละ 0.05 บาท(หา้สตางค)์ รวมมูลคา่ทั-งสิ-น 15,150,000 บาท ทั-งนี-การจ่ายเงินปันผลในอตัราตามที�ระบุไวข้า้งตน้ คิด
เป็นร้อยละ 60% ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได ้ซึ� งเป็นอตัราที� เกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที�กาํหนดไวข้อง
บริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดแ้สดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล พร้อมดว้ยอตัราการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 3 ปี เพื�อผูถื้อ
หุน้จะไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณา โดยบริษทัฯ กาํหนดใหว้นัที� 21 เมษายน 2560 เป็นวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อ
หุ้น (Record Date) เพื�อสิทธิ ในการรับเงินปันผลและหุ้นปันผล และปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 24 
เมษายน 2560 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 9 พฤษภาคม 2560  

วาระที� 5  พจิารณากาํหนดค่าบําเหน็จกรรมการ 

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล    บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการใหอ้ยูใ่นระดบัที�ใกลเ้คียงกบัอตุสาหกรรม 
 เพียงพอที�จะรักษากรรมการที�มีคุณสมบติัที�ตอ้งการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรกาํหนดคา่ตอบแทน 

กรรมการตามอตัราที�เสนอ โดยขอใหน้าํเงินจาํนวน 4,120,000 บาท มาจ่ายเป็นคา่บาํเหน็จกรรมการ โดยจาํนวน 
3,480,000 เป็นคา่บาํเหน็จกรรมการ และ จาํนวน 640,000 บาท เป็นคา่บาํเหน็จกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริษทัฯ เห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดงันี-  

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

1. ค่าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ) 3,480,000 3,480,000 3,480,000 

จาํนวนกรรมการ 9 9 10 

2. ค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ) 640,000 640,000 640,000 

จาํนวนกรรมการ 3 3 3 

3.ค่าบําเหน็จกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 (บาท/คณะ) 

- - - 

จาํนวนกรรมการ 4 4 4 

4. ค่าบําเหน็จกรรมการลงทนุ (บาท/คณะ) - - - 

จาํนวนกรรมการ 3 3 3 

ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั- ง/คน)    

     1 คณะกรรมการบริษัทฯ    

           - ประธานกรรมการ 20,000 20,000 20,000 
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             นายชลอ เฟื� องอารมย ์

           - กรรมการ 
             มีจาํนวนทั-งสิ-น 8 ท่าน 

15,000 15,000 15,000 

     2 คณะกรรมการตรวจสอบ    

          - ประธานกรรมการ 
            นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์

15,000 15,000 15,000 

          - กรรมการ 
           นางพิไล เปี� ยมพงศส์านต ์
           นางปราณี ภาษีผล 

15,000 15,000 15,000 

3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน    

          - ประธานกรรมการ 
            นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์

15,000 - - 

          - กรรมการ 
           นางพิไล เปี� ยมพงศส์านต ์
           นายถวลัย ์วิรานนท ์
           นางสุเทพี อศัวะธนกุล 

15,000 - - 

4 คณะกรรมการลงทนุ    

          - ประธานกรรมการ 
            นายชลอ เฟื� องอารมย ์

15,000 - - 

          - กรรมการ 
           นางปราณี ภาษีผล 
           นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล 

15,000 - - 

 * ไม่มค่ีาตอบแทนอื�น 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอตอ่ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั
คา่ตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบตามเสนอ  

วาระที� 6. พจิารณาเลอืกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล ตามขอ้บงัคบับริษทัฯขอ้ที� 14 กาํหนดใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเนื�องจากครบวาระ
เป็นจาํนวนหนึ�งในสามในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของทุกปี ถา้จาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วน
ไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม ทั-งนี-  กรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักล่าวอาจ
ไดรั้บเลือกตั-งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้
              ในปี 2560 มีกรรมการที�จะครบวาระการดาํรงตาํแหน่งจาํนวน 3 ท่าน มีผูที้�มีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ
ของบริษทัฯ จาํนวน 2 ท่าน ซึ� งบริษทัฯ ไดก้าํหนดคาํนิยามกรรมการอิสระไวเ้ท่ากบัขอ้กาํหนดขั-นตํ�าของสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัปรากฏในเอกสาร สิ�งที�
ส่งมาด้วยหมายเลข 5 กรรมการที�ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งทั-ง 3 ท่าน ดงัรายนามตอ่ไปนี-  

  1. นางพิไล เปี� ยมพงศส์านต ์        กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
              2. นางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี          กรรมการอิสระ 
              3. นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ             ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ กรรมการลงทุน 

ตามที�คณะกรรมการบริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้และเสนอชื�อบุคคล 
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เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ได ้ ตั-งแตว่นัที� 21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวนัที� 31 
มกราคม 2560 ซึ�งบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยนั-น 
ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคล เพื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯแต่
อยา่งใด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จึงไดพิ้จารณาคดัเลือกบุคคลที�มีความรู้ความสามารถ เพื�อเขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯตอ่ไป โดยคณะกรรมการสรรหาฯไดพิ้จารณาถึงคุณสมบติัประสบการณ์ ความ
เชี�ยวชาญ รวมถึงผลการปฎิบติังาน จึงไดเ้สนอตอ่ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ วา่เห็นสมควรพิจารณาแตง่ตั-ง
กรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่งตามวาระทั-ง 3 ท่าน  กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง ทั-งนี-ประวติัของ
กรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อในครั- งนี-  ปรากฏในเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 4 
  ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาแต่งตั- ง
กรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่งตามวาระทั-ง 3 ท่าน กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง    

วาระที� 7.  พจิารณาเลอืกตั�งผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสินจ้าง 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล บริษทั สาํนกังาน อีวาย  จาํกดั ไดผ้า่นการพิจารณาแตง่ตั-งจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ครั- งที� 23 ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ ประจาํปี 2559 ซึ�งบดันี-ครบกาํหนดเวลาแลว้ จึงเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาแตง่ตั-งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนสาํหรับปี 2560 โดยเสนอให ้ 
1) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4499 และ/หรือ 
2) นางสาวรัชดา ยงสวสัด̀ิวาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4951 และ/หรือ   
3) นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4172  
แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย  จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ อีกวาระหนึ�ง โดยกาํหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ�งเป็น
ผูท้าํการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทั ฯ นอกจากนี-  ขอให้ที�ประชุมพิจารณา
กาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2560 เป็นจาํนวนเงิน 2,000,000.-บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบญัชีที�
เสนอตอ่ผูถื้อหุน้ ดงันี-   

                     หน่วย : บาท 
 ปี 2560 ปี 2559 เพิ�มขึ-น ร้อยละ 
1. คา่ตรวจสอบงบการเงินประจาํปีของบริษทัฯ สิ-นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 890,000 780,000     

110,000 
14.10 

2. คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัฯ (3 ไตรมาส) 510,000 450,000 60,000 13.34 
3. คา่สอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี�ยง  
    ณ 30 มิถุนายน 2560           

160,000 150,000 10,000 6.66 

4. คา่สอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี�ยง  
     ณ  31 ธนัวาคม 2560         

370,000 350,000 20,000 5.71 

5. คา่ธรรมเนียมในการสอบทานขอ้มูลอื�นๆ 70,000 - - - 
   รวมทั-งสิ-นเป็นเงิน     2,000,000 1,730,000 270,000 15.60 

         
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเปรียบเทียบผลงานของผูส้อบบัญชีปี 2560 กบัการให้บริการของบริษทัผู ้
ตรวจสอบบญัชีอื�น ๆ แลว้เห็นวา่ บริษทั สาํนกังาน อีวาย  จาํกดั เป็นบริษทัที�มีชื�อเสียงและไดรั้บการยอมรับในระดบั
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สากล และมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) ในการเริ�มใชก้ารกาํกบัเงินทุนตามระดบัความเสี�ยง (RBC) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ
บญัชีใหก้บับริษทัประกนัวนิาศภยัอีกหลายแห่ง ทั-งยงัไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชีกบั
บริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ซึ� งค่าสอบบญัชีในปี 2560 ที�เพิ�มขึ-น
เป็นจาํนวน 270,000- บาท หรือประมาณร้อยละ 15.60 นี-  จึงถือวา่เป็นราคาที�เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อที�
ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัตอ่ไป โดยกาํหนดใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ�งดงัรายนามตอ่ไปนี- เป็นผูท้าํการตรวจสอบ
แสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทัฯ 

ผูส้อบบญัชีรับผิดชอบ ทะเบียนเลขที� จาํนวนปีที�สอบบญัชีให้บริษทั 
นางสาวสมใจ คุณปสุต 4499 3 
นางสาวรัชดา ยงสวสัด̀ิวาณิชย ์ 4951 ยงัไมไ่ดรั้บผิดชอบในการแสดงความ

คิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทั 
นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย 4172 5 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอตอ่ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตั-งบุคคลดงักล่าวเป็น ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ประจาํปี 2560 อีกวาระหนึ�ง โดยกาํหนดคา่ตอบแทนเป็นจาํนวน 2,000,000.- บาท เพิ�มขึ�น ร้อยละ 15.60  ตามที�คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบ 
 

วาระที� 8.พจิารณาเรื�องอื�นๆ 
 

 ทั-งนี-  บริษทัฯจะกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ในวนัที� 15 มีนาคม 2560 และใหร้วบรวม 
รายชื�อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที� 16 มีนาคม 2560 
พร้อมนี-บริษทัฯไดแ้นบเอกสารตามรายการสิ�งที�ส่งมาดว้ยมายงัท่านเพื�อทราบและพิจารณา โดยไดจ้ดัทาํรายงาน 
ขอ้มูลประจาํปี รายงานและงบการเงินปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM  ซึ�งหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะ 
ขอรับรายงานขอ้มูลประจาํปี รายงานและงบการเงินในรูปเอกสาร  สามารถติดตอ่ขอรับไดที้�  นกัลงทุนสมัพนัธ์   
โทรศพัท ์02-6950800 ตอ่ 5938  โทรสาร 02-6950808 หรือ  Email: Nantawan_aru@thaivivat.co.th 
 

จึงขอเชิญท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ประชุมตามวนั เวลา และสถานที� ดงัไดร้ะบุไวข้า้งตน้โดยพร้อมเพรียงกนั หากท่าน
ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง    กรุณาแตง่ตั-งผูรั้บมอบฉนัทะเพื�อเขา้ร่วมประชุมตามหนงัสือมอบฉนัทะที�
ไดแ้นบมาดว้ยนี-   
                                                                 ขอแสดงความนบัถือ 

      
  
                                                                                                    ( นายจีรพนัธ์   อศัวะธนกลุ )          
                                                                                                 ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั! งที$ 23/2559 
บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 
 ประชุมเมื$อวนัศุกร์ที$ 8  เมษายน  2559 ณ ห้องประชุมชั!น 6 บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) เลขที$ 71 
ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดงันี!  

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง                  41       ท่าน   นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้                40,070,460             หุน้  
ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม              13       ท่าน   นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้                 186,974,306            หุน้  
รวมจาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ    54   ท่าน   รวมจาํนวนหุน้ได ้                       227,044,766            หุน้   
คิดเป็นร้อยละ    74.93     ของจาํนวนหุน้ทั!งหมด 303,000,000 หุน้ ซึ$งครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 

29 ซึ$งจะตอ้งมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน นบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทั!งหมด   
 เริ$มประชุมเวลา       15.03  น. 
 นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ ทาํหนา้ที$เป็นประธานในที$ประชุม  

เลขาที$ประชุมไดแ้จง้ตอ่ที$ประชุมถึงวธีิปฎิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ โดยประธานจะเป็นผูส้อบถาม
ความเห็นจากที$ประชุมเพื$อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดที$ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหย้กมือ 
จะมีเจา้หน้าที$รับบตัรลงคะแนนและดาํเนินการตรวจนับผลคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที$ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง
ดงักล่าวออกจากจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ที$เขา้ร่วมประชุมทั!งหมด และจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทนัที หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดยก
มือ จะถือวา่ผูถื้อหุน้มีมติเห็นชอบกบัวาระที$นาํเสนอ 

สาํหรับผูรั้บมอบฉันทะ ซึ$ งผูม้อบฉันทะกาํหนดการออกเสียงไวล่้วงหนา้แลว้ บริษทัฯ จะบนัทึกคะแนนเสียงตามที$ผู ้
มอบฉนัทะกาํหนด 

ที$ประชุมรับทราบวธีิปฎิบติัในการออกเสียงลงคะแนนแลว้ 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั! งที$ 23/2559 และนายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ ได้
แนะนาํคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที$เขา้ร่วมประชุมในครั! งนี!ดงัรายนามตอ่ไปนี!  

คณะกรรมการบริษทัฯ ที$เขา้ร่วมประชุม  7 ใน 9 ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นายชลอ เฟื$ องอารมย ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ 
2. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  
4. นายจีรพนัธ์  อศัวะธนกลุ  กรรมการผูอ้าํนวยการ  
5. นายถวลัย ์ วริานนท ์  กรรมการที$ปรึกษากรรมการผูอ้าํนวยการ  
6. นางสุเทพี  อศัวะธนกลุ   กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ  
7. นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู  กรรมการ และ เลขานุการบริษทั   
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คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที$เขา้ร่วมประชุม จาํนวน 7  ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นายสุรพงษ ์ธีราวทิยางกรู        ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
2. นายประพิทย ์ธีระประยติุ   ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ  
3. นายไกรเลิศ หาญววิฒันกลุ  ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
4. นายลูเซียส เฮสตี   ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
5. นางสาวสิรินทร์ นนัทวรเศรษฐ ที$ปรึกษากรรมการผูอ้าํนวยการ 
6. นางดวงแกว้ วริิยานุศกัดิS   ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายบญัชี 
7. นางสาวลสัพรรณ เติมทองไชย ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 
ตวัแทนจาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซึ$งเป็นผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ ที$เขา้ร่วมประชุม จาํนวน   2 ท่าน 

ไดแ้ก่  
1.นางสาวสมใจ คุณปสุต     ผูส้อบบญัชี 
2.นางสาวศิวพร เกิดสิน       ผูจ้ดัการทีมตรวจสอบ 
จากนั!นประธานจึงไดด้าํเนินการประชุมภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลาํดบั 

ดงัตอ่ไปนี!  
วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั"งที� 22 ประจาํปี 2558 เมื�อวนัที� 8 เมษายน 2558 
 ท่านประธาน ขอใหที้$ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ครั! งที$ 22/2558 ประชุมเมื$อ
วนัที$ 8 เมษายน 2558  ซึ$งรายละเอียดไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแลว้   

จึงขอใหที้$ประชุมรับรองรายงานประชุมฯ  พร้อมกบัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวถูกตอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี!  
 เห็นดว้ย ......... 227,044,766............ เสียง     คิดเป็น....100.......% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
 

วาระที� 2   พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 
 ท่านประธาน  ไดแ้จง้กบัที$ประชุมวา่ ผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที$ผา่นมา มีรายละเอียดเป็นไปตามรายงาน
ประจาํปี ที$ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ โดยแนบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ จึงขอให้คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการ
ผูอ้าํนวยการ  กล่าวสรุปผลการดาํเนินการของบริษทัฯ คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ ไดส้รุปผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 ดงันี!  
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                  ( หน่วย : ลา้นบาท ) 

                              2558      2557  เปลี�ยนแปลง % 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั 2,527.88 2,471.11  2.30 
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยั           (2,588.60) (2,432.30) 6.43 
กาํไร/(ขาดทุน)จากการรับประกนัภยั (60.72) 38.81  -256.45 
รายไดจ้ากการลงทุน 85.44 181.31  -52.87 
รายไดอื้$น 13.72 13.86  -1.01 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 38.44 233.98  -83.57 
เงินสมทบฯ (17.02) (16.67) 2.06 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                        0.90 (34.21) -102.63 
กาํไรสาํหรับปี 22.32 183.10  -87.81 

 
บริษทัฯ มีรายได้จากการรับประกนัภยัเพิ$มขึ!น 56.77 ล้านบาท คิดเป็น 2.30%  ในขณะที$มีค่าใช้จ่าย ในการรับ

ประกนัภยัเพิ$มขึ!น 156.30 ลา้นบาท  คิดเป็น 6.43%  ทาํให้บริษทัฯ มีผลขาดทุนจากการรับประกนัภยั  60.72 ลา้นบาท  กาํไร
ลดลงจากปีที$ผ่านมา 99.53 ลา้นบาท คิดเป็น 256.45%  ซึ$ งเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจไทยที$มีการเจริญเติบโตอตัราตํ$าตาม
เศรษฐกิจโลก  อนัเป็นผลทาํให้กาํลงัซื!อในประเทศลดลง ซึ$ งมีผลกระทบต่อธุรกิจประกนัวินาศภยัโดยภาพรวม  จากสภาวะ
ดงักล่าวทางบริษทัจึงจาํเป็นตอ้งใชม้าตรการทางดา้นราคาเพิ$มขึ!นในการรักษาสัดส่วนตลาด  ซึ$ งส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการทาํกาํไรจากการรับประกนัภยั  และในขณะเดียวกนับริษทัมีรายไดจ้ากการลงทุนลดลง 96.01 ลา้นบาท          คิดเป็น 
49.19%  อนัเนื$องมาจากสภาวะตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศไทย ในปีปัจจุบนั ทาํให้บริษทัมีกาํไรสุทธิหลงัหักภาษี 22.32 ลา้นบาท 
ลดลงจากปีที$ผา่นมามากกวา่ 20% 

ส่วนรายละเอียดอื$นๆ คณะกรรมการไดส้รุปผลการดาํเนินงานในรอบปี 2558  ส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ จึงขอใหที้$ประชุม
รับทราบ และ มีมติรับทราบผลการดาํเนินการดงักล่าว พร้อมกบัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
 มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมพิจารณาและมีมติรับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน ของบริษทัในรอบปี 2558 ตามที$เสนอ 
 

วาระที� 3 พจิารณาและอนุมตังิบดลุและงบกาํไรขาดทุนปี 2558 สิ"นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 
 ท่านประธาน   ขอใหที้$ประชุมพิจารณาอนุมติั งบดุล และ งบกาํไรขาดทุน  สาํหรับปีสิ!นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2558 ซึ$ง
ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ และไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมใน
ครั! งนี!  
 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ ไดก้ล่าวสรุปฐานะการเงิน ณ สิ!นปี 2558  ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม  ตามงบแสดงฐานะการเงินที$
ไดรั้บการรับรองจากผูต้รวจสอบบญัชี โดยมีรายละเอียดดงันี!  
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สินทรัพย ์
สินทรัพยร์วม                                                       4,589,944,316    บาท   
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด                                 326,834,483    บาท 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์                                                  2,506,557,325   บาท            
เบี!ยประกนัภยัคา้งรับ                                                          426,393,578   บาท 
หนี! สิน 
หนี! สินรวม                                                                       3,495,172,332   บาท  
สาํรองคา่สินไหมทดแทนและ 
คา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย                                                 907,610,011    บาท 
สาํรองเบี!ยประกนัภยั                                                    1,574,100,477     บาท 
ส่วนของเจา้ของ 
รวมส่วนของเจา้ของ                                                        1,094,771,984     บาท 
 บริษทัฯ มี อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2558 เท่ากบั 
ร้อยละ 327.03    ซึ$งเกินกวา่อตัราที$กฎหมายกาํหนดไวเ้ท่ากบั 140 คิดเป็นประมาณ 2.34   เท่า 
 ท่านประธาน ไดข้อใหที้$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม 
 
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ�ง : เงินลงทุนเผื$อขาย มีอตัราเพิ$มขึ!นจากปีที$ผา่นมา 2 เท่า เป็นเพราะสาเหตุใด  
คุณจรีพนัธ์ : สาเหตุที$เงินลงทุนเผื$อขายเพิ$มขึ!นมาก สาเหตุหลกัมาจากการตดัยอดทางดา้นบญัชี ณ  31 ธนัวาคม 2558  
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ�ง : เงินลงทุนเพื$อคา้ มีการลงทุนแบบใด  หากเป็น private fund มีการเปรียบเทียบผลการดาํเนินการหรือไม่  

คุณจรีพนัธ์ : บริษทัใช ้private fund ในการลงทุน มีหลาย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ที$มาดูแล การเลือก private fund 
นอกจากเปรียบเทียบดา้นผลประกอบการและ แนวทางการลงทุนแลว้ ยงัคาํนึงถึงการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจดว้ย   
มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมมีมติรับรองและอนุมติังบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2558 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี!   
 เห็นดว้ย .......... 227,044,766........... เสียง     คิดเป็น....100.......% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 

 

 วาระที� 4  พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไร และ อนุมตัเิงนิปันผล  
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ กรรมการผูอ้าํนวยการ ขอเสนอตอ่ที$ประชุมผูถื้อหุ้นวา่ ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ที$ 34 

บริษทัตอ้งจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ$ งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองนี! จะมีจาํนวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ$งบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุน
สาํรองตามกฎหมายไวเ้รียบร้อยแลว้เป็นเงิน  30.3 ลา้นบาท  โดยบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที$ผา่นมา ดงันี!   
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ครั! งที$ 23/2559 (ปี 2558) ครั! งที$ 22/2558 (ปี 2557) ครั! งที$ 21/2557 (ปี 2556) 
กาํไรสุทธิ (บาท) 22,323,876 178,966,871 98,864,818 
กาํไรสุทธิตอ่หุน้ (บาท) 0.074 1.18 0.65 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 303,000,000 151,500,000 151,500,000 
จาํนวนเงินปันผลจ่าย ตอ่หุน้ (บาท) 0.05 1.111112 0.32 
รวม จาํนวนเงินปันผลจ่าย (บาท) 15,150,000 168,333,468 48,480,000 
หุน้ปันผล - 151,500,000 - 
เงินปันผล 15,150,000 16,833,468 48,480,000 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กาํไรสุทธิ 68% 94% 49% 

 
คณะกรรมการของบริษทัจึงมีมติเสนอวา่ เนื$องจากเงินทุนสาํรองของบริษทัมีเท่ากบัจาํนวนที$กาํหนดตามขอ้บงัคบั จึง

ไม่จาํเป็นตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นเงินสาํรอง และในรอบปี 2558 บริษทั ฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได ้22,323,876 บาท จึง
เห็นสมควรเสนอต่อที$ประชุมผูถื้อหุ้นเพื$อพิจารณาอนุมติัให้จ่ายปันผล จากผลการดาํเนินงานในปี 2558 และ กาํไรสะสมใน
อตัราหุน้ละ 0.05 บาท (หา้สตางค)์ รวมมูลคา่ทั!งสิ!น 15,150,000 บาท ทั!งนี!การจ่ายเงินปันผลในอตัราตามที$ระบุไวข้า้งตน้ คิดเป็น
ร้อยละ 68 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได ้ ซึ$ งเป็นอตัราที$เกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที$กาํหนดไวข้องบริษทัฯ โดย
บริษทัฯ กาํหนดให้วนัที$ 21 เมษายน 2559 เป็นวนักาํหนดรายชื$อผูถื้อหุ้นเพื$อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)  และปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที$ 22 เมษายน 2559 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที$ 4 พฤษภาคม 2559  
 ท่านประธาน ไดข้อใหที้$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม 
 

มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมมีมติอนุมติัไม่จดัสรรเงินกาํไรเป็นเงินสาํรอง และอนุมติัจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.05 บาท ( ห้าสตางค ์)  
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี!   
 เห็นดว้ย ........... . 227,044,766......... เสียง     คิดเป็น....100.......% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
 
วาระที� 5  พจิารณากาํหนดค่าบําเหน็จกรรมการ  

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ กรรมการผูอ้าํนวยการ เสนอตอ่ที$ประชุมผูถื้อหุน้วา่ บริษทัมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา 
ค่าตอบแทน โดยให้พิจารณาตามความจาํเป็นและสมควร ให้อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัอุตสาหกรรม และเพียงพอที$จะรักษา
กรรมการที$มีคุณสมบติัตามความตอ้งการ โดยขอใหน้าํเงินจาํนวน จาํนวน 4,120,000 บาท มาจ่ายเป็นค่าบาํเหน็จกรรมการ โดย
จาํนวน 3,480,000 เป็นคา่บาํเหน็จกรรมการ และ จาํนวน 640,000 บาท เป็นคา่บาํเหน็จกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษทั
ฯ เห็นสมควรเสนอใหที้$ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดงันี!  
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รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

1. ค่าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ) 3,480,000 3,480,000 3,300,000 

จาํนวนกรรมการ 9 10 10 
2. ค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ) 640,000 640,000 600,000 

จาํนวนกรรมการ 3 3 3 

ค่าเบี"ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั! ง/คน)    

     1 คณะกรรมการบริษัทฯ    

           - ประธานกรรมการ 
             นายชลอ เฟื$ องอารมย ์

20,000 20,000 20,000 

           - กรรมการ 
             มีจาํนวนทั!งสิ!น 8 ท่าน 

15,000 15,000 15,000 

     2 คณะกรรมการตรวจสอบ    

          - ประธานกรรมการ 
            นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์

15,000 15,000 15,000 

          - กรรมการ 
           นางพิไล เปี$ ยมพงศส์านต ์
           นางปราณี ภาษีผล 

15,000 15,000 15,000 

*ไม่มีคา่ตอบแทนอื$น 
ท่านประธาน ไดข้อใหที้$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม   
 

มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมมีมติอนุมติัคา่บาํเหน็จกรรมการดว้ยคะแนนเสียง ดงันี!   
            เห็นดว้ย .............. 227,044,766........ เสียง     คิดเป็น....100.......%  
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
 

วาระที� 6      พจิารณาเลอืกตั"งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ  
 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ  แถลงต่อที$ประชุมวา่ ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดไวว้า่ ในการ
ประชุมสามญัประจาํปีทุกครั! งกรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหนึ$งในสาม ของกรรมการทั!งหมด ซึ$ งในปี 2559 มี
กรรมการครบกาํหนดที$จะตอ้งออกตามวาระ 3 ท่าน คือ 
 1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์              กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
              2. นางสุเทพี  อศัวะธนกลุ                     กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ  
              3. นางสุณีย ์ธีราวทิยางกูร              กรรมการและเลขานุการบริษทั 
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 ตามที$คณะกรรมการบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้และเสนอชื$อบุคคล
เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ได ้ ตั!งแตว่นัที$ 7 มกราคม 2559 ถึงวนัที$ 15 กมุภาพนัธ์ 
2559 ซึ$งบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยนั!น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้
รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื$อบุคคล เพื$อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯแตอ่ยา่งใด  
 คณะกรรมการ จึงไดพิ้จารณาคดัเลือกบุคคลที$มีความรู้ความสามารถ เพื$อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯตอ่ไป 
โดยคณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงคุณสมบติัประสบการณ์ ความเชี$ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบติังาน เห็นสมควรพิจารณาแตง่ตั!ง
กรรมการซึ$งพน้จากตาํแหน่งตามวาระทั!ง 3 ท่าน  กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ$ง ทั!งนี!ประวติัของกรรมการ
ที$ไดรั้บการเสนอชื$อในครั! งนี!  ปรากฏในเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 4 
            เนื$องจากนางสุเทพี อศัวะธนกลุ  กรรมการที$ไดรั้บการเสนอชื$อในครั! งนี!  ถือหุน้ในบริษทั 4,725,384 หุน้ และ      นาง
สุณีย ์ ธีราวทิยางกรู  กรรมการที$ไดรั้บการเสนอชื$อในครั! งนี!  ถือหุน้ในบริษทั 18,000 หุน้ เพื$อความโปร่งใสในวาระนี! จึงของด
ออกเสียง 

ท่านประธานขอใหที้$ประชุมพิจารณาแตง่ตั!งกรรมการที$ไดรั้บการเสนอชื$อดงักล่าว กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกหนึ$งวาระ 
เป็นรายบุคคล 
มตทิี�ประชุม        ที$ประชุมมีมติเลือกตั!งกรรมการทั!ง 3 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ$ง เป็นรายบุคคลดว้ย
คะแนนเสียงดงันี!   
            นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์
 เห็นดว้ย .............. 227,044,766........ เสียง     คิดเป็น....100..........% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-..............% 
 งดออกเสียง.......................................เสียง                 คิดเป็น....................%  
 นางสุเทพี อศัวะธนกลุ 
            เห็นดว้ย ............ .222,319,382......... เสียง     คิดเป็น......97.92.....% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-..............% 
 งดออกเสียง........ 4,725,384...............เสียง คิดเป็น.......2.08......% 
 นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู 
 เห็นดว้ย ............ 227,026,766.......... เสียง     คิดเป็น......99.99......% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-..............% 
 งดออกเสียง.............18,000...............เสียง                 คิดเป็น......0.01......% 
  

วาระที�  7 พจิารณาเลอืกตั"งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสินจ้าง 
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ กรรมการผูอ้าํนวยการ ไดแ้ถลงตอ่ที$ประชุมวา่ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไดผ้า่นการ 

พิจารณาแต่งตั!งจากที$ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั! งที$ 22 ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ ประจาํปี 2558 ซึ$ งบดันี!ครบกาํหนดเวลา
แลว้ จึงเสนอใหที้$ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตั!งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนสาํหรับปี 2559 โดยเสนอให ้      
  



8 

 

[Type text] 
 

1) นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 4172 และ/หรือ 
2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 4499 และ/หรือ   
3) นางสาวรัชดา ยงสวสัดิS วาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 4951  

แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ อีกวาระหนึ$งโดยกาํหนดใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ$งเป็นผูท้าํการ
ตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทั ฯ          นอกจากนี!ขอใหที้$ประชุมพิจารณากาํหนดคา่ตอบแทน
แก่ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2559 เป็นจาํนวนเงิน 1,730,000.-บาท โดยมีรายละเอียดคา่สอบบญัชีที$เสนอตอ่ผูถื้อหุน้ ดงันี!   
                       หน่วย : บาท 
 ปี 2559 ปี 2558 เพิ$มขึ!น ร้อยละ 
1. คา่ตรวจสอบงบการเงินประจาํปีของบริษทัฯ สิ!นสุด วนัที$ 31 ธนัวาคม 
2559 

780,000 660,000 120,000 18.18 

2. คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัฯ (3 ไตรมาส) 450,000 450,000 -  
3. คา่สอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี$ยง  
    ณ 30 มิถุนายน 2559           

150,000 150,000 
 

-  

4. คา่สอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี$ยง  
     ณ  31 ธนัวาคม 2559          

350,000 350,000 -  

   รวมทั!งสิ!นเป็นเงิน     1,730,000 1,610,000 120,000 7.45 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเปรียบเทียบผลงานของผูส้อบบัญชีปี 2558 กบัการให้บริการของบริษทัผู ้
ตรวจสอบบญัชีอื$น ๆ แลว้เห็นวา่ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นบริษทัที$มีชื$อเสียงและไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล และมี
ส่วนร่วมในการใหค้วามคิดเห็นตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ในการเริ$ม
ใชก้ารกาํกบัเงินทุนตามระดบัความเสี$ยง (RBC) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีให้กบับริษทัประกนัวินาศภยัอีก
หลายแห่ง ทั!งยงัไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชีกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่
หรือผูที้$เกี$ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ซึ$งคา่สอบบญัชีในปี 2559 ที$เพิ$มขึ!นเป็นจาํนวน 120,000- บาท หรือประมาณร้อยละ 7.45 นี!  
จึงถือวา่เป็นราคาที$เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอตอ่ที$ประชุมผูถื้อหุน้เพื$อพิจารณาอนุมติัตอ่ไป โดยกาํหนดให้บุคคลใดบุคคล
หนึ$งดงัรายนามตอ่ไปนี! เป็นผูท้าํการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทัฯ 
 
ผูส้อบบญัชีรับผิดชอบ ทะเบียนเลขที$ จาํนวนปีที$สอบบญัชีใหบ้ริษทั 
นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย   4172 5 
นางสาวสมใจ คุณปสุต 4499 2  

นางสาวรัชดา ยงสวสัดิS วาณิชย ์ 4951 - ยงัไมไ่ดรั้บผิดชอบใน  
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม  

ในงบการเงินของบริษทัฯ -  
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ท่านประธาน ไดข้อใหที้$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม 
 
มตทิี�ประชุม     พิจารณาเลือก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  โดย นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต 
และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวสัดิS วาณิชย ์เป็นผูส้อบบญัชีใหก้บับริษทั ในปี 2559 โดยคิดคา่สอบบญัชีเป็นเงินทั!งสิ!น 1,730,000.-
บาท (หนึ$งลา้นเจ็ดแสนสามหมื$นบาทถว้น) ดว้ยคะแนนเสียงดงันี!   
 เห็นดว้ย ............. 227,044,766........ เสียง     คิดเป็น....100.......% 
           ไมเ่ห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
 
วาระที� 8  ท่านประธานไดส้อบถามที$ประชุมวา่มีผูใ้ดเสนอเรื$องอื$นๆ เพื$อพิจารณาหรือไม่  
 ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื$องอื$นใดใหที้$ประชุมพิจารณาอีก  จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

อาสาพิทกัษสิ์ทธิS  ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย : รายไดส่้วนหนึ$งของบริษทัขึ!นกบัการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ซึ$ ง

เมื$อตลาดหลกัทรัพยป์รับตวัลง รายไดข้องบริษทัก็ลดลงดว้ย ใช่หรือไม่  

คุณจีรพนัธ์ : บริษทัฯ ลงทุนในตลาดทุน ตามสัดส่วนที$ สาํนกังาน คปภ. กาํหนดไว ้ตามประกาศเรื$องการลงทุนประกอบธุรกิจ
อื$น ซึ$งกาํหนดใหล้งทุนในตราสารทุน ไดไ้ม่เกินร้อยละ 30 ของ สินทรัพยล์งทุน ส่วนที$เหลือเป็นเงินฝากธนาคาร และ พนัธบตัร
รัฐบาล 
อาสาพิทกัษ ์: ขอทราบความคืบหนา้ในการขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชั$น  
คุณจีรพนัธ์ : บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งเตรียมการจะยื$นขอรับการรับรองฯ ภายในไตรมาส นี!   
ผูถื้อหุน้ท่านหนึ$ง :  ปีที$ผา่นมาบริษทัขาดทุนจากการรับประกนัภยั ปีนี!บริษทัจะมีกาํไรจากการรับประกนัภยัหรือไม ่ 

คุณจีรพนัธ์ : สาเหตุที$ผลประกอบการดา้นการรับประกนัภยัลดลงในปีที$ผ่านมา เกิดจากตลาดประกนัภยัไม่มีการเติบโต ซึ$ ง
เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมกบัยอดขายรถยนตก็์ลดลงดว้ย ทาํใหบ้ริษทัฯตอ้งรักษาสัดส่วนทางการตลาดไว ้
ทาํให้ไม่สามารถปรับราคาเบี!ยประกนัภยัเพิ$มได ้บริษทัฯ จึงตอ้งหานวตักรรมใหม่ๆ เพื$อรองรับการให้บริการ เพื$อจูงใจลูกคา้ 
นอกจากกลยทุธ์ดา้นราคา  
ผูถื้อหุน้ท่านหนึ$ง :  การลงทุนส่วนใหญข่องบริษทัฯ อยูใ่นตลาดเงิน ในภาวะปัจจุบนัที$ดอกเบี!ยลดลง การลงทุนในตลาดทุนก็มี

ผลตอบแทนที$ลดลง รวมกบัตลาดประกนัภยั ไม่เติบโต จะส่งผลใหไ้ดปั้นผลนอ้ยลงในปีหนา้หรือไม่  

คุณจีรพนัธ์ : ตลาดเงินมีแนวโนม้อตัราดอกเบี!ยที$ลดลง ปัจจุบนัสมาคมประกนัวินาศภยัไทย ไดมี้การเสนอให้สาํนกังาน คปภ.
พิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบดา้นการลงทุนให้เหมาะสมมากขึ!น ส่วนดา้นตลาดทุน ที$มีผลตอบแทนลดลงนั!น มีสาเหตุมาจาก
การปรับมูลคา่ยติุธรรม หรือ (mark to market) เป็นส่วนใหญ ่
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ผูถื้อหุน้ท่านหนึ$ง :  ขอทราบรายละเอียดผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ของบริษทัฯ วา่มีอะไรบา้ง โครงการประกนัขา้วนาปีที$ร่วมกบัรัฐบาลมี

ผลตอบแทนอยา่งไร  

คุณจีรพนัธ์ : โครงการประกนัขา้วนาปี ผลประกอบการ ปี 2557 ค่อนขา้งดี และ ปี 2558 ก็คาดวา่น่าจะดี เช่นกนั และทาง

โครงการก็ไดมี้การทาํประกนัภยัตอ่ เพื$อรองรับความเสี$ยงเป็นที$เรียบร้อยแลว้  

ผูถื้อหุน้ท่านหนึ$ง :  ประกนัเติมเงิน ซึ$งเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ของบริษทั มีผลตอบรับอยา่งไรบา้ง 

คุณจีรพนัธ์ : ผลิตภณัฑใ์หม ่ประกนัรถเติมเงิน ออกเมื$อ 18 มีนาคม 2559 มีผลตอบรับตามที$คาดหมายไว ้ 
ผูถื้อหุน้ท่านหนึ$ง :  บริษทัฯ ตอ้งพึ$งพิงรายไดจ้ากการลงทุนมาก บริษทัมีความคาดหวงัผลตอบแทนอยา่งไรบา้ง  

คุณจีรพนัธ์ : การลงทุน มีความผนัผวน ทั!งตลาดไทย และ ตลาดโลก บริษทัฯ จึงเลือกที$จะลงทุนโดยการตั!งกอง private fund 
เพื$อจดัจา้งใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมเป็นผูบ้ริหารการลงทุน เนื$องจากมีความชาํนาญดา้นการลงทุนมากกวา่   
ผูถื้อหุน้ท่านหนึ$ง :  แนวโนม้ของธุรกิจประกนัภยัมีการควบรวมมากขึ!น บริษทัฯ มีโครงการที$จะควบรวมหรือไม่  

คุณจีรพนัธ์ :  ธุรกิจประกนัภยัยงัมีแนวโนม้ที$จะขยายตวั เนื$องจากอตัราเบี!ยประกนัตอ่รายไดป้ระชาชาติของไทย ยงัคอ่นขา้งตํ$า
มาก จึงยงัมีช่องทางที$จะขยายตวัไดอี้ก ส่วนเรื$องการควบรวม ขึ!นอยูก่บัปัจจยั หลายๆ ดา้น และความเหมาะสม  
 
ท่านประธานไดแ้จง้ตอ่ที$ประชุมวา่ การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั! งที$ 23/2559 นี!  ไดด้าํเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแลว้  
เมื$อไม่มีคาํถามและขอ้เสนอแนะเพิ$มเติมจากผูถื้อหุน้ ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที$ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  
 
 ปิดประชุมเวลา 15.48 น. 
      
      
 
           ลงชื$อ     
                                                                                                                       (นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ)์                                                                                                                 
                       ประธานที$ประชุม 
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                                                  บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

                                                                 รายงานประจาํปี 2559 
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1. ข้อมูลทั�วไป 

บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

ประกอบธุรกจิหลกัประเภท  ธุรกจิประกนัวนิาศภัย 

ที�ตั)งสํานักงานใหญ่  71 อาคารประกนัภัยไทยววิฒัน์ ถนนดนิแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 

เลขทะเบียนบริษัท  0107536001427 ( เดมิ 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 

บริษทัมีหุน้สามญัจาํนวน 303,000,000 หุน้ ที+จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั.งหมด 
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2. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงาน 

 

        ข้อมูลทางการเงนิที�สําคญั                  

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย : พนับาท) 

 
2557 % 2558 % 2559 % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 143,698 3.3% 326,834 7.1% 228,895 4.7% 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับสุทธิ 19,954 0.5% 7,840 0.2% 6,811 0.1% 
เบี.ยประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 339,407 7.8% 426,054 9.3% 373,438 7.7% 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัตอ่ 405,314 9.4% 418,192 9.1% 514,900 10.6% 
ลูกหนี.จากสญัญาประกนัภยัตอ่ 38,077 0.8% 65,857 1.4% 19,113 0.4% 
สินทรัพยล์งทุน 
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
      เงินลงทุนเพื+อคา้ 189,449 4.4% 257,922 5.6% 255,051 5.2% 
      เงินลงทุนเผื+อขาย 932,478 21.5% 1,847,235 40.2% 1,967,182 40.5% 
      เงินลงทุนที+จะถือจนครบกาํหนด 1,329,482 30.7% 397,681 8.7% 475,368 9.8% 
      เงินลงทุนทั+วไป 3,721 0.1% 3,721 0.1% 3,721 0.1% 
   เงินใหกู้ย้มืสุทธิ 10,971 0.3% 7,996 0.2% 7,381 0.2% 
ที+ดิน  อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 241,402 5.6% 277,547 6.0% 288,056 5.9% 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 9,181 0.2% 8,772 0.2% 7,381 0.2% 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 47,696 1.1% 73,276 1.6% 80,928 1.7% 
สินทรัพยอื์+น 619,018 14.3% 471,017 10.3% 625,462 12.9% 
รวมสินทรัพย์ 4,329,848 100.0% 4,589,944 100.0% 4,853,687 100.0% 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,051 0.1% - 0.0% 178 0.0% 
เจา้หนี.บริษทัประกนัภยัตอ่ 353,762 8.2% 358,657 7.8% 480,105 9.9% 
หนี. สินจากสญัญาประกนัภยั 
   สาํรองฯ และคา่สินไหมทดแทนคา้ง
จ่าย 842,492 19.5% 907,610 19.8% 1,000,058 20.6% 
   สาํรองเบี.ยประกนัภยั 1,462,720 33.8% 1,574,100 34.3% 1,576,082 32.5% 
ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 135,801 3.1% 105,557 2.3% 109,931 2.3% 
ตราสารอนุพนัธ์ 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 
ประมาณการหนี. สิน 
  
หนี. สินอื+น 429,720 9.9% 549,248 12.0% 582,756 12.0% 
ส่วนของเจา้ของ 1,101,302 25.4% 1,094,772 23.8% 1,104,577 22.7% 
รวมหนี)สินและส่วนของเจ้าของ 4,329,848 100.0% 4,589,944 100.0% 4,853,687 100.0% 
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ตารางสรุปผลการดาํเนนิงานแสดงงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 

   
(หน่วย : พนับาท) 

  2557 % 2558 % 2559 % 
รายได้ 

         เบี.ยประกนัภยัที+ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 2,232,673 90.4% 2,307,473 91.3% 2,462,076 91.0% 
   รายไดค้า่จา้งและคา่บาํเหน็จ 238,439 9.6% 220,410 8.7% 243,288 9.0% 

   รวมรายได้ 2,471,112 100.0% 2,527,883 100.0% 2,705,364 100.0% 
ค่าใช้จ่าย 

         การรับประกนัภยั 
            คา่สินไหมทดแทน 
               คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายใน

การจดัการคา่สินไหมทดแทน 1,381,628 55.9% 1,515,154 59.9% 1,659,504 61.3% 
      คา่จา้งและคา่บาํเหน็จ 520,721 21.1% 545,508 21.6% 546,870 20.2% 

      คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื+น 213,308 8.6% 211,133 8.4% 239,460 8.9% 
   คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 333,319 13.5% 333,823 13.2% 375,911 13.9% 

   รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย 2,448,976 99.1% 2,605,618 103.1% 2,821,745 104.3% 
กาํไร (ขาดทุน) จากการรับประกนัภัย 22,136 0.9% (77,735) (3.1%) (116,381) (4.3%) 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 100,002 4.0% 77,154 3.1% 59,021 2.2% 
กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 10,778 0.4% 26,242 1.0% 51,712 1.9% 

กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคา่
ยติุธรรม 70,534 2.9% (17,951) (0.7%) 10,489 0.4% 

รายไดอื้+น 13,855 0.6% 13,715 0.5% 20,550 0.7% 
คา่ใชจ่้ายอื+น - 0.0% - 0.0% - 0.0% 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 217,305 8.8% 21,425 0.8% 25,391 0.9% 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 217,305 8.8% 21,425 0.8% 25,391 0.9% 

ภาษีเงินได ้ (34,208) (1.4%) 899 0.1% (294) 0.0% 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 183,097 7.4% 22,324 0.9% 25,097 0.9% 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+น 
         ส่วนเกิน (ตํ+ากวา่) ทุนจากการ

เปลี+ยนแปลงมูลคา่เงินลงทุน 61,564 
 

(18,789) 
 

(8,581) 
    ส่วนเกิน (ตํ+ากวา่) ทุนจากการประมาณ

การผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย (5,163) 
 

3,763 
 

8,403 
    ภาษีเงินไดเ้กี+ยวกบัองคป์ระกอบของ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+น (11,280) 
 

3,005 
 

36 
 กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+นสาํหรับงวด-

สุทธิจากภาษี 45,121 
 

(12,021) 
 

(142) 
 กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 228,218 

 
10,303 

 
24,955 

  

    2557 2558 2559 
กาํไรสุทธิตอ่หุน้ (บาท) 0.60 0.07 0.08 
เงินปันผลตอ่หุน้ (บาท) 0.56 0.05 0.05 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 151,500,000 303,000,000 303,000,000 
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ตารางสรุปงบกระแสเงนิสด 

   
 

2557 2558 2559 
กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมดาํเนินงาน 

   เบี.ยประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 3,118,595 3,074,914 3,310,865 
เงินรับ (เงินจ่าย) เกี+ยวกบัการประกนัภยัตอ่ (230,198) (184,681) (148,386) 
ดอกเบี.ยรับ 34,881 46,123 19,815 
เงินปันผลรับ 55,725 43,186 40,296 
รายไดจ้ากการลงทุนอื+น 5,575 4,063 3,074 
รายไดอื้+น 6,379 7,480 16,129 
คา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (1,625,663) (1,602,361) (1,710,347) 
คา่ใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยั
โดยตรง (32,848) (27,841) (29,622) 
คา่จา้งและคา่บาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (529,268) (532,430) (561,194) 
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื+น (103,740) (117,012) (145,082) 
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (596,524) (481,575) (609,349) 
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (26,367) (25,785) (7,289) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 154,262 (705,663) (381,434) 
เงินใหกู้ย้มื 232 2,975 1,246 
เงินฝากสถาบนัการเงิน (233,213) 757,652 150,672 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมดาํเนินงาน (2,172) 259,044 (50,607) 

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน 
   ซื.อที+ดิน อาคารและอปุกรณ์ (44,124) (59,938) (32,258) 

ขายอุปกรณ์ 645 863 76 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมการลงทุน (43,479) (59,075) (32,182) 
กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

   เงินปันผลผูถื้อหุน้ (48,479) (16,833) (15,150) 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิ (48,479) (16,833) (15,150) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ)น (ลดลง) สุทธิ (94,130) 183,137 (97,939) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 237,828 143,698 326,834 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ)นปี 143,698 326,834 228,895 
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อตัราส่วนทางการเงนิ 
   

  
2557 2558 2559 

(1) อตัราส่วนสภาพคล่อง : LIQUIDITY RATIO 
   1.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.55 0.57 0.51 

1.2 อตัราหมุนเวยีนเบี.ยประกนัคา้งรับ 42.84 44.08 44.56 

(2) 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร : 
PROFITABILITY RATIO 

   2.1 RETENTION RATIO 75.12 77.55 73.88 
2.2 อตัราการจ่ายคา่สินไหมทดแทน 55.91 59.94 61.34 
2.3 อตัรากาํไรขั.นตน้ 0.90 (3.08) (4.30) 
2.4 อตัรากาํไรขั.นตน้ตอ่รายไดร้วม 0.83 (2.96) (4.09) 
2.5 อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 43.19 43.14 42.96 
2.6 อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 6.95 3.01 4.13 
2.7 อตัราเบี.ยประกนัรับสุทธิ 2.26 2.21 2.17 
2.8 อตัรากาํไรสุทธิ 6.87 0.85 0.88 
2.9 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 18.10 2.03 2.28 

(3) 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทาํงาน : EFFICIENCY 
RATIO 

   3.1 อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย ์ 4.26 0.50 0.53 
3.2 อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ 0.62 0.59 0.60 

(4) 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ : FINANCIAL 
RATIO 

   4.1 อตัราส่วนหนี. สินตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ 2.93 3.19 3.39 
4.2 POLICY LIABITY TO CAPITAL FUND 1.69 1.82 1.85 
4.3 อตัราส่วนเงินสาํรองตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ 1.03 1.15 1.07 
4.4 อตัราส่วนเงินสาํรองตอ่สินทรัพย ์ 28.41 29.37 26.44 
4.5 อตัราการจ่ายเงินปันผล 91.94 67.86 60.37 
(5) กาํไรสุทธิต่อหุ้น 0.60 0.07 0.08 
(6) เงนิปันผลต่อหุ้น 0.56 0.05 0.05 
(7) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 3.63 3.61 3.65 

                                                              

การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 
ผลการดาํเนินงาน 

ในปี 2559 เปรียบเทียบกบัปี 2558 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการรับประกนัภยัเพิ+มขึ.น 177.48 ลา้นบาท คิดเป็น 
7.02% ในขณะที+มีคา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัเพิ+มขึ.น 216.13 ลา้นบาท คิดเป็น 8.29% ทาํใหบ้ริษทัฯ มีผลขาดทุน
จากการรับประกนัภยั (116.38) ลา้นบาท เพิ+มขึ.น 38.65 ลา้นบาท คิดเป็น 49.71%   และในขณะเดียวกนับริษทัฯ มี
รายไดจ้ากการลงทุนเพิ+มขึ.น 42.61 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี 25.10 ลา้นบาท เพิ+มขึ.น 12.42% 
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รายได้จากการรับประกนัภัยและค่าใช้จ่ายจากการรับประกนัภัย 
บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการรับประกนัภยั  2,705.36 ลา้นบาท   เพิ+มขึ.น  7.02% เมื+อเปรียบเทียบกบัปี 2558  ซึ+ง

สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจไทยที+มีการขยายตวัตอ่เนื+อง แตบ่ริษทัมีคา่ใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันาเพื+อสร้างสรรค์
นวตักรรมดา้นการประกนัภยั รวมถึงความจาํเป็นตอ้งใชม้าตรการตา่งๆในการรักษาสดัส่วนแบ่งตลาด ซึ+งส่งผล
กระทบตอ่ความสามารถในการทาํกาํไรจากการรับประกนัภยัในปี 2559 
 
รายได้จากการลงทุน 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการลงทุนซึ+งถือเป็นรายไดห้ลกัอีกทางหนึ+งนอกจากรายไดจ้ากการรับประกนัภยั โดยมี
สดัส่วนการลงทุนเป็นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื+นของคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  ซึ+งยอดเงินลงทุน ณ วนัสิ.นปี 2559   ที+แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน บนัทึกตามราคาตลาดมี
จาํนวนทั.งสิ.น  2,709.15 ลา้นบาท เพิ+มขึ.น 194.60 ลา้นบาท จากปี 2558  ในปี 2559 บริษทัฯ มีรายไดแ้ละกาํไรจากเงิน
ลงทุนซึ+งเกิดจากการลงทุนเพิ+มขึ.นจาํนวน 42.61 ลา้นบาท คิดเป็น 42.97 % จากปี 2558  อนัเนื+องมาจากสภาวะตลาด
หลกัทรัพยป์ระเทศไทยในปีปัจจุบนั  

 

สินทรัพย์ลงทุน ณ วนัที�  31  ธันวาคม  2559 

ประเภทเงินลงทุน 
2559 2558 

จาํนวน สดัส่วน(%) จาํนวน สดัส่วน(%) 

(ลา้นบาท) 
 

(ลา้นบาท) 
 เงินฝากธนาคาร 186 6.8% 336 13.4% 

พนัธบตัร 290 10.7% 62 2.4% 

ตราสารหนี.  295 10.9% 166 6.6% 

ตราสารทุน 371 13.7% 413 16.4% 

หน่วยลงทุน 1,560 57.6% 1,530 60.9% 

อื+นๆ 7 0.3% 8 0.3% 

รวมทั.งสิ.น 2,709 100% 2,515 100.0% 
 

สถานะทางการเงนิ 
บริษทัฯ  มีสินทรัพยร์วม 4,853.69 ลา้นบาท  เพิ+มขึ.น 5.75 % จากปี 2558   มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

228.89 ลา้นบาท  คิดเป็น 4.72 %  ของสินทรัพยท์ั.งหมด  มีสินทรัพยล์งทุนซึ+งประกอบดว้ย   เงินฝากธนาคาร  ตราสารหนี.   
ตราสารทุน พนัธบตัรและเงินลงทุนอื+น จาํนวน  2,709.15 ลา้นบาท คิดเป็น 55.82 % สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัตอ่และ
เบี.ยประกนัภยัคา้งรับจาํนวน 907.45 ลา้นบาท  คิดเป็น  18.70 % ที+ดินอาคารและอปุกรณ์ และทรัพยสิ์นอื+นจาํนวน 1,008.19 
ลา้นบาท คิดเป็น 20.76 % 
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ดา้นหนี. สิน บริษทัฯ มีหนี. สินรวม  3,749.11 ลา้นบาท   เพิ+มขึ.น 7.27 % จากปี 2558   รายการที+สาํคญัเป็น
หนี. สินจากสญัญาประกนัภยั   ซึ+งประกอบดว้ย    เงินสาํรองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย และ
สาํรองเบี.ยประกนัภยัจาํนวน  2,576.14  ลา้นบาท   เพิ+มขึ.น  3.81 % จากปี 2558    นอกจากนี.ยงัมีรายการหนี. สินจากการ
ประกนัภยัตอ่และหนี. สินอื+นจาํนวน 1,172.97 ลา้นบาท  เพิ+มขึ.น  15.74 % เมื+อเทียบกบัปี 2558 
 

บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 1,104.58 ลา้นบาท เพิ+มขึ.น 0.90 % จากปี 2558  บริษทัฯ มีกาํไร 
จากการดาํเนินงาน 25.10 ลา้นบาท   และมีกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื+อขาย
รวมทั.งจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเกี+ยวกบัผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย จาํนวนทั.งสิ.น 
(0.14) ลา้นบาท 

 
ในปี 2559 บริษทัมีเบี.ยประกนัภยัรับโดยตรง 3,229.23 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 3.34  ใกลเ้คียงกบั
อตัราการเติบโตของธุรกิจประกนัวนิาศภยัโดยรวม  และบริษทัมีส่วนแบ่งตลาดเบี.ยประกนัภยัรถยนตโ์ดยความสมคัร
ใจในปี 2559จดัอยูล่าํดบัที+ 13 

   
ตารางเปรียบเทยีบเบี)ยประกนัภัยของธุรกจิประกนัวนิาศภัยและประกนัภัยไทยววิฒัน์ 

หน่วย: ลา้นบาท 

  

2559 2558 2557 

ธุรกจิ 
ประกนัภัย 

ธุรกจิ ประกนัภัย 
ไทยววิฒัน์ 

ธุรกจิ 
ประกนัภัย 

ไทยววิฒัน์ ไทยววิฒัน์ 

1. เบี.ยประกนัภยัรับโดยตรงรวม 212,000 3,229 209,197 3,125 205,247 205,247 

     % ขยายตวั 1.3% 3.34% 1.9% 2.5% 1.1% 1.1% 

2. อคัคีภยั 10,700 169 10,484 176 11,058 11,058 

     % ขยายตวั 2.0% (4.16%) (5.2%) 0.0% (6.4%) (6.4%) 

3. ภยัทางทะเลและขนส่ง 5,288 18 5,338 16 5,293 5,293 

     % ขยายตวั (1.0%) 9.45% 0.9% 14.3% (0.1%) (0.1%) 

4. ภยัรถ 122,000 2,337 120,405 2,367 117,903 117,903 

     % ขยายตวั 1.3% (1.26%) 2.1% 3.9% (0.4%) (0.4%) 

5. ภยัเบ็ดเตลด็ 74,011 706 72,970             566 70,993 70,993 

     % ขยายตวั 1.3% 24.71% 2.8% (2.6%) 5.2% 5.2% 
                  

ภาวะเศรษฐกจิ 
เศรษฐกิจไทยปี 2559 เติบโตร้อยละ 3.2 ปรับตวัดีขึ.นจากปี 2558 ซึ+ งขยายตวัร้อยละ 2.9 โดยปัจจยัหลกัที+

ขบัเคลื+อนเศรษฐกิจ คือ การขยายตวัดีต่อเนื+องของการใชจ่้ายและลงทุนภาครัฐ รายไดบ้ริการจากภาคการท่องเที+ยว 
จาํนวนนกัท่องเที+ยวตา่งชาติสูงถึง 32.2 ลา้นคน เพิ+มขึ.นร้อยละ 8 จาก 29.8 ลา้นคนในปี 2558  ขณะที+มูลค่าการส่งออก
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สินคา้ทรงตวัใกลเ้คียงกบัปี 2558 แมว้า่การส่งออกไปยงัตลาดหลกัไดแ้ก่ สหรัฐฯ ญี+ปุ่น สหภาพยุโรป ขยายตวั แต่
ตลาดจีน ตะวนัออกกลาง ยงัหดตวั มูลค่าส่งออกสินคา้เกี+ยวเนื+องกบัราคานํ. ามนั เช่น เม็ดพลาสติก ผลิตภณัฑ์ยาง มี
ทิศทางเพิ+มขึ.นตามราคานํ. ามนัที+เพิ+มจากระดบั 26 เป็น 53 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรลในช่วงปลายปี หลงัจากที+กลุ่มโอเปกและ
กลุ่มประเทศนอกโอเปกนาํโดยรัสเซียบรรลุขอ้ตกลงเรื+องการปรับลดกาํลงัการผลิตครั. งแรกในรอบ 8 ปี  การส่งออก
อาหารทะเลกระป๋อง แช่แข็ง กุง้ มีแนวโน้มเพิ+มขึ.น หลงัจากสามารถแกไ้ขปัญหากุง้ตายด่วนได ้สําหรับด้านการ
บริโภคภาคเอกชนยงัไม่เขม้แขง็ เนื+องจากความเชื+อมั+นภาคครัวเรือนทั.งในและนอกภาคเกษตรกรรมยงัอยูใ่นระดบัตํ+า 
การฟื. นตวัจากภาวะภยัแลง้ที+รุนแรงในช่วงตน้ปี ทาํใหผ้ลผลิตทางการเกษตรดีขึ.นแตก่ลบัทาํใหร้าคาสินคา้เกษตรตกตํ+า
ลง กระทบตอ่รายไดเ้กษตรกร อีกทั.งเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ที+ 9 ก็ทาํใหป้ระชาชนเศร้าโศกเสียใจเป็นอนัมาก มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจดา้นการเงินการคลงัของรัฐบาล ไม่วา่จะ
เป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ผูมี้รายไดน้อ้ย มาตรการส่งเสริมผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอสงัหาริม ทรัพย ์มาตรการไทย
เที+ยวไทย มาตรการช็อปช่วยชาติ จึงเขา้มาพยงุเศรษฐกิจไวไ้ด ้ส่วนการลงทุนภาคเอกชนยงัคงหดตวัและกระจุกตวัอยู่
ในบางธุรกิจ เช่น พลงังานทดแทน ภาคการคา้ ภตัตาคาร อสงัหาริมทรัพย ์ 

  
ปริมาณการจาํหน่ายรถยนตใ์หม่โดยรวมลดลงร้อยละ 7 จาก 0.79 ลา้นคนัในปี 2558 เหลือ 0.74 ลา้นคนัในปี 2559 ยงั
ไดรั้บผลกระทบของโครงการรถยนตค์นัแรกตอ่เนื+องเป็นปีที+ 3 แมว้า่คา่ยรถปรับโฉมและเปิดตวัรถยนตห์ลากหลายรุ่น
เพื+อกระตุน้ตลาด ขณะที+รถจกัรยานยนตฟื์. นตวัในรอบ 3 ปี มียอดจาํหน่าย 1.7 ลา้นคนั เพิ+มขึ.นร้อยละ 4 รับมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจในตา่งจงัหวดั   

 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติเป็นเอกฉนัทขึ์.นอตัราดอกเบี.ยนโยบาย 0.25% 
สู่ระดบั 0.50-0.75% ตามที+คาด หลงัจากปรับขึ.นครั. งแรกปลายปี 2558 เนื+องจากตลาดแรงงานแข็งแกร่ง อตัราการ
วา่งงานตํ+ากวา่ร้อยละ 5 แสดงความเชื+อมั+นถึงการขยายตวัของเศรษฐกิจ พร้อมส่งสัญญาณขึ.นดอกเบี.ยอีก 3 ครั. งในปี 
2560 คณะกรรมการ นโยบายการเงิน (กนง.) ยงัคงอตัราดอกเบี.ยนโยบายที+ร้อยละ 1.50 ต่อปี เพื+อสนบัสนุนการฟื. นตวั
ทางเศรษฐกิจให้เป็นไปอยา่งต่อเนื+องและดูแลเสถียรภาพทางดา้นราคา ซึ+ งสอดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนินนโยบาย
การเงินของประเทศอื+นๆ เช่น สหภาพยโุรป และญี+ปุ่น ยงัดาํเนินนโยบายการเงินแบบผอ่นคลาย ธนาคารกลางยโุรป
ประกาศขยายระยะเวลาในการเขา้ซื.อพนัธบตัรตามมาตรการ QE ซึ+งเดิมกาํหนดสิ.นสุดมี.ค. 2560 เป็นสิ.นสุด ธ.ค. 2560 
พร้อมประกาศคงนโยบายไวที้+ 0% ตํ+าสุดเป็นประวติัการณ์ เพื+อดูแลการฟื. นตวัทางเศรษฐกิจที+ยงัอ่อนแอ ขณะที+หลาย
ประเทศผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ+มเติม ได้แก่ รัสเซีย ไต้หวนั ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตาม
ประสิทธิผลของการผอ่นคลายนโยบายการเงินของไทยต่อเศรษฐกิจจริงอาจมีจาํกดั ส่วนหนึ+งเพราะธนาคารพาณิชย์
ระมดัระวงัการปล่อยสินเชื+อจากความกงัวลตอ่คุณภาพสินเชื+อที+ดอ้ยลง เนื+องจากภาระหนี.ครัวเรือนที+มีอยูใ่นระดบัสูง 
ขณะที+สภาพคล่องธนาคารพาณิชยย์งัมีอีกมาก 

  
สาํหรับเสถียรภาพดา้นราคา อตัราเงินเฟ้อทั+วไปเฉลี+ยที+ร้อยละ 0.2 ปรับขึ.นจากติดลบร้อยละ 0.9 ในปี 2558 ตามราคา
นํ. ามนั ขณะที+เสถียรภาพภายนอก ดุลบญัชีเดินสะพดัของไทยเกินดุลอยา่งต่อเนื+อง เงินสาํรองระหวา่งประเทศอยูใ่น
ระดบัสูงกวา่หนี.ตา่งประเทศระยะสั.นประมาณ 3.3 เท่า อตัราแลกเปลี+ยนยงัเอื.อตอ่การส่งออก 

 
 



-10- 

 

ภาวะตลาดหลกัทรัพย์ 
ในปี 2559 ดชันีตลาดหลกัทรัพยไ์ทย (SET Index) มีความผนัผวนตลอดทั.งปีจากการปรับตวัลงของราคา

นํ. ามนัในช่วงตน้ปี การประมูล 4G ที+มูลค่าใบอนุญาตสูงเกินความคาดหมายเป็นอยา่งมาก ก่อนที+จะเริ+มฟื. นตวัขึ.น
หลงัจากที+ธนาคารกลางยโุรปส่งสญัญาณเพิ+มมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ ราคานํ. ามนัที+ฟื. นตวั ประกอบกบัตวัเลข GDP 
ของไทยที+ออกมาดีกวา่ที+คาด ทาํให้ดชันีปรับเพิ+มชี.นร้อยละ 19.79 จากสิ.นปี 2558 ปิดที+ระดบั 1,542.94 จุด จากทั.ง
กาํไรของบริษทัจดทะ เบียนที+ดีขึ.นและความคาดหวงัต่อเศรษฐกิจในอนาคต ถือเป็นตลาดหุ้นที+ให้ผลตอบแทนดีใน
ระดบัตน้ๆ ของโลก อตัราส่วนราคาตอ่กาํไรสุทธิ (Forward P/E) อยูที่+ 15.69 เท่า อตัราเงินปันผลตอบแทนร้อยละ 3.10 
นกัลงทุนต่างประเทศกลบัมาซื.อสุทธิ 77,927 ลา้นบาท หลงัจากขายสุทธิติดต่อกนั 3 ปีที+ผา่นมา ความเชื+อมั+นของนกั
ลงทุนที+ปรับดีขึ.นจากการประกาศมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเพิ+มเติมของภาครัฐ ขณะที+ราคานํ. ามนัที+เริ+มปรับสูงขึ.น
เป็นปัจจยับวกตอ่ราคาหุน้กลุ่มพลงังาน สาํหรับหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมหลกัของตลาด ที+มีการเปลี+ยนแปลงมากกวา่ดชันี
ตลาดหลกัทรัพยใ์นปี 2559 ใน 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่กลุ่มการเกษตร (+57.78%) กลุ่มเหล็ก (+46.12%) และกลุ่มพาณิชย ์
(+40.98%) ดา้นมูลคา่การซื.อขายเฉลี+ยตอ่วนัในปี 2559 ปรับตวัเพิ+มขึ.นร้อยละ 22.1 จากปี 2558 ขึ.นมาอยูที่+ 50,245 ลา้น
บาทตอ่วนั ซึ+งถือเป็นระดบัสูงสุดตั.งแตเ่ปิดตลาดหลกัทรัพย ์การขยายตวัที+แขง็แกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และ 
นกัลงทุนคาดหวงัในทางที+ดีตอ่นโยบายการกระตุน้เศรษฐกิจของนายโดนลัด ์ทรัมป์ วา่ที+ประธานาธิบดีสหรํฐฯ ส่งผล
ให้ดชันีดาวโจนส์พุ่งขึ.นทาํสถิติสูงสุดใหม่ใกลแ้ตะ  20,000 จุด  มีเม็ดเงินไหลเขา้ลงทุนในสินทรัพยเ์สี+ยงเพิ+มขึ.น  
ตลาดหุน้ทั+วโลกส่วนใหญมี่ทิศทางสดใสเช่นกนั 

 
แนวโน้ม  

ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารโลกคาดการณ์วา่เศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ 3.2 ในปี 2560  โดย
แรงขบัเคลื+อนเศรษฐกิจไทยจะมาจากภาคการท่องเที+ยวและความต่อเนื+องของการลงทุนภายใตแ้ผนพฒันาโครงสร้าง
พื.นฐานดา้นคมนาคมขนส่ง     พ.ศ. 2558-2565  จาํนวน 20 โครงการมูลค่า 1.4 ลา้นลา้นบาท การพฒันาพื.นที+ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวนัออกในพื.นที+ 3 จงัหวดั คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง รวมถึง พื.นที+เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
10 จงัหวดั ซึ+ งคาดวา่จะผลกัดนัให้การลงทุนภาคเอกชนขยายตวัตามมาตรการเร่งรัดการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โดยให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนเพิ+มขึ.น การให้สิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีส่งเสริมการลงทุน 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายในการเป็นกลไกขบัเคลื+อนเศรษฐกิจเพื+ออนาคต (New Engine of Growth) การส่งเสริมการลงทุนใน
เทคโนโลยแีละนวตักรรมสร้างสรรคคุ์ณคา่และมูลคา่สินคา้ เพื+อยกระดบัประเทศ เขา้สู่ “ประเทศไทย 4.0”  จะช่วยให้
บรรยากาศการลงทุนโดยรวมปรับตวัดีขึ.น  

 
ความเสี+ยงหลกัในปี 2560 ยงัคงมาจากเศรษฐกิจจีนที+ชะลอตวัลงมากกวา่ที+คาด  เนื+องจากรัฐบาลจีนให้ความสาํคญักบั
การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจมากกวา่การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ราคาสินคา้โภคภณัฑย์งัมีแนวโนม้
ลดลงอยูใ่นระดบัตํ+าและกดดนัการฟื. นตวัของการส่งออกของไทย ภาระหนี.ครัวเรือนซึ+งสูงกวา่ร้อยละ 80 ของ GDP ที+
ยงักดดนัการบริโภคภาคเอกชน สาํหรับการลงทุนภาครัฐในการพฒันาโครงสร้างพื.นฐานดา้นคมนาคมขนส่งทั.งทาง
บก ทางนํ. า ทางอากาศและทางราง การขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร การขยายสนามบินสุวรรณภูมิ เพื+อ
เชื+อมโยงโครงข่ายระหวา่งประเทศไทยและประเทศเพื+อนบา้นยงัคงล่าชา้ แต่เป็นปัจจยัสาํคญัที+จะช่วยสนบัสนุนการ
ฟื. นตวัของเศรษฐกิจไทยในระยะตอ่ไป สาํหรับปัจจบัเสี+ยงที+ตอ้งติดตามดา้นการฟื. นตวัของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบนัยงั
ไม่เพียงพอที+จะขบัเคลื+อนใหมี้มูลคา่การคา้โลกใหข้ยายตวัไดดี้ ความกงัวลจากความไม่ชดัเจนของนโยบายกีดกนัทาง
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การคา้ของสหรัฐ จะเป็นปัจจยักดดนัการคา้โลกในระยะต่อไป การที+องักฤษออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป 
(Brexit) เกิดกระแสวิตกวา่สมาชิกอียูประเทศอื+นอาจจดัการลงประชามติบา้ง เป็นการทา้ทายอนาคตของความเป็น
อนัหนึ+ งอนัเดียวกนัของสหภาพยุโรปที+ก่อตั.งมากว่า 60 ปี การเลือกตั.งหลายประเทศในแถบยุโรป เช่น ฝรั+งเศส 
เยอรมนั อิตาลี ที+อาจมีการเปลี+ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจที+ฟื. นตวัแขง็แกร่งของสหรัฐฯ การปรับตวัดีขึ.นของตลาดแรงงาน ประกอบกบัอตัราเงินเฟ้อที+เร่งตวัขึ.น ทาํให้
ธนาคารกลางสหรัฐฯ แสดงจุดยนืชดัเจนจะปรับขึ.นอตัราดอกเบี.ยนโยบายเร็วขึ.น ส่งผลต่อภาวะการเงินโลกตึงตวั ทิศ
ทางการดาํเนินนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยงัมีความไม่แน่นอนสูง แรงกระตุน้ทางการคลงัทั.งดา้นมาตรการลดภาษี
และการลงทุนโครงสร้างพื.นฐานมีแนวโนม้เพิ+มขึ.นภายใตรั้ฐบาลชุดใหม่ ซึ+ งอาจช่วยให้ประเทศคู่คา้สามารถส่งออก
ไปสหรัฐฯ ไดม้ากขึ.น แต่การเปลี+ยนแปลงของนโยบายการคา้การลงทุนและท่าทีต่อขอ้ตกลงทางการคา้ของสหรัฐฯ 
อาจนาํไปสู่การยา้ยฐานการผลิตกลบัสู่สหรัฐฯ ซึ+งกระทบตอ่การส่งออกของเอเชีย 
ธุรกิจประกนัวนิาศภยัในปี 2560 คาดวา่เบี.ยประกนัภยัมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 2 ใกลเ้คียง กบัปี 2559 โครงการ
ประกนัภยัขา้วนาปีไดรั้บความไวว้างใจจากเกษตรกรเพิ+มมากขึ.น  ในการนาํระบบประกนัภยัเขา้มาบริหารความเสี+ยง
ภยัธรรมชาติ  ตลาดรถยนตใ์หม่มีโอกาสกลบัมาขยายตวัเลก็นอ้ย เป็นผลจากรถยนตน์ั+งขนาดเลก็เครื+องยนตไ์ม่เกิน 
1,500 ซีซี จาํนวน 1.1 ลา้นคนัที+ซื.อในช่วงโครงการรถยนตค์นัแรกครบ 5 ปี จะพน้กาํหนดหา้มซื.อขายตั.งแตก่ลางปี 
2560 เป็นตน้ไป ซึ+งมีผลใหผู้บ้ริโภคบางส่วนตดัสินใจเปลี+ยนรถใหม่ ภายใตภ้าวะเศรษฐกิจที+มีแนวโนม้ขยายตวัไดดี้
ขึ.นกอปรกบัอตัราดอกเบี.ยที+คาดวา่จะทรงตวัในระดบัตํ+า ตลาดรถปิกอพัและรถบรรทุกมีแนวโนม้เติบโตตามการ
ลงทุนภาครัฐในระบบการคมนาคมขนส่ง การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัชายแดน รวมถึงการเปิดเสรีทางการ
คา้ภายใตก้รอบ AEC จะเป็นอีกแรงหนุนหนึ+งที+สาํคญั ทาํใหธุ้รกิจที+เกี+ยวขอ้งกบัภาคการขนส่งมีการขยบัขยายเพิ+มขึ.น 
แนวโนม้ตลาดรถจกัรยานยนตปี์ 2560 จะไม่เติบโต เนื+องจากขอ้จาํกดัเรื+องจาํนวนประชากรและสดัส่วนการเป็น
เจา้ของรถที+มากขึ.น สาํหรับอตัราเบี.ยประกนัความเสี+ยงภยัทรัพยสิ์นมีแนวโนม้ลดลงจากปีที+ผา่นมา เนื+องจากบริษทั
รับประกนัภยัตอ่ปรับลดอตัราเบี.ยประกนัภยัตอ่ความเสี+ยงภยัธรรมชาติลง โดยไม่มีเหตุการณ์ภยัธรรมชาติร้ายแรง 
นอกจากนี.หากรัฐบาลตดัสินใจนาํระบบประกนัภยัสุขภาพมาใชบ้ริหารจดัการการรักษาพยาบาลแทนสวสัดิการคา่
รักษาพยาบาลขา้ราชการซึ+งเป็นวงเงินสูงถึง 60,000 ลา้นบาท ก็จะทาํใหธุ้รกิจประกนัวนิาศภยัเติบโตสูงมากมากกวา่
ร้อยละ 15 

 
3 .  โครงสร้างรายได้  

บริษทัเป็นบริษทัประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภยั โดยมีรายไดห้ลกัมาจากเบี.ยประกนัภยั  เมื+อบริษทัไดรั้บเบี.ย
ประกนัภยัแลว้ เบี.ยประกนัภยัส่วนหนึ+งบริษทัจะนาํไปทาํการประกนัภยัตอ่ และอีกส่วนหนึ+งบริษทัจะรับเสี+ยงภยัไวเ้อง   
สาํหรับในส่วนที+บริษทัรับเสี+ยงภยัไวน้ั.น เมื+อหกัคา่ใชจ่้ายแลว้  บริษทัจะนาํ ไปลงทุนตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั
อนุญาต และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  เกี+ยวกบัการลงทุนประกอบ
ธุรกิจอื+นของบริษทัประกนัวนิาศภยั  เพื+อแสวงหารายไดอี้กส่วนหนึ+ง 
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                รายไดข้องบริษทัในรอบ 3 ปีที+ผา่นมาเป็นดงันี.  
 ปี 2557 % ปี 2558 % ปี 2559 % 
รายไดจ้ากเบี.ยประกนัภยัรับสุทธิ 2,471.11 92.7 2,527.88 96.2 2,705.36 95.0 
รายไดจ้ากการลงทุน 181.31 6.8 85.44 3.3 121.22 4.3 
รายไดอื้+น 13.86 0.5 13.72 0.5 20.56 0.7 
รวมรายได ้ 2,666.28 100% 2,627.04 100% 2,847.14 100% 

 
 
                 การประกอบธุรกิจของแตล่ะสายผลิตภณัฑ ์            
              
                             ( 1 )  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
                                      บริการหลกัของบริษทัมี  4 ประเภทคือ 
                       1. การประกนัภยัรถยนต ์
                             1.1   การประกนัภาคบงัคบั   (Compulsory Insurance) 

             1.2   การประกนัภาคสมคัรใจ   (Voluntary Insurance)  โดยแบ่งการประกนัภยัในกลุ่มนี เป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 
ประเภท 1, ประเภท 2, ประเภท 3, ประเภท 4  และประเภท 5  ซึ+งมีความคุม้ครองที+แตกตา่งกนั 

                       2. การประกนัอคัคีภยัคือ      การทาํสญัญารับเสี+ยงภยัโดยบริษทัตกลงจะชดใชค้า่สินไหมทดแทนแก่ 
ผูเ้อาประกนัในกรณีที+ทรัพยสิ์นที+เอาประกนั    ไดเ้กิดความเสียหายอนัเนื+องมาจากเพลิงไหม ้หรือฟ้าผา่ หรือการระเบิดของ
แก๊สที+ใชป้ระกอบการอุปโภคบริโภคอาจขยายความคุม้ครองไปถึงเปียกนํ. า   ระเบิด   จราจล   นดัหยดุงาน  ลูกเห็บ  นํ. าท่วม 
แผน่ดินไหว ลมพาย ุภยัอากาศยาน เป็นตน้ 
       3.  การประกนัภยัทางทะเลและขนส่งคือ    การทาํสญัญารับเสี+ยงภยัโดยบริษทัตกลงชดใชค้า่สินไหมทดแทนแก่ผูเ้อา
ประกนัในกรณีที+ทรัพยสิ์นที+เอาประกนัไดเ้กิดความเสียหายอนัเนื+องมาจากการขนส่ง 
       4.  การประกนัภยัเบ็ดเตลด็    ซึ+งประกอบดว้ยการประกนัวนิาศภยัอีกมากมายหลายประเภท   เช่น  การประกนั
อุบติัเหตุส่วนบุคคล, การประกนัอุบติัเหตุเดินทาง,  การประกนัสุขภาพ, การประกนัภยัชดเชยรายได,้ การประกนัภยัโรค
ร้ายแรง, การประกนัการเสี+ยงภยัระหวา่ง  ก่อสร้าง, การประกนัโจรกรรม, การประกนัภยัสุขภาพ และ การประกนัภยั
อุบติัเหตุและ  สุขภาพเดินทางตา่งประเทศ  เป็นตน้  

                               ( 2 )  ตลาดและภาวะการแขง่ขนั 
(ก)     นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ ์และบริการที+สาํคญั กลยทุธ์ในการแขง่ขนัการใหบ้ริการที+ 

รวดเร็ว,    สะดวกพร้อมกบัสร้างความประทบัใจใหก้บัผูเ้อาประกนั และประชาสมัพนัธ์ใหรู้้จกับริษทัมากขึ.น และใช้
เทคโนโลยกีารสื+อสารทนัสมยั ทุกรูปแบบ   และฝึกอบรมใหพ้นกังานมีคุณภาพตลอดเวลา 

 
                               จุดเด่น 
                               -   เป็นบริษทัที+ดาํเนินการดา้นการประกนัภยัรถยนตม์ายาวนานเกือบจะที+สุดในบรรดาบริษทัประกนัภยัใน 
                                   ปัจจุบนั   ซึ+งทาํใหมี้ประสบการณ์ในการใหบ้ริการแก่ผูเ้อาประกนัภยั  และผูเ้กี+ยวขอ้ง พร้อมกบัมีฐานขอ้มูล 
                                   ในการกาํหนดการรับประกนัภยัที+คอ่นขา้งสมบูรณ์ 
                               -  ฐานลูกคา้ที+ทาํประกนัอยา่งยาวนานกบับริษทั   
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                               -  มีวฒันธรรมของบริษทัที+เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้   และผูเ้กี+ยวขอ้งเป็นอยา่งดีซึ+งทาํใหลู้กคา้และ  
                                  ผูเ้กี+ยวขอ้งประทบัใจกบัการใหบ้ริการของบริษทั 
                               -  บริษทัมีฐานลูกคา้ที+คอ่นขา้งจะมีการกระจายความเสี+ยงที+ดี    กอปรกบัเงินกองทุนของบริษทัที+คอ่นขา้งมาก  
                                  ทาํใหบ้ริษทัมีความสามารถในการที+จะรับเสี+ยงภยัไวเ้องไดค้อ่นขา้งสูง 
 
                               จุดดอ้ย 
                               - งานของทางบริษทัเป็นงานที+มาจากการตลาดโดยตรง  ไม่มีงานที+ไดรั้บจากความสมัพนัธ์  ของการถือหุน้  
                                  ( CAPTIVE  BUSINESS ) 
 
 
 
                                   

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัท 
เนื+องจากงานประกนัภยัที+เป็นงานดา้นอุตสาหกรรมใหญ่ๆ นั.น  ส่วนใหญจ่ะเป็นการประกนัภยักบับริษทั

ประกนัภยัที+มีความสมัพนัธ์กนัในรูปของการลงทุน    ดงันั.นจากโครงสร้างของบริษทั  ทางบริษทัมีเป้าหมายในการที+จะทาํ
การตลาดในกลุ่มลูกคา้รายยอ่ย    หรือขนาดกลางซึ+งจะมีความอิสระในการเลือกบริษทัประกนัภยัคอ่นขา้งสูง         ทาํให้
จุดเด่นในการใหบ้ริการและการพฒันา   ผลิตภณัฑที์+เหมาะกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค สามารถมีอิทธิพลตอ่การ
ตดัสินใจไดสู้ง          
     

        (ข)    ภาวะการแขง่ขนั   
                                               ตลาดรวมเบี.ยประกนัวนิาศภยัปี  2559    มีมูลคา่  212,000  ลา้นบาท    เติบโตจากปี  2558  

ร้อยละ 1.3   ธุรกิจประกนัวนิาศภยัไดรั้บผลกระทบจากราคาสินคา้เกษตรที+ตกตํ+า   เช่น  ขา้ว  ยางพารา ส่งผลตอ่กาํลงัซื.อ
ของผูบ้ริโภค      นาํไปสู่การแขง่ขนัที+รุนแรงเพื+อใหไ้ดม้าซึ+งส่วนแบ่งตลาด   ทั.งการแขง่ขนัลดราคาเบี.ยประกนัภยั หรือการ
ใหค้า่ตอบแทนสูงๆ เพื+อกระตุน้ใหต้วัแทนและนายหนา้ขายประกนัภยัเพิ+มขึ.น พร้อมการรักษาอตัราส่วนการตอ่อายใุหมี้
ระดบัไม่ตํ+ากวา่ 70% ทั.งประกนัภยัรถยนตแ์ละประกนัภยัทรัพยสิ์น ซึ+งไดรั้บการตอบรับจากบริษทัรับประกนัภยัตอ่
ตา่งประเทศวา่มีความพร้อมรับประกนัภยัตอ่แลว้    มีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ   เพื+อตอบโจทย ์ลูกคา้ทั.งระดบัองคก์ร
และลูกคา้รายยอ่ย   โดยขายผา่นช่องทางการจดัจาํหน่ายที+หลากหลายเพื+อเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหไ้ดม้ากที+สุด   เช่น  
ตวัแทน  นายหนา้   ธนาคาร (Bancassurance)   สถาบนัการเงิน   ขายผา่นโทรศพัท ์(Telemarketing)  ร้านสะดวกซื.อและ
ช่องทางออนไลน์ ตลอดจนมีการนาํเทคโนโลยมีาพฒันาการใหบ้ริการสินไหมผา่นแอปพลิเคชั+นบนสมาร์ทโฟน    
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             ตารางเบี)ยประกนัภัยรับของการประกนัวนิาศภัยทั)งระบบโดยตรงแยกตามประเภทของการประกนัภัย   
       

    เบี)ยประกนัรับโดยตรง (Direct Premium) 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ลาํดบั ประเภทการประกนัภัย 

Class of Business 

ปี (Year) 2556 2557 2558 2559 

รายการ (Sub Class) 

1. รถยนต ์(Motor) 1.1 สมคัรใจ (Voluntary) 103,560 102,515 104,111 105,464 
  1.2 บงัคบั (Compulsory) 14,881 15,388 16,294 16,535 
   รวม (Total) 118,441 117,903 120,405 122,000 
2. อคัคีภยั (Fire) 2. อคัคีภยั (Fire) 11,814 11,058 10,484 10,700 
3. เบ็ดเตลด็ (Misc.) 3. เบ็ดเตลด็ (Misc.) 67,519 70,991 72,970 74,011 
4. ทะเล (Marine) 4. ทะเล (Marine) 5,302 5,293 5,338 5,288 
5. รวมทั.งสิ.น (Grand Total)   203,077 205,247 209,197 212,000 

 
   ( 3 )  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
          (ก)   แหล่งที+มาของเงินทุน 

ธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีรายไดห้ลกัจากเบี.ยประกนัภยั  กรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นผลิตภณัฑข์องบริษทั ซึ+งกระทาํผา่น
ตวักลางได ้3 วธีิดงันี. : - 

                                         1.   การจาํหน่ายผา่น    ตวัแทนประกนัวนิาศภยัในพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั    มาตรา 4 
                                               ไดใ้หค้าํจาํกดัความไวว้า่   “ตวัแทนประกนัวนิาศภยั  หมายความวา่  ผูซึ้+ งบริษทัมอบหมาย 
                                               ใหท้าํการชกัชวนใหบุ้คคลทาํสญัญาประกนัภยักบับริษทั” 
                                          2.   การจาํหน่ายผา่น   นายหนา้ประกนัภยัในพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั  มาตรา 4   ไดใ้ห ้
                                                คาํจาํกดัความไวว้า่  “นายหนา้ประกนัวนิาศภยัหมายความวา่ ผูซึ้+ งชี. ช่องหรือจดัการใหบุ้คคล 
                                                ทาํสญัญาประกนัภยักบับริษทั โดยหวงับาํเหน็จเนื+องจากการนั.น” 
                                             3.   การจาํหน่ายตรงโดยอาศยัพนกังานของบริษทั 
                                     (ข)   ความสามารถในการดาํรงอตัราส่วนตามประเภทธุรกิจ 
                                             บริษทัไดด้าํรงเงินกองทุนไม่ตํ+ากวา่  30 ลา้นบาท    โดยพิจารณาอตัราส่วนความเพียงพอของ       
                                             เงินกองทุน   ซึ+งคาํนวณจากเงินกองทุนของบริษทัที+มีอยู ่  หารดว้ยจาํนวนเงินกองทุนที+บริษทั 
                                             ตอ้งดาํรงไว ้ไม่ตํ+ากวา่ร้อยละหนึ+งร้อยสี+สิบ โดย  ณ   วนัที+ 31 ธนัวาคม 2559   บริษทัไดมี้เงิน 
                                             กองทุนตามราคาบญัชีคิดเป็น  1,104,576,756.01 บาท 
                                     (ค)   สภาพคลอ่ง 
                                             การบริหารสภาพคล่องสาํหรับเบี.ยประกนัภยัรับของบริษทัตอ่คา่สินไหมทดแทน  
                                             ไดมี้สดัส่วนที+เหมาะสม   โดยในปี 2559   อตัราส่วนคา่สินไหมและคา่ใชจ่้ายในการจดัการ 
                                             สินไหมทดแทนตอ่รายไดจ้ากการรับประกนัภยั คิดเป็นร้อยละ 61.34  ซึ+งเพิ+มขึ.นจากปี 2558 
                                             คิดเป็นร้อยละ 1.40 
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        4. ปัจจยัความเสี�ยง 
        ปัจจยัความเสี+ยงของธุรกิจประกนัภยั สามารถแบ่งออกไดด้งันี.   

1. ความเสี+ยงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) 
หมายถึง    การกาํหนดนโยบายภาพรวม   ระดบักลุ่มธุรกิจ  (Business Portfolio)   ประเภทของผลิตภณัฑ ์อุตสาหกรรม เขต
ภูมิศาสตร์ รวมถึงแผนการดาํเนินงาน ซึ+งเป็นการเพิ+มความเสี+ยงของบริษทั เช่น เนน้การเติบโตดา้นปริมาณหรือส่วนแบ่ง
ตลาด มากกวา่มูลคา่ผลกาํไร     เพิ+มยอดขายดว้ยการแขง่ขนัตดัราคาเบี.ยประกนัภยัทั.งการรับประกนัภยัที+มีความเสี+ยงสูง
และตํ+า   การขายผลิตภณัฑที์+มีความเสี+ยงสูงแตก่าํไรนอ้ย เพื+อรักษาลูกคา้พนัธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงปัจจยัเสี+ยงที+มี
ผลกระทบทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถบรรลุเป้าหมายธุรกิจที+กาํหนดไว ้

2. ความเสี+ยงดา้นการปฏิบติัการ (Operational Risk) 
หมายถึง ความเสี+ยงที+เกิดขึ.นที+หนา้งาน การปฏิบติังาน ซึ+งมีสาเหตจุาก 

• บุคลากร (People Risk)  เช่น การขาดความรู้ ความชาํนาญ การสั+งสมประสบการณ์ความรับผิดชอบตอ่หนา้ที+  ประมาท
เลินเล่อ จาํนวนบุคลากรที+ไม่เพียงพอ ทาํใหค้วามผิดพลาด (Human Error)   การทุจริต (Fraud)   ของพนกังาน   รวมถึงการ
เรียกร้องคา่สินไหมทดแทนดว้ยเหตุอนัเทจ็จากลูกคา้และคูค่า้  เช่น อูซ่่อมรถ, โรงพยาบาล เป็นตน้    บริษทัไดมี้การกาํหนด
นโยบายภาพรวมตลอดจนแผนการดาํเนินงานตา่ง ๆ  โดยคาํนึงถึงปัจจยัความเสี+ยงตา่ง ๆ   ที+อาจส่งผลกระทบตอ่ผลการ
ดาํเนินงานของบริษทั    เช่น ความเสี+ยงจากสภาวะ เศรษฐกิจที+ผนัผวน และความเสี+ยงที+เกิดจากกฏระเบียบที+เปลี+ยนแปลง 
นอกจากนั.นบริษทัไดมี้การ   ทบทวนวเิคราะห์เพื+อปรับปรุงนโยบายภาพรวม     ตลอดจนแผนการดาํเนินงานอยา่ง
สมํ+าเสมอแผนการรับพนกังานใหม่เพื+อใหท้นัตอ่การขยายบริษทัไดมี้การจดัการความเสี+ยงโดย  การจดัอบรมพนกังานอยา่ง
สมํ+าเสมอ, แผนการรับพนกังานใหม่ เพื+อใหท้นัตอ่การขยายงาน รวมทั.งการจดัตั.งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื+อ
ตรวจสอบใหก้ารปฏิบติังานของทุกฝ่ายเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง  โปร่งใส 

• กระบวนการปฏิบติังาน  (Process Risk)      เช่น   ความบกพร่องของระบบงาน กระบวนการปฏิบติังาน
ภายในที+ไม่รัดกมุ  การจดัโครงสร้างระบบการควบคุมระหวา่งหน่วยงาน  การแบ่งแยกหนา้ที+ระหวา่งผู ้
พิจารณาอนุมติัและผูจ่้าย การระบุวงเงินตามอาํนาจอนุมติั บริษทัไดมี้การพฒันาวธีิการปฏิบติังานและมีการ
ปรับปรุงคูมื่อการทาํงานอยา่งสมํ+าเสมอ   เพื+อใหก้ารทาํงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

• Technology Risk เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพ ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ล่าชา้ หรือถูกโจรกรรม  โดย
บริษทัดาํเนินการลงทุนใน Hardware และ Software ที+ทนัสมยั กาํหนดใหมี้กระบวนการรักษาความ
ปลอดภยั การจาํกดัการเขา้ถึงขอ้มูล เฉพาะผูมี้อาํนาจหรือผูไ้ดรั้บการอนุมติัเท่านั.น  

3. ความเสี+ยงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  
หมายถึง ความเสี+ยงที+เกิดจากการที+ไม่สามารถจดัหากระแสเงินสดไดเ้พียงพอที+จะชาํระหนี. สินและภาระผกูพนั 

•   ประเมินสถานะการเงิน ก่อนการแตง่ตั.งเป็นตวัแทนและ Broker 

•   จดัเก็บเบี.ยประกนัภยัรถยนตต์ามหลกัเกณฑ ์Cash Before Cover  

•   สร้างระบบติดตามเก็บเบี.ยที+เกินกาํหนดชาํระจากตวัแทนและ Broker   
4. ความเสี+ยงดา้นการประกนัภยั (Insurance Risk) 

หมายถึง    ความเสี+ยงตอ่ความสูญเสียทางการเงิน จากการรับประกนัภยัและหนี. สิน   (Underwriting and Liability Risk) ที+
เป็นผลจากการคดัเลือกและการใหค้วามเห็นชอบประเภทความเสี+ยงที+จะรับประกนัภยั อตัราส่วนระหวา่งการรับความเสี+ยง
ภยัไวเ้อง และการโอนความเสี+ยง  (Risk Transfer)  รวมถึงดูแลกระบวนการจดัการสินไหมของบริษทัใหรั้ดกมุ และมีระบบ 
ถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริงของความเสียหายที+เกิดขึ.น 
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• บริษทัมีการบริหารความเสี+ยงอยา่งเป็นระบบ โดยเริ+มตั.งแตก่ารรับประกนัภยั กาํหนดเงื+อนไขการรับ
ประกนัภยั อตัราเบี.ยประกนัภยัที+เหมาะสมกบัความเสี+ยง 

• บริษทัจดัใหมี้การโอนความเสี+ยงภยั  (Risk Transfer)    ใหแ้ก่บริษทัรับประกนัภยัตอ่ที+มีฐานะมั+นคง  
ทั.งในประเทศและตา่งประเทศ  

• บริษทัมีระบบจ่ายคา่สินไหมทดแทนที+ถูกตอ้งตามความคุม้ครองและรวดเร็ว    บริหารใหมี้อตัราคา่สินไหม
ทดแทน (Loss Ratio)  ของประกนัภยัแตล่ะประเภทใหอ้ยูใ่นอตัราตํ+า    

5. ความเสี+ยงดา้นตลาด (Market Risk) 
หมายถึง ความผนัผวนหรือการขึ.นลงของผลตอบแทนสินทรัพยที์+ลงทุน ซึ+งเป็นผลจากความผนัผวนของ 
อตัราดอกเบี.ย ราคาตราสารทุน กระแสเงินทุน (Fund Flow) จากตา่งประเทศ  เป็นตน้  

• มุ่งสร้างผลตอบแทนการลงทุนที+มั+นคงในระยะยาว ใหสู้งกวา่อตัราเงินเฟ้อ 

• การจดัสดัส่วนการลงทุน (Asset Allocation) นโยบายการลงทุนของบริษทัเป็นการลงทุนแบบผสมผสาน
เพื+อกระจายความเสี+ยง   จะใหน้ํ. าหนกักบัการลงทุนตามเกณฑข์องสาํนกังาน  คปภ.  

ที+เนน้การลงทุนอยา่งระมดัระวงัและปลอดภยั บริษทัวางกรอบการแบ่งเงินลงทุนไปยงัสินทรัพย ์(Asset Class) ประเภท
ตา่งๆ  พิจารณาภาวะที+นกัลงทุนกลา้รับความเสี+ยง (Risk on)  และ กลวัความเสี+ยง (Risk off)  ประกอบการตดัสินใจ  โดย
เลือกกระจายการลงทุนในสินทรัพยที์+มีความเสี+ยงตํ+า คือ พนัธบตัรรัฐบาล ตราสารหนี.  ตราสารทุน ของบริษทัที+มีความ
มั+นคงสูง สร้างรายไดแ้ละกาํไรคอ่นขา้งสมํ+าเสมอ ไม่ผนัผวนมากนกั มีสภาพคล่องและจ่ายเงินปันผลสูง ซึ+งจะช่วยสร้าง
ผลตอบแทนในระดบัสูง  

• วธีิการบริหารจดัการเงินลงทุน ปรับแผนการลงทุนเพื+อใหส้อดคลอ้งและทนัตอ่สถานการณ์ตลาดทุนทั+วโลก
ที+มีความเชื+อมโยงกนัมากขึ.น แนวโนม้เงินเฟ้อและดอกเบี.ยอยูใ่นช่วงขาขึ.น ใชโ้อกาสที+ตลาดผนัผวนเพิ+ม
ผลตอบแทนที+ดีกวา่ตลาด ทาํการบริหารเชิงรุก (Active Management) มากขึ.น ทาํการปรับสดัส่วนการลงทุน
ระยะสั.น  (Tactical Asset Allocation)   ที+เนน้การปรับพอร์ตการลงทุน โดยปรับนํ. าหนกัลงทุนระหวา่ง
สินทรัพย ์และการเลือกตราสารที+ลงทุน (Security Selection) ภายในสินทรัพยที์+ไปลงทุน เพื+อรองรับ
แนวโนม้เศรษฐกิจการเงินที+เปลี+ยนแปลงในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือเมื+อมีเหตุการณ์สาํคญัๆ  (Event Risk)  
และการปรับสดัส่วนระยะกลาง  (Dynamic Asset Allocation) เพื+อสะทอ้นมุมมอง 1-3 ปี โดยปรับพอร์ตให้
สอดรับกบัวฎัจกัรเศรษฐกิจที+เปลี+ยนแปลงไป เช่นในช่วงเศรษฐกิจฟื. นตวัและเงินเฟ้อไม่เป็นปัญหา จะเพิ+ม
นํ. าหนกัลงทุนในหุน้ 

6. ความเสี+ยงดา้นเครดิต (Credit Risk) 
หมายถึง ความเสี+ยงที+เกิดจากคูส่ญัญา (Counter Party) โดยเฉพาะฐานะการเงินที+ดอ้ยลงของคูส่ญัญา การผิดนดัชาํระหนี.  
(Default Risk)  เช่น  ผูรั้บประกนัภยัตอ่ (Reinsurer),  นายหนา้,  ลูกหนี. ,  ผูค้ ํ.าประกนั,  ลูกคา้ทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติัตาม
ภาระที+ตกลงไวก้บับริษทั อาจส่งผลกระทบตอ่รายได ้ผลประกอบการของบริษทัไดก้าํหนดการจดัอนัดบัความน่าเชื+อถือใน
การคดัเลือกผูรั้บประกนัภยัตอ่และการลงทุน    ตามเกณฑที์+สาํนกังาน คปภ. กาํหนด  บริษทัไดมี้ระบบตรวจสอบและ
ติดตามการชาํระหนี. คูส่ญัญาอยา่งสมํ+าเสมอ 
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5.โครงสร้างการถือหุ้นการจดัการ  
ผูถื้อหุน้   :    

                       กลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ ่10 อนัดบั  ขอ้มูล ณ วนัที+ 22 เมษายน 2559 
ผูถื้อหุน้ จาํนวนผูถื้อหุน้ สดัส่วน (%) 
1.    บริษทั ตั.งใจมั+น จาํกดั 69,570,840 22.96 
2.    บริษทั เอม็.เอ.อินเตอร์เนชั+นแนล จาํกดั 68,384,280 22.57 
3.    นางจีราภรณ์  บูรณะสมบติั 18,239,400 6.02 
4.    BARCLAYS BANK PLC, SINGAPORE 15,096,000 4.98 
5.    บริษทั เจน พนัธ์ พร็อพเพอร์ตี.  จาํกดั 15,082,648 4.98 
6.    นางสาวเจนจิรา  อศัวะธนกลุ 12,600,000 4.16 
7.    นายเทพพนัธ์  อศัวะธนกลุ 12,600,000 4.16 
8.    นางสาวรจนา ธีราวทิยางกรู 9,620,000 3.12 
9.    นายจีรพนัธ์  อศัวะธนกลุ 8,781,128 2.90 
10.  นายจีรพฒัน์  อศัวะธนกลุ 5,954,400 1.97 

  
        ( 3 )  นโยบายการจ่ายปันผล 
                 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ 40% ของกาํไรหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

  โครงสร้างการจดัการ 
  รายชื+อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 

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

                และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน* 
3.   นางพิไล   เปี+ ยมพงศส์านต ์         กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

         และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน* 
4.   นางปราณี  ภาษีผล            กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน* 
5.   นางสุภาภรณ์  บุรพกศุลศรี        กรรมการอิสระ * 
6.   นายจีรพนัธ์  อศัวะธนกลุ         กรรมการผูอ้าํนวยการ และ กรรมการลงทุน 
7.   นายถวลัย ์ วริานนท ์                        กรรมการที+ปรึกษากรรมการผูอ้าํนวยการ 

         และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
8.   นางสุเทพี  อศัวะธนกลุ         กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการและกรรมการสรรหาและพิจารณา 

                                                                                     คา่ตอบแทน 
9.   นางสุณีย ์ ธีราวทิยางกรู              กรรมการและเลขานุการบริษทั 

 
*  บริษทักาํหนดคาํนิยามกรรมการอิสระไวเ้ท่ากบัขอ้กาํหนดขั.นตํ+าของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั   หลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระถือหุน้ไม่เกิน 1%  ของจาํนวนหุน้ที+มีสิทธิออก
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เสียงทั.งหมดของบริษทั    ไม่เป็นกรรมการบริหาร   ลูกจา้ง พนกังาน ที+ปรึกษา    ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือคู่
สมรสของผูบ้ริหาร  ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ มีความเป็นอิสระในการทาํหนา้ที+บริษทัไดก้าํหนดนโยบายหา้มกรรมการ 
ที+ปรึกษา ผูบ้ริหาร พนกังานพนกังานที+ล่วงรู้ถึงผลประกอบการของบริษทัไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม    และบุคคลที+
เกี+ยวขอ้งซื.อขายหุน้ของบริษทัในช่วงเวลา  60 วนัก่อนประกาศงบการเงินตอ่สาธารณะชนและกาํหนดให ้กรรมการ ที+
ปรึกษา ผูบ้ริหาร และ พนกังานตั.งแตร่ะดบั ผูจ้ดัการฝ่ายขึ.นไป ที+ทาํการซื.อ  หรือ ขายหุน้ของบริษทัจะตอ้งแจง้ให ้แผนก
กฎหมายกฎระเบียบทราบถึงการซื.อขายนั.น  ภายในวนัถดัไปนบัจากที+ไดมี้การซื.อขายนั.น  เพื+อรายงานการซื.อขายตอ่
สาํนกังาน กลต.ตอ่ไป หรือดาํเนินการรายงานดว้ยตนเอง ภายใน 3 วนัทาํการนบัจากวนัที+ไดม้า หรือจาํหน่ายไปในหุน้นั.น
และจะมีการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร   และผูส้อบบญัชีให ้ที+ประชุมคณะกรรมการ
ทราบทุกครั. งบริษทัไม่มีกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบริษทัสอบบญัชี
ภายนอกที+บริษทัใชบ้ริการอยูใ่นช่วง 2 ปีที+ผา่นมา 

 
คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการที+มีความรู้ความเชี+ยวชาญ  ทกัษะที+หลากหลายเป็นประโยชน์ตอ่

บริษทั สามารถอุทิศเวลาและความพยายามใหก้บัการเป็นกรรมการบริษทั  ไดอ้ยา่งเตม็ที+   โดยบริษทั    ไดก้าํหนด
คุณสมบติัเบื.องตน้ของคณะกรรมการไวด้งันี.   
ขอ้ที+  1  ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่  7  คน  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ+งหนึ+งของจาํนวนกรรมการ 

              ทั.งหมดตอ้งมีถิ+นที+อยูใ่นราชอาณาจกัร 
ขอ้ที+  2   ใหที้+ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั.งกรรมการ   ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัตอ่ไปนี.    

  
                 (1)    ผูถื้อหุน้คนหนี+งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ+งหุน้ตอ่เสียงหนึ+ง  
                 (2)    ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที+มีอยูท่ ั.งหมดตาม (1)  เลือกตั.งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ 
                          ก็ ได ้แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
                 (3)    บุคคลซึ+งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั.งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที+จะ 
                          พึงมีหรือจะพึงเลือกตั.งในครั. งนั.น    ในกรณีที+บุคคลซึ+งไดรั้บการเลือกตั.งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน 
                          จาํนวนกรรมการที+จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั.งในครั. งนั.น  ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี.ขาด 
   ขอ้ที+  3  ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั. ง  ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง  1 ใน 3  เป็นอตัราส่วน  ถา้จาํนวนกรรมการ 
                ที+จะแบ่งออกใหต้รงเป็น  3   ส่วนไม่ได ้  ก็ใหอ้อกจาํนวนที+ใกลเ้คียงที+สุด  กบั 1 ใน 3   กรรมการที+จะตอ้งออกจาก 
                ตาํแหน่ง ในปีแรก และปีที+ 2 ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั.น ใหจ้บัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการ 
                ที+อยูใ่นตาํแหน่งนานที+สุดนั.น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
   ขอ้ที+  4   นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมื+อ 

                                     (1)  ตาย 
                                     (2)  ลาออก 
                                     (3)  ขาดคุณสมบติั หรือลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
                                     (4)  ที+ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
                                     (5)  ศาลมีคาํสั+งใหอ้อก 
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   ขอ้ที+  5   กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ื+นใบลาออกตอ่บริษทั การลาออกมีผลนบัแตว่นัที+ใบลาออกไปถึงบริษทั 
     ขอ้ที+  6   ในกรณีที+ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุผลอื+น  นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคล 
  ใดบุคคลหนึ+ง   ซึ+งมีคุณสมบติัตามที+กฎหมายกาํหนด เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป      
                เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน   บุคคลซึ+งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการ 
                ไดเ้พียงเท่าวาระ ที+ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที+ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ+ง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนน 
                เสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการที+ยงัเหลืออยู ่
    ขอ้ที+  7   ที+ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่ 

นอ้ยกวา่ 3  ใน 4    ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ+งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง    และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึ+งหนึ+งของ
จาํนวนหุน้ที+ถือโดยผูถื้อหุน้ที+มาประชุม  และมีสิทธิออกเสียง                         

   ขอ้ที+  8     กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้
 ขอ้ที+  9     ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ+งเป็นประธานกรรมการ   ในกรณีที+คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
 จะเลือกกรรมการคนหนึ+ง  หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้    รองประธานกรรมการมีหนา้ที+ตามขอ้บงัคบัใน 
กิจการซึ+งประธานกรรมการมอบหมาย 
ขอ้ที+ 10    ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ+งหนึ+งของจาํนวนกรรมการทั.งหมด จึงจะ
เป็นองคป์ระชุม ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยูใ่นที+ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที+ได ้     ถา้มีรองประธาน
กรรมการให ้ รองประธานกรรมการเป็นประธาน     ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบติัหนา้ที+ไดใ้ห้
กรรมการซึ+ง  มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ+งเป็นประธานในที+ประชุม  การวนิิจฉยัชี.ขาดของที+ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก   
กรรมการคนหนึ+งมีเสียงหนึ+งในการลงคะแนน  เวน้แตก่รรมการซึ+งมีส่วนไดเ้สียในเรื+องใด  ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื+องนั.น   ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที+ประชุมออกเสียงเพิ+มขึ.นอีกเสียงหนึ+งเป็นเสียงชี.ขาด 
ขอ้ที+ 11   ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ  หรือกรรมการผูซึ้+ งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดั
ประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม  เวน้แตใ่นกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพื+อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอื+นและกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั.นก็ได ้          
ขอ้ที+ 12   กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ที+ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย   วตัถุประสงค ์  และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติที+ประชุม
ผูถื้อหุน้    
ขอ้ที+ 13   หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการ  เขา้เป็นหุน้ส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุน้ในนิติบุคคลอื+น ที+มีสภาพอยา่งเดียวกนั   
และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษทั     เวน้แตจ่ะแจง้ใหที้+ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนที+จะมีมติแตง่ตั.ง 
ขอ้ที+ 14   กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้  หากมีส่วนไดเ้สียในสญัญาที+บริษทัทาํขึ.นหรือถือหุน้ หรือหุน้กู้
เพิ+มขึ.นหรือลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ 

    ขอ้ที+ 15   ใหค้ณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนตอ่ครั. ง 
               
       อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณากาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี เพื+อใหฝ่้ายบริหารนาํไปปฏิบติั ซึ+งรวมถึงการทบทวนประเมินผลการ
ปฏิบติัเพื+อนาํมาพิจารณาปรับปรุงใหเ้หมาะสม และรายงานไวใ้นรายงานประจาํปี 

2. พิจารณาความเหมาะสม ใหค้าํแนะนาํ และอนุมติัวสิยัทศัน์ กลยทุธ์ ตลอดจนเป้าหมายการดาํเนินงานของบริษทั  ที+นาํเสนอ
โดยฝ่ายบริหาร รวมถึงการติดตามประเมินผลความสาํเร็จของการดาํเนินงาน 
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        3.     ดูแลใหบ้ริษทั  มีระบบบริหารความเสี+ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบที+เหมาะสม 
        4.     ดูแลใหมี้กระบวนการสรรหา และแผนการสืบทอดตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั  ที+มี 
                ประสิทธิผล คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ตง่ตั.งกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ ่เป็นหวัหนา้คณะผูบ้ริหารระดบัสูง เพื+อ 
                รับผิดชอบในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริษทั  
        5.     ดูแลใหมี้แนวทางปฏิบติัเกี+ยวกบัจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  ขอ้พึงปฏิบติัที+ดีของกรรมการและพนกังาน  
                รวมถึงการสื+อสารใหผู้เ้กี+ยวขอ้งไดท้ราบ 
        6.     พิจารณาความเหมาะสมในการแตง่ตั.งและกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที+ของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
        7.     พิจารณามอบอาํนาจอยา่งเหมาะสมใหแ้ก่กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ ่เพื+อใหส้ามารถดาํเนินงานธุรกิจปกติไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
        8.     จดัทาํรายงานอธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั  ในการจดัทาํรายงานทางการเงินไวใ้นรายงานประจาํปี 
        9.      พิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั  กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ ่รวมทั.งกาํกบัดูแลใหมี้ 
                 กระบวนการที+มีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูง 
      10.      ดาํเนินการอื+นๆ เพื+อใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติของที+ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั    
 
               คณะกรรมการชุดย่อย 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ  
      คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน 3 ท่าน กาํหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั. ง 

โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี.                    
                      1.   ดร.พิศิษฐ  เศรษฐวงศ ์                                      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                      2.   นางพิไล  เปี+ ยมพงศส์านต ์                                กรรมการตรวจสอบ 
                      3.   นางปราณี  ภาษีผล                                            กรรมการตรวจสอบ 
                      4.   นางสาวสิรินทร์   นนัทวรเศรษฐ                       เลขานุการ 
 

อาํนาจ หนา้ที+ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที+ตามที+ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัดงัตอ่ไปนี.  
1.  สอบทานใหบ้ริษทัฯ  มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง  และเพียงพอ  มีระบบการควบคุมภายใน (Internal  Control)  
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal  Audit) ใหเ้หมาะสม มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงกระบวนการอื+นที+
เกี+ยวขอ้งกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอร์รัปชั+น   
2.  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตั.ง  โยกยา้ย  
เลิกจา้ง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
3. สอบทานการบริหารความเสี+ยงตามกรอบการบริหารความเสี+ยงของบริษทั วา่มีการบริหารความเสี+ยงอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ซึ+งจะส่งผลใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั ทั.งในเชิงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน 
4. สอบทานใหบ้ริษทัฯ  ปฏิบติัหนา้ที+ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์  
หรือกฎหมายที+เกี+ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
5. พิจารณาคดัเลือก  เสนอแตง่ตั.งบุคคลซึ+งมีความเป็นอิสระ  เพื+อทาํหนา้ที+เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  และเสนอ
คา่ตอบแทน ของบุคคลดงักล่าว  รวมทั.งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย  อยา่งนอ้ยปี
ละ  1  ครั. ง 
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6. พิจารณารายการที+เกี+ยวโยงกนั  หรือรายการที+อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้กาํหนด   ของตลาดหลกัทรัพย ์ ทั.งนี. เพื+อใหม้ั+นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล  และเป็นประโยชน์สูงสุดตอ่บริษทัฯ 
7. สอบทานการปฏิบติัตามนโยบายตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+น และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 
8. จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  
ซึ+งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี.  

 (ก)   ความเห็นเกี+ยวกบัความถูกตอ้ง  ครบถว้น  เป็นที+เชื+อถือไดข้องรายงานทาง การเงินของบริษทัฯ 
 (ข)   ความเห็นเกี+ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
 (ค)   ความเห็นเกี+ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์       
                        หรือกฎหมายที+เกี+ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
                (ง)    ความเห็นเกี+ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
                (จ)    ความเห็นเกี+ยวกบัรายการที+อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
                (ฉ)   จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 
                (ช)   ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที+คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ที+ตามกฎบตัร (Charter) 
                (ซ)   รายการอื+นที+เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั+วไปควรทราบ  ภายใตข้อบเขตหนา้ที+และความรับผิดชอบที+ไดรั้บ                       
                         มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  
 

คณะกรรมการจดัตั.งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ.นเป็นหน่วยงานหนึ+งภายในบริษทั โดยมีผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ  
(นางสาวสิรินทร์  นนัทวรเศรษฐ) เป็นผูรั้บผดิชอบ 
ประวติัผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ นางสาวสิรินทร์ นนัทวรเศรษฐ  
ประวติัการศึกษา บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA)  
ประสบการณ์ในการทาํงาน 5 ปียอ้นหลงั 
2555-2559 ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ  บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน ์
2555-2559 กรรมการ บริษทั บีเอสเอ การบญัชี จาํกดั 
2555-2559 กรรมการ บริษทั อะบาคสั บิสซิเนส จาํกดั  

 
การพิจารณาแตง่ตั.ง โยกยา้ย  เลิกจา้ง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นอาํนาจหนา้ที+ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการ
อิสระ 2 ท่าน และ กรรมการบริหาร 2 ท่าน มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี กาํหนดใหมี้การประชุมเป็นแบบเฉพาะกิจเมื+อมี
ความจาํเป็น แตต่อ้งไม่นอ้ยกวา่ 1 ครั. งตอ่ปี โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี.   
1.นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2.นางพิไล เปี+ ยมพงศส์านต ์  กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3.นายถวลัย ์วริานนท ์  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
4.นางสุเทพี อศัวะธนกลุ  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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ขอบเขตหนา้ที+และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
เพื+อใหก้ารปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี 
คณะกรรมการบริษทัจึงกาํหนดขอบเขตหนา้ที+ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทนดงันี.  
1 ดา้นการสรรหา 
1.1 กาํหนดวธีิการสรรหาบุคคลเพื+อดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะขององคก์ร เช่น พิจารณากรรมการเดิม
เพื+อเสนอให ้ดาํรงตาํแหน่งตอ่ เปิดรับการเสนอชื+อจากผูถื้อหุน้ การใชบ้ริษทัภายนอกใหช่้วยสรรหา การพิจารณาบุคคลจาก
ทาํเนียบกรรมการอาชีพ หรือ การใหก้รรมการแตล่ะคนเสนอชื+อบุคคลที+เหมาะสม เป็นตน้ 
1.2 ดาํเนินการพิจารณารายชื+อบุคคลที+ไดรั้บการเสนอชื+อและคดัเลือกบุคคลที+มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณสมบติัที+
กาํหนดไว ้ 
1.3 ตรวจสอบใหร้อบคอบวา่ บุคคลที+จะถูกเสนอชื+อนั.นมีคุณสมบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการ 
1.4 ดาํเนินการทาบทามบุคคลที+มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณสมบติัที+กาํหนดไว ้เพื+อจะไดม้ั+นใจวา่บุคคลดงักล่าวมี
ความยนิดีจะมารับตาํแหน่งกรรมการของบริษทั หากไดรั้บการแตง่ตั.งจากผูถื้อหุน้ 
1.5 เสนอชื+อใหค้ณะกรรมการเพื+อพิจารณาและบรรจุชื+อในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ เพื+อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตั.งตอ่ไป  
1.6 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน อาจไดรั้บมอบหมายใหพิ้จารณาสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง โดยเฉพาะ
กรรมการผูอ้าํนวยการ ก็ได ้ 

 
2 ดา้นการพิจารณาคา่ตอบแทน 
2.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนที+ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
2.2 พิจารณาขอ้มูลการจ่ายคา่ตอบแทนของบริษทัอื+นที+อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกบับริษทั 
2.3 กาํหนดหลกัเกณฑใ์หมี้ความเหมาะสมเพื+อใหเ้กิดผลงานตามที+คาดหวงั ใหมี้ความเป็นธรรมและเป็น การตอบแทน
บุคคลที+ช่วยใหง้านของบริษทัประสบผลสาํเร็จ 
2.4 ทบทวนรูปแบบการจ่ายคา่ตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจาํนวนเงินและสดัส่วนการจ่ายคา่ตอบแทนของแตล่ะ
รูปแบบใหมี้ความเหมาะสม ทั.งนี.  หลกัการสาํคญัในการพิจารณารูปแบบคา่ตอบแทนแตล่ะประเภท ไดแ้ก่  
       2.4.1 คา่ตอบแทนประจาํ (Retainer Fee) เช่น คา่ตอบแทนรายเดือน คา่ตอบแทนรายปี เป็นตน้  
       ควรคาํนึงถึงปัจจยั 3 ประการ คือ  

(1) แนวปฏิบติัที+บริษทัในอตุสาหกรรมเดียวกนัใชอ้ยู ่ 
(2) ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษทั  
(3) ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ หรือ กรรมการผูอ้าํนวยการที+บริษทั
ตอ้งการ 

       2.4.2 คา่ตอบแทนตามผลการดาํเนินงานของบริษทั (Incentive) ควรเชื+อมโยงกบัมูลคา่ที+บริษทัสร้างใหก้บัผูถื้อหุน้  
       เช่นผลกาํไรของบริษทัหรือเงินปันผลที+จ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
       2.4.3 คา่เบี.ยประชุม (Attendance Fee) ควรพิจารณาใหอ้ยูใ่นระดบัที+เหมาะสม เพื+อจูงใจใหก้รรมการปฏิบติัหนา้ที+โดย 
       การเขา้ประชุมอยา่งสมํ+าเสมอ 

        2.5 พิจารณาใหก้ารจ่ายคา่ตอบแทนเป็นไปตามเกณฑที์+หน่วยงานทางการกาํหนดหรือขอ้แนะนาํที+เกี+ยวขอ้ง 
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3. คณะกรรมการลงทุน 
       คณะกรรมการลงทุน ประกอบไปดว้ย กรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการบริหาร 1 ท่าน มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี  
       โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี.  

1. นายชลอ เฟื+ องอารมย ์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน 
2. นางปราณี ภาษีผล  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน 
3. นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ   กรรมการผูอ้าํนวยการและกรรมการลงทุน 
คณะกรรมการลงทุน มีอาํนาจหนา้ที+ดงัตอ่ไปนี.  

1.) จดัทาํกรอบนโยบายการลงทุน เพื+อขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
2.) พิจารณาอนุมติัแผนการลงทุนของบริษทัที+สอดคลอ้งกบักรอบนโยบายการลงทุน และ นโยบายการบริหารความ
เสี+ยงรวม 
3.) กาํกบัดูแลการลงทุนของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี+ยงรวมระเบียบ
วธีิปฏิบติัเกี+ยวกบัการลงทุน และขอ้กาํหนดของกฎหมายที+เกี+ยวขอ้ง 
4.) กาํกบัดูแลในเรื+องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที+เกี+ยวกบัธุรกรรมการ
ลงทุนของบริษทัฯ 
5.) กาํกบัดูแล ระบบงาน บุคลากร และขอ้มูลที+ใชป้ระกอบการลงทุนของบริษทัใหมี้ความเพียงพอตอ่การดาํเนินงาน 
6.) บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที+ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
7.) รายงานผลการลงทุนใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งสมํ+าเสมอ  
 

           4. คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี+ยง 
คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี+ยง ประกอบดว้ยกรรมการ และผูบ้ริหาร  ไม่นอ้ยกวา่ 5 ท่าน มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 
3 ปี  โดยกาํหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั. ง คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี+ยงมีหนา้ที+และความ
รับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี.  

1. กาํหนดนโยบายการบริหารจดัการความเสี+ยงเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทั ซึ+งตอ้งครอบคลุมความเสี+ยงที+สาํคญั  
เช่น ความเสี+ยงดา้นกลยทุธ์ ความเสี+ยงดา้นการรับประกนัภยั ความเสี+ยงดา้นสภาพคล่อง ความเสี+ยงดา้นปฏิบติัการ 
ความเสี+ยงดา้นตลาด ความเสี+ยงดา้นเครดิต ความเสี+ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ และความเสี+ยง
อื+นๆ ที+มีผลกระทบตอ่การดาํเนินกิจการ 

2. ประเมินความเพียงพอของกลยทุธ์การบริหารจดัการความเสี+ยง รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร 
    จดัการ ความเสี+ยง 

3. รายงานผลความคืบหนา้การบริหารจดัการความเสี+ยงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั. ง  
ยกเวน้มีความเสี+ยงที+มีนยัสาํคญัใหร้ายงานตอ่คณะกรรมการบริษทั 

4. กาํหนดนโยบายการบริหารความตอ่เนื+องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) และจดัทาํแผนรองรับการ 
    ดาํเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื+อง (Business Continuity Plan) 
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี+ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุมและเลขานุการของบริษทั 
การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ / สกลุ  -อายุ  /ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั)ง 
นายชลอ เฟื+ องอารมย ์อาย ุ79 ปี   
กรรมการอิสระ    แตง่ตั.งเมื+อวนัที+  5 เมษายน 2555 
ประธานกรรมการ     แตง่ตั.งเมื+อวนัที+  8 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั 
ประธานคณะกรรมการลงทุน  แตง่ตั.งเมื+อวนัที+ 12 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบนั 

คุณวุฒิทางการศึกษา  ประวตัอิบรม / 
-  ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัฟิลลิปส์ สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยเซาเทอร์น อิลินอยส์ สหรัฐอเมริา  
- ปริญญาโทสงัคมศาสตร์ )บริหาร (มหาวทิยาลยัเบอร์มิงแฮม  องักฤษ  

- ปริญญาบตัร วปอ .หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที+ 27 
-  หลกัสูตร Director Certificate Program (IOD) รุ่นที+ 18 และหลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการ 

การอบรมในปี 2559  - ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
ไม่มีหุน้ในบริษทั  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่มี 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559)  
พ.ศ. 2555 ถึง 2558 ดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน์ ,ประกนัภยั  
พ.ศ. 2555 ถึง 2557 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรีประกนัชีวติ , ธุรกิจประกนัชีวติ 
พ.ศ. 2551 ถึง 2555 ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ บมจ. โปรเฟสชั+นแนลเวสต ์เทคโนโลย ี(1999), ธุรกิจ
บริการเฉพาะกิจ เฟสชั+นแนล เวสต ์ เทคโนโลยี )1999(  
 
 

การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  

บริษัทจดทะเบียน -  ไม่มี 
กจิการอื�นๆ  
-  กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงั 
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ชื�อ / สกลุ  -อายุ  /ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั)ง 
นายมงคล เปาอินทร์  อาย ุ  87 ปี 
กรรมการอิสระ  แตง่ตั.งเมื+อวนัที+    2 มิถุนายน 2542 - 17 ตุลาคม 2559 
กรรมการตรวจสอบ แตง่ตั.งเมื+อวนัที+ 23 กมุภาพนัธ์ 2552 – 2555 
รองประธานกรรมการ แตง่ตั.งเมื+อวนัที+  5 เมษายน 2555 – 17 ตุลาคม 2559 

คุณวุฒิทางการศึกษา  ประวตัอิบรม / 
-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

-  เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา  
การอบรมในปี 2559  - ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 

0.21 % (ตนเอง 0.21 % / บุตรที+ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ - %) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559)  
พ.ศ. 2553  ถึง 2557 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บมจ. แกรนดค์าแนลแลนด,์ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
พ.ศ. 2544  ถึง 2557 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหาร บริษทั เจริญกฤษณ์เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั, 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
พ.ศ. 2544  ถึง 2559 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  บริษทั เบ็ล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั,อสงัหาริมทรัพย ์
การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  

บริษัทจาํกดั 
- กรรมการ บริษทั เบ็ล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั ,ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  

 
 
 
 

ชื�อ / สกลุ  -อายุ  /ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั)ง 
นางพิไล เปี+ ยมพงศส์านต ์ อาย ุ 80 ปี 
กรรมการอิสระ  แตง่ตั.งเมื+อวนัที+    2 มิถุนายน 2542 
กรรมการตรวจสอบ แตง่ตั.งเมื+อวนัที+ 23 กมุภาพนัธ์ 2552 – ปัจจุบนั 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แตง่ตั.งเมื+อวนัที+ 11 สิงหาคม 2559 – ปัจจุบนั 

คุณวุฒิทางการศึกษา  ประวตัอิบรม / 
-  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

             -  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต CPA Thailand (CPA. No 2336) 
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             -  Certified Internal Auditor กิตติมศกัดิ�  จาก Institute of Internal Auditors (CIA No.30861) 

             - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)   (IOD) 

   การอบรมในปี 2559  - ไม่มี 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 

ไม่มีหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ (2559 ธันวาคม 31 ข้อมูล ณ วนัที�) ปี ย้อนหลงั 5 
พ.ศ. 2547 ถึง 2556 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ  บมจ.เมโทรสตาร์พร็อพเพอร์ตี. , ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
พ.ศ. 2542 ถึง 2559 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ฝาจีบ,ธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2542 ถึง 2559 ดาํรงตาํแหน่ง ประธานบริษทั ออดิตแอนดแ์มเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั, 
ธุรกิจสาํนกังานบญัชี 
การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  

บริษัทจดทะเบียน 
-  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ฝาจีบ , ธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรม 
บริษัทจาํกดั 
ประธานบริษทั ออดิตแอนดแ์มเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั ,ธุรกิจสาํนกังานบญัชี  (อาชีพหลกั) 
 
 

 
 

ชื�อ / สกลุ -อายุ  /ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั)ง 
 นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์  อายุ  72 ปี  

กรรมการอิสระ   แตง่ตั.งเมื+อวนัที+  28 ตุลาคม 2548 
กรรมการตรวจสอบ  แตง่ตั.งเมื+อวนัที+ 5 เมษายน 2555 – 2558 
ประธานกรรมการตรวจสอบ แตง่ตั.งเมื+อวนัที+  8 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แตง่ตั.งเมื+อวนัที+ 11 สิงหาคม 2559 – ปัจจุบนั 

คุณวุฒิทางการศึกษา  ประวตัอิบรม / 
 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริกา 
 หลกัสูตรDirector Accreditation Program (DAP)  (IOD) 
 

   การอบรมในปี 2559  - ไม่มี 
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 

ไม่มีหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ (2559 ธันวาคม 31 ข้อมูล ณ วนัที�) ปี ย้อนหลงั 5 

                     พ.ศ. 2555 – 2557  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน์ ,ธุรกิจประกนัภยั 

การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
      -    ไม่มี 

 
 
 

ชื�อ / สกลุ -อายุ  /ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั)ง 
นางปราณี ภาษีผล  อาย ุ 67 ปี 
กรรมการอิสระ   แตง่ตั.งเมื+อวนัที+  8 เมษายน 2558 
กรรมการตรวจสอบ  แตง่ตั.งเมื+อวนัที+ 8 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั 
คณะกรรมการลงทุน  แตง่ตั.งเมื+อวนัที+ 12 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบนั 

คุณวุฒิทางการศึกษา  ประวตัอิบรม / 
- บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชนประจาํปีการศึกษา 2546 - 2547 

- ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน รุ่นที+ 9 - มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และสาํนกังานกฤษฎีกา 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชยรุ่์นที+ 2 -  สถาบนัวทิยาการการคา้   มหาวทิยาลยั

หอการคา้ไทย 

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

- ประกาศนียบตัร Chang Management จาก Ripa International ประเทศองักฤษ 

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

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

  - หลกัสูตร DCP รุ่น 10/2001    (IOD) 

- Advance Audit Committee Programs 

การอบรมในปี 2559 

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

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

 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ (2559 ธันวาคม 31 ข้อมูล ณ วนัที�) ปี ย้อนหลงั 5 
พ.ศ. 2557 ถึง 2559 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
    กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา  บมจ.ดุสิตธานี ,การท่องเที+ยวและสนัทนาการ 

               พ.ศ. 2558 ถึง 2559 ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา 
คา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค,ธุรกิจพลงังาน ซีไอ อีเลคตริค,ธุรกิจพลงังาน  
ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง  คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนตา่งดา้ว กระทรวงพาณิชย ์  
            กรรมการตรวจสอบศูนยศิ์ลปาชีพเพื+อการส่งออก   

           กรรมการกองทุนประกนัชีวติ  ,กองทุนประกนัชีวติ    
           ที+ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมและควบคุมคุณภาพงานผูส้อบบญัชี  /   
           คณะกรรมการบริหารการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี  /   
           คณะกรรมการทดสอบการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี  สภาวชิาชีพนกับญัชีฯ  

                                          กรรมการผูท้รงคุณวฒิุสาขาการเงินและการบญัชี  -สาํนกังาน ก.พ    .   
 
การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
บริษทัจดทะเบียน 
-  กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา  บมจ .ดุสิตธานี  
ธุรกิจการท่องเที+ยวและสนัทนาการ 

-  ประธานกรรมการตรวจสอบ   กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ 
    บมจ  .เอสซีไอ อีเลคตริค  ,ธุรกิจพลงังาน  บริษทัจาํกดั  
กิจการอื+นๆ  
-  คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนตา่งดา้ว กระทรวงพาณิชย ์  
            - กรรมการตรวจสอบศูนยศิ์ลปาชีพเพื+อการส่งออก  

- กรรมการกองทุนประกนัชีวติ  ,กองทุนประกนัชีวติ   
- ที+ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมและควบคุมคุณภาพงานผูส้อบบญัชี  /คณะกรรมการบริหารการ 
   ปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี /คณะกรรมการทดสอบการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี สภาวชิาชีพนกับญัชีฯ  
-  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุสาขาการเงินและการบญัชี-สาํนกังาน ก.พ.     
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ชื�อ / สกลุ -อายุ  /ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั)ง 
นางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี  อาย ุ 63  ปี 
กรรมการอิสระ แตง่ตั.งเมื+อวนัที+ 14 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบนั 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
Certified Public Accountant (CPA), หมายเลข 2800 
หลกัสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที+ 7 สถาบนัพระปกเกลา้ 
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที+172/2013 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที+ 87/2011 
หลกัสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที+13/2011 
วทิยาลยัการทพัอากาศ รุ่นที+ 35 (วทอ.35) กองทพัอากาศ 
หลกัสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที+ 4 สภาวชิาชีพบญัชี 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง รุ่นที+ 2 สถาบนัวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง 
หลกัสูตร Strategic Airport Development ประเทศเยอรมนี 
หลกัสูตร Airport Management Commercial ประเทศสิงคโปร์ 
 

การอบรมในปี 2559 
หลกัสูตร Advance Audit Committee (AACP23/2016) IOD 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 

ไม่มีหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ (2559 ธันวาคม 31 ข้อมูล ณ วนัที�) ปี ย้อนหลงั 5 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,   กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
      บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) ,ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
2558 – 2558 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ   บริษทั ชีวาทยั จาํกดั,ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
2551 – 2556 รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญส่ายงานแผนงานและการเงิน (CFO)  

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)    , ธุรกิจสนามบิน 
2551 – 2555 กรรมการ บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาํกดั, ธุรกิจโรงแรม 
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การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
บริษทัจดทะเบียน  
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,   กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) , ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 
บริษทัจาํกดั  

- ไม่มี 
กิจการอื+น 

- ไม่มี 
 
 
 

ชื�อ / สกลุ -อายุ  /ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั)ง 
นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  อาย ุ  57 ปี 
กรรมการ    แตง่ตั.งเมื+อวนัที+ 12 พฤษภาคม 2529 – ปัจจุบนั 
คณะกรรมการลงทุน แตง่ตั.งเมื+อวนัที+   12 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบนั 

คุณวุฒิทางการศึกษา  ประวตัอิบรม / 
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บณัฑิต    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโทการบญัชี     University Of Texas At Austin, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาบตัร วปอ. หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที+ 56 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง รุ่นที+ 1  สถาบนัวทิยาการประกนัภยั 

  ระดบัสูง 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุ่นที+ 8  สถาบนัวทิยาการการคา้     

 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD) 

การอบรมในปี 2559 

หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน )วตท (.รุ่นที+ 22  
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 

2.89 % (ตนเอง 2.89 % / บุตรที+ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 0 %) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

สามี  นางสุเทพี อศัวะธนกลุ  กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
นอ้งเขย   นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู  กรรมการและเลขานุการบริษทั 
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ประสบการณ์ทาํงานในระยะ (2559 ธันวาคม 31 ข้อมูล ณ วนัที�) ย้อนหลงั ปี 5 
พ.ศ. 2529 ถึง 2559 ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการผูอ้าํนวยการ บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน์ ,ธุรกิจประกนัภยั 
พ.ศ. 2557 ถึง 2558 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บมจ.ไทยรีประกนัชีวติ , ธุรกิจประกนัชีวติ 
พ.ศ.2559 ถึง 2559 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา 
คา่ตอบแทน บมจ.วจิิตรภณัฑ ์ปาลม์ออยล ์, ธุรกิจการเกษตร 
พ.ศ. 2535 ถึง 2559 ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ, กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
บมจ.ไทยรับประกนัภยัตอ่ , ธุรกิจประกนัภยั 
 พ.ศ. 2543 ถึง 2559 ดาํรงตาํแหน่ง รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน  
บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั, ธุรกิจประกนัภยั 
 พ.ศ. 2553 ถึง 2559 ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ บจ.ที.ไอ.ไอ.(สถาบนัประกนัภยัไทย) , ธุรกิจประกนัภยั 
 พ.ศ.2552 ถึง 2556 ดาํรงตาํแหน่ง นายกสมาคม สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 
 พ.ศ.2556 ถึง 2559 ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ  สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 
 พ.ศ.2556 ถึง 2559 ดาํรงตาํแหน่ง ประธานสภาธุรกิจประกนัภยัไทย 
 พ.ศ.2556 ถึง 2559 ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการเหรัญญิก หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
 
การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  

บริษัทจดทะเบียน 
-  กรรมการ  ,กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  บมจ.ไทยรับประกนัภยัตอ่ ,ธุรกิจประกนัภยั  
-  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  

   บมจ. วจิิตรภณัฑ ์ปาลม์ออยล ์, ธุรกิจการเกษตร 

บริษัทจาํกดั 

-  รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 

ธุรกิจประกนัภยั 

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

-  กรรมการ  สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย  
-  กรรมการ  สภาธุรกิจประกนัภยัไทย  

กรรมการเหรัญญิก หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
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ชื�อ / สกลุ -อายุ  /ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั)ง 
นายถวลัย ์วริานนท ์ อาย ุ 68  ปี 
กรรมการที+ปรึกษากรรมการผูอ้าํนวยการ   แตง่ตั.งเมื+อวนัที+ 29 เมษายน 2530 – ปัจจุบนั 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แตง่ตั.งเมื+อวนัที+ 11 สิงหาคม 2559  - ปัจจุบนั 

คุณวุฒิทางการศึกษา  ประวตัอิบรม / 
นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD) 

การอบรมในปี 2559 

 ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 

0.006 % (ตนเอง 0.006 % / บุตรที+ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 0% ) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ (2559 ธันวาคม 31 ข้อมูล ณ วนัที�) ปี ย้อนหลงั 5 

พ.ศ. 2543 ถึง 2557 ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน ์
พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการที+ปรึกษากรรมการผูอ้าํนวยการ บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน ์

 
การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
ไม่มี 
 
 
 
ชื�อ / สกลุ -อายุ  /ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั)ง 

นางสุเทพี อศัวะธนกลุ   อาย ุ  56 ปี 
กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ แตง่ตั.งเมื+อวนัที+ 18 มิถุนายน 2529 – ปัจจุบนั 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แตง่ตั.งเมื+อวนัที+ 11 สิงหาคม 2559  - ปัจจุบนั 

คุณวุฒิทางการศึกษา  ประวตัอิบรม / 
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บณัฑิต    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ     Tarleton State University สหรัฐอเมริกา 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง รุ่นที+ 2 สถาบนัวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) (IOD) 
การอบรมในปี 2559    ไม่มี 
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 

1.56 % (ตนเอง 1.56 % / บุตรที+ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 0% ) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ภรรยา นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  กรรมการผูอ้าํนวยการ 
 นอ้งสาว นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู  กรรมการและเลขานุการบริษทั 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ  31 ข้อมูล ณ วนัที�) ปี ย้อนหลงั 5ธันวาคม (2559 
พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน   
บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน)  

การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
ไม่มี 
 
 
ชื�อ / สกลุ -อายุ  /ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั)ง 

นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู อาย ุ64 ปี 
กรรมการ แตง่ตั.งเมื+อวนัที+ 18 มิถุนายน 2529 – ปัจจุบนั 
เลขานุการบริษทั  แตง่ตั.งเมื+อวนัที+   14 สิงหาคม 2551 – ปัจจุบนั 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
              ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
            ประกาศนียบตัรหลกัสูตรDirector Accreditation Program (DAP) (IOD) 
การอบรมในปี 2559 
 ไม่มี 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 

0.006 % (ตนเอง 0.006 % / บุตรที+ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ0%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

พี+สาว  นางสุเทพี อศัวะธนกลุ  กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
พี+ภรรยา  นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ กรรมการผูอ้าํนวยการ  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ (2559 ธันวาคม 31 ข้อมูล ณ วนัที�) ปี ย้อนหลงั 5 
พ.ศ. 2551 ถึง 2554  ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลประโยชน์   

การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
ไม่มี 
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หน้าที�ของเลขานุการบริษัท 
1.จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี.  
   ก.ทะเบียนกรรมการ 
   ข.หนงัสือนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั 
   ค.หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
2.เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที+รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย
ตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการนบัแตว่นัที+
บริษทัไดรั้บรายงานนั.น 
3.ดาํเนินการอื+นๆตามที+คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 
 

   เลขานุการบริษัท     
                  การแตง่ตั.งเลขานุการบริษทัฯ ขึ.นอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการคดัเลือกบุคคลที+มีคุณสมบติัเหมาะสมที+จะ 

  ทาํหนา้ที+ดงักล่าว โดยที+ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ครั. งที+ 3/2551   เมื+อวนัที+  13 สิงหาคม 2551  ไดมี้มติแตง่ตั.ง  นางสุณีย ์ 
  ธีราวทิยางกรู ใหด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั โดยใหมี้ผลตั.งแตว่นัที+ 14 สิงหาคม 2551 เป็นตน้ไป จนกระทั+งปัจจุบนั 

        นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู อาย ุ64 ปี  สดัส่วนการถือครองหุน้ 0.006% 
        กรรมการ แตง่ตั.งเมื+อวนัที+ 18 มิถุนายน 2529 – ปัจจุบนั 
        เลขานุการบริษทั  แตง่ตั.งเมื+อวนัที+   14 สิงหาคม 2551 – ปัจจุบนั 
        ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร – พี+สาว นางสุเทพี อศัวะธนกลุ   
                                                                                                                   พี+ภรรยา นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ 
  คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัอบรม  
               ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
                  ประกาศนียบตัรหลกัสูตรDirector Accreditation Program (DAP) (IOD) 
      ประสบการณ์ทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี 
       2555-2559  กรรมการและเลขานุการบริษทั,ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลประโยชน์   
 
                คณะกรรมการบริษทั  กาํหนดใหเ้ลขานุการบริษทั  รับผดิชอบงาน ดงันี.  
  1. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี.  
   1.1. ทะเบียนกรรมการ 
   1.2. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั 
            1.3. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
  2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที+รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร พร้อมทั.งจดัทาํสาํเนาส่งใหป้ระธานกรรมการ 
   และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการ นบัจากวนัที+ไดรั้บรายงาน 

     3.  ดาํเนินการอื+นๆ ตามที+คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
 
หวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายกฎระเบียบของบริษทั (Compliance) 
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        นางสาวนนัทวนั อรุณพิริยะกลุ        ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการฝายผลประโยชน ์
        คุณวฒิุทางการศึกษา 
        ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
        ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  
        ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปียอ้นหลงั 
        2555-2559   ผูจ้ดัการฝ่ายผลประโยชน์  บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน์  
 
      หนา้ที+และความรับผิดชอบ 
 1. กาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมาย 
          1.1 เป็นศูนยก์ลางการรวบรวมกฎหมายและกฎเกณฑต์า่งๆ ของหน่วยงานภายนอกที+กาํกบัดูแลธุรกิจประกนัวนิาศภยั 
        อาทิ คปภ. กลต. และ ปปง. 
           1.2 เป็นศูนยก์ารการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายใหแ้ก่ทุกหน่วยงานภายในองคก์รไดท้ราบถึงการเปลี+ยนแปลง 
        กฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ คาํสั+ง ประกาศ ที+ออกใหม่ และจดัทาํสรุปสาระสาํคญัของกฎหมายกฎเกณฑ ์ฯลฯ  
        ที+ออกใหมด่งักล่าว 
          1.3 จดัทาํคูมื่อการปฏิบติัตามกฎหมายเบื.องตน้ในรูปของฐานขอ้มูลกฎหมายและกฎเกณฑท์างการที+สาํคญั ใหข้อ้มูล 
        เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ เพื+อประโยชน์ในการปฏิบติังานและเป็นขอ้มูลอา้งอิงในการปฏิบติังานของหน่วยงานตา่งๆ  
        ภายในองคก์ร 
          1.4 ติดตามใหห้น่วยงานภายในมีการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑต์า่งๆ 
          1.5 เป็นที+ปรึกษา ใหค้าํแนะนาํ ชี.แจง และใหค้วามเห็นเกี+ยวกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์นโยบายระเบียบ หรือประกาศตา่งๆ  
        ที+เกี+ยวกบัธุรกิจประกนัวนิาศภยั 
          1.6  งานในหนา้ที+รับผดิชอบเฉพาะ ไดแ้ก่ การเป็นหน่วยงานกลางในการกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย 
         เกี+ยวกบัป้องกนัและปราบปรามฟอกเงินและการตอ่ดา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย(AML/CFT) 
       1.7 สนบัสนุนงานบริหารความเสี+ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย โดยสนบัสนุนขอ้มูลตา่งๆ ที+ไดจ้ากการติดตาม 
         การปฏิบติังานดา้นกฎหมายของทุกหน่วยงาน รวมถึงร่วมใหข้อ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะแนวทางเกี+ยวกบัการควบคุม 
         ภายในดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายเพื+อนาํไปใชว้เิคราะห์และจดัทาํแผนบริหารความเสี+ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย 
  2. ประสานงานหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในองคก์ร 
                    2.1  ประสานงานเรื+องการขออนุญาตในการดาํเนินการใดๆ ขององคก์รซึ+งจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานภายนอก 
        ที+กาํกบัดูแลก่อน หรือเพื+อขอหารือประเด็นขอ้กฎหมายตา่งๆ เพื+อความชดัเจนในการนาํมาปฏิบติัหนา้ที+ของหน่วยงาน 
        ภายในองคก์รทั.งนี.หน่วยงานภายนอกที+สาํนกักาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายตอ้งติดตอ่ประสานงาน ไดแ้ก่ 
   (1)  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
   (2)  สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 
   (3)  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 
   (4)  หน่วยงานทางการอื+นตามที+คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
                     2.2. เป็นผูป้ระสานงานในนามขององคก์รกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการการประกอบธุรกิจประกนั 
   (คปภ.) หรือหน่วยงานกาํกบัอื+นตามกฎหมาย 
                     2.3. เป็นผูป้ระสานงานในนามขององคก์รกบัสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ตา้นการสนบัสนุน 
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          ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ปปง.) หรือหน่วยงานทางการอื+นใด ในประเด็นดา้น AML/CFT 
                     2.4. ประสานงานกบัหน่วยงานภายในองคก์ร เพื+อใหจ้ดัทาํรายงานตามที+หน่วยงานภายนอกที+กาํกบัดูแลแจง้ขอ หรือตามที+ 
          กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัทาํ 
                     2.5 ใหค้วามรู้ดา้นกฎหมาย จดัทาํขอ้มูลกฎหมายดา้นการประกนัวนิาศภยั หรือกฎหมายอื+นใดที+น่าสนใจและเกี+ยวขอ้ง 
         กบัธุรกรรมหลกัขององคก์ร เพื+อรองรับการอบรมใหแ้ก่บุคลากรภายในองคก์ร 
 
              คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
                     คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารก่อนที+จะนาํเสนอขออนุมติัจากที+ประชุม 

     ผูถื้อหุน้  โดยเกณฑก์าํหนดคา่ตอบแทนจะอยูใ่นระดบัเทียบไดก้บัระดบัที+จ่ายอยูใ่นธุรกิจ เหมาะสมกบัภาระหนา้ 
     ที+ความรับผิดชอบ   รวมทั.งมีการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปีและนาํผลที+ไดม้าใชร่้วมในการกาํหนด 
     คา่ตอบแทนดว้ยคา่ตอบแทนที+เป็นตวัเงิน 

 

 ก.  คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดรั้บคา่ตอบแทนในรูปของเบี.ยประชุมและเงินบาํเหน็จกรรมการ ปี 2559 ดงันี.  

       

หน่วย: 

บาท 

  
ชื+อ ตาํแหน่ง 

จาํนวน
ครั. งที+เขา้
ประชุม 

คา่ตอบแทน 

  
เบี.ย

ประชุม 
คา่

บาํเหน็จ รวม 

1. นายชลอ เฟื+ องอารมย ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 6/6 280,000 430,000 710,000 

2. นายพิศิษฐ  เศรษฐวงศ ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 6/6 180,000 530,000 710,000 

3 นางพิไล เปี+ ยมพงศส์านต ์
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4/6 180,000 370,000 550,000 

4 นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 6/6    210,000 370,000 580,000 

5 นางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี* กรรมการอิสระ 1/6   15,000 - 15,000 

6 นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ กรรมการผูอ้าํนวยการ 6/6   - 210,000 210,000 

7 นางสุเทพี อศัวะธนกลุ กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ 6/6   - 210,000 210,000 

8 นายถวลัย ์ วริานนท ์ กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ 6/6   - 210,000 210,000 

9 นางสุณีย ์ ธีราวทิยางกรู กรรมการและเลขานุการบริษทั 3/6   - 210,000 210,000 

            รวม - 865,000 2,540,000 3,405,000 
ไม่มีคา่ตอบแทนอื+น   *ดาํรงตาํแหน่ง 9 พฤศจิกายน 2559   

                        ข.  ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตั.งแตร่ะดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ.นไปของบริษทัฯ ทั.งหมด 25 ท่าน ไดรั้บคา่ตอบแทน    
                             ในรูปของเงินเดือนและโบนสัในปี 2559   รวมเป็นเงินทั.งสิ.น  55,105,700 บาท 
               บุคลากร 
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                      ในปี 2559 บริษทัฯ มีจาํนวนพนกังานทั.งหมด 559 คน  ผลตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนสั คิดเป็นเงิน 
                       264,415,136 บาท  รวมทั.งเงินสมทบกองทุนสาํรองเลี.ยงชีพ คิดเป็นเงิน 11,389,795 บาท 
 

                     การถือครองหุ้นบริษัท ของ กรรมการ และ ผู้บริหารระดบัสูง ปี 2559 

ชื�อ ตาํแหน่ง มกราคม กรกฎาคม ธันวาคม 

นายชลอ เฟื+ องอารมย ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ - - - 

ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ - - - 

นางพิไล เปี+ ยมพงศส์านต ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ - - - 

นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ - - - 

นางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี กรรมการอิสระ 
  

- 

นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ กรรมการผูอ้าํนวยการ 8,781,128 8,781,128 8,781,128 

นายถวลัย ์วริานนนท ์ กรรมการที+ปรึกษาผูอ้าํนวยการ 18,000 18,000 18,000 

นางสุเทพี อศัวะธนกลุ กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ 4,725,384 4,725,384 4,725,384 

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

นางสาวสิรินทร์ นนัทวรเศรษฐ ที+ปรึกษากรรมการผูอ้าํนวยการ 107,640 107,640 107,640 

นายสุรพงษ ์ธีราวทิยางกรู ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 476,040 476,040 476,040 

นายประพิทย ์ธีระประยติุ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 50,264 50,264 50,264 

นายไกรเลิศ หาญววิฒันกลุ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ - - - 

นายลูเซียส เฮสลิ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ - - - 

นายเทพพนัธ์ อศัวะธนกลุ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 12,600,000 12,600,000 12,600,000 

นายพิมล ฉนัทวรีกรู ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการและประสานงาน - - - 

นายสมกฤษณ์ สุระชีวกฤต ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย - - - 

นางสาวอรอนงค ์โนนจุย้ ผูอ้าํนวยการฝ่ายสาํนกัผูอ้าํนวยการ 623,805 623,805 623,805 
 
 
    6.    การกาํกบัดูแลกจิการ     

             คณะกรรมการบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี เพราะแสดงให้

เห็นถึงการมีระบบบริหารจดัการที+มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซึ+งช่วยสร้างความเชื+อมั+นและความมั+นใจตอ่ผูถื้อหุน้ 

นกัลงทุนผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผูที้+เกี+ยวขอ้งทุกฝ่าย และเป็นเครื+องมือที+จะนาํบริษทั ไปสู่ความมั+นคง บริษทัจึงไดก้าํหนดหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการทีดี+ รวมถึงแนวปฏิบติัโดยมีเนื.อหาสาํคญั ไดแ้ก่ 

                    1.    หมวดสิทธิของผูถื้อหุน้ 



-38- 

 

                           บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัและเคารพสิทธิพื.นฐานของผูถื้อหุน้  โดยสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ทุกราย ทั.งรายใหญแ่ละ

รายยอ่ยสามารถใชสิ้ทธิไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัตามหลกัเกณฑที์+กฎหมายกาํหนด  ไดแ้ก่   การซื.อขายหรือโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งใน

กาํไรของกิจการ การไดรั้บขา่วสารขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ สิทธิในการทราบขอ้มูลเกี+ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิการเขา้

ร่วมประชุมเพื+อใชสิ้ทธิออกเสียง รวมถึงการซกัถาม และส่งคาํถามล่วงหนา้ สิทธิในการแตง่ตั.งถอดถอนกรรมการ และกาํหนด

คา่ตอบแทนคณะกรรมการ รวมถึงสิทธิในการแตง่ตั.งผูส้อบบญัชี กาํหนดคา่สอบบญัชี และเรื+องตา่งๆ ที+มีผลกระทบตอ่บริษทั เช่น

การจดัสรรเงินปันผล  การเพิ+มทุนลดทุน เป็นตน้  โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ที+กฎหมายกาํหนด 

          บริษทัไดส่้งเสริมสิทธิของผูถื้อหุน้ โดย สนบัสนุน และส่งเสริมผูถื้อหุน้ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนั 

ใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้  กาํหนดใหมี้การเปิดเผย ขอ้มูล วนั เวลา สถานที+ และวาระการประชุม โดยมีคาํชี.แจงและเหตผุล

ประกอบในแตล่ะวาระหรือประกอบมติที+ขอตามที+ระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัและวสิามญัผูถื้อหุน้ หรือในเอกสารแนบ

วาระการประชุม  

          บริษทั  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยกาํหนดหลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหนา้ให ้

ชดัเจน และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้บริษทั  ไดจ้ดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. เพื+อใหผู้ถื้อหุน้

สามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้และไดก้าํหนดใหมี้กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะ

ของผูถื้อหุน้ในการประชุมผูถื้อหุน้บริษทัจดัใหมี้การลงมติเป็นแตล่ะรายการในกรณีที+วาระนั.นมีหลายรายการ เช่น วาระการ

แตง่ตั.งกรรมการ  

          บริษทัมีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระที+สาํคญั เช่น การทาํรายการเกี+ยวโยง การทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่าย 

ไปซึ+งสินทรัพย ์เป็นตน้ เพื+อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั ระหวา่งการประชุม  ประธานในที+

ประชุมควรจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั.งคาํถามตอ่ที+ประชุมในเรื+องที+

เกี+ยวขอ้งกบับริษทัได ้

         บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุน้ใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน 

ของแตล่ะวาระในการประชุมสามญัและวสิามญัผูถื้อหุน้ในวนัทาํการถดัไปบน  website ของตลาดหลกัทรัพย ์และบริษทั   

         ในปี 2559    บริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัที+ 8 เมษายน  2559    มีกรรมการ 7 ท่าน   เขา้ร่วมประชุม   

โดยทางบริษทัมอบใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย)  จาํกดั    ซึ+งเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษทัเป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือ

เชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 14 วนั ประธานในที+ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเท่ากนัในการ

ตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทั,  สอบถาม   และแสดงความคิดเห็น  ซึ+งไดล้งบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 
                           2.     หมวดการปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

             บริษทัใหค้วามสาํคญักบัผูถื้อหุน้และส่งเสริมความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ ่ผูถื้อ

หุน้รายยอ่ย ผูถื้อหุน้ตา่งชาติ และ นกัลงทุนสถาบนั โดยบริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัไวด้งันี.  
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            บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอชื+อบุคคลเพื+อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการรวมถึงเสนอเพิ+ม

วาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ในเวลาอนัสมควร  

           บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที+ไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงโดยมอบฉนัทะให้

ผูอื้+นประชุมและออกเสียงลงมติแทน  

                           บริษทักาํหนดใหก้รรมการบริษทัและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเกี+ยวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้กี+ยวขอ้ง เพื+อให ้

คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษทัที+อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพื+อประโยชน์

ของบริษทัโดยรวม ทั.งนี.  กรรมการและผูบ้ริหารที+มีส่วนไดเ้สียกบัธุรกรรมที+ทาํกบับริษทัไม่ควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจทาํ

ธุรกรรมดงักล่าว  

                           บริษทัไดก้าํหนดนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในที+มีผลตอ่การซื.อขายหลกัทรัพย ์เพื+อเป็นมาตรการป้องกนั

กรณีที+กรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายในเพื+อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอื้+นในทางมิชอบ โดยห้ามกรรมการ ที+

ปรึกษา ผูบ้ริหาร พนกังานพนกังานที+ล่วงรู้ถึงผลประกอบการของบริษทัไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และบุคคลที+เกี+ยวขอ้งซื.อขาย

หุน้ของบริษทัในช่วงเวลา 60 วนัก่อนประกาศงบการเงินตอ่สาธารณะชน  ในระหวา่งปีที+ผา่นมากรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติั

ตามนโยบายอยา่งเคร่งครัดไม่ปรากฎวา่มีการซื.อขายหุ้นในช่วงนั.นเลย  รวมทั.งห้ามไม่ให้ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานที+ไดรั้บทราบ

ขอ้มูลภายใน  เปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที+ไม่มีหนา้ที+เกี+ยวขอ้งตามรายละเอียดที+ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหัวขอ้การดูแล

เรื+องการใชข้อ้มูลภายใน 

                      3.     หมวดบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   

               บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัตอ่สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั.งภายในและภายนอก  บริษทัจะไม่กระทาํการใดๆที+เป็นการ

ละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงยดึถือแนวปฎิบติัที+ก่อใหเ้กิดความเสมอภาคตอ่ทุกฝ่าย โดยกาํหนดบทบาทของบริษทัตอ่ผูมี้

ส่วนไดเ้สียดงันี.  

ลูกคา้             บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการใหบ้ริการที+ดี เพื+อใหลู้กคา้มีความพึงพอใจและเชื+อมั+นในการใหบ้ริการของบริษทั  

                          ควบคูไ่ปกบัการพฒันาผลิตภณัฑที์+มีคุณภาพ ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ เพื+อใหลู้กคา้มีความพึงพอใจสูงสุด 

คูค่า้             บริษทัดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ปฏิบติัตอ่คูค่า้ทุกรายดว้ยความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั และปฏิบติั 

                     ตามเงื+อนไขทางการคา้ และสญัญาระหวา่งกนัอยา่งเคร่งครัด บริษทัใหค้วามสาํคญัอยา่งยิ+งในการคดัเลือกคูค่า้ 

                          ที+เหมาะสม โดยตระหนกัถึงความสาํคญัในการมีคูค่า้ที+จริยธรรม ความเป็นมืออาชีพ ควบคูไ่ปกบัการมีชื+อเสียงที+ดี  

ผูถื้อหุน้            บริษทัมุง่มั+นที+จะดาํเนินงานใหมี้ผลประกอบการที+ดี อนัจะนาํไปสู่ผลตอบแทนตอ่ผูถื้อหุน้ เพื+อสร้างความพึง   

                          พอใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

พนกังาน           บริษทัถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรที+มีคา่อยา่งยิ+ง จึงมีการส่งเสริมและใหโ้อกาสพนกังานไดรั้บการพฒันาอยา่ 

                          สมํ+าเสมอ  เพื+อใหมี้ความพร้อมที+จะกา้วไปขา้งหนา้กบับริษทั  และมีนโยบายในการใหผ้ลตอบแทนและ 

                          สวสัดิการที+เหมาะสม และสามารถเทียบเคียงไดก้บัธุรกิจเดียวกนั  

คูแ่ขง่             บริษทัยดึมั+นในการแขง่ขนัทางธุรกิจดว้ยจริยธรรม โดยไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของ 

           คูแ่ขง่โดยวธีิฉอ้ฉล โดยเนน้การปฏิบติัภายใตก้ติกาการแขง่ขนัที+ดี ไม่แสวงหาความลบัทางการคา้ของคูแ่ขง่  
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                          ดว้ยวธีิที+ไมเ่หมาะสม ไม่ทาํลายชื+อเสียงของคูแ่ขง่ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย  

เจา้หนี.               บริษทัยดึมั+นในการปฏิบติัเรื+องการชาํระหนี.ตามกาํหนดเวลาและสญัญาระหวา่งกนัโดยเคร่งครัดโดยจะปฏิบติั 

           ตอ่เจา้หนี. ทุกรายอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม  โดยเฉพาะเรื+องเงื+อนไขการคํ.าประกนั การบริหารเงินทุน  กรณี 

                           ที+ ไมส่ามารถปฏิบติัตามเงื+อนไขที+ตกลงกนัไวไ้ด ้จนเป็นเหตทุาํใหผ้ดินดัชาํระหนี.   บริษทัจะรีบแจง้ใหเ้จา้หนี.  

                           ทราบลว่งหนา้โดยไม่ปกปิดขอ้เท็จจริงเพื+อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นธรรมและ 

                           สมเหตุสมผล รวมถึงการบริหารจดัการเงินทุนใหมี้โครงสร้างที+เหมาะสม เพื+อรักษาความเชื+อมั+นตอ่เจา้หนี.  

ลูกหนี.              บริษทัยดึมั+นในการปฎิบติัตามสญัญาระหวา่งกนัอยา่งเคร่งครัด กรณีที+ลูกหนี. มีเหตุที+ไม่สามารถปฏิบติัตาม  

เงื+อนไขที+ตกลงกนัไวไ้ด ้จนเป็นเหตุใหต้อ้งผดินดัชาํระหนี.  บริษทัจะเขา้เจรจาเพื+อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่ง

เป็นธรรมและสมเหตุสมผล 

สงัคมและ          บริษทัตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคม จึงมุ่งมั+นใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือและเขา้ร่วมกิจกรรม 

สิ+งแวดลอ้ม        ตา่งๆ ที+เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและชุมชนอยา่งสมํ+าเสมอ 

สิทธิมนุษยชน    บริษทัยดึมั+นในหลกัสิทธิมนุษยชน จึงกาํหนดนโยบายเกี+ยวกบัสิทธิมนุษยชน โดยใหพ้นกังานทุกคน มีสิทธิ  

            เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกนัในการปฏิบติังาน ตลอดจนความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน ภายใต ้

           ขอ้บงัคบัการทาํงานของบริษทั และจะใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่พนกังาน เพื+อนาํหลกัสิทธิมนุษยชนไปปรับใช ้  

           ในการปฏิบติังานทรัพยสิ์นทางปัญญา บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายเกี+ยวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา และมีนโยบาย 

           ไมส่นบัสนุนการดาํเนินการที+มีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาทุกประเภท โดยพนกังานทุกคนมี 

           หนา้ที+ตอ้งปกป้องรักษาความลบัอนัเกี+ยวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั ไม่วา่จะเป็น ผลิตภณัฑป์ระกนัภยั 

            ระบบคอมพิวเตอร์ จนถึงคูมื่อการปฏิบติังาน และอื+นๆ ที+พนกังานไดส้ร้างสรรคขึ์.นในระหวา่งการปฏิบติังาน 

            โดยไดรั้บมอบหมายจากบริษทั ในขณะเดียวกนัพนกังานทุกคนตอ้งไม่นาํทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้+นไปใช ้

            โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากเจา้ของผลงาน 

การตอ่ตา้นทุจริต      บริษทัไดก้าํหนดนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบติัเพื+อตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+น ที+ไดรั้บความเห็นชอบจากทุจริต 

คอร์รัปชั+น            คณะกรรมการ และไดเ้ผยแพร่ใหพ้นกังาน คูค่า้ และบุคคลทั+วไป ทราบ เพื+อปฎิบติัตามโดยเคร่งครัด 

 

4.  หมวดการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

     คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษทั    งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ.นตามมาตรฐาน 

     การบญัชีที+รับรองทั+วไปในประเทศไทย       โดยใชน้โยบายบญัชีที+เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ+าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจ 

     อยา่งระมดัระวงัและประมาณการที+ดีในการจดัทาํ     รวมทั.งการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

     คณะกรรมการไดจ้ดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน     เพื+อใหม้ั+นใจวา่การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชี มีความถูกตอ้ง 

     ครบถว้น    พร้อมทั.งแตง่ตั.งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ+งประกอบดว้ย     กรรมการที+ไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นผูดู้แลรับผิดชอบ 

   รายงานทางการเงิน     และระบบควบคุมภายในโดยไดแ้สดงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไวใ้นรายงานประจาํปี 
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บริษทัไดก้าํหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน โดยคา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรม   

   และสูงเพียงพอที+จะรักษากรรมการที+มีคุณสมบติัที+ตอ้งการ     ซึ+งไดผ้า่นการอนุมติัจากที+ประชุมผูถื้อหุน้แลว้   ส่วนคา่ตอบ 

   แทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที+คณะกรรมการบริษทักาํหนด     ซึ+งเกี+ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั 

   และของผูบ้ริหารแตล่ะท่านคา่ตอบแทนที+เป็นตวัเงินไดร้ะบุรายละเอียดไวใ้นหนา้ที+ 26 แตไ่ม่ไดเ้ปิดเผยคา่ตอบแทนของ 

   กรรมการที+เป็นผูบ้ริหารในส่วนที+ไดรั้บจากการเป็นกรรมการบริษทัอื+น  เพราะไม่ใช่ขอ้มูลของบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงขอ้มูลของบริษทัวา่มีผลตอ่การตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั 

   จึงไดเ้นน้และถือปฏิบติักบัฝ่ายบริหารในการเปิดเผยขอ้มูลที+ครบถว้นและเชื+อถือได ้    

5.  หมวดความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

     คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีความเป็นอิสระในการ 

     ตดัสินใจเพื+อประโยชน์สูงสุดและผูถื้อหุน้โดยรวม 

คณะกรรมการของบริษทัมีจาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการที+เป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน, กรรมการที+กรรมการอิสระ 5 

ท่าน ส่วนประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพย ์ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร และไม่

เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการเพื+อเป็นการแบ่งแยกหนา้ที+ในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล  และการบริหารงาน

ประจาํ   โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั  ประกอบดว้ยกรรมการบริหาร   คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี+ยง   ซึ+งมีการกาํหนดสมาชิกและหนา้ที+ความรับผิดชอบไวใ้นรายละเอียด

หนา้  19 ถึง 23  คณะกรรมการแตล่ะชุดมีการจดัประชุมตามจาํนวนครั. งที+ไดก้าํหนดไว ้  โดยมีการกาํหนดวาระชดัเจนล่วงหนา้และ

มีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ  เลขานุการของคณะกรรมการแตล่ะคณะไดจ้ดัหนงัสือเชิญประชุมพร้อม

ระเบียบวาระการประชุม   และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้  7 วนั    เพื+อใหค้ณะกรรมการไดศึ้กษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วม 

ประชุม   การประชุมคณะกรรมการแตล่ะคณะไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร  พร้อมจดัเก็บรายงานการประชุมที+

ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการ 

บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัตอ่ระบบการควบคุมภายในทั.งในระดบับริหาร และการปฏิบติังานจึงไดก้าํหนดหนา้ที+ อาํนาจ 

การดาํเนินการของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร   มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัใหเ้กิดประโยชน์ 

และการแบ่งแยกหนา้ที+ของผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมรวมทั.งประเมินผลออกจากกนั เพื+อใหเ้กิดการตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่ง

ชดัเจน   บริษทัมีฝ่ายตรวจสอบภายใน   ทาํหนา้ที+ตรวจสอบการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินของบริษทัวา่ไดด้าํเนินการ

ตามแนวทางที+กาํหนดไว ้ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที+เกี+ยวขอ้งกบับริษทั (Compliance Control)   

คณะกรรมการไดก้าํหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ   และรับการ

ประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื+อใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ที+ตรวจสอบได้

อยา่งเตม็ที+ 

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษทั ไดท้าํการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัโดยแบ่งหวัขอ้การ 

ประเมินออกเป็น 6 หมวด ไดแ้ก่ หมวดโครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ หมวดบทบาท หนา้ที+ และความ 

รับผิดชอบของคณะกรรมการ หมวดการประชุมคณะกรรมการ หมวดการทาํหนา้ที+ของกรรมการ หมวดความสมัพนัธ์กบั 
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ฝ่ายจดัการ และหมวดการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร สาํหรับวธีิการประเมินไดใ้หก้รรมการแตล่ะ 

ท่านใหค้ะแนนแตล่ะหวัขอ้โดยอิสระ แลว้นาํคะแนนการประเมินแตล่ะหวัขอ้ของกรรมการทุกท่านมารวมกนัแลว้หารดว้ยจาํนวน

กรรมการ  ผลการประเมินทุกหมวดไดค้ะแนนโดยเฉลี+ย  4.56   คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ  

91.34 รวมถึงไดท้าํการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายคณะ โดยแบ่งหวัขอ้การประเมินเป็น 3 หมวด ไดแ้ก่ หมวด

โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ หมวดการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย และ หมวดบทบาท หนา้ที+ และ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย   โดยใชก้ารประเมินรูปแบบเดียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะ 

กรรมการบริษทั ผลการประเมินทุกหมวดไดค้ะแนนโดยเฉลี+ย  4.08 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.67 

 

การสรรหาและแตง่ตั.งกรรมการและผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ทาํหนา้ที+สรรหาบุคคลเพื+อดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะขององคก์ร   พิจารณารายชื+อบุคคลที+ไดรั้บการเสนอชื+อและคดัเลือกบุคคลที+มีคุณสมบติัสอดคลอ้ง
กบัเกณฑคุ์ณสมบติัที+กาํหนดไว ้ตรวจสอบวา่ บุคคลที+จะถูกเสนอชื+อนั.นมีคุณสมบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงาน
ทางการเสนอชื+อใหค้ณะกรรมการเพื+อพิจารณาและบรรจุชื+อในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ เพื+อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตั.งตอ่ไป 
รวมถึงไดรั้บมอบหมายใหพิ้จารณาสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง โดยเฉพาะกรรมการผูอ้าํนวยการ ดว้ย 
 คุณสมบติักรรมการ และ กรรมการอิสระ 
 1. คุณสมบติัของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการที+มีความรู้ความเชี+ยวชาญ ประสบการณ์  ทกัษะที+หลากหลายเป็นประโยชน์ตอ่
บริษทั โดยไม่จาํกดัเพศ มีความเขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงหนา้ที+ความรับผิดชอบของกรรมการ และลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
สามารถอุทิศเวลาและความพยายามใหก้บัการเป็นกรรมการบริษทั ไดอ้ยา่งเตม็ที+ 
 2. คุณสมบติักรรมการอิสระ  
กรรมการอิสระนอกจากจะตอ้งมีคุณสมบติัที+ครบถว้นของการเป็นกรรมการบริษทัแลว้ ยงัตอ้งมีคุณสมบติัเพิ+มเติมดงันี.  

1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที+มีสิทธิออกเสียงทั.งหมดของบริษทั บริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุน้รายใหญ ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้องบริษทั ทั.งนี.  ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้+เกี+ยวขอ้งดว้ย 
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที+มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจา้ง พนกังาน ที+ปรึกษาที+ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือของผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ทั.งนี.  ลกัษณะตอ้งหา้ม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที+กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ   หรือที+ปรึกษาของส่วนราชการซึ+งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

  3) ไม่เป็นบุคคลที+มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที+เป็น บิดา 
                     มารดา คูส่มรส พี+นอ้ง และบุตร รวมทั.งคูส่มรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ ่ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ 
                     บุคคลที+จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที+อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั.งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที+มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้+มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ ่บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
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มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที+กระทาํเป็นปกติเพื+อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเกี+ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให ้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค ํ.าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี. สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื+นทาํนองเดียวกนั ซึ+งเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคูส่ญัญามีภาระหนี. ที+ตอ้งชาํระตอ่อีกฝ่ายหนึ+ง ตั.งแตร้่อยละ 3 
ของสินทรัพยที์+มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั.งแต ่20 ลา้นบาทขึ.นไป แลว้แตจ่าํนวนใดจะตํ+ากวา่ ทั.งนี.  การคาํนวณ
ภาระหนี.ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการคาํนวณมูลคา่ของรายการที+เกี+ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที+เกี+ยวโยงกนั โดยอนุโลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนี.ดงักล่าว ใหน้บั
รวมภาระหนี. ที+เกิดขึ.นในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัที+มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที+มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ+งมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ ่ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยูเ่วน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซึ+งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที+ปรึกษากฎหมายหรือที+ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ+งไดรั้บคา่บริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปี จากบริษทั บริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที+มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการ
ทางวชิาชีพนั.นดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
7) ไม่เป็นกรรมการที+ไดรั้บการแตง่ตั.งขึ.นเพื+อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือผูถื้อหุน้
ซึ+งเป็นผูที้+เกี+ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ ่
8) ไม่ประกอบกิจการที+มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที+มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที+มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที+มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที+ปรึกษาที+
รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที+มีสิทธิออกเสียงทั.งหมดของบริษทัอื+น ซึ+งประกอบ
กิจการที+มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที+มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

  9) ไม่มีลกัษณะอื+นใดที+ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี+ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั    
 3.คุณสมบติัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัดงันี.   
 1)  มีคุณสมบติัของกรรมการอิสระทุกขอ้ 

2) ไม่เป็นกรรมการที+ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ ่บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที+อาจมีความขดัแยง้ 

 3) ไม่เป็นกรรมการของ บริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะที+เป็นบริษทัจดทะเบียน 
4) กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที+จะสามารถทาํหนา้ที+สอบทานความ
น่าเชื+อถือของงบการเงินได ้  
 

 กระบวนการสรรหากรรมการ และ กรรมการอิสระ  
  ในการแตง่ตั.งกรรมการที+ออกจากตาํแหน่งเมื+อครบวาระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะเสนอ
รายชื+อบุคคลที+มีคุณสมบติัเหมาะสมดงักล่าวไปยงัคณะกรรมการบริษทั เพื+อพิจารณา ก่อนเสนอที+ประชุมผูถื้อหุน้เพื+อ
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พิจารณาแตง่ตั.ง โดยบริษทัไดก้าํหนดกรอบการแตง่ตั.งกรรมการไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ตามที+ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ใน
หวัขอ้ โครงสร้างการจดัการ  
สิทธิของผูถื้อหุน้รายยอ่ยในการแตง่ตั.งกรรมการ 
 เพื+อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้รายยอ่ย เพื+อใหไ้ดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัจึงไดเ้ปิดโอกาสให ้
ผูถื้อหุน้มีสิทธิเสนอชื+อบุคคลที+มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบติัที+เหมาะสม เพื+อรับการพิจารณาเลือกตั.งเป็น
กรรมการล่วงหนา้ ซึ+งบริษทัไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นช่องทางการแจง้ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.thaivivat.co.th  โดยกาํหนดหลกัเกณฑก์ารเสนอชื+อบุคคลเพื+อรับการพิจารณาเลือกตั.ง
เป็นกรรมการ พร้อมแบบฟอร์มการเสนอชื+อกรรมการแสดงไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย  
 กระบวนการสรรหาผูบ้ริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนทาํหนา้ที+จดัใหมี้กระบวนการ
สรรหา รวมถึงพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัอยา่งมีประสิทธิผล โดย
เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ตง่ตั.งกรรมการผูอ้าํนวยการและประธานเจา้หนา้ที+บริหาร เพื+อรับผิดชอบในการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทั  ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริษทั 
 สาํหรับการแตง่ตั.งผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานตามโครงสร้างองคก์รใหเ้ป็นหนา้ที+คดัเลือกและแตง่ตั.งโดย
กรรมการผูอ้าํนวยการและประธานเจา้หนา้ที+บริหารตอ่ไป  
 
การดูแลเรื+องการใชข้อ้มูลภายใน 
 บริษทัมีมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน โดยกาํหนดนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในที+มีผลตอ่การซื.อขา
หลกัทรัพย ์ซึ+งมีขอ้กาํหนดดงันี.  
1. หา้มกรรมการ ที+ปรึกษา ผูบ้ริหาร และ พนกังานใชช้อ้มูลภายใน เพื+อประโยชนใ์นการซื.อขายหลกัทรัพย ์เนื+องจากการ
ใชข้อ้มูลภายในเพื+อการซื.อขายหลกัทรัพย ์เป็นการกระทาํที+ผิดกฎหมายและขดัตอ่หลกัการเรื+องการขดัแยง้ใน
ผลประโยชน์ เป็นการกระทาํที+ไม่เป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้รายอื+น รวมถึงหา้มเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือ
บุคคลที+ไม่มีหนา้ที+เกี+ยวขอ้งดว้ย 
2. กรรมการ ที+ปรึกษา ผูบ้ริหาร และ พนกังานตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที+เกี+ยวขอ้งกบัการใชข้อ้มูลภายใน
อยา่งเคร่งครัด ซึ+งรวมถึงกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ กฎเกณฑอื์+นๆ ที+เกี+ยวขอ้ง 
3. หา้มกรรมการ ที+ปรึกษา ผูบ้ริหาร พนกังานพนกังานที+ล่วงรู้ถึงผลประกอบการของบริษทัไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
และบุคคลที+เกี+ยวขอ้งซื.อขายหุน้ของบริษทัในช่วงเวลา 60 วนัก่อนประกาศงบการเงินตอ่สาธารณะชน   
  
4. กรรมการ ที+ปรึกษา ผูบ้ริหาร และ พนกังานตั.งแตร่ะดบั ผูจ้ดัการฝ่ายขึ.นไป ที+ทาํการซื.อ หรือ ขายหุน้ของบริษทั จะตอ้ง
แจง้ใหแ้ผนกกฎหมายกฎระเบียบทราบถึงการซื.อขายนั.น ภายในวนัถดัไปนบัจากที+ไดมี้การซื.อขายนั.น เพื+อรายงานการซื.อ
ขายตอ่สาํนกังาน กลต.ตอ่ไป หรือดาํเนินการรายงานดว้ยตนเอง ภายใน 3 วนัทาํการนบัจากวนัที+ไดม้า หรือจาํหน่ายไปใน
หุน้นั.น และจะมีการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ ผูส้อบบญัชีให ้ที+ประชุม
คณะกรรมการทราบทุกครั. ง 
สาํหรับปี 2559 บริษทัไดป้ฎิบติัตามระเบียบที+กาํหนดโดยเคร่งครัด 
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 คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

บริษทั  สาํนกังาน อีวาย จาํกดั   เป็นบริษทัที+มีชื+อเสียงและไดรั้บการยอมรับในระดบัสากลที+ไดรั้บความเห็นชอบจาก

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  และมีส่วนร่วมในการใหค้วามคิดเห็นตอ่สาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)   ในการเริ+มใชก้ารกาํกบัเงินทุนตามระดบัความ

เสี+ยง  (RBC)   รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชี ใหก้บับริษทัประกนัวนิาศภยัอีกหลายแห่ง ทั.งยงัไม่มี

ความสมัพนัธ์ และ/หรือส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชีกบับริษทั / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญห่รือผูที้+เกี+ยวขอ้งกบั

บุคคลดงักล่าว    ในรอบปี 2559  ทางบญัชีมีคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีจาํนวนเงินรวม 1, 880,000.-บาท ตาม

รายละเอียดดงันี.  
1. คา่สอบบญัชีประจาํปี  780,000.-บาท 
2. คา่สอบทานบญัชี 3 ไตรมาส  450,000.-บาท 
3. คา่สอบทานรายงาน RBC ไตรมาส 2   150,000.-บาท 
4. คา่ตรวจสอบรายงาน RBC ประจาํปี   350,000.-บาท 
5. คา่สอบทานสญัญาประกนัภยัตอ่ ตามมาตรฐาน TFRS4  150,000.-บาท 
คา่บริการอื+นๆ   ไม่มี 
                  

การปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี  
ในปี 2559 บริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั ที+กาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที+ดีของ

บริษทั โดยรายละเอียดไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทั www.thaivivat.co.th               
 

7.    ความรับผดิชอบต่อสังคม 
ทางบริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาประเด็นความรับผดิชอบตอ่สงัคม ผา่นลกัษณะการประกอบธุรกิจคือการ

ประกนัวนิาศภยัที+ประชาชนใหค้วามไวว้างใจเลือกใชบ้ริการมากที+สุด โดยรวม โดยวสิยัทศัน์ ที+จะเป็นหลกัประกนัที+
มั+นคงสาํหรับคนไทย ซึ+งมีพนัธกิจในการดาํเนินธุรกิจดงันี.   
1. พฒันาองคก์รใหมี้ฐานะการเงินที+แขง็แกร่งและบริหารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล 
2. พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความคุม้คา่ สามารถช่วยลดภาระความเสี+ยงภยั และบรรเทาความเสียหายของประชาชนไดอ้ยา่ง 
เหมาะสม 
3. พฒันาการบริการใหไ้ดม้าตรฐานที+ดี   ช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้   และคูค่า้อยา่งเป็นธรรม 

 เพื+อเป็นส่วนสาํคญัในการกาํหนดผลการดาํเนินธุรกิจในทางเศรษฐกิจ สงัคม สิ+งแวดลอ้ม ตอ่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในระดบัตา่งๆ 
นอกจากนี.  ตั.งแตปี่ 2558 บริษทัฯ ไดส้ร้างคุณคา่ร่วมของบริษทัฯ เพิ+มเติมจากวสิยัทศัน์และพนัธกิจเพื+อเป็น

แนวทางในการดาํเนินงานตั.งแตร่ะดบันโยบายถึงปฏิบติัการ ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั ช่วยใหว้สิยัทศัน์และพนัธกิจ
ขององคก์รไดเ้กิดผลปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม ทั.งยงัสร้างสาํนึกร่วมใหแ้ก่บุคลากรในองคก์รใหเ้ป็นอนัหนึ+งอนั
เดียวกนั คือ 
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Trusted   
ความเป็นมืออาชีพ ที+สร้างความไวว้างใจใหก้บัลูกคา้ 

1.การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
2.การตอ่ตา้นทุจริตคอร์รัปชั+น 
3.การเปิดเผยขอ้มูลและรายงาน 

Progressive   
ไม่หยดุพฒันาสินคา้และบริการ ที+เขา้ถึงทุกความ
ตอ้งการ 

4.ความรับผดิชอบตอ่ผูบ้ริโภค  
5.การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการที+ช่วยพฒันาคุณภาพชีวติและ
สงัคม 

Innovative 
นวตักรรมสมยัใหม่ที+สร้างความเป็นเลิศในการ
ใหบ้ริการ 

Togetherness  
ความเห็นอกเห็นใจในการดูแลกนัและกนัดุจดงั
ครอบครัว 

6.การดูแลพนกังาน  
7.การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม  
8.การจดัการสิ+งแวดลอ้ม 

 
 
เพื+อจดัลาํดบัความสาํคญัของประเด็นความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการ บริษทัฯไดน้าํความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียเขา้มาร่วมพิจารณา  
 
 

 

สาํ
คญั

ตอ่
ผูม้ี

ส่ว
นไ

ดส้่
วน

เสี
ย 

สาํคญั
มาก 

 4.ความรับผดิชอบตอ่ผูบ้ริโภค  
5.การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
1.การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรมและการกาํกบัดูแล
กิจการที+ดี 
2.การตอ่ตา้นทุจริต 
3.การเปิดเผยขอ้มูลและรายงาน 

สาํคญั 8.การใชท้รัพยากร (การจดัการสิ+งแวดลอ้ม) 
7.การพฒันาสงัคมและชุมชน 

6.การดูแลพนกังาน (การปฏิบติัตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม) 

สาํคญั สาํคญัมาก 

สําคญัต่อประกนัภัยไทยววิฒัน์ 
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การมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 

ผู้ม ี

ส่วนได้

ส่วนเสีย 

ความคาดหวงั แนวปฏิบัต ิ ช่องทางการตดิต่อ 

ลูกคา้ - ผลิตภณัฑที์+ชดัเจน คุม้ครองตรง
ตามความตอ้งการ เป็นที+เขา้ใจได ้
- บริการก่อนและหลงัการขายที+ดี 
- บริการสินไหมที+เป็นธรรม 
- บริษทัประกนัที+มั+นคง สามารถ  
  จ่ายคา่สินไหมทดแทนไดเ้มื+อ 
  เกิดเหต ุ

- การส่งเสริมการขาย 
- ใหบ้ริการก่อนและหลงัการขายที+ดี 
- ความคุม้ครองเป็นไปตามกรมธรรม ์
- พฒันาผลิตภณัฑที์+มีคุณภาพ ตรงกบัความ 
   ตอ้งการของลูกคา้ 
- ใหบ้ริการสินไหมอยา่งเป็นธรรม ถูกตอ้ง 
   และรวดเร็ว 
- บริหารความเสี+ยงดา้นการประกนัภยัตาม 
   หลกัเกณฑข์อง คปภ. 
  

- การสาํรวจความพึงพอใจ 
- มีช่องทางรับความคิดเห็น 
- สาํนกังานใหญ่ และสาขา 
- ฝ่ายลูกคา้สมัพนัธ์  
  โทร. 02 695 0777 
- ฝ่ายรับแจง้อุบติัเหตุ  
  โทร. 02 695 0700  
- Website: thaivivat.co.th 
- Facebook: 
www.facebook.com/thaivivat 

คูค่า้ - การปฏิบติัตามขอ้ตกลงทาง 
   การคา้ 
- การเพิ+มปริมาณ/มูลคา่ของ 
   ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

- ดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม  
- ปฏิบติัตอ่คูค่า้อยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 
- ปฏิบติัตามเงื+อนไขทางการคา้ และสญัญา 
   ระหวา่งกนัอยา่งเคร่งครัด  
- คดัเลือกคูค่า้ที+เหมาะสมมีจริยธรรม ความเป็น 
   มืออาชีพ ชื+อเสียงที+ดี 
- มีกระบวนการจดัซื.อจดัจา้งที+ชดัเจน 

-  นโยบาย จรรยาบรรณในการ 
   ดาํเนินธุรกิจ 
- การเยี+ยมชมและตรวจประเมิน 
- Website: thaivivat.co.th 

พนกังาน -  คา่ตอบแทนที+เป็นธรรม 
- การปฏิบติัตามจริยธรรมดา้น 
   แรงงาน 
- ความปลอดภยัในชีวติและ    
  ทรัพยสิ์น 
- โอกาสในการพฒันาความรู้และ 
   กา้วหนา้ตามสาขาวชิาชีพ 
- สมดุลระหวา่งชีวติและการ 
   ทาํงาน 

- ส่งเสริม ใหก้ารฝึกอบรมทกัษะและความรู้ 
- นโยบายในการใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการที+ 
   เหมาะสม เทียบเคียงไดก้บัธุรกิจเดียวกนั 
- ความมั+นคงและโอกาสในการเจริญเติบโต 
   ในหนา้ที+ 
- สภาพแวดลอ้มในการทาํงานที+ดี ปลอดภยั 
- กิจกรรมสร้างความผกูพนักบัองคก์ร 

- การใหข้อ้มูลดา้นสวสัดิการ 
   แก่พนกังาน 
- แบบสาํรวจความพึงพอใจ 
- การประชุมตามสายงาน 
- หน่วยงานรับเรื+องร้องเรียน 
   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร้องเรียน 
  โดยตรงตอ่ผูบ้ริหาร E-mail:  
   hrdept@thaivivat.co.th 
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ผูถื้อหุน้ - ผลการดาํเนินงานทางธุรกิจ 
   เติบโต 
- การกาํกบัดูแลกิจการที+ดี 
- สิทธิและความเท่าเทียมของ 
   ผูถื้อหุน้ 
- การป้องกนัการทุจริตคอรัปชั+น 
- การเขา้ถึงขอ้มูลที+ถูกตอ้ง 

- สร้างผลตอบแทนตอ่เนื+องในระยะยาว 
- ดาํเนินธุรกิจตามธรรมภิบาล และหลกัการ 
  กาํกบัดูแลกิจการที+ดี 
- เผยแพร่รายงานตา่งๆ ตามกาํหนดเวลาและ 
  ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย ์

- รายงานประจาํปี 
- การประชุมผูถื้อหุน้ 
- ติดตอ่ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์  
 โทร 1231 ตอ่ 5938  E-mail:  
nantawan_aru@thaivivat.co.th 
- Website:  
thaivivat.co.th/th/investor_cont
act.php 

คูแ่ขง่ - การแขง่ขนัทางธุรกิจอยา่งมี 
  จริยธรรม 

- แขง่ขนัทางธุรกิจดว้ยจริยธรรม  
- ไม่แสวงหาความลบัทางการคา้ของคูแ่ขง่ดว้ย 
   วธีิที+ไม่เหมาะสม  
- ไม่ทาํลายชื+อเสียงของคูแ่ขง่ดว้ยการกล่าวหา 
  ในทางร้าย 

- Website: thaivivat.co.th 

เจา้หนี.  - การชาํระหนี.ตรงตามเวลา 
- การปฏิบติัตามขอ้กาํหนด 
   เงื+อนไข 

- ชาํระหนี.ตามกาํหนดเวลาและสญัญาระหวา่งกนั 
  โดยเคร่งครัด 
- ปฏิบติัตามเงื+อนไขการคํ.าประกนั และการ 
  บริหารเงินทุน 

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

    - กรณีที+ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื+อนไขที+ตกลงกนั 
  ไวไ้ด ้จนเป็นเหตทุาํใหผ้ิดนดัชาํระหนี.  บริษทั 
  จะรีบแจง้ใหเ้จา้หนี.ทราบล่วงหนา้โดยไม่ปกปิด 
  ขอ้เทจ็จริงเพื+อร่วมกนัแกไ้ขปัญหา  
- บริหารจดัการเงินทุนใหมี้โครงสร้างที+เหมาะสม 
  เพื+อรักษาความเชื+อมั+นตอ่เจา้หนี.  

  

ลูกหนี.  - การปฏิบติัตามขอ้กาํหนด 
   เงื+อนไข 
- ดอกเบี.ยเป็นไปตามกฎหมาย 
   กาํหนด 

- ปฎิบติัตามสญัญาระหวา่งกนัอยา่งเคร่งครัด  
- กรณีที+ลูกหนี. มีเหตุที+ไม่สามารถปฏิบติัตาม 
   เงื+อนไขที+ตกลงกนัไวไ้ด ้จนเป็นเหตใุหต้อ้ง 
   ผิดนดัชาํระหนี.  บริษทัจะเขา้เจรจาเพื+อหา 
   แนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นธรรมและ 
   สมเหตุสมผล 

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

สงัคมและ
สิ+งแวดลอ้ม 

- ดาํเนินธุรกิจดว้ยความ 
   รับผิดชอบ 
- การพฒันาชุมชน 
- การปฏิบติัตามกฏหมาย  
- การใหค้วามร่วมมือในโครงการ 
   ตา่งๆ ของรัฐ 

- ตระหนกัถึงและรับผิดชอบตอ่ผลกระทบของ 
   ธุรกิจ ตอ่สงัคม ทั.งดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและ 
   สิ+งแวดลอ้ม 
- ดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี  
   และใตค้วามควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐ 
   ตา่งๆ  

- ติดตอ่บริษทัฯ  โทร 1231 
- Website: thaivivat.co.th 
- ติดตอ่สาํนกัเลขานุการบริษทั  
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    - ใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือและเขา้ร่วมกิจกรรม 
   ตา่งๆ ที+เป็นประโยชนต์อ่สงัคมและชุมชน 

  

 
 
            การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

นโยบาย แนวปฏบิัต ิและการดาํเนินงาน 
ดา้นการบริหารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล เพื+อการดาํเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้งโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้บริษทัได ้

ปฏิบติัตามหลกักาํกบัดูแลกิจการที+ดี โดยบริษทัไดจ้ดัตั.งหน่วยงานในการกาํกบัดูแล เพื+อให้การดาํเนินการต่างๆ ภายใน
บริษทัเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎระเบียบต่างๆ และขอ้บังคบัตามกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และส่วนงานกาํกบัดูแลอื+นๆ ที+เกี+ยวขอ้ง ได้แก่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และสาํนกังานป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 

บริษทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ คาํนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบและมีความซื+อสัตยใ์นการดาํเนิน
ธุรกิจประกนั ดว้ยการรักษาผลประโยชน์ร่วมกบัผูที้+เกี+ยวขอ้ง ซึ+งไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมขณะประกอบธุรกิจ โดย
การปฎิบติัตามกฎหมายและกติกาที+กาํหนดร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด มีจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับและ
จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที+ไม่สุจริตในการคา้กบัคูค่า้ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี 

 
 

หน่วยงานที�เกี�ยวข้องกบัการกาํกบัดูแลกจิการ 
บริษทัฯ มีหน่วยงาน Compliance ที+ขึ.นตรงกบัฝ่ายผลประโยชน์ เพื+อเป็น ศูนยก์ลางในการรวบรวม ติดตามขอ้มูล 

เกี+ยวกบักฎระเบียบภายนอกที+เกี+ยวขอ้ง และสื+อสาร ให้ความรู้ คาํปรึกษา เรื+องกฎระเบียบภายนอกดา้นการเป็นบริษทั
ประกนัวินาศภยัและบริษทัจดทะเบียน โดยแปลความและ/หรือสรุปเรียบเรียง เพื+อให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ใน
บริษทั ดาํเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัตา่งๆ จากหน่วยงานภายนอกที+เกี+ยวขอ้งขา้งตน้ 

ทั. งนี. บริษัทฯ ยงัมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระซึ+ งขึ. นตรงต่อคณะกรรมการการ
ตรวจสอบและ 

คณะกรรมการของบริษทั เพื+อทาํหน้าที+ในการตรวจสอบ สอบทานกิจกรรมการดาํเนินงานต่างๆ ภายในบริษทั ให้
คาํปรึกษา เสนอขอ้คิดเห็นและคาํแนะนาํในการแกไ้ขปรับปรุงการดาํเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในส่วน
ของรายงานการกาํกบัดูแลกิจการที+ดีนั.น ไดร้ายงานเอาไวแ้ลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1) 
หวัขอ้ “การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ” และ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.thaivivat.co.th 

 
 

            การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 
บริษทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนั ที+ส่งผลกระทบตอ่ขีด 

ความสามารถในการแขง่ขนัและการพฒันาอยา่งย ั+งยนืของประเทศ ทาํใหต้น้ทุนคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินธุรกิจเพิ+มสูงขึ.น 
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานที+ต ํ+าลง ไม่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผูบ้ริโภค บริษทัจึงใหค้วามสาํคญักบัการตอ่ตา้น
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การทุจริตคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ โดยมองวา่การทุจริตคอร์รัปชนัไม่เพียงเป็นการกระทาํที+ผิดกฎหมายเท่านั.น แตย่งัขดัตอ่
คุณธรรมและจริยธรรมที+ดีงาม เป็นพฤติกรรมที+ไม่สามารถยอมรับได ้

    ดว้ยเห็นถึงความสาํคญัของการตอ่ตา้นการทุจริตและร่วมมือกนัเพื+อใหเ้กิดการตอ่ตา้นการทุจริตในวงกวา้ง 
บริษทัมี 

นโยบาย และแนวปฏิบติัเพื+อตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+น (Code of Conduct for Anti-Corruption) รวมถึงจะจดัใหมี้การ
ทบทวนและสอบทานความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการทาํงานเป็นระยะตอ่เนื+องทุกปี สร้างความเชื+อมั+นวา่การ
ดาํเนินงานเป็นไปมาตรฐานการปฏิบติังานที+วางไว ้ส่วนนโยบายตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+น จะมีการทบทวนนโยบาย
ตามความจาํเป็นและเหมาะสมทุก 2 ปี หรือเมื+อมีการเปลี+ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 
บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ไดผ้า่นกระบวนการประเมินวา่มีนโยบายและมีแนวปฏิบติัป้องกนัการ 
ทุจริตภายในองคก์รครบถว้นตามเกณฑที์+คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทุจริต 
(Collective Action against Corruption) กาํหนด และไดก้ารรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ เมื+อวนัที+ 18 ตุลาคม 2559 ทั.งนี.
โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทุจริต ถือเป็นโครงการระดบัชาติที+ไดรั้บการสนบัสนุน
จากรัฐบาลและสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการนี.  บริษทัไดใ้หค้วาม
ร่วมมือกบัภาครัฐ ภาคประชาสงัคมและสื+อมวลชน ในการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที+โปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริต และร่วมเป็นส่วนหนึ+งในการยกระดบัประเทศ 

 
        นอกจากนี.ยงัมีการสื+อสารนโยบายและแนวปฏิบติัในการตา้นทุจริตคอร์รัปชั+นไปยงับุคลากรในองคก์รอยา่ง
ตอ่เนื+องผา่นสื+อตา่งๆ และกิจกรรมการอบรมพฒันาบุคลากรภายในองคก์ร รวมถึงสื+อสารใหก้บัคูค่า้และหน่วยงาน
ภายนอก ผา่นการออกหนงัสือขอความร่วมมืองดรับของขวญัทุกประเภท พร้อมกาํหนดนโยบาย การรับเรื+องร้องเรียน 
(Whistle Blowing Policy) และการตรวจสอบ โดยมีช่องทางแจง้เบาะแสหรือร้องเรียน ดงันี.  

 
 

              ช่องทางแจง้เบาะแสหรือร้องเรียน 
จดหมาย     นนัทวนั อรุณพิริยะกลุ  แผนก Compliance 

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์   Nantawan_aru@thaivivat.co.th 
โทร     0 2695 0800 ตอ่ 5938 
 

             กลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 
• หน่วยงานที+รับเรื+องร้องเรียนจะตอ้งดาํเนินเรื+องการรายงานอยา่งเป็นความลบั  
• บริษทัมีมาตรการเพื+อคุม้ครองความปลอดภยัของผูที้+ร้องเรียนหรือแจง้เบาะแส ซึ+งเป็นผูใ้หข้อ้มูลเรื+องร้องเรียน

โดยสุจริต ไม่ใหต้อ้งรับอนัตรายหรือเดือดร้อนจากความไม่ชอบธรรมอนัเนื+องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน 
หรือใหข้อ้มูลเบาะแสทุจริตคอร์รัปชั+น 
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   การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน 

ดว้ยตระหนกัดีวา่ขอ้มูลของบริษทัมีผลตอ่การตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงไดเ้นน้ใหมี้การ 
เปิดเผยขอ้มูลสาํคญัเกี+ยวขอ้งกบับริษทั รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบติั ที+ครบถว้นและเชื+อถือไดต้อ่สาธารณชน 
ทั.งที+เป็นขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลที+ไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั(คปภ.) เรื+องหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื+อนไขในการ
เปิดเผยขอ้มูลเกี+ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2551 อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
ตามเวลา เพื+อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถเขา้ถึงขอ้มูลตา่งๆ อยา่งเท่าเทียม นอกจากจะเปิดเผยขอ้มูลสู่องคก์รและ
หน่วยงานกาํกบัดูแลตา่งๆ แลว้ ประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียยงัสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ที+มีการเผยแพร่
แลว้ ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

 
ขอ้มูลที+บริษทัมีการเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต ์www.thaivivat.co.th 
• ขอ้บงัคบับริษทั 
• คูมื่อการปฏิบติัและหลกัการกาํกบักิจการที+ดี 
• จริยธรรมทางธุรกิจ 
• ขอ้มูลสาํคญัทางการเงิน รวมถึงงบการเงินรายปี และ รายไตรมาส  
• แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1)  
• รายงานประจาํปี  
• รายงานความรับผดิชอบตอ่สงัคม 
• หนงัสือและรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
• นโยบายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+น 
• แนวปฏิบติัเพื+อตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+น 
• หนงัสืองดรับของขวญัของกาํนลั 
• นโยบายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

             การดูแลพนักงาน 
 บริษทัฯ ตระหนกัวา่พนกังานคือทรัพยากรที+มีคุณคา่ ซึ+งจะตอ้งไดรั้บดูแลและพฒันาขีดความสามารถเพื+อ

ความพร้อมในการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาพนกังานทุกระดบัอยา่งตอ่เนื+อง 
เพื+อเพิ+มเติมความรู้ ความสามารถ ทกัษะ สร้างทศันคติที+ดี โดยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาองคค์วามรู้ทั.งดา้น Technical 
knowledge   ดว้ยการฝึกอบรมภายในบริษทัและอบรมกบัหน่วยงานตา่งๆ ภายนอกบริษทั      ในดา้นผลตอบแทน บริษทั
มีนโยบายในการกาํหนดคา่ตอบแทนที+เป็นธรรม ดว้ยการประเมินผลงานปีละ 2 ครั. ง รวมถึงติดตามความเคลื+อนไหวของ
อตัราเงินเดือนในภาคธุรกิจเพื+อจดัสร้างโครงสร้างเงินเดือนอยา่งเหมาะสม  

ในส่วนของสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ นอกจากการใหสิ้ทธิการลาและวนัหยดุพกัผอ่นประจาํปีอยา่ง
เหมาะสมแลว้ บริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญัในเรื+องการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวติพนกังานรวมไปถึงครอบครัวของ
พนกังาน สิทธิประโยชน์ตา่งๆ ที+บริษทัฯ มีใหพ้นกังานนั.นมีจุดประสงคคื์อ เพื+อใหบุ้คลากรมีความสุขในการทาํงาน อนั
จะนาํไปซึ+งปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพของพนกังาน 
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บุคลากรในบริษทัฯ เมื+อผา่นการทดลองงานแลว้ไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานประจาํ พนกังานบริษทัฯ เป็น
พนกังานประจาํทั.งหมด ซึ+งจะไดรั้บคา่ตอบแทนและมีสิทธิที+จะไดรั้บสวสัดิการตา่งๆ จากบริษทั ดงันี.  

 
สวสัดกิารเพื�อคุณภาพชีวติที�ด ี
• กองทุนสาํรองเลี.ยงชีพ  
บริษทัฯ มีนโยบายใหพ้นกังานทุกคนไดอ้อมทรัพยไ์วส้าํหรับใชห้ลงัพน้สภาพการเป็นพนกังานของบริษทัฯ โดยจดัตั.ง
กองทุนสาํรองเลี.ยงชีพขึ.น สาํหรับพนกังานที+ทาํงานติดตอ่กนัเป็นเวลา 3 ปีขึ.นไปไดเ้ขา้เป็นสมาชิก โดยสมาชิกจ่ายเงิน
สะสมกองทุนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนใหส้มาชิกในอตัราร้อยละ 
7.5 ของเงินเดือนทุกเดือน ซึ+งเงินกองทุนสาํรองเลี.ยงชีพนี.บริษทัไดจ้ดัการใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เป็น
ผูจ้ดัการกองทุน 
• สวสัดิการดา้นเงินกู ้ 
บุคลากรของบริษทัฯ จะไดรั้บสิทธิขอกูเ้งินบริษทัฯ หลงัจากไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี โดยตอ้ง
มีจุดประสงคใ์นการกูเ้งินเพื+อใชใ้นวตัถุประสงคต์า่งๆ  เช่น เพื+อที+อยูอ่าศยั เพื+อการรักษาพยาบาล เพื+อการศึกษา   
• เงินช่วยเหลือพนกังานและครอบครัว 
สาํหรับงานแตง่งานของพนกังาน  และงานศพของบิดา มารดา  
• การรักษาพยาบาล     
นอกจากการจดัทาํประกนัสงัคมใหแ้ก่พนกังานทุกคน เพื+อรองรับสิทธิการรักษาพยาบาลตามกฎหมายแรงงานแลว้ 
บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ทีมงานพยาบาลจาก โรงพยาบาลจุฬาฯ คอยดูแลปฐมพยาบาลเบื.องตน้และวนิิจฉยัเพื+อส่งตอ่
โรงพยาบาลในกรณีที+ร้ายแรง เป็นสวสัดิการใหก้บัพนกังานในทุกวนัทาํงาน ที+อาคารสาํนกังานใหญ่ซึ+งเป็นสถานที+
ปฏิบติังานของพนกังานส่วนใหญ ่
• การประกนัอุบติัเหตุ   
เพื+อสวสัดิภาพขอพนกังาน บริษทัฯ ไดท้าํการประกนัภยัอุบติัเหตสุ่วนบุคคลไวใ้หแ้ก่พนกังานในกรณีที+ไดรั้บอบุติัเหตุ
ถึงแก่ความตาย เพื+อแบ่งเบาภาระครอบครัวพนกังาน  
• การประกนัสุขภาพ        
เพื+อเพิ+มความสะดวกใหก้บัพนกังาน บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประกนัภยัสุขภาพ เพื+อรองรับการรักษาพยาบาล ใหก้บั
พนกังาน เพิ+มเติมจากสิทธิการรักษาพยาบาลตามสวสัดิการประกนัสงัคม 
 
การพฒันาพนกังาน 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การอบรม-พฒันาความสามารถของบุคลากรในบริษทัฯ อยา่งสมํ+าเสมอ ทั.งในดา้นความรู้
ดา้นการประกนัภยั และ ทกัษะดา้นอื+นที+จาํเป็นในการปฏิบติังานดา้นการรับประกนัภยัและการบริการ ในปี 2559 เมื+อมี
การปรับปรุงโครงสร้างการทาํงานของบริษทั ไดมี้การแยกแผนกพฒันาบุคลากรออกเป็นสดัส่วนชดัเจน จากแผนก
บริหารงานบุคคล โดยมุ่งหมายใหก้ารพฒันาบุคลากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ในเบื.องตน้ บริษทัฯจะจดัอบรมเพื+อใหค้วามรู้แก่พนกังานใหม่ ในทุกปี ในหลกัสูตร “องคก์รและผลิตภณัฑ”์ 
ในการปฐมนิเทศและทาํความเขา้ในวฒันธรรมองคก์ร ปรับทศันคติและทาํความเขา้ใจพฤติกรรมในการทาํงานที+บริษทัฯ
คาดหวงั ในวนัที+ 18 มิถุนายน 2559 มีพนกังานใหม่เขา้ร่วมทั.งหมด 47 คน หลงัจากไดรั้บการอบรมเบื.องตน้ดงักล่าวแลว้ 
บริษทัฯ ยงัจดัการอบรมเพิ+มทกัษะเฉพาะทางตามตาํแหน่งและสายงาน โดยในปี 2559 มีการจดัอบรมที+สาํคญัคือ 
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• การสร้างทศันคติที+ดีเพื+อมุ่งเนน้ความสาํเร็จในการทาํงานและการทาํงานเป็นทีม  
เป็นการอบรมเพื+อใหค้วามเขา้ใจและทกัษะเกี+ยวกบั การมุ่งเนน้ความสาํเร็จในการทาํงาน (Result Oriented), การสร้าง
แรงจูงใจในการทาํงานดว้ยทศันคติเชิงบวก, การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ, เทคนิคการจูงใจ, ทศันคติที+ดีในการสื+อสาร 
(Positive Communication) และความสามารถในการสื+อสารเพื+อพฒันา โดยมีผูเ้ขา้ร่วมอบรมในระดบัผูช่้วยหวัหนา้ขึ.น
ไป จาํนวน 75 คน โการจดัอบรมในครั.งนี.ไดรั้บเกียรติจาก ดร.วลิาศ ดวงกาํเนิด อาจารยพิ์เศษหลกัสูตร การจดัการการ
บิน มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

 
นอกจากการอบรมที+จดัภายในองคก์รแลว้ บริษทัฯ ยงัส่งพนกังานเขา้ร่วมอบรมทั.งความรู้และทกัษะที+

เกี+ยวขอ้งกบัการทาํงาน ซึ+งจดัโดยองคก์รภายนอกตา่งๆ โดยจะพิจารณาส่งบุคคลากรในแตล่ะฝ่ายที+เกี+ยวขอ้งกบัหวัขอ้
การอบรมหรือสมัมนา ตามวาระโอกาส บริษทัฯ ไดส่้งบุคลากรเขา้รับการอบรม-สมัมนา ตามสายงาน เฉลี+ยคนละ 11 
ชั+วโมง  

 
             การรับผู้พกิารเข้าทาํงาน 

บริษทัฯ มีความยนิดีในการรับผูพิ้การในดา้นตา่งๆ กนั เขา้ทาํงานในตาํแหน่งงานที+เหมาะสม ที+ศกัยภาพทาง
ร่างกายของแตล่ะบุคคลไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคตอ่ทกัษะการทาํงานที+จาํเป็นในงานนั.นๆ ทั.งยงัมีมาตรฐานการจ่าย
คา่ตอบแทน และเปิดโอกาสใหเ้ติบโตในตาํแหน่งหนา้ที+อยา่งเท่าเทียมกนั 

 
            ในปี 2559 บริษทัฯ ไดรั้บผูพิ้การเขา้ทาํงาน ทั.งหมด 3 คน 

 1.  นายเทิดศกัดิ�   ทองดี   พิการทางการไดย้นิ 
 2.  นายขจรภพ   พนัธุรัตน์   พิการทางการไดย้นิ 
 3.  นายยรรยง     คาํยิ+ง  พิการทางการไดย้นิ  
 

             ทาํใหใ้นปัจจุบนั บริษทัฯ มีพนกังานที+เป็นผูพิ้การ จาํนวน  6  คน 
              พิการทางสายตา     จาํนวน 1 คน 

 พิการทางการไดย้นิ   จาํนวน 4 คน 
 พิการทางการเคลื+อนไหว  จาํนวน 1 คน 
 
กจิกรรมแรงงานสัมพนัธ์  

บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมแรงงานสมัพนัธ์ในทุกปี โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลากร
และระหวา่งหน่วยงานตา่งๆ ในองคก์ร ไดเ้รียนรู้การทาํงานเป็นทีม, การติดตอ่และประสานงานที+ดีผา่นกิจกรรมตา่งๆ 
อนัจะส่งผลที+ดีถึงการทาํงานร่วมกนั รวมถึงเพื+อส่งเสริมการออกกาํลงักายใหพ้นกังาน และเพื+อใหบุ้คลากรเกิดความ
ผกูพนักบัองคก์ร 
 

สาํหรับปี 2559 บริษทัฯไดจ้ดักิจกรรม Walk Rally ประจาํปี 2559 ณ Hotel Fountain Tree Resort เขาใหญ ่
จงัหวดันครราชสีมา ระยะเวลา 2 วนั 1 คืน จาํนวน 2 รุ่นดว้ยกนั 
รุ่นที+ 1 ระหวา่งวนัที+ 1-2  ตุลาคม 2559 โดยมี บุคลากรเขา้ร่วมกิจกรรม จาํนวน 255 คน  
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รุ่นที+ 2 ระหวา่งวนัที+ 8–9 ตุลาคม 2559 โดยมี บุคลากรเขา้ร่วมกิจกรรม จาํนวน 232 คน 
  
 
ความปลอดภัยในสถานที�ทาํงาน 

บริษทัฯ ห่วงใยสวสัดิภาพและความปลอดภยัของพนกังาน โดยเห็นวา่เรื+องดงักล่าวส่งผลตอ่การมีคุณภาพ
ชีวติที+ดี และเป็นปัจจยัหนึ+งที+ช่วยส่งเสริมใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ มีความมั+นใจในการประกอบกิจกรรมตา่งๆ 
บริษทัไดมี้การเตรียมป้องกนัภยัไวล่้วงหนา้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ที+สาํคญัคือ  
 
- ไดด้าํเนินงานเชิงป้องกนัและรณรงคใ์หค้วามรู้ในเรื+องการป้องกนัอคัคีภยัและซอ้มหนีไฟเป็นประจาํทุกปี 
รวมถึงมีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดบัเพลิงและระบบการเตือนภยัอยา่งสมํ+าเสมอ เพื+อใหบุ้คลากรทราบถึง
แนวทางปฏิบติัและรับมือกบัสถานการณ์จริง ที+อาจเกิดขึ.นได ้ในปี 2559 บริษทั ไดจ้ดัใหมี้การอบรมป้องกนัอคัคีภยั 
ในวนัที+ 17 ธนัวาคม 2559 โดยไดเ้ชิญวทิยากรจาก สถานีดบัเพลิงสุทธิสาร กองปฏิบติัการดบัเพลิง 3 สาํนกังาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มาใหค้วามรู้เบื.องตน้ทั.งภาคทฤษฎีและปฏิบติั ส่วนการซอ้มหนีไฟประจาํปี 2559 จดั
ขึ.นในวนัที+ 19 ธนัวาคม 2559 ณ อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน์ โดยมีเจา้หนา้ที+จากสถานีดบัเพลิงสุทธิสารคอย
ควบคุมดูแล เช่นกนั  
 
- นโยบายและหลกัการปฏิบติัหนา้ที+ของพนกังานปฏิบติัการและพนกังานสาํรวจอุบติัเหตุที+เกี+ยวขอ้งกบัความ 
ปลอดภยั 
ในส่วนของพนกังานที+จาํเป็นตอ้งใชร้ถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตใ์นการปฏิบติังาน ที+สาํคญัคือ พนกังานสาํรวจ
อุบติัเหตุ (พนกังานเคลม) และพนกังานบริการลูกคา้และตวัแทน (พนกังานส่งกรมธรรม ์และ เอกสาร) บริษทัฯ มีกฎ
และระเบียบเรื+องความปลอดภยั สาํหรับตวับุคคล (การขบัรถตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด, การแตง่กายตามเครื+องแบบ
พนกังานอยา่งถูกตอ้งรัดกมุ และมีแถบสะทอ้นแสงตามที+บริษทัฯ กาํหนด, สวมหมวกนิรภยั-คาดเขม็ขดันิรภยั) และ
ยานพาหนะที+ใช ้(เป็นรถของบริษทัฯ ผา่นการตรวจสภาพ, มีการติดตั.งกลอ้งที+รถยนต,์ มี GPS ประจาํตวัพนกังาน) ทั.ง
ยงัมีบทลงโทษอยา่งเคร่งครัดในเรื+องวนิยัจราจร โดยในปี 2559 มีอุบติัเหตุที+เกิดขึ.นระหวา่งทาํงาน 1 ครั. ง มีผูบ้าดเจ็บ
คือพนกังานบริการลูกคา้และตวัแทน (พนกังานส่งกรมธรรม ์และ เอกสาร) รวม 1 คน โดยเป็นการบาดเจบ็ที+ไม่
ร้ายแรง และรักษาหายแลว้ 
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สดัสว่นบคุลากรแบง่ตามอายุ

20 ปีและนอ้ยกวา่

21-30 ปี

31-40 ปี

41-50 ปี

มากกวา่ 50 ปี

16%
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สดัสว่นบคุลากรแบง่ตามระดบั
การศกึษา

ตํ 'ากวา่ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

สงูกวา่ปริญญาตรี
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8%

27%

21%

36%

สดัสว่นบคุลากรแบง่ตามอายงุาน

ทดลองงาน

4 เดือน-1ปี

1-2 ปี

2-5 ปี

5-10 ปี

มากกวา่ 10 ปี
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ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
ทางบริษทัฯ มีความมุ่งมั+นที+จะสร้างความพึงพอใจในผลิตภณัฑแ์ละความมั+นใจในบริการใหก้บัผูเ้อาประกนั 

ดว้ยความรับผิดชอบตอ่ผูเ้อาประกนั ใหไ้ดรั้บบริการที+ดี มีคุณภาพ ในระดบัราคาที+เหมาะสมตามกฎเกณฑก์าํกบัของ
สาํนกังาคณะกรรมการกาํกบัดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) กล่าวคือ แบบและขอ้ความใน
กรมธรรมป์ระกนัภยัจะตอ้งสอดคลอ้งกบัการกาํหนดอตัราเบี.ยประกนัภยั  และมีความหมายชดัเจน รวมทั.งการกาํหนด
นิยามที+ใชใ้หถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ เพื+อไม่ใหเ้กิดปัญหาการตีความดา้นกฎหมายเมื+อเกิดการเรียกร้อง  คา่สินไหม
ทดแทน  นอกจากนั.นยงัใชอ้ตัราเบี.ยประกนัภยัในอตัราที+เหมาะสมและอยูใ่นอตัราที+นายทะเบียนใหค้วามเห็นชอบ 

นอกจากนี.ยงัมีการพฒันาปรับปรุงแบบประกนัอยา่งหลากหลายเพื+อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการที+เปลี+ยนไป
ของสงัคมไทย รวมถึงพฒันาปรับปรุงการบริการอยา่งตอ่เนื+องตามเทคโนโลยทีี+เปลี+ยนไป เพื+อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็ว
ในการใหบ้ริการแก่ผูเ้อาประกนัภยั รวมถึงรักษาสมัพนัธภาพและความยั+งยนืกบัลูกคา้อยา่งจริงจงั สมํ+าเสมอ  

 
ความสามารถในการชดใช้สินไหมทดแทนเมื�อเกดิเหต ุ

ความมั+นคงของบริษทัประกนัภยัมีความสาํคญัอยา่งยิ+งตอ่ความน่าเชื+อถือของผลิตภณัฑป์ระกนัภยั และมี
ผลกระทบโดยตรงกบัผูเ้อาประกนัภยัและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในฐานะที+เป็นสถาบนัทางการเงิน 
โดยเฉพาะในดา้นความสามารถในการชดใชค้า่สินไหม บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) จึงตระหนกัถึงการ
ดาํรงสถานะทางการเงินตามกฎหมายที+เกี+ยวขอ้ง และตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล เช่น คปภ.ในปี 2559 ที+ผา่น
มา บริษทัฯ มีสดัส่วนเงินกองทุนตอ่เงินกองทุนที+ตอ้งดาํรงตามกฎหมาย มากกวา่ 300% ถือเป็นรับประกนัถึงความสามารถ
ในการรับประกนัภยัและชดใชค้า่สินไหมแก่ประชาชนไดอ้ยา่งดี 

 
บริการด้านสินไหมทดแทน 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายเกี+ยวกบัการจ่ายคา่สินไหมทดแทน เพื+อใหก้ารบริการสินไหมเป็นไปโดยรวดเร็ว ทนั
การ และสามารถช่วยเหลือประชาชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาจ่ายคา่สินไหมไม่เกิน 14 วนันบัจากวนัที+ตกลงคา่
สินไหม เพื+อความรวดเร็ว สามารถตอบสนองผูเ้อาประกนัไดท้นักบัความตอ้งการ โดยบริษทัปฏิบติัตามเงื+อนไขและ
ขอ้ตกลงที+มีตอ่ลูกคา้อยา่งเคร่งครัด เพื+อไม่ใหเ้กิดการฟ้องร้องอนัจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั 

บริษทัไดน้าํเอานวตักรรมและระบบสารสนเทศใหม่ๆ เขา้มาปรับใชก้บังานบริการดา้นการประกนัภยั โดยไดใ้ช้
ระบบ E-Claim มาพฒันาการใหบ้ริการดา้นจดัการสินไหมเตม็รูปแบบ เพื+อเพิ+มประสิทธิภาพอาํนวยความสะดวกรวดเร็ว
ใหก้บัลูกคา้ที+ประสบเหตุ เพิ+มศกัยภาพการใหบ้ริการของพนกังานสาํรวจอุบติัเหตุ สามารถพิมพใ์บสั+งซ่อมไดท้นัที ณ จุด
เกิดเหตุ ตลอด 24 ชั+วโมงทั+วประเทศ นอกจากนี.บริษทัไดเ้ปิดสาขาเพื+อใหบ้ริการสินไหมทั+วประเทศ 26 สาขา รวมถึงมี
บริการแจง้ซ่อมสาํหรับผูเ้อาประกนัภยัรถยนต ์ในศูนยบ์ริการรถยนตที์+ร่วมโครงการ เพื+อความสะดวกแก่ผูเ้อาประกนัใน
การเรียกร้องคา่สินไหมและใหค้าํปรึกษาช่วยเหลือแก่ผูเ้อาประกนั 

 
Thaivivat Mobile Application   

บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความหลากหลายในการใชง้านโทรศพัทมื์อถือในชีวติประจาํวนั จึงไดพ้ฒันาระบบการ
ใหบ้ริการดา้นการประกนัครบวงจรออนไลนบ์นโทรศพัทมื์อถือใหแ้ก่ลูกคา้ผูเ้อาประกนัภยัเป็นหลกั ในชื+อ Thaivivat 
ซึ+งบริการที+สาํคญัคือบริการสายด่วนแจง้อุบติัเหตุ ที+สามารถติดตอ่บริษทัไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งกดหมายเลขโทรศพัท ์และ
สามารถระบุจุดเกิดเหตุอตัโนมติัดว้ย GPS ใหค้วามสะดวกแก่ลูกคา้ ลดระยะเวลาในการออกใหบ้ริการของเจา้หนา้ที+
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สาํรวจอุบติัเหตุ เพิ+มความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ นอกจากนี.ยงัสามารถระบุที+ตั.งโรงพยาบาลและอูใ่นสญัญาที+ใกลที้+สุด ใช้
ชาํระคา่เบี.ยประกนัภยัเมื+อตอ่อายกุรมธรรมภ์ยัได ้บริการออนไลน์นี. ยงัรองรับทั.งระบบปฏิบติัการ iOS และ Android 

 
การพฒันาผลติภณัฑ์ “ประกนัรถเตมิเงนิ” 

ในปี 2559 บริษทัไดเ้ปิดตวัผลิตภณัฑ ์“ประกนัรถเติมเงิน” ครอบคลุมประเภท 1 2+ 3+ ที+ใชร่้วมกบั 
Application บนโทรศพัทมื์อถือ ในการแจง้รับความคุม้ครองหรือหยดุความคุม้ครอง เพื+อใหผู้เ้อาประกนัสามารถเลือก
รับความคุม้ครองตามช่วงเวลาที+ขบัรถจริง ซึ+งช่วยใหผู้เ้อาประกนัภยัรถยนตป์ระหยดัมากขึ.น โดยไม่ตอ้งชาํระเบี.ย
ประกนัเมื+อไม่ไดใ้ชร้ถ ทาํใหก้ารคิดเบี.ยประกนัเป็นไปอยา่งเที+ยงตรงกบัการใชง้านจริงมากขึ.น เป็นอีกหนึ+งทางเลือกให้
ผูบ้ริโภค ซึ+งประกนัรถเติมเงิน ถือเป็นนวตักรรมใหม่ของธุรกิจประกนัภยัรถยนต ์ 
 
พฒันาช่องทางซื)อและชําระเบี)ยประกนัอย่างหลากหลาย 

ในดา้นการบริการ บริษทัไดพ้ฒันาช่องทางการเขา้ถึงผลิตภณัฑป์ระกนัภยัและพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ
ทางการประกนัภยัตา่งๆ อยา่งสมํ+าเสมอ บริษทัไดพ้ฒันาช่องทางการซื.อประกนัใหห้ลากหลาย เพื+อผูบ้ริโภคสามารถ
เขา้ถึงไดส้ะดวก คือ ตวัแทนและโบรกเกอร์ เคาน์เตอร์ในหา้งสรรพสินคา้ เคาน์เตอร์เซอร์วสิในร้านสะดวกซื.อทั+ว
ประเทศ และเวบ็ไซต ์thaivivat.co.th ซึ+งมีมาตรฐานความปลอดภยัดา้นการซื.อประกนัและชาํระเงินออนไลน์ที+กรม
พฒันาธุรกิจการคา้ใหก้ารรับรอง โดยผูเ้อาประกนัสามารถเลือกชาํระเบี.ยประกนัไดห้ลากหลายวธีิ ทั.งบตัรเครดิต 
เคาน์เตอร์ธนาคาร และโมบายเพยเ์มนท ์ในปี 2559 บริษทัฯ ไดเ้ปิดสาขาที+ท่าอากายานดอนเมือง เพื+ออาํนวยความ
สะดวกใหผู้เ้อาประกนัภยัที+จะเดินทางภายในประเทศอยา่งตรงจุด 
 

บริการอื�นๆ  

• ศูนยลู์กคา้สมัพนัธ์ เพื+ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยจะมีพนกังานที+ชาํนาญงาน คอยใหค้าํแนะนาํ ทาํ
ความเขา้ใจ แกไ้ขปัญหาเบื.องตน้และช่วยติดตามปัญหาตา่งๆ ของผูเ้อาประกนัภยัใหไ้ดรั้บการดูแลแกไ้ขอยา่งถูกตอ้งและ
มีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี.  ศูนยลู์กคา้สมัพนัธ์ยงัเป็นหน่วยงานที+เก็บขอ้มูลในดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ในการบริการ ทั.งนี.ขอ้มูลของ
ปัญหาตา่งๆ ที+ศูนยลู์กคา้สมัพนัธ์พบ จะถูกนาํมาใชเ้ป็นพื.นฐานในการปรับปรุงการใหบ้ริการและพฒันาการทาํงานของ
บริษทั 

 
สามารถติดตอ่ ศูนยลู์กคา้สมัพนัธ์ ทางโทรศพัท ์ที+เบอร์ 02-695-0777 ในวนัและเวลาทาํการ (จนัทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-18.00 
น.) ทางเวบ็ไซต ์www.thaivivat.co.th และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/thaivivat 

 

• ศูนยรั์บแจง้อบุติัเหต ุ เพื+อการใหบ้ริการที+รวดเร็วฉบัไว ในการใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ผูเ้อาประกนัภยัทั+วประเทศ 
โดยเฉพาะประกนัรถยนตแ์ละสุขภาพ บริษทัมีหน่วยงานรับแจง้อบุติัเหตุและการตรวจสอบอุบติัเหตุรถยนตที์+ใหบ้ริการ 
24 ชั+วโมงทุกวนั ดว้ยระบบบอกตาํแหน่งของพนกังานตรวจสอบอุบติัเหตุของบริษทัฯ ผา่นดาวเทียม (Real-Time 
Tracking) ที+ใชเ้ทคโนโลย ีGPS (Global Positioning System) พนกังานที+ศูนยรั์บแจง้อุบติัเหตุสามารถส่งเหตุใหก้บั
พนกังานตรวจสอบอบุติัเหตทีุ+อยูใ่กลก้บัจุดเกิดเหตุมากที+สุด เพื+อการใหบ้ริการที+รวดเร็วที+สุด ใหลู้กคา้ผูเ้อาประกนัภยัรู้สึก
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มั+นใจ นอกจากนี.สาํหรับลูกคา้ที+ลงทะเบียนและติดตั.ง Thaivivat Application ในโทรศพัทมื์อถือ กส็ามารถแจง้เหตุดว้ยปุ่ม 
“แจง้เหตุฉุกเฉิน” โดยไม่ตอ้งกดหมายเลขโทรศพัท ์พร้อมกบัส่งพิกดัจุดเกิดเหตุใหบ้ริษทัฯไดโ้ดยไม่ตอ้งอธิบายเสน้ทาง 

 
การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม 

 
บริษทัฯ มีความมุ่งมั+นที+จะรักษาสงัคมและสิ+งแวดลอ้ม ดว้ยการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรมและการกาํกบั

ที+ดี ควบคูไ่ปกบัการใส่ใจดูแลรักษาสงัคมและสิ+งแวดลอ้มเพื+อนาํไปสู่การพฒันาธุรกิจอยา่งย ั+งยนื แมว้า่ บริษทั ประกนัภยั
ไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) มิไดอ้ยูใ่นภาคอตุสาหกรรมการผลิตที+ตอ้งใชท้รัพยากรทางธรรมชาติในสายการผลิตอยา่ง
กวา้งขวาง แตก็่ปฏิเสธไม่ไดว้า่บริษทัไดใ้ชพ้ลงังานและทรัพยากรตา่งๆ ในการขบัเคลื+อนธุรกิจ บริษทัฯ โดย
คณะกรรมการและผูบ้ริหาร จึงใหค้วามสาํคญัในการสร้างจิตสาํนึกในการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้คา่ รวมถึง
สร้างความตระหนกัในหนา้ที+การดูแลรักษาสิ+งแวดลอ้มของพนกังานและบุคลากรของบริษทั  
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน (การเปลี�ยนไปใช้หลอดไฟฟ้า LED) 

ในปี 2559 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานในรูปแบบมาตรการอุดหนุนผลการประหยดั
พลงังาน โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน เพื+อเปลี+ยนมาใชห้ลอดประหยดัพลงัาน
ชนิด LED โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนฯ มีวตัถุประสงคใ์หส้ถานประกอบการลงทุนปรับปรุงการใชพ้ลงังาน เพื+อลด
ตน้ทุนดา้นพลงังานและเพิ+มประสิทธิภาพการแขง่ขนัทางการคา้ อนัจะนาํไปสู่การลดการนาํเขา้พลงังานในภาพรวมของ
ประเทศลงอยา่งเป็นรูปธรรม   

การเปลี+ยนไปใชห้ลอดไฟฟ้าประหยดัพลงังานชนิด LED ในอาคารสาํนกังานใหญ่ บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ 
จาํกดั (มหาชน) ถนนดินแดง สูง 11 ชั.น จาํนวนกวา่ 2,557 หลอด เพื+อเป็นการปรับปรุงโครงสร้างการใชพ้ลงังานไฟฟ้าใน
อาคารสํานักงาน ซึ+ งจะช่วยให้ประหยดัพลงังานและต้นทุนการดาํเนินงานได้ในระยะยาว มีค่าใช้จ่ายในการดาํเนิน
โครงการนี.  หลงัหักเงินที+ไดรั้บการสนบัสนุนจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนฯ 740,797.10 บาท ทั.งนี. ไดป้ระเมินแลว้วา่ 
เมื+อดาํเนินการติดตั.งแลว้เสร็จในตน้ปี 2560 จะประหยดัไฟฟ้าไดก้วา่ 135,267.19 kWhต่อปี คิดเป็นเงิน 608,702.36 บาท
ตอ่ปี  

 
 

 

 

 
 
 
         การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

การพฒันาชุมชนและสงัคมเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการพฒันาธุรกิจอยา่งย ั+งยนื ปัจจุบนัทั.งการพฒันาทาง
ธุรกิจและ การลงทุนในระดบัภูมิภาคเอเชียเรียกร้องใหมี้การดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบทางสงัคมมากขึ.น จึง
จาํเป็นอยา่งยิ+งที+จะตอ้งใหค้วาม สาํคญักบัการพฒันาชุมชนและสงัคมในฐานะที+เป็นความไดเ้ปรียบและส่วนประกอบแห่ง
ความยั+งยนืในการเตรียมตวัสู่การดาํเนินธุรกิจระดบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ในปี 2559 บริษทัไดด้าํเนินธุรกิจโดย
คาํนึงถึงการพฒันาสงัคมและชุมชนดงันี.  

 จาํนวนหลอดไฟ คา่ไฟฟ้าตอ่ปี (บาท) 
หลอดเดิม 2,557 973,767.42 
หลอด LED 2,557  365,065.06 

 ประหยดั/ปี  ไฟฟ้า 135,267.19 kWh 
 คา่ไฟฟ้า 608,702.36 บาท 
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ประกนัภัยสําหรับรายย่อย (ไมโครอนิชัวรันซ์) 

บริษทัฯ ไดด้าํเนินงานเพื+อพฒันาชุมชนและสงัคมตามนโยบายของคณะสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ
ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ในแผนพฒันาประกนัภยั ฉบบัที+ 3 (พ.ศ. 2559-2563) โดยเฉพาะอยา่งยิ+งใน
ส่วนของการเสริมสร้างความรู้และการเขา้ถึงการประกนัภยั ผา่นการส่งเสริมผลิตภณัฑป์ระกนัภยัสาํหรับรายยอ่ย เพื+อให้
ประชาชนใชก้ารประกนัภยัเป็นเครื+องมือสร้างหลกัประกนัความมั+นคงในชีวติและทรัพยสิ์นดว้ยตนเอง รวมถึงแบ่งเบา
ภาระของภาครัฐในการเยยีวยาประชาชน  
อนัเป็นการร่วมพฒันาสงัคมไทยอยา่งสาํคญั 

บริษทัฯ ไดใ้หบ้ริการดา้นการประกนัภยัในรูปแบบตา่งๆ อยา่งหลากหลาย โดยคาํนึงถึงความตอ้งการของ
ประชาชนที+เปลี+ยนไปตามสภาวะสงัคมและเศรษฐกิจ โดยเลง็เห็นความสาํคญัในการเขา้ถึงระบบประกนัภยัของประชาชน
ทุกระดบั ดงันั.นบริษทัจึงมีนโยบายในการส่งเสริมการรับประกนัภยัแบบรายยอ่ย หรือ “ไมโครอินชวัรันซ์” (Micro 
insurance) ซึ+งมีความคุม้ครองที+เขา้ใจง่าย เบี.ยประกนัราคาประหยดั สามารถเขา้ถึงประชาชนทุกระดบัไดง่้ายดว้ยช่อง
ทางการจาํหน่ายที+กวา้งขวาง ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัเพื+อรายยอ่ยของบริษทัฯ  ในปี 2559 ที+สาํคญัไดแ้ก่  

 
1. ประกนัภัยมะเร็งรายย่อย  

ประกนัภยัไทยววิฒัน์ร่วมกบัเคาน์เตอร์เซอร์วสิ เพื+อจาํหน่ายผลิตภณัฑป์ระกนัภยัรายยอ่ย (ไมโครอินชวั
รันซ์)  ผา่นเคานเ์ตอร์เซอร์วสิซึ+งมีมากกวา่ 6,000 สาขาในประเทศไทย  ใหป้ระชาชนเขา้ถึงการประกนัภยัที+จาํเป็น 
แบ่งเป็นผลิตภณัฑ ์1. แผนประกนัภยัโรคมะเร็งใจปํ. าสาํหรับรายยอ่ย คุม้ครองโรคมะเร็งทุกชนิดยกเวน้โรคมะเร็ง
ผิวหนงั เบี.ยประกนั 711 บาทตอ่ปี ใหค้วามคุม้ครองรวม 70,000 บาท และ 2. การประกนัภยัโรคมะเร็งใจปํ. าพลสั
สาํหรับรายยอ่ย คุม้ครองโรคมะเร็งทุกชนิดรวมถึงโรคมะเร็งของเมด็สี (มะเร็งไฝดาํ) ยกเวน้มะเร็งผวิหนงั  
2. ประกนัภัยข้าวนาปี ปีการผลติ 2559 

บริษทัฯ เป็น 1 ใน 16 บริษทัที+เขา้ร่วมรับประกนัภยั ในโครงการรับประกนัภยัขา้วนาปีกบัรัฐบาล โดยมี
วตัถุประสงคที์+จะสร้างความมั+นคงใหก้บัเกษตรกร ในพื.นที+เป้าหมายทั+วประเทศ 30 ลา้นไร่ ช่วยลดภาระคา่ใชจ่้ายและ
ความเสี+ยงที+จะเกิดขึ.นกบัผลผลิต แบ่งพื.นที+รับประกนัภยัออกเป็น 5 พื.นที+ตามระดบัความเสี+ยง โดยใชเ้กณฑค์วาม
เสียหายเฉลี+ยยอ้นหลงัตั.งแตปี่ 2548 ถึง 2555 เพื+อกาํหนดเบี.ยประกนัภยัตามระดบัความเสี+ยง  เกษตรกรจะไดรั้บความ
คุม้ครองภยัธรรมชาติ 7 ภยั ประกอบดว้ย นํ. าท่วมหรือฝนตกหนกั, ภยัแลง้, ฝนแลง้ หรือฝนทิ.งช่วง ลมพายหุรือพายุ
ไตฝุ้่ น, ภยัอากาศหนาว หรือนํ. าคา้งแขง็, ลูกเห็บ และไฟไหม ้1,111 บาท ตอ่ไร่ และไดรั้บความคุม้ครองจากภยัศตัรูพืช
และโรคระบาด 555 บาทตอ่ไร่ ประกนัภยัขา้วนาปีจาํหน่ายผา่นธนาคารเพื+อการเกษตรและสหกรณ์เพื+อใหเ้กษตรกรได้
เขา้ถึงหลกัประกนัอยา่งทั+วถึง  
3. ประกนั 200 สําหรับรายย่อย 

บริษทัฯ เป็นบริษทัประกนัภยัที+เขา้ร่วมรับประกนั ในโครงการ “กรรมธรรม ์ประกนัภยั 200” ร่วมกบั
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ประกนัภยั 200 เป็นประกนัภยั
อุบติัเหตุส่วนบุคคลสาํหรับรายยอ่ย ที+ใหค้วามคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยั กรณีการเสียชีวติ การสูญเสียมือ เทา้ การ
สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ.นเชิงเนื+องจากอุบติัเหตุ 1 แสนบาท จากการฆาตกรรม 50,000 บาท และเสียชีวติ
จากการเจ็บป่วย 10,000 บาท เบี.ยประกนัเพียง 200 บาทตอ่ปี สาํหรับผูที้+มีอาย ุ20-60 ปี โดยมีจุดประสงคเ์พื+อเพิ+ม
โอกาสใหป้ระชาชนทุกระดบัสามารถซื.อประกนัภยัอุบติัเหตุในราคาที+เขา้ถึงได ้



-60- 

 

4. การประกนัภัยพชืผลจากภัยแล้งโดยใช้ดชันีนํ)าฝน  
การประกนัภยัที+ใหค้วามคุม้ครองขา้วโพดจากภยัแลง้ (โครงการประกนัภยัขา้วโพดเลี.ยงสตัว)์ โดยใชด้ชันี

ภูมิอากาศเป็นตวัชี.วดั คุม้ครองคา่ชดเชยหากพืชผลที+เอาประกนัภยัไวป้ระสบภยัแลง้ระหวา่งระยะเวลาเอาประกนัภยั 
ซึ+งก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่ตน้ทุนการเพาะปลูก หรือการลดลงของปริมาณผลผลิตโดยวธีิการประเมินความเสียหาย
ล่วงหนา้ตามหลกัวชิาการเกษตร  โดยมีอตัราเบี.ยประกนัภยั 100 บาทตอ่ไร่ ทั.งนี.ในปี 2559 ประกนัภยัไทยววิฒัน์ได้
มอบสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัจากโครงการประกนัภยัขา้วโพดเลี.ยงสตัว ์ปี 2559 เป็นจาํนวนเงิน 6,111,610 
บาทแลว้ 
 
โครงการการบริการที�เป็นเลศิในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนลว้นเลง็เห็นความสาํคญัของอุบติัเหตทุางถนนในประเทศไทยที+มีจาํนวนสูง
ที+สุดเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก อนัทาํใหเ้กิดความสูญเสียทั.งชีวติและทรัพยสิ์น และฉุดรั. งการพฒันาของประเทศ จึงมี
การรณรงคแ์ละปฏิบติัโครงการตา่งๆ เพื+อลดจาํนวนอบุติัเหตุและความสูญเสียจากอุบติัเหตทุางถนนมาโดยตลอด โดย
ตระหนกัวา่ประกนัภยัรถยนตเ์ป็นส่วนสาํคญัของภาคธุรกิจประกนัวนิาศภยัในประเทศไทย บริษทัฯ จึงมีโครงการ 
“การบริการที+เป็นเลิศในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์2559” ขึ.นโดยร่วมกบักรมทางหลวงในแตล่ะพื.นที+ และการ
ทางพิเศษ เพื+ออาํนวยความสะดวกใหท้ั.งประชาชนและเจา้หนา้ที+หน่วยงานรัฐที+ทาํหนา้ที+ในช่วงเทศกาลในการป้องกนั
อุบติัเหตุ รวมถึงเตรียมพร้อมใหบ้ริการทางประกนัภยัรถยนตใ์นช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์อนัเป็นช่วงที+มีการ
ใชร้ถใชถ้นนมากที+สุด และมีอุบติัเหตทุางถนนสูงสุดในรอบปี 
 
โครงการ “การบริการที�เป็นเลศิในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 2559” มกีารปฏิบัตงิานดงันี) 

1. การจดัวางพนกังานตรวจสอบอุบติัเหตุและพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ ตามจุดใหบ้ริการในจงัหวดัตา่งๆ เพื+อ
ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็วทนัตอ่เหตุการณ์ โดยเพิ+มจาํนวนเจา้หนา้ที+ในการใหบ้ริการ ในบริเวณที+มีการจราจร
หนาแน่น ถนนสายหลกัที+สาํคญัในการสญัจรของผูใ้ชร้ถใชถ้นน และสถานที+ท่องเที+ยวสาํคญัรวม 58 จุดบริการ เฉพาะ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ไดใ้หบ้ริการผูเ้อาประกนัภยักวา่ 452 เหต ุอยา่งรวดเร็วทนัเหตุการณ์ 

2. การใหบ้ริการประชาชนและเจา้หนา้ที+หน่วยงานภาครัฐในจุดพกัรถของตาํรวจทางหลวง โดยใหบ้ริการนํ. า
ดื+ม และใหบ้ริการหอ้งสุขาเคลื+อนที+บริเวณด่านทางหลวงปากช่องที+ 1 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ร่วมกบัหมวดการ
ทางปากช่อง 

3. ร่วมกบัหมวดการทางปากช่องที+ 1 แขวงการทางปากช่องที+ 1 ออกบูธและสนบัสนุนกิจกรรมขบัขี+
ปลอดภยัลดอุบติัเหตุสงกรานต ์2559 ณ ศูนยช่์วยเหลือผูป้ระสบภยั มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตน์ราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง ถนนมิตรภาพ วนัที+ 8 เมษายน 2559 

4. เปิดให ้บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) สาขาสระบุรี เป็นจุดพกัรถ ใหบ้ริการหอ้งสุขาและ
เครื+องดื+มในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 
 
การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงการพฒันาชุมชนและสงัคม ผา่นหลกัการพื.นฐานเรื+องสิทธิมนุษยชน ทั.งในกระบวนการ
ดาํเนินธุรกิจและกิจกรรมร่วมพฒันาชุมชนและสงัคมนอกกระบวนการดาํเนินธุรกิจ เช่น การพฒันาทรัพยากรบุคคล ที+
นบัวา่เป็นหวัใจสาํคญัในการพฒันาธุรกิจและสร้างความยั+งยนืใหก้บัธุรกิจ บริษทัฯ มีนโยบายในการปฏิบติัตอ่
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พนกังานและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่มีการแบ่งแยกสีผิว เชื.อชาติ เพศ ศาสนา เผา่พนัธ์ุ สญัชาติ 
ความยากจน ความพิการ รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกตา่งทางความคิด สงัคม สิ+งแวดลอ้มกฎหมาย และ
วฒันธรรม (ดูเพิ+มเติมในหวัขอ้ “การดูแลพนกังาน”) ในปี 2559 บริษทัฯ ไดส่้งเสริมการพฒันาชุมชนและสงัคมผา่น
การบริจาคและการกศุลในวาระโอกาสตา่งๆ กนัดงันี.   
 
 
กจิกรรมส่งเสริมการศึกษา 

บริษทัฯ ร่วมส่งเสริมใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัตามสิทธิมนุษยชนกบักลุ่มคนตา่งๆ ในสงัคมอยา่งสมํ+าเสมอ 
โดยเฉพาะสิทธิในการรับการศึกษาขั.นพื.นฐาน ดว้ยเลง็เห็นวา่การสร้างทรัพยากรมนุษยที์+มีศกัยภาพทั.งทางความรู้ 
ทกัษะ ความสามารถ คุณธรรมเป็นส่วนสาํคญัในการสร้างความมั+นคงและในการพฒันาประเทศในปี 2559 บริษทัฯ 
ไดด้าํเนินกิจกรรมเพื+อช่วยเหลือดา้นการศึกษาดงันี.  

เมื+อวนัที+ 2 ตุลาคม 2559 บริษทัฯ ไดม้อบอุปกรณ์การศึกษาและของใชที้+จาํเป็นใหแ้ก่โรงเรียนบา้นบุ่งเตย 
อาํเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา ซึ+งขาดแคลนบุคลากรและอุปกรณ์ทางการศึกษา และวนัอาทิตย ์ที+ 9 ตุลาคม 
2559 มอบอปุกรณ์การศึกษาและของใชที้+จาํเป็น แก่โรงเรียนสอนคนตาบอด มกฏุคีรีวนั อาํเภอปากช่อง  จงัหวดั
นครราชสีมา โดยทั.งสองกิจกรรมเป็นส่วนหนึ+งของโครงการ Walk Rally 2559 ที+มีวตัถุประสงคใ์นการเชื+อมโยง
พนกังาน บริษทัฯ และสงัคมเขา้ดว้ยกนั 
 
 
การบริจาคสมทบทุนเพื�อการพฒันาสังคมและชุมชนในด้านต่างๆ  
• ดา้นสงัคมและชุมชน 
บริษทัร่วมบริจาคสมทบทุนใหก้บัองคก์ร และหน่วยงานตา่งๆ ในปี 2559 ดงันี.  
- บริจาคการกศุลสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ (ศูนยอ์ุบติัเหตุและฉุกเฉิน) วดัป่าทรัพยท์วธีรรมาราม  
นครราชสีมา 
- สมทบทุนสร้าง"อาคารนวมินทรบพิตร 89 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระเจา้อยูห่วั" คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราช 
พยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล กรุงเทพฯ 
- บริจาคใหศิ้ริราชมูลนิธิในโครงการตาใสใจสะอาด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล กรุงเทพฯ 
• ดา้นกีฬา ศาสนาและศิลปวฒันธรรม  
บริษทัร่วมบริจาคสมทบทุนใหก้บัองคก์ร และหน่วยงานตา่งๆ เพื+อสนบัสนุนทางดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม และกีฬา
ในปี 2559 ดงันี.  
- ร่วมสนบัสนุนงานวิ+งมาราธอน CMU Marathon 2016 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
- ผูส้นบัสนุนหลกังาน TU Walk & Run 2016 ครั. งที+ 1 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 
- ทอดผา้ป่าสามคัคี วดับา้นเนินถาวร ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 
- ร่วมทอดกฐินประจาํปี 2559 วดับางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
- ร่วมสร้างพระพทุธรูป วดักระทุ่มราบ อ.ประทาบ จ.นครราชสีมา 
- ร่วมเป็นเจา้ภาพกฐินสามคัคี วดัเขาวนัชยันวรัตน์ธุดงคก์รรมฐาน จ.นครราชสีมา 
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- ร่วมเป็นเจา้ภาพกฐินสามคัคี วดัแม่จนัทร์ กรุงเทพฯ 
- ทอดกฐิน หลวงพอ่เยื.อน วดัเขาศาลาอตุลจนฐาจาโร สุรินทร์ 
- ร่วมทาํบุญกฐินพระราชทาน วดับางไผ ่นนทบุรี 
- ร่วมสร้างอุโบสถวดัหนองม่วง ชยัภูมิ 
- ร่วมทอดกฐินสามคัคี วดัพระหินวนาราม ประจวบคีรีขนัธ์ 
- ร่วมทอดกฐินสามคัคี วดัหนองม่วง ชยัภูมิ 
- ร่วมทอดกฐินสามคัคี วดัเขาวนัชยันวรัตน์ นครราชสีมา  
- ร่วมทอดกฐิน วดัเพชรวราราม เพชรบูรณ์ 
- ร่วมทอดกฐินสามคัคี วดัหนองจิก นครนายก  
- ร่วมเป็นเจา้ภาพทอดผา้ป่าสามคัคี วดัเขตอุดมศกัดิ� วนาราม ชุมพร  
- ทาํบุญทอดผา้ป่าสามคัคี กองทุนแม่ของแผน่ดินชุมชนปฐมพร ตามโครงการห่วงใยใส่ใจบา้นเกิด ครั. งที+4 

 
 
 

การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง 

บริษทัฯ จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและบริหารจดัการความเสี+ยงที+มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทั

และผูบ้ริหารมีหนา้ที+และรับผิดชอบในการจดัใหมี้และรักษาไวซึ้+งระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจดัการ

ความเสี+ยง โดยกรรมการฝ่ายบริหารไดด้าํเนินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และมอบหมาย

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ที+และรับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตาม

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ซึ+งครอบคลุมในดา้นตา่งๆ ดงันี.  

 

การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

1.   องคก์รแสดงถึงความยดึมั+นในคุณคา่ของความซื+อตรง (Integrity) และจริยธรรม 

2.   คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทาํหนา้ที+ในการกาํกบัดูแล (Oversight) และ

พฒันาการดาํเนินการดา้นการควบคุมภายใน 

3.   ฝ่ายบริหารไดจ้ดัใหมี้โครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการสั+งการ และความรับผดิชอบที+

เหมาะสม เพื+อใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคภ์ายใตก้ารกาํกบัดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ 

4.   องคก์รแสดงถึงความมุ่งมั+นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรที+มีความรู้ความสามารถ 

5.   องคก์รกาํหนดใหบุ้คลากรมีหนา้ที+และความรับผดิชอบในการควบคุมภายในเพื+อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์

ขององคก์ร 
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การประเมินความเสี+ยง (Risk Assessment) 

6.   องคก์รกาํหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจนเพียงพอเพื+อใหส้ามารถระบุและประเมินความเสี+ยงตา่งๆ ที+เกี+ยวขอ้ง

กบัการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

7.   องคก์รระบุและวเิคราะห์ความเสี+ยงทุกประเภทที+อาจจะกระทบตอ่การบรรลุวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งครอบคลุมทั+ว

ทั.งองคก์ร 

8.   องคก์รไดพิ้จารณาถึงโอกาสที+จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี+ยงที+จะบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

9.   องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปลี+ยนแปลงที+อาจกระทบตอ่ระบบการควบคุมภายใน 

การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities) 

10. องคก์รมีมาตรการควบคุมที+ช่วยลดความเสี+ยงที+จะไม่บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รใหอ้ยูใ่นระดบัที+ยอมรับได ้

11. องคก์รเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคุมทั+วไปดว้ยระบบเทคโนโลยเีพื+อช่วยสนบัสนุนการบรรลุ

วตัถุประสงค ์

12. องคก์รจดัใหมี้กิจกรรมการควบคุมผา่นทางนโยบาย ซึ+งไดก้าํหนดสิ+งที+คาดหวงัและขั.นตอนการปฏิบติัเพื+อให้

นโยบายที+กาํหนดไวน้ั.นนาํไปสู่การปฏิบติัได ้

ระบบสารสนเทศและสื+อสารขอ้มูล (Information & Communication) 

13. องคก์รมีขอ้มูลที+เกี+ยวขอ้งและมีคุณภาพ เพื+อสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปไดต้ามที+

กาํหนดไว ้

14. องคก์รสื+อสารขอ้มูลภายในองคก์ร ซึ+งรวมถึงวตัถุประสงคแ์ละความรับผดิชอบตอ่การควบคุมภายในสามารถ

ดาํเนินไปไดต้ามที+วางไว ้

15. องคก์รไดสื้+อสารกบัหน่วยงานภายนอกเกี+ยวกบัประเด็นที+อาจมีผลกระทบตอ่การควบคุมภายใน 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื+อใหม้ั+นใจไดว้า่การควบคุมภายในยงัดาํเนินไปอยา่ง

ครบถว้นเหมาะสม 

17. องคก์รประเมินและสื+อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอยา่งทนัเวลาตอ่บุคคลที+รับผิดชอบ ซึ+งรวมถึง

ผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการบริหาร ไดป้ระเมินการควบคุมภายในของบริษทัฯ แลว้ มีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบ

การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี+ยงที+เหมาะสมและเพียงพอที+จะดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ตามแบบ

ประเมินฯ ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์แลว้มีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบการ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี+ยงที+เหมาะสมและเพียงพอที+จะดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ที+ตามที+ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและมี

หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบติังานตามขอบเขต หนา้ที+ และความรับผิดชอบตามที+กาํหนดไวใ้นคูมื่อการปฏิบติังาน

ตรวจสอบภายในของบริษทัฯ โดยบุคลากรในฝ่ายตรวจสอบภายในระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบมีประสบการณ์

ในดา้นการเป็นผูต้รวจสอบเป็นเวลา 30 ปี และเริ+มงานกบับริษทัในตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี เป็นระยะเวลา 10 ปี 

ก่อนเริ+มงานในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบในปี 2542 ตามเอกสารแนบ 3 

 

 

    8.    รายการระหว่างกนั 

                    ไม่มี 

 

   9.     งบการเงนิ 

       ตามเอกสารแนบ 



 

 

 

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงิน 
31 ธนัวาคม 2559  



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ซึ5งประกอบดว้ย              
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการ
เปลี5ยนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ:นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที5สาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นี:แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2559 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด
สาํหรับปีสิ:นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที5ควรในสาระสาํคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
บริษทัฯตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที5กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ในส่วนที5เกี5ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ
อื5นๆตามที5ระบุในขอ้กาํหนดนั:นดว้ย ขา้พเจา้เชื5อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที5ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม
เพื5อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมลูและเหตุการณ์ที$เน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที5 2 และ 3.1 เกี5ยวกบัการจดัประเภทรายการบญัชีตามรูปแบบ
งบการเงินที5ออกใหม่ที5กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ลงวนัที5              
4 มีนาคม 2559 ที5มีผลบงัคบัใชต้ั:งแต่วนัที5 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป และการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ที5ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี  ทั:งนี:  ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงื5อนไขต่อ
กรณีนี:แต่อยา่งใด 
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เรื$องสําคญัในการตรวจสอบ 

เรื5องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื5องต่างๆที5มีนยัสาํคญัที5สุดตามดุลยพินิจเยี5ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื5องเหล่านี:มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                   
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั:งนี:  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ
เรื5องเหล่านี:  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบที5ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึ5 งไดร้วมความรับผิดชอบที5เกี5ยวกบัเรื5องเหล่านี: ดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบที5ออกแบบมาเพื5อตอบสนองต่อการประเมินความเสี5ยงจากการแสดงขอ้มูลที5ขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ5 งไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเรื5องเหล่านี:
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรื5องสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรื5องมีดงัต่อไปนี:  

การรับรู้รายได้ค่าเบี�ยประกนัภัยรับ  

ในปี 2559 บริษทัฯมีรายไดค่้าเบี:ยประกนัภยัรับจาํนวน 3,230 ลา้นบาท ซึ5งเป็นการรับประกนัภยัให้กบัผูเ้อา
ประกนัภยัรายยอ่ยและมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นจาํนวนมาก ซึ5 งค่าเบี: ยประกนัภยัที5เรียกเกบ็จากลูกคา้มีความ
หลากหลายและตอ้งอาศยัการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลกั ดงันั:น ขา้พเจา้จึงให้
ความสําคญักบัการตรวจสอบรายไดค่้าเบี: ยประกนัภยัวา่ไดร้ับรู้ดว้ยมูลค่าที5ควรจะเป็นและในระยะเวลาที5เหมาะสม 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัฯที5เกี5ยวขอ้งกบัการขายเบี:ยประกนัภยั การคาํนวณเบี: ยประกนัภยัรับและการรับรู้รายไดค่้าเบี:ย
ประกนัภยัรับ โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฎิบติัตามการ
ควบคุมภายในที5ออกแบบไว ้เพื5อตอบสนองเรื5องมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายไดใ้นงบการเงิน ขา้พเจา้ได้
สุ่มตวัอยา่งกรมธรรมแ์ละเอกสารประกอบรายการเพื5อตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเงื5อนไขที5ระบุไวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัภยัและสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ และสอบทานกรมธรรมแ์ละรายการสลกัหลงั
กรมธรรมที์5รับรู้เป็นรายไดข้องบริษทัฯในรอบระยะเวลาบญัชีในช่วงก่อนและหลงัวนัสิ:นงวด นอกจากนี:  ขา้พเจา้
ไดวิ้เคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดเ้บี:ยประกนัภยัรับที5รับรู้ตลอดรอบระยะเวลาบญัชีและสุ่มตรวจสอบ
รายการบนัทึกบญัชีที5เกี5ยวขอ้งกบัรายไดค่้าเบี:ยประกนัภยัรับที5ทาํผา่นใบสาํคญัทั5วไป 
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หนี�สินจากสัญญาประกนัภัย - สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

หนี: สินจากสัญญาประกนัภยั - สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายเป็นบญัชีที5มีความสาํคญั
ในงบการเงิน โดย ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 
จาํนวน 1,000 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 27 ของหนี: สินรวม) บญัชีค่าสาํรองสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน
คา้งจ่ายจะรวมทั:งในส่วนของความเสียหายที5เกิดขึ:นและไดรั้บรายงานแลว้และความเสียหายที5เกิดขึ:นแลว้แต่ยงั
ไม่ไดรั้บรายงาน ซึ5 งการประมาณการดงักล่าวคาํนวณขึ:นโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯตามวิธีการทางคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ขอ้สมมติหลกัที5ใชใ้นการคาํนวณอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตและตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการ
ประมาณการอยา่งสูง ดงันั:น ขา้พเจา้จึงใหค้วามสําคญักบัการตรวจสอบความเพียงพอของสาํรองค่าสินไหม
ทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย นอกจากนี:  สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย
ดงักล่าวยงัเกี5ยวเนื5องโดยตรงกบัสาํรองสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งรับส่วนที5เรียกคืนจากบริษทั
ประกนัภยัต่อ ซึ5 งจาํนวนดงักล่าวคาํนวณขึ:นโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั
เช่นเดียวกนั ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีสาํรองสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งรับส่วนที5เรียก
คืนจากบริษทัประกนัภยัต่อจาํนวน 116 ลา้นบาท  

ขา้พเจา้ไดศึ้กษาและประเมินระบบการควบคุมภายในเกี5ยวกบัการรับเรื5องค่าสินไหมทดแทน การจดัการ                          
ค่าสินไหมทดแทน การตั:งประมาณการสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายและการรับ
ประกนัภยัต่อ โดยการสอบถามผูบ้ริหารเกี5ยวกบัเกณฑแ์ละขอ้สมมติที5ใชใ้นการประมาณการโดยนกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ขา้พเจา้ไดสุ่้มทดสอบขอ้มลูที5นกัคณิตศาสตร์ใชใ้นการคาํนวณ สุ่มตวัอยา่งแฟ้มสินไหมรายใหญ่ 
วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มลูความถี5ของการเกิดความเสียหายและขนาดของความเสียหายที5เกิดขึ:นต่อครั: ง 
นอกจากนี:  ขา้พเจา้ไดส้อบทานรายงานประมาณการค่าสินไหมทดแทนที5จดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัวา่
สอดคลอ้งกบัประมาณการค่าสินไหมทดแทนที5ตั:งไวใ้นบญัชี ประเมินขอ้สมมติ วิธีการที5ใชใ้นการคาํนวณและ
เปรียบเทียบกบัขอ้สมมติที5ใชใ้นปีก่อน นอกจากนี:  ขา้พเจา้ไดส้อบทานการตั:งประมาณการสาํรองสินไหมทดแทน
และค่าสินไหมทดแทนคา้งรับส่วนที5เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อดว้ย 
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ค่าเผื$อหนี�สงสัยจะสูญของเบี�ยประกนัภัยค้างรับ สํารองสินไหมทดแทนส่วนที$เรียกคืนจากบริษทัประกนัภัยต่อ 

ลกูหนี�จากสัญญาประกนัภัยต่อและค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณ ี

ค่าเผื5อหนี:สงสยัจะสูญของเบี:ยประกนัภยัคา้งรับ สาํรองสินไหมทดแทนส่วนที5เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ 
ลูกหนี:จากสัญญาประกนัภยัต่อและค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี ประมาณการตามผลขาดทุนโดยประมาณที5อาจ
เกิดขึ:นจากการเกบ็เงินจากลูกหนี:ไม่ได ้โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงิน อายุหนี:คงคา้งและสถานะปัจจุบนั
ของลูกหนี:คงคา้ง ดงันั:น ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการพิจารณาและบนัทึกประมาณการผล
ขาดทุนที5คาดวา่จะเกิดขึ:นเมื5อลกูหนี: มีปัญหาในการจ่ายชาํระคืนหนี:  นอกจากนี:  การประมาณค่าเผื5อหนี:สงสยัจะสูญ
ดงักล่าวถือวา่มีนยัสาํคญั เนื5องจาก ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมียอดคงคา้งของเบี: ยประกนัภยัคา้งรับ 
สาํรองสินไหมทดแทนส่วนที5เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ ลกูหนี:จากสัญญาประกนัภยัต่อและค่าสินไหม                 
คา้งรับจากคู่กรณีรวมเป็นจาํนวน 740 ลา้นบาท (รวมคิดเป็นร้อยละ 15 ของยอดสินทรัพยร์วม) และมีค่าเผื5อหนี:
สงสยัจะสูญจาํนวน 30 ลา้นบาท ดงันั:น ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื5อหนี:
สงสยัจะสูญ 

ขา้พเจา้ไดศึ้กษาและทาํความเขา้ใจระบบการควบคุมภายในที5เกี5ยวกบัการติดตามหนี:  การคาํนวณค่าเผื5อหนี:สงสัย
จะสูญและการบนัทึกรายการบญัชี โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและประเมินขอ้มูลและวิธีการที5
บริษทัฯใชใ้นการคาํนวณค่าเผื5อหนี:สงสยัจะสูญ นอกจากนี:  ขา้พเจา้ไดสุ่้มทดสอบการคาํนวณอายหุนี:คงคา้งและ
การคาํนวณคา่เผื5อหนี:สงสัยจะสูญ 

ข้อมลูอื$น  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มลูอื5น ซึ5 งรวมถึงขอ้มลูที5รวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง          
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที5แสดงอยูใ่นรายงานนั:น) ซึ5 งคาดว่าจะถกูจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัที5
ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี:  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื5นและขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้          
ความเชื5อมั5นในรูปแบบใดๆต่อขอ้มลูอื5นนั:น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที5เกี5ยวเนื5องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มลูอื5นนั:นมี
ความขดัแยง้ที5มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที5ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มลูอื5นแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมื5อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของบริษทัฯตามที5กล่าวขา้งตน้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที5ขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสื5อสารเรื5องดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ที5ในการกาํกบัดูแลทราบเพื5อให้มีการ
ดาํเนินการแกไ้ขที5เหมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที$ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที5รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี:โดยถูกตอ้งตามที5ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี5ยวกบัการควบคุมภายในที5ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื5อใหส้ามารถจดัทาํ 
งบการเงินที5ปราศจากการแสดงขอ้มูลที5ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงานต่อเนื5อง 
การเปิดเผยเรื5องที5เกี5ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื5องในกรณีที5มีเรื5องดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ
กิจการที5ดาํเนินงานต่อเนื5องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั:งใจที5จะเลิกบริษทัฯหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเนื5องอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ที5ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที5ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื5อใหไ้ดค้วามเชื5อมั5นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลที5ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ5 งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื5อมั5นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื5อมั5น
ในระดบัสูงแต่ไมไ่ดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลที5ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัที5มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูที5ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื5อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการที5ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่านี:  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัยเยี5ยง                      
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนี:ดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสี5ยงที5อาจมีการแสดงขอ้มูลที5ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินไมว่า่
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื5อตอบสนองต่อความ
เสี5ยงเหล่านั:น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที5เพียงพอและเหมาะสมเพื5อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเสี5ยงที5ไม่พบขอ้มลูที5ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ5 งป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่
ความเสี5ยงที5เกิดจากขอ้ผดิพลาด เนื5องจากการทุจริตอาจเกี5ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั:งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที5ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 
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• ทาํความเขา้ใจเกี5ยวกบัระบบการควบคุมภายในที5เกี5ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื5อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ช่เพื5อวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที5ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลที5เกี5ยวขอ้งที5ผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกี5ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการที5ดาํเนินงานต่อเนื5องของผูบ้ริหาร และ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีที5ไดร้ับ ว่ามีความไมแ่น่นอนที5มีสาระสาํคญัที5เกี5ยวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที5อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงาน
ต่อเนื5องหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที5มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที5เกี5ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที5เปลี5ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ:นอยูก่บัหลกัฐานการ
สอบบญัชีที5ไดรั้บจนถึงวนัที5ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื5องได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื:อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูที5เกี5ยวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที5เกิดขึ:นโดยถูกตอ้งตามที5ควรหรือไม ่

ขา้พเจา้ไดสื้5อสารกบัผูมี้หนา้ที5ในการกาํกบัดูแลเกี5ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที5ไดว้างแผน
ไว ้ประเดน็ที5มีนยัสาํคญัที5พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที5มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซึ5 ง
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที5ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที5เกี5ยวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดสื้5อสารกบัผูมี้หนา้ที5ในการกาํกบัดูแลเกี5ยวกบัความสัมพนัธ์ทั:งหมดตลอดจนเรื5องอื5นซึ5 ง
ขา้พเจา้เชื5อวา่มีเหตุผลที5บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที5
ขา้พเจา้ใชเ้พื5อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรื5องทั:งหลายที5สื5อสารกบัผูมี้หนา้ที5ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื5องต่าง ๆ ที5มีนยัสาํคญัที5สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื5องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื5องเหล่านี: ไว ้
ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรื5องดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที5ยากที5จะเกิดขึ:น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไมค่วรสื5อสารเรื5องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการ
กระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนที์5ผูมี้ส่วน
ไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการสื5อสารดงักล่าว 

ผูส้อบบญัชีที5รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี: คือ นางสาวสมใจ คุณปสุต 

 
 

สมใจ คุณปสุต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพนัธ์ 2560 

 



บริษทั ประกนัภยัไทยวิวัฒน์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที" 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 228,894,842       326,834,483       143,697,595       
เบี*ยประกนัภยัคา้งรับ 7 373,438,176       426,054,185       339,406,695       
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 6,811,253           7,840,025           19,954,062         
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 8 514,900,410       418,191,706       405,314,068       
ลกูหนี*จากสัญญาประกนัภยัต่อ 9 19,112,519         65,857,349         38,076,641         
สินทรัพยล์งทุน
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 10 2,701,321,914    2,506,557,325    2,455,130,182    
   เงินใหกู้ย้มื 11 7,380,528           7,996,179           10,970,820         
ที6ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 12 288,055,820       277,547,361       241,402,337       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 13 7,381,302           8,772,340           9,181,275           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 80,927,799         73,276,287         47,695,847         
สินทรัพยอื์6น 15 625,462,585       471,017,076       619,018,248       

รวมสินทรัพย์ 4,853,687,148    4,589,944,316    4,329,847,770    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี*



บริษทั ประกนัภยัไทยวิวัฒน์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที" 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558

(ปรับปรุงใหม่)

หนี.สินและส่วนของเจ้าของ

หนี.สิน

หนี* สินจากสัญญาประกนัภยั 16 2,576,140,340    2,481,710,488    2,305,212,168    
เจา้หนี*บริษทัประกนัภยัต่อ 17 480,104,794       358,657,203       353,761,808       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 178,364              -                          4,050,996           
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 75,194,822         77,089,053         74,893,944         
หนี* สินอื6น 19 617,492,072       577,715,588       490,626,595       

รวมหนี.สิน 3,749,110,392    3,495,172,332    3,228,545,511    

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 20
      หุน้สามญั 303,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
         (31 ธนัวาคม 2558: หุน้สามญั 303,000,000 หุน้ 
         มูลค่าหุน้ละ 1 บาท และ 1 มกราคม 2558: 
         หุน้สามญั 151,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 303,000,000       303,000,000       151,500,000       
   ทุนที6ออกและชาํระแลว้  
      หุน้สามญั 303,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
         (31 ธนัวาคม 2558: หุน้สามญั 303,000,000 หุน้ 
         มูลค่าหุน้ละ 1 บาท และ 1 มกราคม 2558: 
         หุน้สามญั 151,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 303,000,000       303,000,000       151,500,000       
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 163,800,007       163,800,007       163,800,007       
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 21 30,300,000         30,300,000         20,000,000         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 514,867,659       498,198,502       651,497,298       
องคป์ระกอบอื6นของส่วนของเจา้ของ - 
   ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื6อขาย 10.3 92,609,090         99,473,475         114,504,954       

รวมส่วนของเจ้าของ 1,104,576,756    1,094,771,984    1,101,302,259    

รวมหนี.สินและส่วนของเจ้าของ 4,853,687,148    4,589,944,316    4,329,847,770    
-                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ6งของงบการเงินนี*

กรรมการ



บริษัท ประกันภัยไทยววิฒัน์ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ 2559 2558

(ปรับปรุงใหม่)

กําไรหรือขาดทุน:

รายได้

เบี�ยประกนัภยัรับ 3,229,683,365    3,125,705,031    

หกั: เบี�ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัตอ่ (843,531,608)      (701,753,327)      

เบี�ยประกนัภยัรับสุทธิ 2,386,151,757    2,423,951,704    

บวก (หกั): สาํรองเบี�ยประกนัภยัที,ยงัไม่ถือเป็นรายได ้(เพิ,ม) ลดจากปีก่อน 75,924,536         (116,478,457)      

เบี�ยประกนัภยัที,ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัตอ่ 2,462,076,293    2,307,473,247    

รายไดค้า่จา้งและคา่บาํเหน็จ 243,288,457       220,409,549       

รายไดจ้ากการลงทุน 59,020,862         77,153,756         

กาํไรจากเงินลงทุน 51,711,660         26,242,447         

กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุน 10,488,732         (17,951,385)        

รายไดอื้,น 20,550,308         13,714,966         

รวมรายได้ 2,847,136,312    2,627,042,580    

ค่าใช้จ่าย

คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทน 1,987,110,058    1,881,771,688    

หกั: คา่สินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัตอ่ (327,605,666)      (366,617,605)      

คา่จา้งและคา่บาํเหน็จ 546,869,893       545,507,888       

คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื,น 239,459,816       211,133,162       

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 22 375,911,189       333,822,898       

รวมค่าใช้จ่าย 2,821,745,290    2,605,618,031    

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 25,391,022         21,424,549         

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 14 (293,972)             899,327              

กําไรสําหรับปี 25,097,050         22,323,876         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี�

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ)นสุดวนัที* 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)



หมายเหตุ 2559 2558

(ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น:

รายการที,จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   ผลขาดทุนจากการเปลี,ยนแปลงมูลคา่เงินลงทุนเผื,อขาย (8,580,481)          (18,789,349)        

   บวก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 14.2 1,716,096           3,757,870           

รายการที,จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษี (ขาดทุน) (6,864,385)          (15,031,479)        

รายการที,จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 8,402,621           3,763,494           

  หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 14.2 (1,680,524)          (752,699)             

รายการที,จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 6,722,097           3,010,795           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*นสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน) (142,288)             (12,020,684)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 24,954,762         10,303,192         

กําไรต่อหุ้น 25

กาํไรตอ่หุน้ขั�นพื�นฐาน 0.08 0.07

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี�

บริษัท ประกันภัยไทยววิฒัน์ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ)นสุดวนัที* 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)



งบกระแสเงินสด

2559 2558

(ปรับปรุงใหม่)

เบี�ยประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 3,310,865,363    3,074,914,083    

เงินจ่ายเกี,ยวกบัการประกนัภยัตอ่ (148,386,420)      (184,681,247)      

ดอกเบี�ยรับ 19,815,393         46,123,060         

เงินปันผลรับ 40,295,722         43,186,033         

รายไดจ้ากการลงทุนอื,น 3,073,690           4,063,180           

รายไดอื้,น 16,128,948         7,480,355           

คา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (1,710,347,426)   (1,602,361,124)   

คา่ใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (29,621,573)        (27,841,120)        

คา่จา้งและคา่บาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (561,194,217)      (532,429,845)      

คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื,น (145,081,874)      (117,012,414)      

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (609,349,485)      (481,575,024)      

ภาษีเงินได ้ (7,288,650)          (25,784,603)        

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (381,434,145)      (705,663,333)      

เงินใหกู้ย้มื 1,245,658           2,974,641           

เงินฝากสถาบนัการเงิน 150,672,286       757,651,884       

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (50,606,730)        259,044,526       

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน

ซื�อที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ (32,258,425)        (59,937,551)        

ขายอุปกรณ์ 75,504                863,380              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (32,182,921)        (59,074,171)        

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปันผลจ่าย (15,149,990)        (16,833,467)        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (15,149,990)        (16,833,467)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ*มขึ)น (ลดลง) สุทธิ (97,939,641)        183,136,888       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 326,834,483       143,697,595       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ)นปี 228,894,842       326,834,483       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี�

(หน่วย: บาท)

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

บริษัท ประกันภัยไทยววิฒัน์ จํากัด (มหาชน)

สําหรับปีสิ)นสุดวนัที* 31 ธันวาคม 2559



งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

 (หน่วย: บาท)
องคป์ระกอบอื�น

ของส่วนของเจา้ของ - 
ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - จากการวดัมูลค่า
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื�อขาย รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที 1 มกราคม 2558 151,500,000          163,800,007          20,000,000            651,497,298          114,504,954          1,101,302,259      
กาํไรสาํหรับปี -                             -                             -                             22,323,876            -                             22,323,876            
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี (ขาดทุน) -                             -                             -                             3,010,795              (15,031,479)          (12,020,684)          
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี (ขาดทุน) -                             -                             -                             25,334,671            (15,031,479)          10,303,192            
โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
   เป็นสาํรองตามกฎหมาย 21 -                             -                             10,300,000            (10,300,000)          -                             -                             
เงินปันผลจ่ายระหวา่งปี 26 151,500,000          -                             -                             (168,333,467)        -                             (16,833,467)          
ยอดคงเหลอื ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 303,000,000          163,800,007          30,300,000            498,198,502          99,473,475            1,094,771,984      

ยอดคงเหลอื ณ วันที 1 มกราคม 2559 303,000,000          163,800,007          30,300,000            498,198,502          99,473,475            1,094,771,984      
กาํไรสาํหรับปี -                             -                             -                             25,097,050            -                             25,097,050            
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี (ขาดทุน) -                             -                             -                             6,722,097              (6,864,385)            (142,288)               
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี (ขาดทุน) -                             -                             -                             31,819,147            (6,864,385)            24,954,762            
เงินปันผลจ่ายระหวา่งปี 26 -                             -                             -                             (15,149,990)          -                             (15,149,990)          
ยอดคงเหลอื ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 303,000,000          163,800,007          30,300,000            514,867,659          92,609,090            1,104,576,756      

-                             -                         -                             -                             0                            0                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี;

บริษัท ประกนัภัยไทยวิวัฒน์ จํากดั (มหาชน)

กาํไรสะสม

สําหรับปีสิ0นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2559 

1. ข้อมูลทั#วไป 

 บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ# งจดัตั&งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษทัฯคือการรับประกนัวินาศภยั ที#อยู่ตามที#จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที#           
เลขที# 71 อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

งบการเงินนี& จดัทาํขึ&นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที#กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 และจดัทาํขึ&นตามวิธีการบญัชีเกี#ยวกบัการประกนัภยัในประเทศไทยและหลกัเกณฑ์ที#เกี#ยวขอ้งซึ# ง
กาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) และเป็นไป
ตามรูปแบบงบการเงินที#กาํหนดในประกาศ คปภ. เรื#อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เงื#อนไขและระยะเวลาในการ
จดัทาํและยื#นงบการเงินและรายงานเกี#ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2559 ลงวนัที# 
4 มีนาคม 2559 ซึ# งเริ#มมีผลบงัคบัใชต้ั&งแต่วนัที# 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป โดยรูปแบบงบการเงินดงักล่าวมี
การเปลี#ยนแปลงจากเดิมทาํใหต้อ้งมีการจดัประเภทรายการบญัชีของงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของปีก่อนที#แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบใหม่ เพื#อให้สอดคล้องกบัการ                 
จดัประเภทรายการบญัชีของปีปัจจุบนั และได้นําเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที# 1 มกราคม 2558               
เพื#อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ 

งบการเงินนี& ไดจ้ดัทาํขึ&นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื#นในหมายเหตุประกอบ           
งบการเงิน 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที#บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี&  
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที#เริ#มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี 2559 บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีที#ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ# งมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที#เริ#มใน
หรือหลงัวนัที# 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ
จดัใหมี้ขึ&นเพื#อใหมี้เนื&อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี& ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
ทั&งนี&  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที#มีการเปลี#ยนแปลงหลกัการสําคญั ซึ# งเกี#ยวขอ้งโดยตรงกบับริษทัฯ            
มีดงันี&  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 4 (ปรับปรุง 2558) เรื#อง สัญญาประกนัภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 4 มีวตัถุประสงค์เพื#อกาํหนดการรายงานทางการเงินสําหรับสัญญา
ประกนัภยัที#ออกโดยกิจการใดๆ (รวมถึงสัญญาประกนัภยัต่อ) และสัญญาประกนัภยัต่อที#กิจการถือไวแ้ละเพื#อ
จาํกดัการแกไ้ขวิธีการบญัชีสําหรับสัญญาประกนัภยัจนกว่าโครงการระยะที#สองของมาตรฐานการรายงาน               
ทางการเงินเกี#ยวกบัสัญญาประกนัภยัจะแลว้เสร็จ ทั&งนี&  มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี& มีขอ้กาํหนดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลโดยระบุและอธิบายถึงจาํนวนเงินที# เกี#ยวเนื#องกบัสัญญาประกันภัยในงบการเงินของผูรั้บ
ประกนัภยัและไม่อนุญาตให้มีการบนัทึกสํารองค่าสินไหมทดแทนที#ยงัมิไดเ้กิดขึ&น ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลา
รายงาน และกาํหนดใหมี้การทดสอบความเพียงพอของหนี& สินจากการประกนัภยัที#รับรู้แลว้และการทดสอบการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ากสัญญาประกนัภยัต่อ และรวมถึงกาํหนดให้ผูรั้บประกนัภยับนัทึกหนี& สินจากสัญญา
ประกนัภยัไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินของกิจการจนกวา่ภาระหนี& สินจากสัญญาประกนัภยันั&นจะหมดลง หรือ
ยกเลิก หรือสิ&นผลบงัคบั และให้แสดงหนี& สินจากสัญญาประกนัภยัโดยไม่มีการหกักลบกบัสินทรัพยจ์ากการ
ประกนัภยัต่อที#เกี#ยวขอ้ง ทั&งนี&  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวมีการยกเวน้เป็นการชั#วคราวให้
ผูรั้บประกันภยัไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดบางประการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื#น                    
ซึ# งรวมถึงขอ้กาํหนดที#ใหผู้รั้บประกนัภยัพิจารณากรอบในการเลือกนโยบายบญัชีสาํหรับสัญญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี&นอกจากจะกาํหนดวิธีปฏิบติัสําหรับสัญญาประกนัภยัแลว้ยงัรวมถึง   
การพิจารณาลกัษณะของสัญญาประกนัภยั  และการกาํหนดให้เปิดเผยขอ้มูลเพิ#มเติมในส่วนของสัญญา
ประกนัภยัที#เกี#ยวกบัสินทรัพย ์หนี& สิน รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายที#รับรู้ในงบการเงิน ลกัษณะและขอบเขตของ
ความเสี#ยงที#เกิดจากสัญญาประกนัภยั 
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การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้มาถือปฏิบติัเป็นครั& งแรกไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญั
ต่องบการเงินของบริษทัฯ เนื#องจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดท้บทวนการจดัประเภทของสัญญาประกนัภยั 
(รวมถึงสัญญาประกนัภยัต่อ) และสัญญาประกนัภยัต่อที#บริษทัฯถือไวแ้ละสรุปได้ว่าสัญญาทั&งหมดเป็น
สัญญาที#เขา้เกณฑ์คาํนิยามของสัญญาประกนัภยัตามมาตรฐานฉบบันี&  นอกจากนี&  การบนัทึกรายการสํารอง
ค่าสินไหมทดแทน การทดสอบความเพียงพอของหนี& สินจากสัญญาประกันภัย  การทดสอบการ               
ดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ากสัญญาประกนัภยัต่อและการบนัทึกหนี& สินจากสัญญาประกนัภยักไ็ม่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินเนื#องจากบริษทัฯไดถื้อปฏิบติัอยูแ่ต่เดิมแลว้ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที#จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่จาํนวนหลาย
ฉบบั ซึ# งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที#มีรอบระยะเวลาบญัชีที#เริ#มในหรือหลงัวนัที# 1 มกราคม 2560 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ&นเพื#อให้มีเนื&อหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การ
ตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เชื#อวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรับปรุงและแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ จะไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเมื#อนาํมา
ถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีที#สําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

(ก) เบี&ยประกนัภยัรับ 

 เบี&ยประกนัภยัรับประกอบดว้ย เบี&ยประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยั และเบี&ยประกนัภยัต่อรับหัก
ดว้ยมูลคา่ของกรมธรรมที์#ยกเลิกและการส่งคืนเบี&ยประกนัภยั และปรับปรุงดว้ยสํารองเบี&ยประกนัภยั
ที#ยงัไมถื่อเป็นรายได ้   

 เบี& ยประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัถือเป็นรายได้ตามวนัที#ที#มีผลบงัคบัใช้ในกรมธรรม์
ประกนัภยั ในกรณีที#กรมธรรมมี์อายุการคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึกเป็นรายการรับล่วงหนา้ โดยทยอย
รับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

 เบี& ยประกนัภยัต่อรับถือเป็นรายได้เมื#อบริษทัฯได้รับใบคาํขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การเอา
ประกนัภยัต่อจากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ  
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(ข)  รายไดค้า่จา้งและคา่บาํเหน็จ 

รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรายไดเ้มื#อไดโ้อนความเสี#ยงจากการ
ประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้  

 ในกรณีที#เป็นค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อที#มีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึก
เป็นรายการรับล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

 (ค) รายไดจ้ากการลงทุน 

ดอกเบี�ยรับและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน 

ดอกเบี& ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที#แท้จริง เงินปันผลรับ               
ถือเป็นรายไดเ้มื#อบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

  ดอกเบี�ยรับจากเงินให้กู้ยืม 

 ดอกเบี&ยรับจากเงินใหกู้ย้มืรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งจากยอดเงินตน้ที#คา้งชาํระ 

(ง) กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

 กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือคา่ใชจ้า่ย ณ วนัที#ที#เกิดรายการ 

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

(ก) เบี&ยประกนัภยัต่อจ่าย 

เบี& ยประกันภยัต่อจ่ายจากการเอาประกันภยัต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื#อได้โอนความเสี# ยงจากการ
ประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้  

ในกรณีที#เป็นการเอาประกนัต่อที#มีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึกเป็นรายการจ่ายล่วงหนา้ โดย
ทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายตามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 
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(ข) คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทน 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนประกอบดว้ย ค่าสินไหมทดแทน
และค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับ
ประกนัภยัต่อ และสาํหรับทั&งความเสียหายที#ไดรั้บรายงานแลว้และที#ยงัไมไ่ดรั้บรายงาน ซึ# งแสดงตาม
มูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื#นที#เกี#ยวขอ้งและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวด
ปัจจุบนัและงวดก่อนที#เกิดขึ&นในระหวา่งปี หกัดว้ยมูลค่าซากและการรับคืนอื#น (ถา้มี) และหกัดว้ยค่า
สินไหมรับคืนจากการเอาประกนัภยัต่อที#เกี#ยวขอ้ง 

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อรับรู้เมื#อไดบ้นัทึกค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย    
ในการจดัการคา่สินไหมทดแทนตามเงื#อนไขในสัญญาประกนัภยัต่อที#เกี#ยวขอ้ง 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรงจะ
รับรู้เมื#อไดรั้บแจง้จากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนที#ผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของ
ฝ่ายบริหาร มูลคา่ประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมที์#เกี#ยวขอ้ง 

คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัต่อจะรับรู้เมื#อ
ไดรั้บแจง้จากบริษทัประกนัต่อตามจาํนวนที#ไดรั้บแจง้ 

(ค) คา่ใชจ้า่ยคา่จา้งและคา่บาํเหน็จ 

คา่จา้งและคา่บาํเหน็จถือเป็นคา่ใชจ่้ายทนัทีในงวดบญัชีที#เกิดรายการ 

 ในกรณีที#เป็นค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจ่ายสําหรับการรับประกนัภยัที#มีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปี จะ
บนัทึกรายจ่ายเป็นรายการจ่ายล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามอายุการให้ความคุม้ครองเป็น
รายปี 

(ง) คา่ใชจ้า่ยในการรับประกนัภยัอื#น  

 คา่ใชจ้า่ยในการรับประกนัภยัอื#น คือคา่ใชจ้า่ยอื#นที#เกิดจากการรับประกนัภยั ทั&งค่าใชจ้่ายทางตรงและ
ทางออ้ม และใหร้วมถึงเงินสมทบต่าง ๆ โดยรับรู้เป็นคา่ใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

(จ) คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน  

 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน คือค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานที#ไม่เกี#ยวกบัการรับประกนัภยัและการ
จดัการค่าสินไหมทดแทน โดยรับรู้เป็นคา่ใชจ้า่ยตามเกณฑค์งคา้ง 
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4.3 การจัดประเภทสัญญาประกนัภัย 

บริษทัฯจดัประเภทของสัญญาประกนัภยัและสัญญาประกนัภยัต่อโดยการพิจารณาลกัษณะของสัญญา
ประกนัภัย โดยสัญญาประกนัภัยคือสัญญาซึ# งผูรั้บประกนัภยั รับความเสี# ยงด้านการรับประกนัภยัที#มี
นัยสําคญัจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ# ง (ผูเ้อาประกนัภยั) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อา
ประกนัภยัหากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนที#ระบุไว ้(เหตุการณ์ที#เอาประกนัภยั) เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อผูเ้อาประกนัภยั  ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี#ยงดา้นการรับประกนัภยัที#มีนัยสําคญั
หรือไม่นั&นจะพิจารณาจากจาํนวนผลประโยชน์ที#จะตอ้งจ่ายกรณีที#มีสถานการณ์ที#รับประกนัภยัเกิดขึ&นกบั
ภาระผูกพนัที#จะตอ้งจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ที#รับประกนัภยัเกิดขึ&น ซึ# งหากไม่เข้าเงื#อนไข
ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯจะจดัประเภทสัญญาประกนัภยัดงักล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซึ# งสัญญาการลงทุนคือ
สัญญาที#มีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกนัภยัและทาํให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเสี#ยงทางการเงินแต่
ไม่ไดท้าํให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเสี#ยงดา้นการรับประกนัภยัที#สําคญั ความเสี#ยงทางการเงิน ไดแ้ก่ ความ
เสี#ยงจากการเปลี#ยนแปลงของอตัราดอกเบี&ย อตัราแลกเปลี#ยน หรือราคา 

บริษทัฯ จดัประเภทของสัญญาโดยประเมินความสําคญัของความเสี#ยงดา้นการรับประกนัภยัเป็นรายสัญญา 
ณ วนัเริ# มต้นสัญญา หากสัญญาใดจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัแล้ว จะยงัคงเป็นสัญญาประกนัภยั
ตลอดไปจนกวา่สิทธิและภาระผกูพนัทั&งหมดถูกทาํใหสิ้&นสุดหรือสิ&นผลบงัคบั หากสัญญาใดเคยจดัประเภท
เป็นสัญญาการลงทุน ณ วนัเริ#มตน้สัญญา อาจจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัในเวลาต่อมาไดห้าก
พบวา่ความเสี#ยงดา้นการรับประกนัภยัเพิ#มขึ&นอยา่งมีนยัสาํคญั 

4.4 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั&นที#มีสภาพ
คล่องสูง ซึ# งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนนบัจากวนัที#ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.5 เบี"ยประกนัภัยค้างรับและค่าเผื#อหนี"สงสัยจะสูญ 

เบี&ยประกนัภยัคา้งรับจากการรับประกนัภยัโดยตรงแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิที#จะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื#อหนี&
สงสัยจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณที#อาจเกิดขึ&นจากการเกบ็เงินไมไ่ด ้ซึ# งพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงิน การวเิคราะห์อายุหนี&และตามสถานะปัจจุบนัของเบี&ยประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลา
รายงาน 

คา่เผื#อหนี&สงสัยจะสูญตั&งเพิ#ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นคา่ใชจ่้ายในระหวา่งปี 
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4.6 สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อประกอบด้วยสํารองประกนัภยัส่วนที#เรียกคืนจากการประกนัภัยต่อซึ# ง
ประมาณขึ&นโดยอา้งอิงสัญญาประกนัภยัต่อที#เกี#ยวขอ้งของสาํรองคา่สินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน
คา้งจ่ายตามกฎหมายวา่ดว้ยการคาํนวณสํารองประกนัภยั และสํารองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายไดที้#
เกิดขึ&นจากการประกนัภยัต่อ 

บริษทัฯ บนัทึกค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญสําหรับสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อเมื#อมีขอ้บ่งชี& ของการดอ้ยค่า
เกิดขึ&น โดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณที#อาจเกิดขึ&นจากการเก็บเงินไม่ได ้ประสบการณ์การเก็บเงิน 
อายุของหนี& คงค้างและตามสถานะปัจจุบันของบริษทัประกันภัยต่อ ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน              
คา่เผื#อหนี&สงสัยจะสูญตั&งเพิ#ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นคา่ใชจ่้ายในระหวา่งปี 

4.7 ลกูหนี"จากสัญญาประกนัภัยต่อและเจ้าหนี"บริษัทประกนัภัยต่อ 

(ก) ลูกหนี&จากสัญญาประกนัภยัต่อประกอบดว้ยจาํนวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ และเงินที#วางไว้
จากการรับประกนัภยัต่อ 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อประกอบดว้ยเบี& ยประกนัภยัต่อคา้งรับ ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จคา้งรับ 
คา่สินไหมทดแทนคา้งรับ และรายการคา้งรับอื#น ๆ จากบริษทัประกนัภยัต่อ หกัค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญ 
บริษทัฯบนัทึกค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที#อาจเกิดขึ&นจากการเก็บเงิน
ไม่ได้ ซึ# งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบนัของเงินคา้งรับจากการ
ประกนัภยัต่อ ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน 

(ข) เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ยจาํนวนเงินคา้งจ่ายเกี#ยวกบัการประกนัภยัต่อ และเงินถือไว้
จากการประกนัภยัต่อ 

 เงินคา้งจ่ายเกี#ยวกบัการประกนัภยัต่อประกอบดว้ย เบี& ยประกนัภยัต่อจ่าย และรายการคา้งจ่ายอื#นๆ 
ใหก้บับริษทัประกนัภยัต่อ ยกเวน้สาํรองคา่สินไหมทดแทนจากสัญญาประกนัภยัต่อ 

บริษทัฯ แสดงรายการประกนัภยัต่อดว้ยยอดสุทธิของกิจการเดียวกนั (สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อหรือ
เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ) เมื#อเขา้เงื#อนไขการหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปนี&   

(1) บริษทัฯมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนที#รับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหกักลบลบกนั และ 

(2) บริษทัฯตั&งใจที#จะรับหรือจ่ายชาํระจาํนวนที#รับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยยอดสุทธิ หรือตั&งใจที#
จะรับประโยชน์จากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัที#จ่ายชาํระหนี& สิน 
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4.8 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื#อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี#ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย ์
บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื#อขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปลี#ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์
ดงักล่าวบนัทึกในส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื#อได้
จาํหน่ายหลกัทรัพยน์ั&นออกไป  

เงินลงทุนในตราสารหนี& ที#จะครบกาํหนดชาํระในหนึ# งปี รวมทั&งที#จะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ#ากวา่มูลค่าตราสารหนี&ตามอตัราดอกเบี&ยที#แทจ้ริง 
ซึ# งจาํนวนที#ตดัจาํหน่าย/รับรู้นี&จะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบี&ยรับ  

เงินลงทุนในตราสารทุนที#ไมอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั#วไป ซึ# งแสดงในราคาทุนสุทธิ
จากคา่เผื#อการดอ้ยคา่ (ถา้มี)   

มูลคา่ยติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซื&อหลงัสุด ณ สิ&นวนัทาํการ
สุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี&คาํนวณโดยใชอ้ตัรา
ผลตอบแทนที#ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี& ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉลี#ยถ่วงนํ&าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

ในกรณีที#มีการโอนเปลี#ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ#งไปเป็นอีกประเภทหนึ#ง บริษทัฯจะปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนดงักล่าวใหม ่โดยใชมู้ลคา่ยติุธรรม ณ วนัที#โอนเปลี#ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหวา่ง
ราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที#โอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็น
องคป์ระกอบอื#นของส่วนของเจา้ของแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนที#มีการโอนเปลี#ยน 

เมื#อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งสิ#งตอบแทนสุทธิที#ไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก
บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

4.9  เงินให้กู้ยมืและค่าเผื#อหนี"สงสัยจะสูญ 

เงินให้กูย้ืมแสดงตามมูลค่าสุทธิที#จะได้รับ บริษทัฯ ตั&งค่าเผื#อหนี& สงสัยจะสูญของเงินให้กูย้ืมสําหรับผล
ขาดทุนที#คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี& ไม่ได้ โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนี& จาก
ประสบการณ์ในการพิจารณาความเสี#ยงและมูลคา่หลกัประกนัประกอบ 

คา่เผื#อหนี&สงสัยจะสูญตั&งเพิ#ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นคา่ใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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4.10 ที#ดนิ อาคารและอปุกรณ์ และค่าเสื#อมราคา 

 ที#ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลคา่ตามราคาทุนหลงัหักค่าเสื#อมราคาสะสมและ 
คา่เผื#อการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเสื#อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงันี&  

อาคาร -  20 ปี 
เครื#องตกแต่ง อุปกรณ์สาํนกังานและยานพาหนะ - 3 และ 5 ปี 

 คา่เสื#อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดคา่เสื#อมราคาสาํหรับที#ดิน 

 บริษทัฯตดัรายการที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชี เมื#อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ
จาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื#อบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั&นออกจากบญัชี 

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื#อการด้อยค่าสะสม                   
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั&น  

 บริษทัฯตัดจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนที#มีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั&น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื#อมีขอ้บ่งชี& วา่
สินทรัพย์นั&นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯ จะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ&นปีเป็นอยา่งน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 

 สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนที#มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 10 ปี  
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4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

  ทุกวนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที#ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน หากมีข้อบ่งชี& ว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า          
เมื#อมูลค่าที#คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ#ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั&น ทั&งนี&  มูลค่าที# 
คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึง มูลคา่ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย์
แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

  บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

หากในการประเมินการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งชี& ที#แสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ที#รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมาณมูลค่าที#คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั&น และ           
จะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ที#รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื#อมีการเปลี#ยนแปลงประมาณการที#ใช้กาํหนด
มูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั& งล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชี                
ของสินทรัพยที์#เพิ#มขึ&นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีที#ควรจะเป็น 
หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯจะบนัทึกกลบัรายการ            
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

4.13 หนี"สินจากสัญญาประกนัภัย 

หนี& สินจากสัญญาประกนัภยั ประกอบดว้ยสํารองค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายและสํารอง
เบี&ยประกนัภยั 

(ก) สาํรองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจา่ย 

คา่สินไหมทดแทนคา้งจา่ยบนัทึกตามจาํนวนที#จะจ่ายจริง ส่วนสํารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเมื#อ
ไดรั้บการแจง้คาํเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนที#ผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการ
ประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของ
กรมธรรมที์#เกี#ยวขอ้ง  

 ประมาณการสํารองสินไหมทดแทนคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยคาํนวณจาก
ประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสินไหมทดแทนที#คาดวา่จะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคตสําหรับ
ความสูญเสียที#เกิดขึ&นแลว้ก่อนหรือ ณ วนัที#ในรอบระยะเวลารายงาน ทั&งจากรายการความสูญเสียที#
บริษทัฯ ได้รับรายงานแล้วและยงัไม่ได้รับรายงาน และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหม
ทดแทน และหกัมูลคา่ซากและการรับคืนอื#น ผลต่างของประมาณการสํารองสินไหมทดแทนที#คาํนวณ
ได้สูงกว่าค่าสินไหมทดแทนที#ได้รับรู้ไปแล้วในบญัชี จะรับรู้เป็นความเสียหายที#เกิดขึ&นแล้วแต่ยงั
ไมไ่ดมี้การรายงานใหบ้ริษทัฯ ทราบ (Incurred but not reported claims: IBNR) 
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(ข) สาํรองเบี&ยประกนัภยั 

  สาํรองเบี&ยประกนัภยัประกอบดว้ย สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไมถื่อเป็นรายได ้และสาํรองความเสี#ยงภยั
ที#ยงัไมสิ่&นสุด 

(1) สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้

สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายไดค้าํนวณจากเบี&ยประกนัภยัรับก่อนการเอาประกนัภยัต่อ
ดว้ยวธีิการดงันี&  

การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเที#ยว การประกนั
อุบติัเหตุการเดินทางที#มีระยะเวลาคุม้ครอง  
ไมเ่กิน 6 เดือน 

- ร้อยละร้อยของเบี&ยประกนัภยัรับ ตั&งแต่
วนัที#กรมธรรมป์ระกนัภยัเริ#มมีผลคุม้ครอง 

การประกนัภยัอื#น -  วิธีเฉลี#ยรายวนั (วิธีเศษหนึ# งส่วนสามร้อย
หกสิบหา้) 

(2) สาํรองความเสี#ยงภยัที#ยงัไมสิ่&นสุด 

สํารองความเสี# ยงภยัที#ยงัไม่สิ&นสุด เป็นจาํนวนเงินที#บริษทัฯจดัสรรไวเ้พื#อชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนและคา่ใชจ่้ายที#เกี#ยวขอ้งที#อาจเกิดขึ&นในอนาคตสําหรับการประกนัภยัที#ยงัมีผลบงัคบัอยู ่
ซึ# งคาํนวณโดยวธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยบริษทัฯใชก้ารประมาณการที#ดีที#สุดของค่า
สินไหมทดแทนที#คาดว่าจะเกิดขึ&นในระยะเวลาเอาประกนัที#เหลืออยู ่โดยอา้งอิงจากขอ้มูลใน
อดีต 

ทุกวนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะเปรียบเทียบมูลค่าของสํารองความเสี#ยงภยัที#ยงัไม่สิ&นสุด
กบัสาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไมถื่อเป็นรายได ้หากมูลคา่ของสํารองความเสี#ยงภยัที#ยงัไม่สิ&นสุดสูงกวา่
สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไมถื่อเป็นรายได ้บริษทัฯจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการสํารองความเสี#ยง
ภยัที#ยงัไมสิ่&นสุดในงบการเงิน 

4.14  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั&นของพนกังาน 

 บริษัทฯ รับรู้ค่าใช้จ่ายเกี#ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมป็น
คา่ใชจ้า่ยเมื#อเกิดรายการ 
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(ข) ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั&งกองทุนสาํรองเลี&ยงชีพ ซึ# งประกอบดว้ยเงินที#พนกังานจ่ายสะสม
และเงินที#บริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี& ยงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินที#บริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี& ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที#เกิด
รายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที#ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื#อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน               
ซึ# งบริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

บริษทัฯคาํนวณหนี& สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธีคิดลด            
แต่ละหน่วยที#ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี#ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gain or loss) สาํหรับ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น  

4.15 ประมาณการหนี"สิน 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหนี& สินไวใ้นบญัชีเมื#อภาระผกูพนัซึ#งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดขึ&น
แล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื#อปลดเปลื&อง            
ภาระผกูพนันั&น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลคา่ภาระผกูพนันั&นไดอ้ยา่งน่าเชื#อถือ  

4.16 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที#ความเสี#ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบั                
ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยที์#เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที#ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ#ากว่า 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี& สิน ส่วนดอกเบี& ยจ่ายจะบนัทึกใน         
งบกาํไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยที์#ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื#อมราคาตลอด
อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยที์#เช่า 

 สัญญาเช่าที#ความเสี#ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่า ถือเป็นสัญญาเช่า
ดาํเนินงาน ซึ# งจาํนวนเงินที#จา่ยตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นคา่ใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายสุัญญาเช่า 
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4.17 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ# งเป็นสกุลเงินที#ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 รายการที#เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี#ยน ณ วนัที#เกิดรายการ สินทรัพย์
และหนี& สินที#เป็นตวัเงินซึ# งอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี#ยน            
ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน  

กาํไรและขาดทุนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงในอตัราแลกเปลี#ยนไดร้วมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.18  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจบัุน 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที#คาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณ
จากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์#กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั#วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หนี& สิน ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี& สินที#เกี#ยวขอ้งนั&น โดยใชอ้ตัราภาษี
ที#มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯรับรู้หนี& สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั#วคราวที#ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั#วคราวที#ใชห้กัภาษีในจาํนวนเท่าที#มีความเป็นไปได้
คอ่นขา้งแน่ที#บริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที#จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั#วคราวที#ใชห้กั
ภาษีนั&น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะไม่มีกาํไร           
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั&งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีที#เกิดขึ&นเกี#ยวขอ้งกบั
รายการที#ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 
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4.19 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที#เกี#ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที#มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ              
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนี&  บุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลที#มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้ม
ซึ# งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯ          
ที#มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.20  การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที#คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที#จะตอ้งจ่ายเพื#อโอน
หนี& สินใหผู้อื้#นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที#เกิดขึ&นในสภาพปกติระหวา่งผูซื้&อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) 
ณ วนัที#วดัมูลคา่ บริษทัฯใชร้าคาเสนอซื&อขายในตลาดที#มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
และหนี& สิน ยกเวน้ในกรณีที#ไม่มีตลาดที#มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี& สินที#มีลักษณะเดียวกัน
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื&อขายในตลาดที#มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าที#เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลที#สามารถสังเกตได้ที#
เกี#ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี& สินที#จะวดัมูลคา่ยติุธรรมนั&นใหม้ากที#สุด  

ลาํดบัชั&นของมูลค่ายุติธรรมที#ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี& สินในงบการเงิน
แบง่ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที#นาํมาใชใ้นการวดัมูลคา่ยติุธรรม ดงันี&  

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื&อขายของสินทรัพยห์รือหนี& สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที#มีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื#นที#สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี& สิน ไมว่า่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที#ไมส่ามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี#ยวกบักระแสเงินในอนาคตที#ประมาณขึ&น  

 ทุกวนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั&นของ
มูลคา่ยติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี& สินที#ถืออยู ่ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงานที#มีการวดัมูลคา่ยุติธรรม
แบบเกิดขึ&นประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที#สําคัญ 

 ในการจัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ            
การประมาณการในเรื# องที#มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี&                  
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที#แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที#แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน               
ผลที#เกิดขึ&นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที#ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชี
ที#สาํคญัมีดงันี&  
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5.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี"สิน  

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี& สิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา
วา่บริษทัฯได้โอนหรือรับโอนความเสี#ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหนี& สินดังกล่าวแล้วหรือไม ่          
โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื&นฐานของขอ้มูลที#ดีที#สุดที#รับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

5.2 ค่าเผื#อหนี"สงสัยจะสูญของลูกหนี"เงินให้กู้ยืม เบี"ยประกันภัยค้างรับ เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อและ

สินไหมค้างรับจากคู่กรณ ี

 ในการประมาณค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญของลูกหนี& เงินให้กูย้ืม เบี& ยประกนัภยัค้างรับ เงินค้างรับจากการ
ประภันภัยต่อและสินไหมค้างรับจากคู่กรณี ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ                    
ผลขาดทุนที#คาดวา่จะเกิดขึ&นจากลูกหนี&แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี&
ที#คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที#เป็นอยูใ่นขณะนั&น เป็นตน้ 

5.3 ค่าเผื#อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯจะตั&งค่าเผื#อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์มื#อฝ่ายบริหารพิจารณาวา่เงินลงทุนดงักล่าวมี                
ขอ้บ่งชี& ของการดอ้ยค่าเกิดขึ&น การที#จะสรุปวา่เงินลงทุนมีขอ้บ่งชี& ของการดอ้ยค่าหรือไม่นั&นจาํเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

5.4 ที#ดิน อาคารและอปุกรณ์ และค่าเสื#อมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสื#อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื#อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลคา่คงเหลือใหมห่ากมีการเปลี#ยนแปลงเกิดขึ&น 

 นอกจากนี&  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าที#คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ#ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั&น 
ในการนี& ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที#เกี#ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ# ง
เกี#ยวเนื#องกบัสินทรัพยน์ั&น 

5.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

ในการบันทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ วนัที#ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดที#คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์รวมทั&ง
การเลือกอตัราคิดลดที#เหมาะสมในการคาํนวณหามูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั&นๆ  
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5.6 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั#วคราวที#ใช้หักภาษีเมื#อมีความ
เป็นไปได้ค่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที#จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชั#วคราวนั&น ในการนี& ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินได ้           
รอการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที#คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา 

5.7 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

ทุกวนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯตอ้งประมาณการสํารองคา่สินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน
คา้งจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นและบริษทัฯไดรั้บรายงานความ
เสียหายแล้ว และส่วนของความเสียหายที#เกิดขึ& นแล้วแต่บริษัทฯยงัไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not 
reported - IBNR) ซึ# งตอ้งใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัที#เป็นมาตรฐานสากลในการประมาณการ  
โดยข้อสมมติฐานหลักที#ใช้ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีต           
ซึ# งได้แก่ การเปลี#ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน การจ่ายชาํระค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหม
ทดแทนเฉลี#ย จาํนวนครั& งของค่าสินไหม เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม การประมาณการดงักล่าวตอ้งใช้ดุลยพินิจ
ของฝ่ายบริหารซึ# งสะทอ้นถึงการประมาณการอยา่งดีที#สุดในขณะนั&น ซึ# งเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ใน
อนาคต ผลลพัธ์ที#เกิดขึ&นจริงจึงอาจแตกต่างกบัที#ไดป้ระมาณการไว ้

5.8 สํารองความเสี#ยงภัยที#ไม่สิ"นสุด 

สาํรองประกนัภยัสาํหรับความเสี#ยงภยัที#ไมสิ่&นสุดคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชก้าร
ประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที#เกี#ยวขอ้งที#คาดวา่จะจ่ายชาํระในระยะเวลาเอา
ประกนัที#เหลืออยู ่ ซึ# งการประมาณเงินสํารองดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ# งอา้งอิงจาก
ขอ้มูลในอดีตและประมาณการอยา่งดีที#สุด ณ ขณะนั&น 

5.9 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนี& สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ&นตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึ# งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั&น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ&นเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี#ยนแปลงจาํนวนพนกังาน เป็นตน้  



  

17 

5.10 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงื#อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื#อพิจารณาวา่ บริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอน
ความเสี#ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์#เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม ่

5.11 คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯมีหนี& สินที#อาจจะเกิดขึ&นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ# งฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที#ถูกฟ้องร้องแลว้และเชื#อมั#นวา่ความเสียหายที#เกิดขึ&นจะไม่เกินกวา่จาํนวนที#ไดป้ระมาณ
การไวแ้ลว้ ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน  

5.12 มูลค่ายุติธรรมของเครื#องมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลคา่ยติุธรรมของเครื#องมือทางการเงินที#ไมมี่การซื&อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซื&อขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื#องมือทางการเงิน
ดงักล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซึ# งตวัแปรที#ใช้ในแบบจาํลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกบัตวัแปรที#มีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงความเสี#ยงดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์และ
การเปลี#ยนแปลงของมูลคา่ของเครื#องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี#ยนแปลงของสมมติฐานที#เกี#ยวขอ้ง
กบัตวัแปรที#ใชใ้นการคาํนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยลาํดบัชั&นของมูลค่ายติุธรรม 

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: บาท) 

 2559 2558 

เงินสด 7,160,496 2,414,209 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจา่ยคืน 218,435,457 136,604,369 
เงินฝากและบตัรเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื#อสิ&น

กาํหนดระยะเวลา 3,298,889 187,815,905 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 228,894,842 326,834,483 

 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบี& ยร้อยละ 0.25 ถึง 0.75 ต่อปี                
(2558: ร้อยละ 0.75 ถึง 3.00 ตอ่ปี) 
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7. เบี"ยประกนัภัยค้างรับ 

 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยอดคงเหลือของเบี&ยประกนัภยัคา้งรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง
จาํแนกอายุตามเงินตน้ที#คา้งชาํระนบัตั&งแต่วนัครบกาํหนดชาํระตามกฎหมายวา่ดว้ยการเก็บเบี&ยประกนัภยั
แสดงไดด้งันี&  

(หน่วย: บาท) 

 2559 2558 

ยงัไมถึ่งกาํหนดรับชาํระ 313,609,226 359,635,226 
คา้งรับไมเ่กิน 30 วนั 32,536,083 36,430,893 
คา้งรับ 30 - 60 วนั 11,116,255 13,515,151 
คา้งรับ 60 - 90 วนั 5,116,527 5,651,687 
คา้งรับเกินกวา่ 90 วนั 14,169,291 15,115,263 

รวมเบี&ยประกนัภยัคา้งรับ 376,547,382 430,348,220 
หกั: ค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญ (3,109,206) (4,294,035) 
เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ – สุทธิ 373,438,176 426,054,185 

สาํหรับเบี&ยประกนัภยัคา้งรับจากตวัแทนและนายหนา้ บริษทัฯไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การติดตามหนี& ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายวา่ด้วยการเก็บเบี&ยประกนัภยั โดยหนี& ที#เกินกว่ากาํหนดรับชาํระ บริษทัฯได้ดาํเนินการตาม
กฎหมายกบัตวัแทนและนายหนา้เป็นกรณีไป 

8. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

 (หน่วย: บาท) 
 2559 2558 

สํารองประกนัภยัส่วนที#เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ   
สาํรองสินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งรับ 116,933,537 98,130,572 
สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไมถื่อเป็นรายได ้ 397,966,873 320,061,134 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 514,900,410 418,191,706 

9. ลกูหนี"จากสัญญาประกนัภัยต่อ 

 (หน่วย: บาท) 
 2559 2558 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 19,112,519 65,857,349 

ลูกหนี&จากสัญญาประกนัภยัต่อ 19,112,519 65,857,349 
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ยอดคงเหลือของเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 จาํแนกอายุตามเงิน
ตน้ที#คา้งชาํระแสดงไดด้งันี&  

(หน่วย: บาท) 
 2559 2558 
ยงัไมถึ่งกาํหนดรับชาํระ 10,246,384 51,683,565 
คา้งรับไม่เกิน 1 ปี 8,526,171 14,077,882 
คา้งรับเกินกวา่ 1 - 2 ปี 339,964 95,902 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 19,112,519 65,857,349 

10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

10.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์าํแนกตามประเภทเงินลงทุน
ไดด้งันี&  
  (หน่วย: บาท) 

 2559 2558 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนเพื#อค้า    
หุน้ทุน 271,693,053 254,070,659 285,052,833  256,709,565 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ - 980,398 - 1,212,540 

รวม 271,693,053 255,051,057 285,052,833 257,922,105 

หกั: ขาดทุนที#ยงัไม่เกิดขึ&นจริง (16,641,996) - (27,130,728) - 

เงินลงทุนเพื#อค้า - สุทธิ 255,051,057 255,051,057 257,922,105 257,922,105 

เงินลงทุนเผื#อขาย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 10,000,000 10,394,582 10,000,000 10,340,441 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 280,141,486 284,315,549 150,093,940 155,960,001 
หุน้ทุน 40,056,668 112,529,198 51,242,927 150,995,574 

หน่วยลงทุน 1,521,399,310 1,560,119,497 1,511,731,205 1,530,113,899 

รวม 1,851,597,464 1,967,358,826 1,723,068,072 1,847,409,915 
บวก: กาํไรที#ยงัไม่เกิดขึ&นจริง 115,761,362 - 124,341,843 - 

หกั: ค่าเผื#อการดอ้ยค่า (176,283) (176,283) (176,283) (176,283) 

เงินลงทุนเผื#อขาย - สุทธิ 1,967,182,543 1,967,182,543 1,847,233,632 1,847,233,632 
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  (หน่วย: บาท) 

 2559 2558 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มลูค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด    
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 289,905,071  61,587,132  
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 841,000  841,000  
เงินฝากสถาบนัการเงินที#ครบ
กาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 185,462,593  336,093,806  

รวม 476,208,664  398,521,938  

หกั: ค่าเผื#อการดอ้ยค่า (841,000)  (841,000)  
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด - 

สุทธิ 475,367,664  397,680,938  
เงินลงทุนทั#วไป     

หุน้ทุน 3,720,650  3,720,650  

เงินลงทุนทั#วไป - สุทธิ 3,720,650  3,720,650  

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 2,701,321,914  2,506,557,325  

10.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลอืของตราสารหนี" 

เงินลงทุนในตราสารหนี&  ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีระยะเวลาคงเหลือนบัจากวนัสิ&นปีดงันี&  

(หน่วย: บาท) 
 2559 
 ครบกาํหนด  
 เกินกาํหนด ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เงินลงทุนเผื#อขาย      
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ      
หุน้กูรั้ฐวิสาหกิจ - - 10,000,000 - 10,000,000 
ตราสารหนี"ภาคเอกชน      
หุน้กู ้ 93,940 50,000,000 210,047,546 20,000,000 280,141,486 
รวม 93,940 50,000,000  220,047,546 20,000,000 290,141,486 
บวก: กาํไรที#ยงัไม่เกิดขึ&นจริง - 58,792 2,793,343 1,716,510 4,568,645 
รวมเงินลงทุนเผื#อขาย  93,940 50,058,792 222,840,889 21,716,510 294,710,131 
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(หน่วย: บาท) 
 2559 
 ครบกาํหนด  
 เกินกาํหนด ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด      
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ      
พนัธบตัรรัฐบาลไทย - 160,346,227 94,558,844 15,000,000 269,905,071 
สลากออมทรัพยรั์ฐวิสาหกิจ - - 20,000,000 - 20,000,000 
รวม - 160,346,227 114,558,844 15,000,000 289,905,071 
ตราสารหนี"ภาคเอกชน      
หุน้กู ้ 841,000 - - - 841,000 
หกั: ค่าเผื#อการดอ้ยค่า (841,000) - - - (841,000) 

รวม - - - - - 
เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบกาํหนด                           

เกนิกว่า 3 เดือน 
     

เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ - 185,462,593 - - 185,462,593 
รวม - 185,462,593 - - 185,462,593 
รวมเงินลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด - 345,808,820 114,558,844 15,000,000 475,367,664 

 (หน่วย: บาท) 
 2558 
 ครบกาํหนด  
 เกินกาํหนด ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เงินลงทุนเผื#อขาย      
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ      
หุน้กูรั้ฐวิสาหกิจ - - 10,000,000 - 10,000,000 
ตราสารหนี"ภาคเอกชน      
หุน้กู ้ 93,940 15,000,000 105,000,000 30,000,000 150,093,940 
รวม 93,940 15,000,000 115,000,000 30,000,000 160,093,940 
บวก: กาํไรที#ยงัไม่เกิดขึ&นจริง - 219,536 3,237,220 2,749,746 6,206,502 
รวมเงินลงทุนเผื#อขาย  93,940 15,219,536 118,237,220 32,749,746 166,300,442 
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด      
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ      
พนัธบตัรรัฐบาลไทย 100,000 1,011,767 20,331,540 15,143,825 36,587,132 
สลากออมทรัพยรั์ฐวิสาหกิจ - 25,000,000 - - 25,000,000 
รวม 100,000 26,011,767 20,331,540 15,143,825 61,587,132 
ตราสารหนี"ภาคเอกชน      
หุน้กู ้ 841,000 - - - 841,000 
หกั: ค่าเผื#อการดอ้ยค่า (841,000) - - - (841,000) 

รวม - - - - - 
เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบกาํหนด                           

เกนิกว่า 3 เดือน 
     

เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ - 336,009,688 84,118 - 336,093,806 
รวม - 336,009,688 84,118 - 336,093,806 
รวมเงินลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด 100,000 362,021,455 20,415,658 15,143,825 397,680,938 
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10.3 องค์ประกอบอื#นของส่วนของเจ้าของ - ส่วนเกินทนุจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผื#อขาย 

(หน่วย: บาท) 
สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 

ยอดคงเหลือตน้ปี 99,473,475 143,131,192 
เปลี#ยนแปลงระหวา่งปี   

กาํไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าเงินลงทุนระหวา่งปี 53,864,900 (12,390,190) 

กาํไรจากการขายระหวา่งปีที#รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน (37,577,013) (6,399,159) 

ยอดคงเหลือปลายปี 115,761,362 124,341,843 

หกั: ภาษีเงินได ้ (23,152,272) (24,868,368) 

ยอดคงเหลือปลายปี - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 92,609,090 99,473,475 

10.4 เงินลงทนุที#ติดภาระผกูพนั 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพยบ์างส่วนไวเ้ป็นหลกัประกนั ดงันี&  

 (หน่วย: บาท) 
 2559 2558 

พนัธบตัรวางเป็นหลกัทรัพยใ์นการยื#นประกนักรณีที#                                 
ผูเ้อาประกนัที#เป็นผูข้บัขี#รถยนตต์กเป็นผูต้อ้งหา 1,560,097 1,321,713 

เงินฝากธนาคารที#ใชเ้ป็นหลกัประกนั   

 เงินเบิกเกินบญัชี 3,000,000 3,000,000 

 หนงัสือคํ&าประกนัซึ# งออกโดยธนาคาร 10,853,382 11,589,247 

รวม 15,413,479 15,910,960 

 นอกจากนั&น บริษทัฯได้วางหลกัทรัพยบ์างส่วนไวก้บันายทะเบียนตามที#กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                
งบการเงินขอ้ 28 
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11. เงินให้กู้ยมื 

 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินให้กูย้ืมและดอกเบี&ยคา้งรับทั&งจาํนวนเป็นเงินให้กูย้ืมแก่พนกังาน
ตามโครงการสวสัดิการ สามารถแยกเงินตน้และดอกเบี&ยคา้งรับตามอายหุนี&  ไดด้งันี&  

(หน่วย: บาท) 

 (หน่วย: บาท) 

 2558 

 ทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั อื#น ๆ รวม 

ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ 
ดอกเบี&ย        
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี&ย        
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี&ย        
คา้งรับ รวม 

ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ 5,728,141 - 2,268,038 - 7,996,179 - 7,996,179 
เกินกวา่กาํหนดชาํระ        

   มากกวา่ 12 เดือน 3,201,091 1,137,894 - - 3,201,091 1,137,894 4,338,985 

รวม 8,929,232 1,137,894 2,268,038 - 11,197,270 1,137,894 12,335,164 
หกั: คา่เผื#อหนี&สงสยั 
 จะสูญ (3,201,091) (1,137,894) - - (3,201,091) (1,137,894) (4,338,985) 

เงินให้กูย้มืสุทธิ 5,728,141 - 2,268,038 - 7,996,179 - 7,996,179 

ทรัพยสิ์นที#ใช้เป็นหลักประกนัเงินให้กู้ยืมนั&นส่วนใหญ่ประกอบด้วยที#ดินและสิ#งปลูกสร้าง มูลค่าตาม
สัญญาจาํนองของทรัพยสิ์นไดน้าํมาใชใ้นการพิจารณาคา่เผื#อหนี&สงสัยจะสูญ 

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานมีการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารขอกูย้มื การจ่ายชาํระและการคิดดอกเบี&ย โดยบริษทัฯคิด
ดอกเบี&ยในอตัราร้อยละ 5.5 ต่อปี และหากกูต่้อเนื#องครั& งที# 1 คิดดอกเบี&ยในอตัราร้อยละ 8.5 ต่อปี กูต่้อเนื#อง
ครั& งต่อไปเพิ#มอีกร้อยละ 2.0 ต่อปี และมีการกาํหนดวงเงินกูย้มืของแต่ละโครงการดงันี&  

 2559 

 ทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั อื#น ๆ รวม 

ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ 
ดอกเบี&ย        
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี&ย        
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี&ย        
คา้งรับ รวม 

ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ 4,796,596 - 2,583,932 - 7,380,528 - 7,380,528 
เกินกวา่กาํหนดชาํระ        

   มากกวา่ 12 เดือน 2,571,084 1,015,446 - - 2,571,084 1,015,446 3,586,530 

รวม 7,367,680 1,015,446 2,583,932 - 9,951,612 1,015,446 10,967,058 
หกั: คา่เผื#อหนี&สงสยั 
 จะสูญ (2,571,084) (1,015,446) - - (2,571,084) (1,015,446) (3,586,530) 

เงินให้กูย้มืสุทธิ 4,796,596 - 2,583,932 - 7,380,528 - 7,380,528 
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โครงการ หลกัประกนั วงเงิน 

เงินกูก้รณีจาํเป็นทั#วไป บุคคล -  ไม่เกิน 4  เท่าของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท 
เงินกูเ้พื#อซื&อที#อยูอ่าศยั ที#ดินและ/หรือ                                 

สิ#งปลูกสร้าง 
- ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนสูงสุดไมเ่กิน 2 ลา้นบาท และไม่เกิน

ร้อยละ 70 ของราคาประเมินที#ดินเปลา่ 
- ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนสูงสุดไมเ่กิน 2 ลา้นบาท และไม่เกิน

ร้อยละ 85 ของราคาประเมินที#ดินพร้อมสิ#งปลูกสร้าง 
เงินกูซ่้อมแซมที#อยูอ่าศยั บุคคลและ/หรือ

หลกัทรัพย ์
- ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนสูงสุดไมเ่กิน 2 ลา้นบาท และไม่เกิน

ร้อยละ 85 ของราคาประเมินที#อยูอ่าศยั 

12. ที#ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 (หน่วย: บาท) 

 ที#ดิน อาคาร เครื#องตกแตง่ อุปกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน       
ณ วนัที# 1 มกราคม 2558 162,665,780 181,207,786 100,048,270 102,786,517 84,577,555 631,285,908 
ซื&อเพิ#ม 22,712,000 16,318,000 1,982,543 7,917,905 11,007,103 59,937,551 
จาํหน่าย - - (7,134,359) (3,955,344) (15,913,518) (27,003,221) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 185,377,780 197,525,786 94,896,454 106,749,078 79,671,140 664,220,238 
ซื&อเพิ#ม 6,265,500 4,534,500 7,102,230 5,641,195 8,715,000 32,258,425 
จาํหน่าย - - (5,979,612) (9,381,073) (10,055,000) (25,415,685) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 191,643,280 202,060,286 96,019,072 103,009,200 78,331,140 671,062,978 

ค่าเสื#อมราคาสะสม       
ณ วนัที# 1 มกราคม 2558 - 145,130,074 90,558,615 90,435,708 63,759,174 389,883,571 
คา่เสื#อมราคาสาํหรับปี - 3,126,486 3,280,812 7,568,617 8,953,231 22,929,146 
คา่เสื#อมราคาสะสมสาํหรับ       
   ส่วนที#จาํหน่าย - - (7,073,384) (3,984,745) (15,081,711) (26,139,840) 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 - 148,256,560 86,766,043 94,019,580 57,630,694 386,672,877 
คา่เสื#อมราคาสาํหรับปี - 3,429,666 2,998,322 6,445,688 8,800,786 21,674,462 
คา่เสื#อมราคาสะสมสาํหรับ       
   ส่วนที#จาํหน่าย - - (5,918,969) (9,366,217) (10,054,995) (25,340,181) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 - 151,686,226 83,845,396 91,099,051 56,376,485 383,007,158 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 185,377,780 49,269,226 8,130,411 12,729,498 22,040,446 277,547,361 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 191,643,280 50,374,060 12,173,676 11,910,149 21,954,655 288,055,820 

ค่าเสื#อมราคาสําหรับปี     
2558    22,929,146 

2559    21,674,462 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ#งซึ#งตดัค่าเสื#อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้าน
อยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื#อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 290.2 ลา้นบาท 
(2558: 319.0 ลา้นบาท) 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

(หน่วย: บาท) 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ราคาทุน  
ณ วนัที# 1 มกราคม 2558 42,781,943 

ซื&อเพิ#ม 1,422,100 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 44,204,043 

ซื&อเพิ#ม  340,001 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 44,544,044 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  
ณ วนัที# 1 มกราคม 2558 33,600,668 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,831,035 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 35,431,703 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,731,039 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 37,162,742 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 8,772,340 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 7,381,302 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี  
2558 1,831,035 

2559 1,731,039 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีโปรแกรมคอมพวิเตอร์ซึ#งตดัจาํหน่ายหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตาม
บญัชีก่อนหกัคา่ตดัจาํหน่ายสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 27.3 ลา้นบาท (2558: 27.3 ลา้นบาท) 
นอกจากนี&  ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอายกุารใชง้านคงเหลือเฉลี#ย 6 ปี 
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14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

14.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี& สินภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี&  

(หน่วย: บาท) 
 

31 ธนัวาคม 

ส่วนเปลี#ยนแปลงในสินทรัพย/์หนี& สิน
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที#รับรู้เขา้ 
กาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีสิ&นสุด               

31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผื#อหนี&สงสยัจะสูญ 7,318,937 10,701,640 (3,382,703) (797,851) 
สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 44,730,820 56,891,732 (12,160,912) 12,646,560 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนที#อาจเกิดขึ&น             

แต่ยงัไม่ไดร้ายงานใหบ้ริษทัฯทราบและ
สาํรองค่าสินไหมทดแทน 33,691,739 9,707,327 23,984,412 5,944,563 

ผลขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลง               
มลูค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื#อคา้ 3,328,400 5,426,146 (2,097,746) 3,590,277 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 15,038,964 15,417,810 1,301,677 1,191,720 

รวม 104,108,860 98,144,655   
หนี"สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ผลกาํไรจากการเปลี#ยนแปลงมลูค่า                      

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื#อขาย 23,152,272 24,868,368   
ผลกาํไรจากการเปลี#ยนแปลงอตัราแลกเปลี#ยน 28,789 - (28,789)  

รวม 23,181,061 24,868,368   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 80,927,799 73,276,287   

รวมส่วนเปลี#ยนแปลง   7,615,939 22,575,269 
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14.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี&  

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที#คาํนวณตามเกณฑ ์ 7,909,911 21,643,922 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - 32,020 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั#วคราวและ               

การกลบัรายการผลแตกต่างชั#วคราว (7,615,939) (22,575,269) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ที#แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 293,972 (899,327) 

จาํนวนภาษีเงินไดที้#เกี#ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นสําหรับปีสิ&นสุดวนัที# 
31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งันี&  

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที#เกี#ยวขอ้งกบั:   
ผลขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลงมลูค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

เผื#อขาย                                                (1,716,096) (3,757,870) 
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั            1,680,524 752,699 
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รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบัผลคูณกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที#ใช้
สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงไดด้งันี&   

 (หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31ธนัวาคม 

 2559 2558 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 25,391,022 21,424,549 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 5,078,204 4,284,910 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีก่อน - 32,020 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดห้รือค่าใชจ่้ายที#ไม่ถือเป็นรายได้

หรือค่าใชจ่้ายทางภาษี (4,784,232) (5,216,257) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดที้#แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 293,972 (899,327) 

15. สินทรัพย์อื#น 

  (หน่วย: บาท) 
 2559 2558 

ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี - สุทธิ 200,624,755 205,149,839 
เบี&ยประกนัภยัต่อจ่ายล่วงหนา้ 144,163,026 121,269,686 
เงินวางไวส้าํหรับโครงการประกนัภยัขา้วนาปี 129,694,643 46,980,202 
ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 54,318,385 49,038,326 
ลกูหนี&จากการขายหลกัทรัพย ์ 49,517,705 248,651 
รายการเทียบเท่าเงินสดที#มีขอ้จาํกดัในการใช ้ 8,023,048 8,064,121 
อื#น ๆ 39,121,023 40,266,251 

รวมสินทรัพยอื์#น 625,462,585 471,017,076 

 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯไดน้าํเงินฝากสถาบนัการเงินที#มีระยะเวลาครบกาํหนดภายใน 3 เดือน
จาํนวน 8.0 ล้านบาท (2558: 8.1 ล้านบาท) ไปวางคํ& าประกนัวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวางเป็น
หลกัทรัพยใ์นการยื#นประกนักรณีที#ผูเ้อาประกนัที#เป็นผูข้บัขี#รถยนตต์กเป็นผูต้อ้งหา 
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16. หนี"สินจากสัญญาประกนัภัย  

(หน่วย: บาท) 

 2559 

 

หนี& สินตาม
สญัญา

ประกนัภยั 

หนี& สิน                
ส่วนที#เอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย    
-    ค่าสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นที#ไดรั้บรายงานแลว้ 983,445,199 107,936,976 875,508,223 
-    ค่าสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 16,613,461 8,996,561 7,616,900 

สาํรองเบี&ยประกนัภยั    

-    สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,576,081,680 397,966,873 1,178,114,807 

รวม 2,576,140,340 514,900,410 2,061,239,930 

 

(หน่วย: บาท) 

 2558 

 

หนี& สินตาม
สญัญา

ประกนัภยั 

หนี& สิน                
ส่วนที#เอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย    
-    ค่าสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นที#ไดรั้บรายงานแลว้ 882,508,472 83,516,113 798,992,359 
-    ค่าสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 25,101,539 14,614,459 10,487,080 
สาํรองเบี&ยประกนัภยั    

-    สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,574,100,477 320,061,134 1,254,039,343 

รวม 2,481,710,488 418,191,706 2,063,518,782 

ในระหวา่งปี 2559 และ 2558  ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาประกนัภยัต่อเพื#อเป็นการบริหารความ
เสี#ยงจากการรับประกนัภยั ถึงแมว้า่ฝ่ายบริหารจะบริหารความเสี#ยงโดยการพิจารณาภาระความเสียหายสุทธิ
จากการรับประกนั ฝ่ายบริหารยงัจาํเป็นตอ้งเปิดเผยภาระหนี& สินตามสัญญาประกนัทั&งในส่วนของความ
เสียหายรวมและความเสียหายสุทธิ 
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16.1 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

 (หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 

ยอดคงเหลือตน้ปี 907,610,011 842,491,575 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหม

ทดแทนที#เกิดขึ&นระหวา่งปี 1,998,972,004 1,822,288,488 
การเปลี#ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนที# เกิดขึ&น            

ในปีก่อน                 (17,698,990) 16,638,820 
การเปลี#ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน 
 และขอ้สมมติในการคาํนวณสาํรองค่าสินไหมทดแทน 29,482,462 18,201,310 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม   

 ทดแทนจ่ายระหวา่งปี (1,918,306,827) (1,792,010,182) 

ยอดคงเหลือปลายปี 1,000,058,660 907,610,011 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายที#เกิดจากสัญญา
รับประกนัภยัต่อจาํนวน 0.6 ลา้นบาท (2558: 0.8 ลา้นบาท) 

16.2  สํารองเบี"ยประกนัภัยที#ยงัไม่ถือเป็นรายได้ 
(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,574,100,477 1,462,720,593 
เบี&ยประกนัภยัรับสาํหรับปี 3,229,683,365 3,125,705,031 
เบี&ยประกนัภยัที#ถือเป็นรายไดใ้นปีนี&  (3,227,702,162) (3,014,325,147) 

ยอดคงเหลือปลายปี 1,576,081,680 1,574,100,477 



  

31 

16.3 ตารางพฒันาการค่าสินไหมทดแทน 

(ก) ตารางคา่สินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ปีอุบติัเหตุ / ปีที#รายงาน 2554 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

ประมาณการคา่สินไหมทดแทน :        
 - ณ สิ&นปีอุบติัเหต ุ 1,341 1,309 1,662 1,773 1,684 1,820  
 - หนึ#งปีถดัไป 1,420 1,172 1,484 1,653 1,645   
 - สองปีถดัไป 992 1,150 1,556 1,599    
 - สามปีถดัไป 980 1,154 1,531     
 - สี#ปีถดัไป 984 1,173      

 - ห้าปีถดัไป 1,017       
ประมาณการคา่สินไหมทดแทนสมับูรณ์ 1,017 1,173 1,531 1,599 1,645 1,820 8,785 

คา่สินไหมทดแทนจ่ายสะสม 978 1,155 1,509 1,584 1,587 1,217 8,030 

สุทธิ 39 18 22 15 58 603 755 
รายการปรับปรุงคา่สินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงัไมไ่ดรั้บรายงาน  207 

คา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที#ไมส่ามารถจดัสรรได ้  38 

รวมสาํรองคา่สินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัตอ่  1,000 

 (ข) ตารางคา่สินไหมทดแทนสุทธิ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ปีอุบติัเหตุ / ปีที#รายงาน 2554 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 

ประมาณการคา่สินไหมทดแทน :        
 - ณ สิ&นปีอุบติัเหต ุ 1,017 1,080 1,317 1,403 1,346 1,494  
 - หนึ#งปีถดัไป 1,036 993 1,173 1,321 1,314   
 - สองปีถดัไป 937 967 1,239 1,287    
 - สามปีถดัไป 925 972 1,213     
 - สี#ปีถดัไป 930 991      

 - ห้าปีถดัไป 963       

ประมาณการคา่สินไหมทดแทนสมับูรณ์ 963 991 1,213 1,287 1,314 1,494 7,262 

คา่สินไหมทดแทนจ่ายสะสม 926 974 1,193 1,277 1,280 983 6,633 

สุทธิ 37 17 20 10 34 511 629 
รายการปรับปรุงคา่สินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงัไมไ่ดรั้บรายงาน  216 

คา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนที#ไมส่ามารถจดัสรรได ้  38 

รวมสาํรองคา่สินไหมทดแทนหลงัการประกนัภยัต่อ  883 
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16.4 หลกัเกณฑ์และข้อสมมติ 

วิธีการและขอ้สมมติที#บริษทัฯใช้สําหรับการประเมินหนี& สินจากสัญญาประกนัภยัทั&งก่อนและหลงัการ
ประกนัภยัต่อ เป็นดงันี&  

1) วธีิการประมาณคา่ประมาณการที#ดีที#สุดของหนี& สินคา่สินไหมทดแทน 

ธุรกิจรับตรง 

ในการประเมินค่าประมาณการที#ดีที#สุดของหนี& สินค่าสินไหมทดแทนของบริษทัฯ จะใช้ปัจจยัการ
พฒันาการสินไหมทดแทน โดยในการประเมินบริษทัฯไดใ้ชว้ธีิการทางคณิตศาสตร์ 3 วธีิดงันี&  

(i) วิธีบนัไดลูกโซ่ (Chain Ladder method, CL) สําหรับขอ้มูลสินไหมทดแทนจ่ายและสินไหม
ทดแทนที#เกิดขึ&น 

(ii) วธีิเบอร์นฮุตเตอร์ เฟอร์กูสัน (Bornhuetter-Ferguson method, BF) สําหรับขอ้มูลสินไหมทดแทน
จ่ายและสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&น 

(iii) วธีิค่าคาดหวงัอตัราส่วนคา่สินไหมทดแทน (Expected Loss Ratio, ELR) 

ในการประเมินค่าประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสินไหมทดแทน บริษทัฯเลือกใช้วิธีบนัไดลูกโซ่ของ            
ค่าสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นเป็นหลกั สําหรับวิธี BF และ ELR จะเลือกใชใ้นกรณีที#มีความเหมาะสม
ตามขอ้มูล 

ขอ้มูลเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนไดแ้สดงสุทธิจากคา่ซาก คา่สวมสิทธิu  การประกนัภยัต่อแบบสัดส่วน 
แต่รวมการประกนัภยัต่อแบบไม่เป็นสัดส่วน ดงันั&น ในการประมาณค่าที#ดีที#สุด บริษทัฯไดห้กัหนี& สิน
คา้งจ่ายคา่สินไหมเรียกคืนของ XOL ที#ไดรั้บจากคา่ประมาณการสินไหมสุทธิสมบูรณ์ของบริษทัฯ 

ธุรกิจการรับประกนัภยัต่อตามสัญญา 

บริษทัฯได้ใช้วิธีการพื&นฐานในการประเมินเงินสํารอง IBNR สําหรับธุรกิจการรับประกนัภยัต่อ              
ตามสัญญา วิธีการนี& มีสมมติฐานวา่สัดส่วนของเงินสํารอง IBNR สําหรับธุรกิจการรับประกนัภยัตาม
สัญญามีลกัษณะคล้ายกนั (ร้อยละของเงินสํารองคา้งจ่าย) กบัธุรกิจการรับประกนัภยัโดยตรงและ             
การประกนัภยัต่อเฉพาะราย                                                      
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2) ขอ้สมมติในเรื#องคา่ใชจ่้ายที#เกี#ยวขอ้ง 

ในการประเมินหนี& สินของการประกนัภยันั&น ไดมี้การตั&งสมมติฐานสาํหรับคา่ใชจ้า่ยสี#ประเภท ดงันี&   

2.1 คา่ใชจ้า่ยในการจดัการสินไหมที#จดัสรรได ้(Allocated Loss Adjustment Expenses - ALAE) 

เนื#องจากค่าใช้จ่ายในการจดัการสินไหมทดแทนที#จดัสรรไดไ้ม่ถูกรวมอยู่ในตารางสินไหม
ทดแทนรูปสามเหลี#ยม ดงันั&น บริษทัฯจึงแยกประเมินค่าใช้จ่ายในการจดัการสินไหมทดแทน
ดว้ยวธีิสัดส่วนระหวา่งคา่ใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน และสินไหมทดแทนรวมจ่ายเพื#อ
จาํลองตารางรูปสามเหลี#ยมของค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนและคาํนวณคา่สัมบูรณ์
ของคา่ใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 

2.2 ค่าใชจ้า่ยในการจดัการสินไหมทดแทนที#ไม่สามารถจดัสรรได ้(Unallocated Loss Adjustment 
Expenses - ULAE) 

ในการกาํหนดค่าสําหรับ ULAE ในอนาคต (หรือมีค่าเท่ากบัค่าใช้จ่ายในการจดัการสินไหม
ทดแทน - Claim Handling Expense - CHE) บริษทัฯใชส้มมติฐานจากการประมาณโดยใชว้ิธี 
Kittel ซึ# ง ULAE Ratio ที#บริษทัฯเลือกใชจ้ะถูกแยกพิจารณาระหวา่งการประกนัภยัรถยนตแ์ละ
การประกนัภยัที#ไม่ใช่รถยนต ์

ในการประเมินคา่ใชจ้่ายในการจดัการสินไหมทดแทนที#ไม่สามารถจดัสรรไดด้งักล่าว สินไหม
คา้งจ่ายรวม (Gross Outstanding Liabilities) จะไม่รวมค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์           
นํ& าท่วมครั& งใหญ่ สําหรับหนี& สินเบี&ยประกนัภยั อตัราส่วน ULAE ถูกนาํมาประยุกตใ์ชก้บัความ
เสี#ยงภยัที#ยงัไม่สิ&นสุดรวม (Gross URR) เพื#อให้ไดค้า่ใช้จ่ายในการจดัการสินไหมสําหรับการ
นาํไปคาํนวณหนี& สินเบี&ยประกนัภยั 

2.3 คา่ใชจ้า่ยในการบริหารจดัการกรมธรรมป์ระกนัภยัจนกระทั#งสิ&นสุดสัญญา 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการกรมธรรม์คาํนวณโดยการคาํนวณหาสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจดัการกรมธรรมที์#เกิดขึ&นในอดีตกบัเบี&ยประกนัภยัที#ถือป็นรายไดส้าํหรับแต่ละปี แลว้นาํ
สัดส่วนดงักล่าวมาคูณกบัเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไมถื่อเป็นรายไดร้วม (Gross UPR) ณ วนัสิ&นงวด 

2.4 คา่ใชจ้า่ยที#เกี#ยวขอ้งกบัการประกนัภยัต่อ 

ประมาณการค่าใช้จ่ายที# เกี#ยวข้องกับการประกันภัยต่อจะคาํนวณจากอัตราส่วนของเบี& ย
ประกนัภยัความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance - XOL) ต่อเบี&ยประกนัภยัรับ
สุทธิแลว้นาํสัดส่วนดงักล่าวมาคูณกบัเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไมถื่อเป็นรายไดสุ้ทธิ 
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17. เจ้าหนี"บริษัทประกนัภัยต่อ 

(หน่วย: บาท) 

 2559 2558 

เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 376,343,664 290,400,647 
เงินคา้งจ่ายเกี#ยวกบัการประกนัภยัต่ออื#น 103,761,130 68,256,556 

รวมเจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ 480,104,794 358,657,203 

18. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเปลี#ยนแปลงของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานหลงัออกจากงานสําหรับปีสิ&นสุดวนัที#                  
31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงดงันี&  

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 77,089,053 74,893,944 
ส่วนที#รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 5,527,129 5,467,315 
ตน้ทุนดอกเบี&ย 2,389,761 2,621,288 

รวมส่วนที#รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 7,916,890 8,088,603 
ส่วนที#รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น   
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
ส่วนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงดา้นประชากรศาสตร์ (309,261) - 
ส่วนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (6,066,901) (843,296) 
ส่วนที#เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (2,026,459) (2,920,198) 

รวมส่วนที#รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น (8,402,621) (3,763,494) 
ผลประโยชนที์#จ่ายในระหวา่งปี (1,408,500) (2,130,000) 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 75,194,822 77,089,053 
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 คา่ใชจ้า่ยเกี#ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานที#รวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปีสิ&นสุด
วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งันี&  

(หน่วย: บาท) 

 2559 2558 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทน 3,458,921 3,594,536 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื#น 2,118,564 2,453,439 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 2,339,405 2,040,628 

รวมค่าใชจ่้ายที#รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 7,916,890 8,088,603 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี#ยถ่วงนํ& าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯประมาณ 14.1 ปี และบริษทัฯคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปี
ขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 0.2 ลา้นบาท (2558: 14.8 ปี และ 1.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

สมมติฐานที#สําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี&  

 2559 2558 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 3.4 3.1 
อตัราการขึ&นเงินเดือน 5.0 5.5 
อตัราการเปลี#ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (ขึ&นกบัช่วงอาย)ุ 0.0 - 12.0 0.0 - 12.0 

 ผลกระทบของการเปลี#ยนแปลงสมมติฐานที#สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 สรุปไดด้งันี&  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 อตัราเพิ#มขึ&น                         

ร้อยละ 0.5  ต่อปี 
อตัราลดลง                            

ร้อยละ 0.5 ต่อปี 

อตัราคิดลด หนี& สินลดลง 3.3 หนี& สินเพิ#มขึ&น 3.6 
อตัราการขึ&นเงินเดือน  หนี& สินเพิ#มขึ&น 3.7 หนี& สินลดลง 3.4 
อตัราการเปลี#ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน หนี& สินลดลง 0.7 หนี& สินเพิ#มขึ&น 0.7 
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19. หนี"สินอื#น 
(หน่วย: บาท) 

 2559 2558 

เบี&ยประกนัภยัรับล่วงหนา้ 286,207,495 258,371,694 
คา่บาํเหน็จคา้งจ่าย 82,497,015 91,627,452 
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานคา้งจ่าย 52,788,086 35,911,998 
เจา้หนี&จากการซื&อหลกัทรัพย ์ 11,322,460 - 
คา่นายหนา้รับล่วงหนา้ 65,891,436 52,645,980 
เจา้หนี& อื#น 36,888,846 61,201,298 

อื#น ๆ 81,896,734 77,957,166 

รวมหนี& สินอื#น 617,492,072 577,715,588 

20. ทนุจดทะเบียน 

 เมื#อวนัที# 8 เมษายน 2558 ที#ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเพิ#มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ
จาก 151.5 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 303.0 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 151.5 ลา้นหุ้น มูลค่า 
หุ้นละ 1.0 บาท เพื#อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ซึ# งบริษทัฯได้จดทะเบียนเพิ#มทุนจดทะเบียนกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เมื#อวนัที# 28 เมษายน 2558 

21. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ# งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองนี&จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

 ในระหวา่งปี 2558 ที#ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดอ้นุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2557 จาํนวน 10.3 
ลา้นบาท ไปเป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย 
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22. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 (หน่วย: บาท) 
 2559 2558 

ค่าใชจ่้ายพนกังานที#ไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับ   
ประกนัภยัและการจดัการค่าสินไหมทดแทน 84,537,226 81,394,514 

ค่าใชจ่้ายเกี#ยวกบัอาคารสถานที#และอุปกรณ์ที#   
   ไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับประกนัภยั 76,030,450 81,336,626 
ค่าภาษีอากร 1,494,373 1,820,134 
หนี& สูญและหนี&สงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (4,393,483) 1,286,202 
ค่าบริการอื#น 136,809,469 96,076,306 
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 49,492,654 37,011,853 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื#น 31,940,500 34,897,263 

รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 375,911,189 333,822,898 

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการคา่ใชจ่้ายแบง่ตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการคา่ใชจ่้ายที#สาํคญัดงันี&  

(หน่วย: บาท) 
 2559 2558 

ค่าสินไหมทดแทน 1,534,843,927 1,393,163,060 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 546,869,893 545,507,888 
ค่าใชจ่้ายเกี#ยวกบัพนกังาน 298,321,802 291,576,627 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื#น 145,130,705 117,562,072 
ค่าบริการอื#น 136,809,469 96,076,306 
ค่าใชจ่้ายเกี#ยวกบัอาคาร สถานที#และอุปกรณ์ 76,030,450 81,336,626 
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 49,492,654 37,011,853 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื#น 31,940,500 34,897,263 
อื#นๆ 2,305,890 8,486,336 

รวมค่าใชจ่้าย 2,821,745,290 2,605,618,031 
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24. กองทนุสํารองเลี"ยงชีพ  

 บริษทัฯและพนกังานของบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั&งกองทุนสํารองเลี& ยงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง
เลี&ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ#งประกอบดว้ยเงินที#พนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 และเงินที#บริษทัฯ 
จ่ายสมทบใหใ้นอตัราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี& ยงชีพนี&บริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนที#ไดรั้บ
อนุญาตจากกระทรวงการคลงั ในระหวา่งปี 2559 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 11.4
ลา้นบาท (2558: 11.1 ลา้นบาท) 

25. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั&นพื&นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปี (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น) ด้วยจาํนวน             
ถัวเฉลี#ยถ่วงนํ& าหนักของหุ้นสามัญที#ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจาํนวนหุ้นสามญัตามสัดส่วนที#
เปลี#ยนไปของจาํนวนหุ้นสามญัที#เกิดจากการออกหุ้นปันผล โดยถือเสมือนวา่การออกหุ้นปันผลไดเ้กิดขึ&น
ตั&งแต่วนัเริ#มตน้ของงวดแรกที#เสนอรายงาน 

26. เงินปันผลจ่าย 

 เงินปันผลจ่ายที#ประกาศจ่ายในระหวา่งปี 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

    
 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจาํปี 2558 ที#ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 15.15 0.05 
(จ่ายปันผลเป็นเงินสด) เมื#อวนัที# 8 เมษายน 2559   

เงินปันผลประจาํปี 2557                     
(จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุน้ละ 0.11 บาท 
และจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัในอตัรา 
1 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล) 

ที#ประชุมสามญัผูถื้อหุน้                   
เมื#อวนัที# 8 เมษายน 2558 

168.33 1.11 
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27. รายการธุรกจิกบักจิการที#เกี#ยวข้องกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจที#สําคญักบักิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั (สัมพนัธ์โดยการมีกรรมการร่วมกนั
และการถือหุ้น) รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื#อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที#ตกลงกนัระหว่าง   
บริษทัฯและกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัเหล่านั&น ซึ#งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี&  

(หน่วย: บาท) 
 2559 2558 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัท ไทยรับประกนัภัยต่อ จาํกดั (มหาชน)     
เบี&ยประกนัภยัต่อจ่าย 160,741,477 148,044,121 เป็นปกติทางการคา้ของการประกนัต่อ

ตามประเภทของการประกนัภยัและ
สญัญาประกนัภยัต่อ 

คา่บาํเหน็จรับ 65,129,859 61,186,615 ตามที#ระบุในสญัญาเป็นปกติทางการคา้ 
คา่สินไหมทดแทนรับคืน 23,877,837 22,362,961 ตามที#เกิดจริงตามสดัส่วนในสญัญา 
เบี&ยประกนัภยัรับต่อ 41,674 63,343 เป็นปกติทางการคา้ของการประกนัต่อ

ตามประเภทของการประกนัภยัและ
สญัญาประกนัภยัต่อ 

คา่บาํเหน็จจ่าย 11,368 61,809 ตามที#ระบุในสญัญาเป็นปกติทาง
การคา้ 

คา่สินไหมทดแทนจ่าย 177,029 - ตามที#เกิดจริง 
เงินปันผลรับ 366,952 - ตามที#ประกาศจ่าย 
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จาํกดั      
เงินสมทบจ่าย 10,329,877 10,938,244 ร้อยละ 12.25 ของเบี&ยประกนัภยัที#

ไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยัตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

รายไดอื้#น 7,478,195 6,450,342 ตามที#ระบุในสญัญาเป็นปกติทาง
การคา้ 

เงินปันผลรับ - 3,518,150 ตามที#ประกาศจ่าย 
บริษัท ท.ีไอ.ไอ. จาํกัด                                                
เงินปันผลรับ 20,250 20,250 ตามที#ประกาศจ่าย 
บริษัท เจ แอนด์ เอ จลิเวลรี# จาํกดั    
เบี&ยประกนัภยัรับ 84,660 84,660 เป็นปกติทางการคา้ของการรับ

ประกนัภยั 
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ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมียอดคงเหลือที#มีสาระสําคญัของสินทรัพยแ์ละหนี& สินที#
เกี#ยวขอ้งกบักิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั ดงันี&  

(หน่วย: บาท) 
 2559 2558 

บริษทั ไทยรับประกนัภัยต่อ จํากดั (มหาชน)   
ลกูหนี&จากสญัญาประกนัภยัต่อ 9,793,193 15,010,377 
เงินลงทุนในตราสารทุน 7,632,605 10,054,490 
เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ 82,466,736 65,148,777 
บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จาํกดั   
เงินลงทุนในตราสารทุน 3,518,150 3,518,150 
หนี& สินอื#น 2,432,167 2,824,822 
บริษทั ท.ีไอ.ไอ. จาํกดั   
เงินลงทุนในตราสารทุน 202,500 202,500 
บริษทั วจิติรภัณฑ์ปาล์มออย จาํกดั (มหาชน)   
เงินลงทุนในตราสารทุน 147,000 167,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

ในระหวา่งปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีคา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที#ให้แก่กรรมการ
และผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี&  

(หน่วย: บาท) 
 2559 2558 

ผลประโยชน์ระยะสั&น 75,581,931 72,473,711 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5,574,372 5,822,419 

รวม 81,156,303 78,296,130 
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28. หลกัทรัพย์ประกนัและทรัพย์สินที#จัดสรรไว้เป็นเงินสํารองวางไว้กบันายทะเบียน 

 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพยป์ระกนัและทรัพยสิ์นที#จดัสรรไวเ้ป็นเงิน
สาํรองประกนัภยัไวก้บันายทะเบียนตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั ดงันี&  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2559 2558 

 ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลคา่ยติุธรรม 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลคา่ยติุธรรม 

หลกัทรัพย์ประกนั     
พนัธบตัรรัฐบาล 15.1 16.1 15.1 16.2 

รวม 15.1 16.1 15.1 16.2 

ทรัพย์สินที#จัดสรรไว้เป็นเงินสํารอง     
พนัธบตัรรัฐบาล 150.3 150.4 - - 
เงินฝากสถาบนัการเงินที#ครบ
กาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน - - 100.0 100.0 

บตัรเงินฝาก 80.0 80.0 130.0 130.0 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 50.0 53.5 30.0 32.2 

รวม 280.3 283.9 260.0 262.2 

รวม 295.4 300.0 275.1 278.4 

29. เงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภัย 

  (หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยัสะสมตน้ปี 40,148,883 32,336,526 
เงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยัในปี 8,073,072 7,812,357 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยัสะสมปลายปี 48,221,955 40,148,883 
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30. ภาระผกูพนัและหนี"สินที#อาจจะเกดิขึ"น 

30.1 ภาระผกูพนัเกี#ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษัทฯได้เข้าทาํสัญญาเช่าดําเนินงานที#เกี#ยวข้องกับการเช่าพื&นที#อาคารสํานักงาน อายุของสัญญามี
ระยะเวลา 3 ปี ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั&นตํ#าที#ตอ้งจ่ายในอนาคตทั&งสิ&น
ภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที#บอกเลิกไมไ่ดด้งันี&  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2559 2558 

จ่ายชาํระ   
ภายใน 1 ปี 0.8 0.3 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 2.0 0.4 

30.2  หนังสือคํ"าประกนัธนาคาร 

 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯมีหนงัสือคํ&าประกนัซึ# งออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯเหลืออยู ่            
เป็นจาํนวน 0.4 ลา้นบาท ซึ# งเกี#ยวเนื#องกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 
(2558: 0.8 ลา้นบาท) 

30.3 คดฟ้ีองร้อง 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีคดีที#ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาํนวนประมาณ 54.5 ลา้นบาท (ทุนทรัพย์
ที#ฟ้อง) จากการเป็นผูรั้บประกนัภยั ซึ# งผลของการพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไม่สิ&นสุด อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯได้
บนัทึกสาํรองเผื#อผลเสียหายที#อาจเกิดขึ&นบางส่วนไวใ้นงบการเงินเป็นจาํนวนประมาณ  18.5 ลา้นบาท และมีส่วน
ที#จะไดรั้บคืนจากการประกนัภยัต่อจาํนวนประมาณ 2.8 ลา้นบาท ซึ#งฝ่ายบริหารเชื#อวา่สํารองเผื#อผลเสียหายที#
อาจเกิดขึ&นจาํนวนดงักล่าวเพียงพอแลว้ (2558: 76.2 ลา้นบาท 21.9 ลา้นบาท และ 2.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

31. ส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจหลกัในการรับประกันวินาศภยัทุกประเภท และเพื#อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน
บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ประกนัอคัคีภยั ประกนัภยั
ทางทะเลและขนส่ง  ประกนัภยัรถ  และประกนัภยัเบด็เตล็ด  ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที#นาํเสนอนี&สอดคลอ้ง
กบัรายงานภายในของบริษทัฯ ที#ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน (ซึ# งได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั) ได้รับและสอบทานอย่างสมํ#าเสมอเพื#อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงาน และประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  ทั&งนี&ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ คือ ประธานกรรมการบริหาร โดยผา่นคณะกรรมการบริหาร 
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บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน ซึ# งวดั
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที#ใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพย์รวมใน                       
งบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานที#รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสําหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี&  
(หน่วย: บาท) 

สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2559 

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           
เบด็เตลด็ รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย      
เบี&ยประกนัภยัรับ 169,128,506 17,541,751 2,336,668,803 706,344,305 3,229,683,365 
หกั: เบี&ยประกนัภยัจ่ายจากการเอา

ประกนัภยัต่อ (124,331,886) (6,861,677) (327,245,302) (385,092,743) (843,531,608) 

เบี&ยประกนัภยัรับสุทธิ 44,796,620 10,680,074 2,009,423,501 321,251,562 2,386,151,757 
บวก (หกั): สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่                         
ถือเป็นรายได ้(เพิ#ม) ลดจากปีก่อน 2,653,004 654,924 90,095,698 (17,479,090) 75,924,536 

เบี&ยประกนัภยัที#ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 47,449,624 11,334,998 2,099,519,199 303,772,472 2,462,076,293 
รายไดค้า่จา้งและค่าบาํเหน็จ 58,941,322 816,039 111,081,326 72,449,770 243,288,457 

รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 106,390,946 12,151,037 2,210,600,525 376,222,242 2,705,364,750 

ค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย      
คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้าย      

   ในการจดัการคา่สินไหมทดแทน 5,508,254 6,338,104 1,500,017,970 147,640,064 1,659,504,392 
คา่จา้งและคา่บาํเหน็จ 38,778,114 1,639,930 413,602,945 92,848,904 546,869,893 

คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื#น 6,061,527 958,494 193,601,516 38,838,279 239,459,816 

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย                          

ก่อนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 50,347,895 8,936,528 2,107,222,431 279,327,247 2,445,834,101 

กาํไรจากการรับประกนัภัยก่อนค่าใช้จ่าย

ในการดําเนินงาน 56,043,051 3,214,509 103,378,094 96,894,995 259,530,649 

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     (375,911,189) 

ขาดทนุจากการรับประกนัภัย     (116,380,540) 
รายไดจ้ากการลงทุน     59,020,862 
กาํไรจากเงินลงทุน     51,711,660 
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน    10,488,732 
รายไดอ้ื#น     20,550,308 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้     25,391,022 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (293,972) 

กาํไรสําหรับปี     25,097,050 



  

44 

(หน่วย: บาท) 
สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2558 

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           
เบด็เตลด็ รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย      

เบี&ยประกนัภยัรับ 176,717,954 16,026,478 2,366,506,716 566,453,883 3,125,705,031 

หกั: เบี&ยประกนัภยัต่อ (125,375,494) (5,095,502) (287,244,959) (284,037,372) (701,753,327) 

เบี&ยประกนัภยัรับสุทธิ 51,342,460 10,930,976 2,079,261,757 282,416,511 2,423,951,704 
หกั: สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็น
รายได ้(เพิ#ม) ลดจากปีก่อน 1,947,361 (793,406) (104,904,396) (12,728,016) (116,478,457) 

เบี&ยประกนัภยัที#ถือเป็นรายได ้ 53,289,821 10,137,570 1,974,357,361 269,688,495 2,307,473,247 

รายไดค้า่จา้งและค่าบาํเหน็จ 52,767,002 329,934 101,150,190 66,162,423 220,409,549 

รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 106,056,823 10,467,504 2,075,507,551 335,850,918 2,527,882,796 

ค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย      
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย                           
ในการจดัการคา่สินไหมทดแทน 25,501,084 358,066 1,344,465,757 144,829,176 1,515,154,083 

คา่จา้งและคา่บาํเหน็จ 39,690,374 1,181,278 419,191,356 85,444,880 545,507,888 

คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื#น 6,476,186 685,567 169,989,735 33,981,674 211,133,162 

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยก่อน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 71,667,644 2,224,911 1,933,646,848 264,255,730 2,271,795,133 

กาํไรจากการรับประกนัภัยก่อนค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน 34,389,179 8,242,593 141,860,703 71,595,188 256,087,663 

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     (333,822,898) 

ขาดทนุจากการรับประกนัภัย      (77,735,235) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ     77,153,756 
กาํไรจากเงินลงทุน     26,242,447 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน    (17,951,385) 

รายไดอ้ื#น     13,714,966 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้     21,424,549 
รายไดภ้าษีเงินได ้     899,327 

กาํไรสําหรับปี     22,323,876 

สินทรัพยแ์ละหนี& สินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปนี&   
(หน่วย: บาท) 

 
ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั
เบด็เตลด็ ปันส่วนไม่ได ้ รวม 

สินทรัพย์       
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 213,157,101 2,636,008 659,399,356 413,729,990 3,564,764,693 4,853,687,148 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 204,494,182 2,929,074 680,319,849 333,714,873 3,368,486,338 4,589,944,316 

หนี"สิน  
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 345,131,532 8,693,610 2,240,548,494 816,994,503 337,742,253 3,749,110,392 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 373,014,504 7,084,102 2,199,088,653 623,617,300 292,367,773 3,495,172,332 
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ข้อมูลเกี#ยวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

บริษทัฯดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ในประเทศไทย ดงันั&น รายไดแ้ละสินทรัพยที์#แสดงอยูใ่น        
งบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลลกูค้ารายใหญ่ 

ในระหว่างปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีเบี& ยประกนัภยัรับจากบริษัทนายหน้า             
รายใหญ่จาํนวนสามรายเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 1,570.3 ลา้นบาท และ 1,580.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

32. ความเสี#ยงของบริษัทประกนัวนิาศภัยและนโยบายบริหารความเสี#ยง 

32.1 ความเสี#ยงจากการรับประกนัภัย 

ความเสี#ยงจากการรับประกนัภยั คือ ความเสี#ยงที#เกิดจากความผนัผวนของความถี# ความรุนแรงและเวลาที#
เกิดความเสียหายที#เบี#ยงเบนจากขอ้สมมติที#ใชใ้นการกาํหนดอตัราเบี&ยประกนัภยั การคาํนวณเงินสํารองและ
การพิจารณารับประกนัภยั 

บริษทัฯมีนโยบายรับประกนัภยัที#เนน้ให้ความสําคญักบัการคดัเลือกภยั เลือกรับงาน (Selective) ที#มีความ
เสี#ยงภยัตํ#า ประวติัความเสียหายอยูใ่นเกณฑดี์ และไมรั่บความเสี#ยงภยัไวเ้องเกินขอ้กาํหนดของคปภ.  

กรณีที#ความสามารถในการรับเสี#ยงภยัไวเ้องมีจาํกดั บริษทัฯจดัให้มีการโอนความเสี#ยงภยั (Risk Transfer) 
ใหแ้ก่บริษทัรับประกนัภยัต่อที#มีฐานะมั#นคง มีขีดความสามารถและความเชี#ยวชาญในการรับประกนัภยัต่อ 
ทั&งการประกนัภยัต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) และการประกนัภยัต่อแบบเฉพาะราย (Facultative 
Reinsurance) เพื#อสร้างความมั#นใจใหก้บัลูกคา้   

นอกจากนี&  บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้นโยบายดงันี&  

- กาํหนดหลกัเกณฑ์การคิดทุนประกนัภยั ความคุม้ครองและเงื#อนไขการรับประกนัภยัที#เหมาะสมกบั
ระดบัความเสี#ยง  

- การจดัหาประกนัภยัต่อมารองรับตามความจาํเป็น ในกรณีที#ขีดความสามารถ (Capacity) ของบริษทัฯ
ไม่สามารถรับประกนัภยัไดเ้ต็มทุนประกนั ตามขอ้กาํหนดของ คปภ. ซึ# งกาํหนดให้บริษทัฯสามารถรับ
ความเสี#ยงภยัไวเ้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินกองทุน 

- คดัเลือกบริษทัรับประกนัภยัต่อที#มีฐานะการเงินมั#นคง และไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชื#อถือที#ระดบั A 
ขึ&นไป ตามการจดัอนัดบัความน่าเชื#อถือของ S&P และ A.M. Best 

- กาํหนดผูรั้บผิดชอบการปฏิบัติงานในแต่ละขั&นตอน ผูส้อบทานความถูกต้องครบถ้วนในการรับ
ประกนัภยัและผูมี้อาํนาจในการพิจารณาอนุมติัการรับประกนัภยัตามทุนประกนัภยั 
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ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ตารางแสดงการกระจุกตวัของหนี& สินจากสัญญาประกนัภยั โดยแยก
ตามประเภทการรับประกนัภยั ดงันี&  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2559 2558 

 

สาํรอง                 
เบี&ยประกนัภยั

ก่อนการ
ประกนัภยัตอ่ 

สาํรอง                 
เบี&ยประกนัภยั

ส่วนที#           
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรอง                 
เบี&ยประกนัภยั

ก่อนการ
ประกนัภยัต่อ 

สาํรอง                 
เบี&ยประกนัภยั

ส่วนที#
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

อคัคีภยั 87.1 59.3 27.8 91.0 60.5 30.5 
ทางทะเลและขนส่ง 3.2 0.6 2.6 3.7 0.5 3.2 
รถยนต ์ 1,151.8 160.9 990.9 1,231.0 150.0 1,081.0 
อุบติัเหตุส่วนบุคคล 14.8 4.3 10.5 15.5 4.3 11.2 
เบ็ดเตลด็ 319.2 172.9 146.3 232.9 104.8 128.1 
รวม 1,576.1 398.0 1,178.1 1,574.1 320.1 1,254.0 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2559 2558 

 

สาํรอง                 
คา่สินไหม
ทดแทนก่อน
การประกนัภยั

ต่อ 

สาํรอง                 
คา่สินไหม

ทดแทนส่วนที#           
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรอง                 
คา่สินไหม
ทดแทนก่อน
การประกนัภยั

ตอ่ 

สาํรอง             
คา่สินไหม

ทดแทนส่วนที#           
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

อคัคีภยั 14.3 9.2 5.1 48.9 8.5 40.4 
ทางทะเลและขนส่ง 4.2 0.3 3.9 2.5 0.1 2.4 
รถยนต ์ 867.4 65.3 802.1 747.5 45.4 702.1 
อุบติัเหตุส่วนบุคคล 15.8 5.2 10.6 10.5 4.7 5.8 
เบ็ดเตลด็ 98.4 36.9 61.5 98.2 39.4 58.8 
รวม 1,000.1 116.9 883.2 907.6 98.1 809.5 

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเสี#ยงที#หนี& สินจากการรับประกนัภยัจะเพิ#มขึ&นหรือลดลง
เนื#องมาจากความผนัผวนของสมมติฐานที#ใช้ในการคาํนวณ ซึ# งจะกระทบต่อภาระผูกพนัด้านสินไหม
ทดแทนทั&งดา้นก่อนการรับประกนัภยัต่อ และหลงัการรับประกนัภยัต่อ โดยความเสี#ยงอาจเกิดจากความถี#
และความรุนแรงที#เกิดความเสียหาย หรือ ค่าใช้จ่ายที#ใช้ในการจัดการสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตาม                   
ที#คาดไว ้
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ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2559 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัด้านสินไหมทดแทนที#เปลี#ยนแปลงเนื#องจากการ
เปลี#ยนแปลงของสมมติฐานเป็นดงันี&   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2559 

 

สมมติฐานที#
เปลี#ยนแปลง 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนที#

เปลี#ยนแปลงก่อนการ
รับประกนัภยัต่อ
เพิ#มขึ&น (ลดลง) 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนที#

เปลี#ยนแปลงหลงัการ
รับประกนัภยัต่อ
เพิ#มขึ&น (ลดลง) 

กาํไรก่อนภาษี
เงินไดเ้พิ#มขึ&น 

(ลดลง) 

ส่วนของ
เจา้ของเพิ#มขึ&น 

(ลดลง) 
อตัราส่วนความเสียหายสัมบูรณ์
ในปีอุบติัเหตุสุดทา้ย 

+5% 101 94 (94) (75) 

อตัราส่วนความเสียหายสัมบูรณ์
ในปีอุบติัเหตุสุดทา้ย 

-5% (101) (82) 82 66 

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการ
จดัการค่าสินไหมทดแทนที#
สามารถจดัสรรได ้

+10% 1 1 (1) (1) 

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการ
จดัการค่าสินไหมทดแทนที#
สามารถจดัสรรได ้

-10% (1) (1) 1 1 

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการ
จดัการค่าสินไหมทดแทนที#ไม่
สามารถจดัสรรได ้

+10% 4 4 (4) (3) 

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการ
จดัการค่าสินไหมทดแทนที#ไม่
สามารถจดัสรรได ้

-10% (4) (4) 4 3 
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32.2 เครื#องมือทางการเงินและนโยบายการบริหารความเสี#ยง 

เครื#องมือทางการเงินที#สําคญัของบริษทัฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบี& ยประกนัภยั
คา้งรับ สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ลูกหนี& จากสัญญาประกนัภยัต่อ เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เงินให้กูย้ืม 
ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี หนี& สินจากสัญญาประกนัภยัและเจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ บริษทัฯมีความ
เสี#ยงที#เกี#ยวขอ้งกบัเครื#องมือทางการเงินดงักล่าวและมีนโยบายการบริหารความเสี#ยงดงันี&  

 32.2.1 ความเสี#ยงด้านเครดิต 

ความเสี# ยงด้านเครดิต คือ ความเสี# ยงที#เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัที#ระบุไวใ้น
เครื#องมือการเงินได ้เช่น ผูรั้บประกนัภยัต่อ (Reinsurer) ลูกหนี& เงินกู ้ไม่สามารถปฏิบติัตามภาระที#ตกลงไว้
กบับริษทัฯ อาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลประกอบการของบริษทัฯได ้บริษทัฯมีแนวทางในการบริหาร
ความเสี#ยงโดยกาํหนดการคดัเลือกผูรั้บประกนัภยัต่อที#มีอนัดบัความน่าเชื#อถือระดบั “A”  และใหกู้ย้ืมเงินแก่
พนกังานตามเกณฑ์ที#สํานกังานคปภ. กาํหนด นอกจากนี&บริษทัมีระบบตรวจสอบและติดตามการชาํระหนี&
จากคูค่า้สัญญาต่างๆ อยา่งสมํ#าเสมอ 

 32.2.2  ความเสี#ยงจากการเปลี#ยนแปลงของราคาตลาด 

ความเสี# ยงจากการเปลี#ยนแปลงของราคาตลาด คือ ความเสี# ยงที#บริษทัฯอาจได้รับความเสียหายอนัสืบ
เนื#องมาจากการเปลี#ยนแปลงอตัราดอกเบี&ย อตัราแลกเปลี#ยนและราคาของหลกัทรัพย ์ซึ# งส่งผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินของบริษทัฯ  

ก. ความเสี#ยงจากอตัราดอกเบี"ย 

ความเสี#ยงจากอตัราดอกเบี&ย คือ ความเสี#ยงที#มูลคา่ของเครื#องมือทางการเงินจะเปลี#ยนแปลงไปเนื#องจาก
การเปลี#ยนแปลงของอตัราดอกเบี&ยในตลาด 

บริษทัฯบริหารความเสี#ยงจากอตัราดอกเบี&ยโดยมุ่งสร้างผลตอบแทนการลงทุนที#มั#นคงในระยะยาวให้
สูงกวา่อตัราเงินเฟ้อ รวมถึงการวเิคราะห์ประเภทการลงทุนใหมี้ความเหมาะสมกบักระแสเงินสด 

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์ทางการเงินที#สําคัญสามารถจัดตามประเภทอตัรา
ดอกเบี& ย และสําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที#มีอตัราดอกเบี& ยคงที#สามารถแยกตามวนัที#ครบกาํหนด            
หรือวนัที#มีการกาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหม ่(หากวนัที#มีการกาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี&  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2559 

 อตัราดอกเบี&ยคงที#     
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหม่                                   

 หรือวนัครบกาํหนด อตัราดอกเบี&ย    
 เกิน ภายใน   มากกวา่ ปรับขึ&นลงตาม ไม่มี  อตัราดอกเบี&ย 

 กาํหนด 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบี&ย รวม ที#แทจ้ริง 

  (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 3.3 - - 218.4 7.2 228.9 0.50 - 3.20 
เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ - - - - - 373.4 373.4 - 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัตอ่            
- สาํรองสินไหมทดแทน - - - - - 116.9 116.9 - 

ลูกหนี&จากสญัญาประกนัภยัต่อ - - - - - 19.1 19.1 - 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวิสาหกิจ - 160.3 125.0 15.0 - - 300.3 1.42 - 5.00 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 0.1 50.1 212.4 21.7 - - 284.3 1.89 - 5.35 
เงินฝากสถาบนัการเงิน - 185.4 - - - - 185.4 1.70 - 3.25 
ตราสารทุน - - - - - 1,931.3 1,931.3 - 

เงินให้กูย้มื - 0.1 3.4 3.9 - - 7.4 5.50 - 12.50 
คา่สินไหมคา้งรับจากคูก่รณี - - - - - 200.6 200.6 - 
หนี"สินทางการเงิน         
หนี& สินจากสญัญาประกนัภยั                
- สาํรองคา่สินไหมทดแทนและ
คา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย - - - - - 1,000.1 1,000.1 - 

เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัตอ่ - - - - - 480.1 480.1 - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2558 

 อตัราดอกเบี&ยคงที#     
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหม ่                                  

 หรือวนัครบกาํหนด อตัราดอกเบี&ย    
 เกิน ภายใน   มากกวา่ ปรับขึ&นลงตาม ไมมี่อตัรา  อตัราดอกเบี&ย 

 กาํหนด 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบี&ย รวม ที#แทจ้ริง 

  (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ   
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - 187.8 - - 136.6 2.4 326.8 0.75 - 3.00 
เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ - - - - - 426.1 426.1 - 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัตอ่            
- สาํรองสินไหมทดแทน - - - - - 98.1 98.1 - 

ลูกหนี&จากสญัญาประกนัภยัตอ่ - - - - - 65.9 65.9 - 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวิสาหกิจ 0.1 26.0 30.7 15.1 - - 71.9 1.00 - 5.00 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 0.1 15.2 108.0 32.7 - - 156.0 3.30 - 5.35 
เงินฝากสถาบนัการเงิน - 336.0 0.1 - - - 336.1 0.50 - 3.20 
ตราสารทุน - - - - - 1,942.6 1,942.6 - 

เงินให้กูย้มื - 0. 1 3.6 4.3 - - 8.0 5.50 - 12.50 
คา่สินไหมคา้งรับจากคูก่รณี - - - - - 205.1 205.1 - 
หนี"สินทางการเงิน         
หนี& สินจากสญัญาประกนัภยั                
- สาํรองคา่สินไหมทดแทนและ
คา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย - - - - - 907.6 907.6 - 

เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัตอ่ - - - - - 358.7 358.7 - 
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ข. ความเสี#ยงจากอตัราแลกเปลี#ยน 

บริษทัฯมีความเสี#ยงจากอตัราแลกเปลี#ยนที#สําคญัอนัเกี#ยวเนื#องกบัการเปิดบญัชีเงินฝากในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัฯไม่ได้ทาํสัญญาซื&อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื#อลดความเสี#ยงจากอตัรา
แลกเปลี#ยนที#อาจเกิดขึ&น เนื#องจากบริษทัฯพิจารณาแลว้วา่รายการดงักล่าวไม่มีผลกระทบที#มีนยัสําคญัต่อ
งบการเงิน  

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยท์างการเงินที#เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศที#มีสาระสาํคญัดงันี&  

 สินทรัพยท์างการเงิน  อตัราแลกเปลี#ยนเฉลี#ย                            

สกลุเงิน 2559 2558 2559 2558 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 0.05 - 35.66 - 
ลาวกีบ 70.26 - 0.004 - 

ค. ความเสี#ยงจากการเปลี#ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ 

ความเสี#ยงจากการเปลี#ยนแปลงราคาหลกัทรัพย ์คือ ความเสี#ยงที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงราคาตลาดของ
ตราสารทุน ซึ#งอาจทาํใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีความเสี#ยงจากการถือเงินลงทุนในหลกัทรัพยซึ์# งราคาจะ
เปลี#ยนแปลงไปตามภาวะตลาด 

บริษัทฯได้บริหารความเสี# ยงจากการเปลี#ยนแปลงราคาหลักทรัพย ์โดยจดัสัดส่วนการลงทุน (Asset 
Allocation) แบบผสมผสานเพื#อกระจายความเสี#ยง จะให้นํ& าหนกักบัการลงทุนตามเกณฑ์ของสํานกังาน 
คปภ. ที#เน้นการลงทุนอย่างระมดัระวงัและปลอดภยั บริษัทฯได้วางกรอบการแบ่งเงินลงทุนไปยงั
สินทรัพย ์(Asset Class) ประเภทต่างๆ  โดยเลือกกระจายการลงทุนในบริษทัที#มีความมั#นคงสูง สร้าง
รายไดแ้ละกาํไรค่อนขา้งสมํ#าเสมอ ไมผ่นัผวนมากนกั มีสภาพคล่องและจ่ายเงินปันผลสูงซึ# งจะช่วยสร้าง
ผลตอบแทนในระดบัสูง 
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32.2.3 ความเสี#ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี#ยงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเสี#ยงที#บริษทัฯจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัไดเ้มื#อครบกาํหนด 
เนื#องจากไม่สามารถเปลี#ยนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอตามความตอ้งการ
ในเวลาที#เหมาะสม ซึ#งอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายได ้

บริษทัฯไดบ้ริหารความเสี#ยงดา้นสภาพคล่องโดยมีคณะกรรมการบริษทัติดตามควบคุมให้อตัราส่วนสภาพ
คล่องอยูต่ามเกณฑที์#กาํหนด เป็นประจาํทุกเดือน มีระบบการควบคุมระดบัเงินสดให้เป็นไปตามที#กฏหมาย
กาํหนด และกาํหนดให้มีหน่วยงานที#รับผิดชอบติดตามกระแสเงินสด เป็นรายวนั ทั&งนี& มีสามารถอธิบาย
เพิ#มเติมถึงกิจกรรมดาํเนินการในส่วนต่างๆ ไดด้งันี&  

- ทาํการประเมินสถานะการเงิน ก่อนการแต่งตั&งเป็นตวัแทนและ Broker 

- จดัเก็บเบี&ยประกนัภยัรถยนตต์ามหลกัเกณฑ ์Cash Before Cover  

- สร้างระบบติดตามเกบ็เบี&ยที#เกินกาํหนดชาํระจากตวัแทนและ Broker  

 วนัที#ครบกาํหนดของสินทรัพย์และหนี& สินทางการเงินนับจากวนัที#ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที#            
31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงันี&  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2559 

 เมื#อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - 3.3 - - 225.6 228.9 
เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ - 373.4 - - - 373.4 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ            
- สาํรองสินไหมทดแทน - 84.2 32.7 - - 116.9 

ลูกหนี&จากสัญญาประกนัภยัต่อ - 19.1 - - - 19.1 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์       
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ - 160.3 125.0 15.0 - 300.3 

ตราสารหนี&ภาคเอกชน - 50.1 212.5 21.7 - 284.3 
เงินฝากสถาบนัการเงิน - 185.4 - - - 185.4 
ตราสารทุน - - - - 1,931.3 1,931.3 

เงินใหกู้ย้ืม - - 3.4 4.0 - 7.4 
ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี - 200.6 - - - 200.6 
หนี"สินทางการเงิน       
หนี& สินจากสัญญาประกนัภยั               
- สาํรองค่าสินไหมทดแทนและ  
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย - 700.2 299.9 - - 1,000.1 

เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ - 480.1 - - - 480.1 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2558 

 เมื#อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - 187.8 - - 139.0 326.8 

เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ - 426.1 - - - 426.1 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ            

- สาํรองสินไหมทดแทน - 72.5 25.6 - - 98.1 

ลูกหนี&จากสัญญาประกนัภยัต่อ - 65.9 - - - 65.9 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์       

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวิสาหกิจ 0.1 26.0 30.7 15.1 - 71.9 

ตราสารหนี&ภาคเอกชน - 15.3 107.9 32.8 - 156.0 

เงินฝากสถาบนัการเงิน - 336.0 0.1 - - 336.1 

ตราสารทุน - - - - 1,942.6 1,942.6 

เงินใหกู้ย้ืม - - 3.6 4.4 - 8.0 

ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี - 205.1 - - - 205.1 

หนี"สินทางการเงิน       

หนี& สินจากสัญญาประกนัภยั               

- สาํรองค่าสินไหมทดแทนและ  

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย - 636.0 271.6 - - 907.6 

เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ - 358.7 - - - 358.7 
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32.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื#องมือทางการเงิน 

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหนี& สินทางการเงินที#วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม หรือวดัมูลค่าด้วยราคาทุนแต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลาํดบัชั&นของมูลค่า
ยุติธรรม ดงันี&  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2559 

 มูลค่ายติุธรรม 

 มูลค่าตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที#วัดมลูค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม       
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื#อคา้      

หุน้ทุน 254.1 254.1 - - 254.1 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1.0 1.0 - - 1.0 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื#อขาย      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 10.4 - 10.4 - 10.4 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 284.3 - 284.3 - 284.3 
หุน้ทุน 112.4 112.4 - - 112.4 
หน่วยลงทุน 1,560.1 140.9 1,419.2 - 1,560.1 

สินทรัพย์ทางการเงินที#ต้องเปิดเผย       

มูลค่ายุติธรรม   

   

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 228.9 228.9 - - 228.9 
เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ 373.4 - 373.4 - 373.4 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ                        
- สาํรองสินไหมทดแทน 116.9 - 116.9 - 116.9 

ลูกหนี&จากสัญญาประกนัภยัต่อ 19.1 - 19.1 - 19.1 
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 289.9 - 289.9 - 289.9 
เงินฝากสถาบนัการเงินที#ครบ
กาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 185.4 185.4 - 

- 
185.4 

เงินลงทุนทั#วไป 3.7 - - 228.6 228.6 
เงินให้กูย้ืม 7.4 - - 7.4 7.4 
ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี 200.6 - 200.6 - 200.6 
หนี"สินทางการเงินที#ต้องเปิดเผย                   

มูลค่ายุติธรรม   

  

 
หนี& สินจากสัญญาประกยัภยั                           

- สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่า
สินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,000.1 - 1,000.1 - 1,000.1 

เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ 480.1 - 480.1 - 480.1 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2558 

 มูลค่ายติุธรรม 

 มูลค่าตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที#วัดมลูค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม       
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื#อคา้      

หุน้ทุน 256.7 256.7 - - 256.7 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1.2 1.2 - - 1.2 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื#อขาย      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 10.3 - 10.3 - 10.3 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 156.0 - 156.0 - 156.0 
หุน้ทุน 150.8 150.8 - - 150.8 
หน่วยลงทุน 1,530.1 121.1 1,409.0 - 1,530.1 

สินทรัพย์ทางการเงินที#ต้องเปิดเผย 

มูลค่ายุติธรรม  

    

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 326.8 326.8 - - 326.8 
เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ 426.1 - 426.1 - 426.1 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ                        
- สาํรองสินไหมทดแทน 98.1 - 98.1 - 98.1 

ลูกหนี&จากสัญญาประกนัภยัต่อ 65.9 - 65.9 - 65.9 
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด      

ตราสารหนี& รัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 61.6 - 63.0 - 63.0 
เงินฝากสถาบนัการเงินที#ครบ
กาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 336.1 336.1 0.1 - 336.1 

เงินลงทุนทั#วไป 3.7 - - 145.0 145.0 
เงินให้กูย้ืม 8.0 - 8.0 - 8.0 
ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี 205.1 - 205.1 - 205.1 
หนี"สินทางการเงินที#ต้องเปิดเผย                  

มูลค่ายุติธรรม   

  

 
หนี& สินจากสัญญาประกยัภยั                           

- สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่า
สินไหมทดแทนคา้งจ่าย 907.6 - 907.6 - 907.6 

เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ 358.7 - 358.7 - 358.7 

การจดัลาํดบัชั&นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นไป
ตามที#กาํหนดไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.20 
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วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึ&นอยู่กบัลกัษณะของเครื# องมือทางการเงิน โดยบริษทัฯใช้วิธีการและข้อ
สมมติฐานในการประมาณมูลคา่ยติุธรรมของเครื#องมือทางการเงินดงันี&  

(ก) สินทรัพยท์างการเงินที#จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั&น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
และเงินฝากสถาบนัการเงิน แสดงมูลคา่ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที#แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

(ข) เงินลงทุนในตราสารหนี&แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนที#
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี&ไทยหรือตลาดอื#น 

(ค) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณีที#เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที#ไม่
อยูใ่นความตอ้งการของตลาด คาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตตามทฤษฎีใน
การประเมินมูลค่าหรือมูลคา่ตามบญัชี (Book value)  

(ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ืมที#ใชอ้ตัราดอกเบี&ยแบบคงที# ประมาณโดยใช้วิธีการหาส่วนลดกระแส
เงินสดโดยใชอ้ตัราดอกเบี&ยปัจจุบนั 

(จ) มูลค่ายุติธรรมของเบี& ยประกนัภยัคา้งรับ สํารองสินไหมทดแทนในสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ
ลูกหนี& จากสัญญาประกนัภยัต่อ ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี เจา้หนี& บริษทัประกนัภยัต่อ สํารอง               
คา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจา่ยในหนี& สินจากสัญญาประกนัภยั ประมาณมูลค่าตาม
บญัชี เนื#องจากส่วนใหญ่มีระยะเวลาครบกาํหนดภายในหนึ#งปี 

33. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

บริษทัฯนาํเสนองบการเงินสาํหรับปีปัจจุบนัตามรูปแบบงบการเงินที#ออกใหมที่#กาํหนดในประกาศ คปภ. ทาํ
ให้ต้องจดัประเภทรายการบางรายการในงบการเงินปีก่อนที#แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบใหม่ เพื#อให้
สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซึ# งการจดัประเภทดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไร
หรือส่วนของเจา้ของตามที#เคยรายงานไว ้การจดัประเภทใหม่สรุปไดด้งันี&  
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 (หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2558 

 ตามที#จดัประเภทใหม่ ตามที#เคยรายงานไว ้

งบแสดงฐานะการเงิน   

สินทรัพย์:   
เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ 426,054,185 426,393,578 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 418,191,706 483,709,662 
ลูกหนี&จากสญัญาประกนัภยัต่อ 65,857,349 - 
หนี"สิน:   
ผลประโยชนพ์นกังานคา้งจ่าย - 105,556,755 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 77,089,053 - 
หนี& สินอื#น 577,715,588 549,247,886 

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2558 

 ตามที#จดัประเภทใหม่ ตามที#เคยรายงานไว ้

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
กําไรหรือขาดทุน:   
รายได้   
เบี&ยประกนัภยัรับ 3,125,705,031 - 
เบี&ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (701,753,327) - 
สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พิ#มจากปีก่อน (116,478,457) - 
เบี&ยประกนัภยัที#ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ - 2,307,473,247 
ค่าใช้จ่าย   
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 1,881,771,688 1,515,154,083 
ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (366,617,605) - 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื#น 211,133,162 183,177,286 
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั - 10,938,244 
เงินสมทบสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั - 8,312,357 

เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยั - 7,812,357 
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั - 892,918 
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34. การบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนของบริษทัฯ คือ การดาํรงไวซึ้# งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่ง
ต่อเนื#องเพื#อให้ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและผูที้#เกี#ยวขอ้ง มีการรักษาสมดุลของโครงสร้างทางการเงิน และ
การดาํรงเงินกองทุนตามความเสี#ยงใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของ คปภ.  

35. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื#อวนัที# 27 กุมภาพนัธ์ 2560 ที#ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯได้มีมติให้เสนอต่อที#ประชุมผูถื้อหุ้น
ประจาํปีของบริษทัฯ เพื#อพิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี 
2559 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั&งสิ&น 15.15 ล้านบาท โดยมีกาํหนดจ่ายในวนัที#                     
9 พฤษภาคม 2560 

36. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี&ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื#อวนัที# 27 กุมภาพนัธ์ 2560 
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ประวติักรรมการที�เสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีก 1 วาระ 

(ประกอบการพิจารณาวาระที� 6) 
 

รายนามกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ ไดแ้ก่ 
  
1.นางพิไล เปี� ยมพงศส์านต ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ 

3. นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล  ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ กรรมการลงทุน 

  

 คณะกรรมการบริษทัฯ ขอเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั9งกรรมการที�ออกตามวาระจาํนวน 3 ท่าน

ดงักล่าว ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง โดยมีรายละเอียดประวติักรรมการโดยสังเขป ดงัต่อไปนี9  
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ประวตัิกรรมการที�เสนอให้ดํารงตําแหน่งอกี 1 วาระ 

(ประกอบการพจิารณาวาระที� 6) 
 

 

 

 

 

 

นางพไิล เปี� ยมพงศ์สานต์ 

ที�อยู่ปัจจุบัน                                   77 ซ.จรัญสนิทวงศ6์3 ถ.จรัญสนิทวงศ ์แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั   กรุงเทพมหานคร 10700  

วนั/เดอืน/ปีเกดิ                       2 เมษายน 2479 

อายุ                                      82 ปี 

สัญชาต ิ                              ไทย 

อาชีพ/ตําแหน่ง                      กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ประวตัิการศึกษา/อบรม   

                        ปริญญาตรีการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต CPA Thailand (CPA. No 2336) 

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

ตําแหน่ง/ประสบการณ์ทํางาน      

                         ผูช่้วยผูว้า่การบญัชี-การเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

กรรมการกาํกบับริษทัธุรกิจในเครือ บริษทัผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)   

กรรมการตรวจสอบ บริษทั เมโทรสตาร์พร็อพเพอร์ตี9 จาํกดั (มหาชน) 

       ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) 

ประธานบริษทัออดิต แอนด ์แมเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั 

ประวตัิการดาํรงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่ง  -    ตําแหน่งด้านกรรมการ    

  กรรมการอิสระ (ตามคาํนิยามกรรมการอิสระที�บริษทักาํหนด) 

  (แต่งตั9ง – ตอ่วาระ – เมื�อวนัที�  2 มิถุนายน 2542 – ปัจจุบนั ) 

  กรรมการตรวจสอบ   

  (แต่งตั9ง – ตอ่วาระ – เมื�อวนัที�   23 กุมภาพนัธ ์2552 – ปัจจุบนั ) 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(แต่งตั9ง  เมื�อวนัที� 11 สิงหาคม 2559 – ปัจจุบนั) 

- ตําแหน่งด้านบริหาร 

 ไมมี่ 

จํานวนปีที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษทั  18 ปี 

การถือหุ้นในบริษทั                  ไมมี่ 
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ข้อพพิาททางกฎหมาย       ไมมี่ขอ้พิพาทในรอบ 5 ปีที�ผา่นมา              

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื�นๆ  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน)   

- ประธานบริษทัออดิต แอนด ์แมเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื�นที�อาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ   ไมมี่ 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารอื�นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัย่อย 

ไมเ่ป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คูส่มรส บุตร พี�นอ้ง ลุง ป้า นา้ อา รวมทั9งคูส่มรสของบุคคลดงักล่าว) กบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหรือ

บริษทัยอ่ย 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งกนัในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา   

ไมเ่ป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ  

ไมเ่ป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย 

ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํให้ไมส่ามารถทาํหนา้ที�ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

 

การเข้าร่วมประชุม/จํานวนครั<งที�เชิญประชุม 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั (แต่งตั9ง – ตอ่วาระ – เมื�อ  2 มิถุนายน 2542) 

              การเขา้ร่วมประชุม (ครั9 ง)         จาํนวนครั9 งที�เชิญประชุม (ครั9 ง) 

ปี 2557        5                          6 

 ปี 2558        4                  6 

ปี 2559       5                                      6 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั9ง – ตอ่วาระ – เมื�อ 23 กุมภาพนัธ์ 2552)                

                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั9 ง)         จาํนวนครั9 งที�เชิญประชุม (ครั9 ง) 

 ปี 2557         4                          4 

 ปี 2558        4                               4   

ปี 2559        5                          5 
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ประวตัิกรรมการที�เสนอให้ดํารงตําแหน่งอกี 1 วาระ 

(ประกอบการพจิารณาวาระที� 6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี 

ที�อยู่ปัจจุบัน 31 ซ.หมูบ่า้นเสรีวิลล่า แยก 4 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ 28 กุมภาพนัธ์ 2496 
อายุ 64 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
อาชีพ/ตําแหน่ง กรรมการอิสระ 
สถานที�ทํางาน บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
ประวตัิการศึกษา/อบรม   

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

ตําแหน่ง/ประสบการณ์ทํางาน        
 2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,   กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
       บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน)  

2558 – 2558 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ   บริษทั ชีวาทยั จาํกดั 
2551 – 2556 รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่สายงานแผนงานและการเงิน (CFO)  

บริษทั ทา่อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)     
2551 – 2555 กรรมการ บริษทั โรงแรมทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ จาํกดั 
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ประวตัิการดาํรงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่ง -    ตําแหน่งด้านกรรมการ    
  กรรมการอิสระ    (แต่งตั9ง – ตอ่วาระ – เมื�อวนัที�  14 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบนั ) 
- ตําแหน่งด้านบริหาร 
 ไมมี่ 

จํานวนปีที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษทั  5 เดือน 
การถือหุ้นในบริษทั          ไมมี่ 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมมี่ขอ้พิพาทในรอบ 5 ปีที�ผา่นมา  ไมมี่ 
การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื�นๆ    กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,   กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
       บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน)  
การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื�นที�อาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ  ไมมี่ 
ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารอื�นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัย่อย  ไมมี่  
การเข้าร่วมประชุม/จํานวนครั<งที�เชิญประชุม 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั (แต่งตั9ง – ตอ่วาระ – เมื�อ 14 พฤศจิกายน 2559)                         
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั9 ง)         จาํนวนครั9 งที�เชิญประชุม (ครั9 ง) 
                  ปี 2559    1   1 
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ประวตัิกรรมการที�เสนอให้ดํารงตําแหน่งอกี 1 วาระ 

(ประกอบการพจิารณาวาระที� 6) 

 
นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ 

ที�อยู่ปัจจุบัน 94 ซอยสุขมุวิท 53 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ  9 สิงหาคม 2502 

สัญชาต ิ ไทย 

อาชีพ/ตําแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ , กรรมการลงทุน 

สถานที�ทํางาน บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

ประวตัิการศึกษา/อบรม   

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บณัฑิต    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโทการบญัชี     University Of Texas At Austin, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาบตัร วปอ. หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที� 56 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง รุ่นที� 1  สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุ่นที� 8  สถาบนัวิทยาการการคา้  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD) 

 - หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที� 22 

ตําแหน่ง/ประสบการณ์ทํางาน        

 2542 - 2543 กรรมการกาํหนดพิกดัอตัราเบี9ยประกนัภยัรถยนต ์ภาคสมคัรใจ กรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์  

2544 – 2547 กรรมการบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม อเบอร์ดีนจาํกดั (มหาชน)   

2549 - 2550 หวัหนา้คณะผูแ้ทนไทยในสมชัชาการประกนัภยั แห่งเอเชียตะวนัออก  

2551 - 2552 ประธานสภาการประกนัภยัอาเซียน  

2544 - 2552 เลขาธิการสมาคมประกนัวินาศภยั  

2552 - 2556 นายกสมาคมประกนัวินาศภยั  

2551 - 2556 กรรมการกองทุนประกนัวินาศภยั  

2557 - 2558 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บมจ.ไทยรีประกนัชีวิต 

2535 –  ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ, กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน บมจ.ไทยรับประกนัภยัตอ่  

2543 – ปัจจุบนั  ดาํรงตาํแหน่ง รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน  บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 

2553 – ปัจจุบนั  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ บจ.ที.ไอ.ไอ.(สถาบนัประกนัภยัไทย)  

2556  - ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ  สมาคมประกนัวินาศภยัไทย 
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2556 – ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง ประธานสภาธุรกิจประกนัภยัไทย 

2556 – ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการเหรัญญิก หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

2559 – ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.วิจิตรภณัฑ ์ปาลม์ออยล ์ 

ประวตัิการดาํรงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่ง -    ตําแหน่งด้านกรรมการ    

  กรรมการ 

  (แต่งตั9ง – ตอ่วาระ – เมื�อวนัที�  12 พฤษภาคม 2529 – ปัจจุบนั ) 

กรรมการลงทุน  

(แต่งตั9ง  เมื�อวนัที� 12 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบนั) 

- ตําแหน่งด้านบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

จํานวนปีที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษทั  31  ปี 

การถือหุ้นในบริษทั               8,781,128  หุ้น  คดิเป็นสัดส่วนการถือครองหุ้น 2.90 

ข้อพพิาททางกฎหมาย        ไมมี่ขอ้พิพาทในรอบ 5 ปีที�ผา่นมา 

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื�นๆ  

กรรมการ, กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน บมจ.ไทยรับประกนัภยัตอ่  

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บมจ.วิจิตรภณัฑ ์ปาลม์ออยล ์ 

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน  บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 

กรรมการ บจ.ที.ไอ.ไอ.(สถาบนัประกนัภยัไทย)  

กรรมการ  สมาคมประกนัวินาศภยัไทย 

ประธานสภาธุรกิจประกนัภยัไทย 

กรรมการเหรัญญิก หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื�นที�อาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ   

กรรมการ, กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน บมจ.ไทยรับประกนัภยัตอ่  

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน  บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารอื�นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัย่อย 

 สามีนางสุเทพี อศัวะธนกุล (กรรมการผูอ้าํนวยการ)  

นอ้งเขยนางสุณีย ์ธีราวิทยางกูร (กรรมการและเลขานุการบริษทั)  

การเข้าร่วมประชุม/จํานวนครั<งที�เชิญประชุม 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั (แต่งตั9ง – ตอ่วาระ – เมื�อ 12 พฤษภาคม 2529)                         

                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั9 ง)         จาํนวนครั9 งที�เชิญประชุม (ครั9 ง) 

 ปี 2557         6                          6 

 ปี 2558         6                    6 

ปี 2559        6                                        6 
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นิยามกรรมการอสิระ 

บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดคุณสมบติัของ “กรรมการอิสระ” เท่ากับหลกัเกณฑข์ั-นตํ�าของประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 4/2552 โดยมีรายละเอียดดงันี-  

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั-งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้องบริษทั ทั-งนี-  ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปี ทั-งนี-  ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที�
ปรึกษาของส่วนราชการซึ�งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี�
นอ้ง และบุตร รวมทั-งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั-งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที�กระทาํ
เป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี�ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให ้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค ํ-าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี- สิน รวมถึงพฤติการณ์อื�นทาํนองเดียวกนั ซึ� งเป็นผลให้
บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหนี- ที�ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ� ง ตั-งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์�มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั-งแต่ 20 ลา้นบาทขึ-น
ไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากวา่ ทั-งนี-  การคาํนวณภาระหนี-ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี-ดงักล่าว ให้นับรวม
ภาระหนี- ที�เกิดขึ-นในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัที�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยูเ่วน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ� ง
ไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั-นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั-งขึ-นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึ� งเป็นผูที้�
เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนัยกบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที�มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 
ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั-งหมดของบริษทัอื�น ซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนัยกบักิจการของ
บริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั    

 



 

เอกสารที
ส่งมาดว้ยหมายเลข 6 
เอกสารหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

วธีิการมอบฉันทะ วธีิการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

และขั%นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

1. วธีิการมอบฉันทะ 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ ตามที
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้าํหนดไว ้ให้ผูถื้อหุ้นที
ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม
ใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ครั0 งที
 24/2560 ของบริษทั ไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงันี0  

1) มอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ
งตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น  หรือเลือกฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทับุคคลใดคนหนึ
 ง โดย
ให้ระบุชื
อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที
ผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะมอบฉนัทะ โดยเลือกเพียงทา่นเดียวให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 
 2) ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พร้อมทั0งขีดฆ่าลงวนัที
ที
ทาํหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพื
อให้ถูกตอ้งและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 
 3) ส่งคืนมายงัสาํนักงานบริษทั ภายในวนัที
 1 เมษายน 2560  หรือ ก่อนเวลาเริ
มการประชุมอยา่งน้อยครึ
 งชั
วโมง เพื
อให้เจา้หน้าที
ของ
บริษทัไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเริ
มประชุม ทั0งนี0  ไมว่า่ผูถื้อหุ้นจะถือหุ้นของบริษทัจาํนวนเท่าใด จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนงัสือ
หลายฉบบั หรือให้แก่ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนไมไ่ด ้
2. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
      บริษทัจะเริ
มรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ก่อนเริ
มการประชุมไมน่อ้ยกวา่   
1 ชั
วโมง หรือ ตั0งแต่เวลา 14.00 น. เป็นตน้ไป ณ  สาํนกังานใหญ่ของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน)  เลขที
 71 ถนนดินแดง แขวงสาม
เสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตามแผนที
สถานที
จดัประชุมที
ปรากฏอยูใ่นสิ
งที
ส่งมาดว้ย  
3. การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม 
 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปนี0 ก่อนเขา้ร่วมประชุม (แลว้แต่กรณีใดกรณีหนึ
ง) ต่อไปนี0  
3.1 กรณบุีคคลธรรมดา 

3.1.1 กรณผู้ีถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 ให้แสดงเอกสารที
ส่วนราชการออกให้ที
ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัขี
 หรือหนังสือ
เดินทาง และหากมีการเปลี
ยนชื
อ-นามสกุล ให้ยื
นหลกัฐานประกอบดว้ย 
3.1.2  กรณมีอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

(1) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที
แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบ 
หนึ
ง) ลงลายมือชื
อผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (2)  สําเนาเอกสารที
ส่วนราชการออกให้ผูถื้อหุ้น ตามขอ้ 3.1.1 และผูถื้อหุ้นไดล้งชื
อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง ( ไมต่อ้งแสดงบตัรตวัจริง) 
                  (3) แสดงเอกสารที
ส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบั ขอ้ 3.1.1 
3.2 กรณนีิติบุคคล 

3.2.1 กรณผู้ีแทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 (1) แสดงเอกสารที
ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 3.1.1 
                  (2) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ซึ
 งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ)   
                 และมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคล ซึ
 งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึ
 งเป็นผูถื้อหุ้น 
3.2.2 กรณผู้ีถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

(1) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที
แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหนึ
ง)  ลายมือชื
อของผูแ้ทนนิติบุคคล(กรรมการ) ซึ
 งเป็น
ผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

(2) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ซึ
 งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความ
แสดงให้เห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซึ
 งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึ
 งเป็นผูถื้อหุ้น 

(3) สาํเนาเอกสารที
ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ
 งเป็นผูม้อบฉนัทะตาม ขอ้ 3.1.1 และลงชื
อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
(4) แสดงเอกสารที
ส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 3.1.1 



 

3.3 ผู้ถือหุ้นซึ2งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที2จัดตั%งขึ%นตามกฎหมายต่างประเทศ 
ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีขา้งตน้ โดยเอกสารที
มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษ

แนบมาพร้อมดว้ย และให้ผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั0นรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 
4. การออกเสียงลงคะแนน 

4.1  กฎข้อบังคบัการลงคะแนนเสียง 

(1) ผูถื้อหุ้นรายหนึ
งมีคะแนนเสียงเทา่กบัจาํนวนหุ้นที
ตนถือ โดยให้นบัหุ้นหนึ
 งหุ้นมีเสียงหนึ
 งเสียงเพียง อยา่งใดอยา่งหนึ
 ง คือ เห็นดว้ย 
ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และไมส่ามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน  

(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที
ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบ
ฉนัทะเทา่นั0น กรณีผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน ผูรั้บมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน 

(3) มติของที
ประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี0  
ก) กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของที
ประชุม 
ข) กรณีอื
น ๆ ซึ
 งมีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบับริษทักาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ กจ็ะดาํเนินการให้เป็นไปตามที
กาํหนดนั0น โดย

ประธานในที
ประชุมหรือผูซึ้
 งประธานมอบหมายจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในที
ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่วาระดงักล่าว 

(4) หากคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในที
ประชุมออกเสียงเพิ
มขึ0นอีกหนึ
งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี0ขาด 
(5) ผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื
องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื
องนั0น และประธานในที
ประชุมอาจจะเชิญให้ผูถื้อหุ้นนั0นออก

นอกที
ประชุมชั
วคราวกไ็ด ้

(6) การลงคะแนนลบั อาจจะทาํไดเ้มื
อมีผูถื้อหุ้นในที
ประชุมอยา่งน้อย 5 คนร้องขอ และที
ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลบัดงักล่าว 
โดยประธานในที
ประชุมจะเป็นผูก้าํหนดวิธีการลงคะแนนลบันั0น และแจง้ให้ที
ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลบัดงักล่าว 
4.2 วธีิปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
        ประธานหรือผูซึ้
 งประธานมอบหมายจะเป็นผูเ้สนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงดว้ยวิธีชูมือในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
จากที
ประชุมวา่มีผูถื้อหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามวิธีปฎิบติัในการลงคะแนนเสียง ดงันี0  

(1) กรณีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
หากผูถื้อหุ้นทา่นใด ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ผูถื้อหุ้นชูมือขึ0นและเลือกกาเครื
องหมายวา่ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในบตัรยืนยนั

การลงคะแนนที
ไดแ้จกไวใ้ห้แก่ผูถื้อหุ้นในขณะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม พร้อมทั0งเซ็นชื
อกาํกบัไวแ้ละเจา้หน้าที
ของบริษทัจะเดินเขา้ไปเพื
อขอรับ
บตัรยนืยนัการลงคะแนนดงักล่าวในแต่ละวาระเพื
อทาํการรวบรวมคะแนนต่อไป 
สาํหรับทา่นผูถื้อหุ้นที
ไมไ่ดชู้มือในที
ประชุม ให้ถือวา่ผูถื้อหุ้นไดล้งคะแนนเสียงเห็นดว้ยตามที
คณะกรรมการไดเ้สนอ 

(2) กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 
ก) ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที
ผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวห้นงัสือมอบฉนัทะตามที
ผูรั้บมอบฉันทะไดย้ื
น

ต่อเจา้หน้าที
ของบริษทัในขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นคะแนนเสียงที
ใช้นับเป็นมติที
ประชุม โดยไม่ต้องออกเสียงลงในบตัรยืนยนัการ
ลงคะแนนอีก 

ข) กรณีที
ผูถื้อหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน ผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฎิบติัตามวิธีการในขอ้ 4.2 (1) 
4.3  การนับคะแนนเสียงและประกาศผล 
 ในการประชุมแต่ละวาระ จะทาํการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยวิธีการหักคะแนนเสียงที
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจาก
จาํนวนหุ้นทั0งหมดของผูถื้อหุ้น/ผูรั้บมอบฉนัทะที
มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และประกาศผลการนบัคะแนนเสียงให้ที
ประชุมรับทราบวา่ ในแต่
ละวาระการประชุมมีผูเ้ห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียงกี
เสียง  
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เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ยหมายเลข 7 

ประวตัิกรรมการอสิระที�ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

แทนผู้ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 

 

 

 

 

                                                                            นายชลอ เฟื� องอารมย ์

ที�อยู่ปัจจุบัน   6/106 หมูที่� 13 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร10230 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ   10 มิถุนายน 2480   

อาย ุ     80 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

อาชีพ/ตําแหน่ง   กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน 

 ประวตัิการศึกษา/อบรม   

ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์      มหาวิทยาลยัฟิลลิปส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปริญญาโททางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเซาเทอร์น อิลินอยส์  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปริญญาโทสาชาสงัคมศาสตร์ (บริหาร)  มหาวิทยาลยัเบอร์มิงแฮม ประเทศองักฤษ 

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที� 27 

  การอบรมหลกัสูตร DCP รุ่น 18 และหลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการ - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ตําแหน่ง/ประสบการณ์ทํางาน        

         อธิบดีกรมทะเบียนการคา้            

            อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก      

            อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย ์    

                                  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานประกนัภยั   

          รองปลดักระทรวงพาณิชย ์

          กรรมการติดตามประเมินผล   สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์ 

                                            และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
                        กรรมการมูลนิธิสถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงัแห่งประเทศไทย   

           กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการ บริษทั โปรเฟสชั�นแนล เวสต ์เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน)  
 กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยรีประกนัชีวิต  จาํกดั (มหาชน)  

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน)    
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ประวตัิการดาํรงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่ง -    ตําแหน่งด้านกรรมการ    

  กรรมการอิสระ (ตามคาํนิยามกรรมการอิสระที�บริษทักาํหนด) 

  (แต่งตัBง – ตอ่วาระ – เมื�อวนัที�   5 เมษายน 2555  – ปัจจุบนั ) 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ   

  (แต่งตัBง – ตอ่วาระ – เมื�อวนัที�   5 เมษายน 2555  – 8 เมษายน 2558 ) 

  ประธานกรรมการลงทุน 

  (แต่งตัBง – ตอ่วาระ – เมื�อวนัที�   12 พฤษภาคม 2559  – ปัจจุบนั ) 

 

- ตําแหน่งด้านบริหาร  -   ไม่ม ี

 

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื�นๆ    -  ไม่ม ี

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื�นที�อาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ   ไม่ม ี

จํานวนปีที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษทั  5 ปี 

การถือหุ้นในบริษทั           ไมมี่ 

ข้อพพิาททางกฎหมาย  ไมมี่ขอ้พิพาทในรอบ 5 ปีที�ผา่นมา 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารอื�นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัย่อย  

 ไมเ่ป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คูส่มรส บุตร พี�นอ้ง ลุง ป้า นา้ อา รวมทัBงคูส่มรสของบุคคลดงักล่าว) กบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่

ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งกนัในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา   

ไมเ่ป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ  

ไมเ่ป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย 

ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํให้ไมส่ามารถทาํหนา้ที�ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

การเข้าร่วมประชุม/จํานวนครั=งที�เชิญประชุม 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั (แต่งตัBงเมื�อ 5 เมษายน 2555 – ปัจจุบนั)                         

                  การเขา้ร่วมประชุม (ครัB ง)         จาํนวนครัB งที�เชิญประชุม (ครัB ง) 

 ปี 2557          6             6   

 ปี 2558          6             6 

ปี 2559                           6             6  

 

การมีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุมครั=งที� 24/2560 

 กรรมการอิสระที�บริษทัฯ กาํหนดให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะนีBไมมี่ส่วนไดเ้สียในวาระที�เสนอในการประชุมครัB งนีBแต่อยา่งใด เวน้แต่ในวาระที� 

5 พิจารณากาํหนดคา่บาํเหน็จกรรมการ   
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ประวตัิกรรมการอสิระที�ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

แทนผู้ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 

                                                                                  ดร.พศิิษฐ  เศรษฐวงศ์ 

ที�อยู่ปัจจุบัน                                 31 ซอยอินทามระ 24 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ  18 มีนาคม 2488 
อาย ุ   72 ปี 
สัญชาต ิ     ไทย 
อาชีพ/ตําแหน่ง  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

สถานที�ทํางาน  บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
ประวตัิการศึกษา/อบรม    

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาโท และปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริกา 
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตรDirector Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 ตําแหน่ง/ประสบการณ์ทํางาน        

 รองปลดักระทรวงพาณิชย ์ 
อธิบดีกรมการคา้ภายใน 
ที�ปรึกษา บริษทั อินโนเวชั�น เซ็นเตอร์ จาํกดั  
ที�ปรึกษาคณะกรรมการ ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ 

ประวตัิการดาํรงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่ง -    ตําแหน่งด้านกรรมการ    
 กรรมการอิสระ (ตามคาํนิยามกรรมการอิสระที�บริษทักาํหนด) 
(แต่งตัBง – ตอ่วาระ – เมื�อวนัที�   28 ตุลาคม 2548  – ปัจจุบนั) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(แต่งตัBง – ตอ่วาระ – เมื�อวนัที�   5 เมษายน 2555  – ปัจจุบนั) 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 (แต่งตัBง – ตอ่วาระ – เมื�อวนัที�   11 สิงหาคม 2559  – ปัจจุบนั) 

- ตําแหน่งด้านบริหาร 

 ไมมี่ 
จํานวนปีที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษทั  11 ปี 5 เดือน 
การถือหุ้นในบริษทั  -  ไม่ม ี
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมมี่ขอ้พิพาทในรอบ 5 ปีที�ผา่นมา           ไมมี่ 
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การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื�นๆ               ไมมี่ 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื�นที�อาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ  ไมมี่ 
ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารอื�นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัย่อย 

 ไมเ่ป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คูส่มรส บุตร พี�นอ้ง ลุง ป้า นา้ อา รวมทัBงคูส่มรสของบุคคลดงักล่าว) กบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
ความสัมพนัธ์กบับริษทั/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งกนัในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา   

ไมเ่ป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ  
 ไมเ่ป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย 
 ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํให้ไมส่ามารถทาํหนา้ที�ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
 
การเข้าร่วมประชุม/จํานวนครั=งที�เชิญประชุม 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั (แต่งตัBง– ตอ่วาระ – เมื�อ  28 ตุลาคม 2548)          
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครัB ง)         จาํนวนครัB งที�เชิญประชุม (ครัB ง) 
 ปี 2557    6    6 
 ปี 2558    6    6 
                  ปี 2559    6    6 
 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตัBงเมื�อ 5 เมษายน 2555)          
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครัB ง)         จาํนวนครัB งที�เชิญประชุม (ครัB ง) 
 ปี 2557    4    4 
 ปี 2558    4    4 
 ปี 2559    5    5 
 
 

การมีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุมครั=งที� 24/2560 

 กรรมการอิสระที�บริษทัฯ กาํหนดให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะนีBไมมี่ส่วนไดเ้สียในวาระที�เสนอในการประชุมครัB งนีBแต่อยา่งใด เวน้แต่ในวาระที� 

5 พิจารณากาํหนดคา่บาํเหน็จกรรมการ   
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ขั�นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 

มาดว้ยตนเอง ผูรั้บมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 

( 

แสดงบตัรประจาํตวั หรือ แสดงหนงัสือมอบฉนัทะ 

พร้อมเอกสารประกอบ (แลว้แต่กรณี) 

ลงนามเขา้ร่วมประชุม 

รับบตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชุม 

ประธานเปิดการประชุม 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาํดบั 

กรณีมีผูไ้ม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ ใหย้กมือและ

ส่งบตัรลงคะแนน (สาํหรับผูไ้ม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง) 

เจา้หนา้ที	เกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผูไ้ม่เห็นดว้ยหรือ 

งดออกเสียงและสรุปผลลงคะแนน 

เมื	อทราบผลการลงคะแนนประธานจะแจง้ผล 

การนบัคะแนนให้ที	ประชุมทราบ 
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หมวดที�  5   การประชุมผู้ถือหุ้น 

 ขอ้ที	  27.   คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี   ภายใน 4  เดือนนบัแต่วนัสิ0นสุดของรอบปีบญัชีของ
บริษทั 
  การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื	นนอกจากที	กล่าวมาแลว้  ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญั เมื	อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจาํนวนหุ้นไดไ้ม่น้อยกวา่  1 ใน 5 ของจาํนวนหุ้นที	จาํหน่ายไดท้ั0งหมด  
หรือผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน   ซึ	 งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ 1 ใน 10 ของจาํนวนหุ้นที	จาํหน่ายไดท้ั0งหมด  จะเขา้ชื	อกนัทาํหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น   เป็นการประชุมวิสามญัเมื	อใดก็ได้  แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที	ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือ
ดงักล่าวดว้ย 
 ขอ้ที	  28.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นให้คณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุ   สถานที	   วนัเวลา    ระเบียบวาระการประชุม           
และเรื	องที	จะเสนอต่อที	ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุชดัเจนวา่เป็นเรื	องที	จะเสนอเพื	อทราบเพื	ออนุมติั เพื	อพิจารณาแลว้แต่กรณี             
รวมทั0งความเป็นธรรมของคณะกรรมการในเรื	องดงักล่าว    และจะจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทราบไม่น้อยกวา่  7   วนั   ก่อนวนัประชุมและโฆษณาคาํบอก
กล่าวประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั  3  วนั    ก่อนวนัประชุม     ไมน่อ้ยกวา่   3  วนั 
 ขอ้ที	  29.  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น   (ถา้มี)  มาประชุมไม่น้อยกวา่  25  คน  หรือไม่น้อยกวา่
กึ	งหนึ	 งของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั0งหมดและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน   3  ของจาํนวนหุ้นที	จาํหน่ายไดท้ั0งหมด  จึงจะจดัเป็นองคป์ระชุม 
  ในกรณีที	ปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นครั0 งใด   เมื	อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั	วโมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซึ	 งมาเขา้ร่วมประชุมไม่
ครบองคป์ระชุมตามที	กาํหนดไว ้  หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเมื	อผูถื้อหุ้นร้องขอ  การประชุมเป็นการระงบัไป      ถา้การประชุมผูถื้อหุ้น
นั0นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหญ่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไมน่้อยกวา่ 7 วนั  ก่อนวนัประชุมใน
การประชุมครั0 งหลงันี0ไมบ่งัคบัวา่ตอ้งครบองคป์ระชุม 
 ขอ้ที	  30.  ประธานกรรมการเป็นประธานของที	ประชุมผูถื้อหุ้นในกรณีที	ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที	ประชุม   หรือไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ที	ได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน   ถา้ไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าที	ไดใ้ห้ผู ้
ถือหุ้นซึ	 งมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหนึ	งเป็นประธานในที	ประชุม 
  ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่จาํนวนหุ้นที	ตนถืออยูโ่ดยถือวา่หุ้นหนึ	งมีหนึ	 งเสียง 
  การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาํโดยเปิดเผย    เวน้แต่ผูถื้อหุ้นไมน่อ้ยกวา่ 5 คน   ร้องขอและที	ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบั
กใ็ห้ลงคะแนนลบั        ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันั0นให้เป็นไปตามที	ประธานในที	ประชุมกาํหนด 
 ขอ้ที	  31.  มติของที	ประชุมผูถื้อหุ้นนั0นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี0  
       (1)  ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ	 งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั  ให้ประธานในที	
ประชุมออกเสียงเพิ	มขึ0นอีกหนึ	งเสียงเป็นเสียงชี0ขาด 

      (2)   ในกรณีดงัต่อไปนี0  ให้ถือคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั0งหมดของผูถื้อหุ้น   ซึ	 งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั0งหมด  หรือบางส่วนที	สาํคญัแก่บุคคลอื	น 
(ข) การซื0อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื	น   หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกี	ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั0งหมด หรือ 

บางส่วนที	สาํคญั    การมอบหมายให้บุคคลอื	นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั  หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื	นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทุนกนั 
 ขอ้ที	  32.  กิจการอนัที	ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีต่อไปนี0  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที	เสนอต่อที	ประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินงานของ 
บริษทัในรอบปีที	ผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 
(4) เลือกตั0งกรรมการแทนกรรมการที	ออกตามวาระ 
(5) เลือกตั0งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่สอบบญัชี 
(6) กิจการอื	น  ๆ     
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