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ทวว. 004/2559                                      
                                 วนัที� 4 มีนาคม 2559               

 
เรื�อง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั$ งที� 23/2559 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน) 
สิ�งที�ส่งมาดว้ย (1)  สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั$ งที� 22/2558  
  (2)  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

(3)  รายการขอ้มูลประจาํปี , รายงานและงบการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 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� 23 ประจาํปี 2559 ในวนัศุกร์ที� 8 เมษายน 2559 เวลา 15:00 น. ณ หอ้งประชุมชั$น 6 อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน ์ 
เลขที� 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื�อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี$  
 
วาระที� 1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั�งที� 22 ประจาํปี 2558 เมื�อวนัที� 8 เมษายน 2558 

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล บริษทัฯ จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 เมื�อวนัที� 8 เมษายน 2558 และไดจ้ดัทาํ 
รายงานการประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ซึ� งไดส่้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที�กาํหนด รวมถึงไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ แลว้ โดยมีรายละเอียดของ
รายงานการประชุมตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที� 1 
ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั$ งที� 22/2558 ที�
ประชุมเมื�อวนัที� 8 เมษายน 2558 รายละเอียดตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ไดรั้บการบนัทึกไวโ้ดยถูกตอ้ง
ตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  

วาระที� 2. พจิารณารับทราบผลการดาํเนนิงานของบริษัทในรอบปี 2558 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล รายงานผลการดาํเนินการของบริษทั ประจาํปี 2558 ปรากฎอยูใ่นรายงานประจาํปีของ 
บริษทัฯที�ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั$ งนี$  ตามรายละเอียดที�ปรากฎอยูใ่นรายงานประจาํปี 
และรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ที�ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั$งนี$  ในรูปแบบ  
CD-Rom ตามรายละเอียดในเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 3 ดงัสรุปสาระสาํคญัดงันี$   
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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 

    
ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอตอ่ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื�อรับทราบผล

การดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2558 
วาระที� 3. พจิารณาและอนุมตังิบดลุและงบกาํไรขาดทุนปี 2558 

 ข้อเทจ็ริงและเหตผุล 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$นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ซึ�งผา่นการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีภายนอก และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้ง ดงัปรากฎอยูใ่นงบการเงินที�
ประจาํปี 2558 ที�ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั$งนี$  ตามรายละเอียดในเอกสารสิ�งที�ส่งมา
ด้วยหมายเลข 2 

 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอตอ่ที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติังบดุล  
และ งบกาํไรขาดทุน สิ$นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 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� 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 

กาํไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.074 1.18 0.65 

จาํนวนหุ้น (หุ้น) 303,000,000 151,500,000 151,500,000 
จาํนวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท) 0.05 1.111112 0.32 

รวม จาํนวนปันผลจ่าย (บาท) 15,150,000 168,333,468 48,480,000 

หุ้นปันผล - 151,500,000 - 

เงินปันผล 15,150,000 16,833,468 48,480,000 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 68% 94% 49% 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  ในรอบปี 2558 บริษทั ฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้  22,323,876 - บาท  
บริษทัฯ เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัให้จ่ายปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2558 และ 
กาํไรสะสม ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท(ห้าสตางค)์ รวมมูลค่าทั-งสิ-น 15,150,000.-บาท ทั$งนี$การจ่ายเงินปันผลในอตัรา
ตามที�ระบุไวข้า้งตน้ คิดเป็นร้อยละ 68% ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้ซึ�งเป็นอตัราที� เกินกว่านโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลที�กาํหนดไวข้องบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดแ้สดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล พร้อมดว้ยอตัราการจ่ายเงินปันผล
ยอ้นหลงั 3 ปี เพื�อผูถื้อหุน้จะไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณา โดยบริษทัฯ กาํหนดใหว้นัที� 21 เมษายน 2559 เป็น
วนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื�อสิทธิ ในการรับเงินปันผลและหุ้นปันผล และปิดสมุดทะเบียนพกัการ
โอนหุน้ในวนัที� 22 เมษายน 2559 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 4 พฤษภาคม 2559  

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 และกรรมการ
บริษทัฯ เห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดงันี$  

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ 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 
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     2 คณะกรรมการตรวจสอบ    
          - ประธานกรรมการ 
            นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์

15,000 15,000 15,000 

          - กรรมการ 
           นางพิไล เปี� ยมพงศส์านต ์
           นางปราณี ภาษีผล 

15,000 15,000 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$งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้
              ในปี 2559 มีกรรมการที�จะครบวาระการดาํรงตาํแหน่งจาํนวน 3 ท่าน มีผูที้�มีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ
ของบริษทัฯ จาํนวน 1 ท่าน ซึ� งบริษทัฯ ไดก้าํหนดคาํนิยามกรรมการอิสระไวเ้ท่ากบัขอ้กาํหนดขั$นตํ�าของสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัปรากฏในเอกสาร สิ�งที�
ส่งมาด้วยหมายเลข 5 กรรมการที�ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งทั$ง 3 ท่าน ดงัรายนามตอ่ไปนี$  

  1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์              กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
              2. นางสุเทพี  อศัวะธนกลุ                     กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ  
              3. นางสุณีย ์ธีราวทิยางกูร              กรรมการและเลขานุการบริษทั 

  ตามที�คณะกรรมการบริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้และ
เสนอชื�อบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ได ้ตั$งแตว่นัที� 7 มกราคม 2559 ถึง
วนัที� 15 กมุภาพนัธ์ 2559 ซึ�งบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย
นั$น ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคล เพื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ
แตอ่ยา่งใด คณะกรรมการ จึงไดพิ้จารณาคดัเลือกบุคคลที�มีความรู้ความสามารถ เพื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ
บริษทัฯตอ่ไป โดยคณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงคุณสมบติัประสบการณ์ ความเชี�ยวชาญ รวมถึงผลการปฎิบติังาน 
เห็นสมควรพิจารณาแตง่ตั$งกรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่งตามวาระทั$ง 3 ท่าน  กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอีก
วาระหนึ�ง ทั$งนี$ประวติัของกรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อในครั$ งนี$  ปรากฏในเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 4 
  ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาแต่งตั$ ง
กรรมการ    
 ซึ�งพน้จากตาํแหน่งตามวาระทั$ง 3 ท่าน กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง    

วาระที� 7.  พจิารณาเลอืกตั�งผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสินจ้าง 
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ข้อเทจ็จริงและเหตผุล บริษทั สาํนกังาน อีวาย  จาํกดั ไดผ้า่นการพิจารณาแตง่ตั$งจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ครั$ งที� 22 ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ ประจาํปี 2558 ซึ�งบดันี$ครบกาํหนดเวลาแลว้ จึงเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาแตง่ตั$งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนสาํหรับปี 2559 โดยเสนอให ้ 
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�ง โดยกาํหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ�งเป็น
ผูท้าํการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทั ฯ นอกจากนี$  ขอให้ที�ประชุมพิจารณา
กาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2559 เป็นจาํนวนเงิน 1,730,000.-บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบญัชีที�
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 2559 กบัการให้บริการของบริษทัผู ้
ตรวจสอบบญัชีอื�น ๆ แลว้เห็นวา่ บริษทั สาํนกังาน อีวาย  จาํกดั เป็นบริษทัที�มีชื�อเสียงและไดรั้บการยอมรับในระดบั
สากล และมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) ในการเริ�มใชก้ารกาํกบัเงินทุนตามระดบัความเสี�ยง (RBC) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ
บญัชีใหก้บับริษทัประกนัวนิาศภยัอีกหลายแห่ง ทั$งยงัไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชีกบั
บริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ซึ� งค่าสอบบญัชีในปี 2559 ที�เพิ�มขึ$น
เป็นจาํนวน 120,000- บาท หรือประมาณร้อยละ 7.45 นี$  จึงถือวา่เป็นราคาที�เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อที�
ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัตอ่ไป โดยกาํหนดใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ�งดงัรายนามตอ่ไปนี$ เป็นผูท้าํการตรวจสอบ
แสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทัฯ 

ผูส้อบบญัชีรับผดิชอบ ทะเบียนเลขที� จาํนวนปีที�สอบบญัชีให้บริษทั 
นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย   4172 5 
นางสาวสมใจ คุณปสุต 4499 2 
นางสาวรัชดา ยงสวสัดิQ วาณิชย ์ 4951 ยงัไม่ไดรั้บผดิชอบในการแสดงความคิดเห็น

และลงนามในงบการเงินของบริษทั 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอตอ่ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตั$งบุคคลดงักล่าวเป็น ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ประจาํปี 2559 อีกวาระหนึ�ง โดยกาํหนดคา่ตอบแทนเป็นจาํนวน 1,730,000.- บาท เพิ�มขึ�น ร้อยละ 7.45  ตามที�คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบ 
 

วาระที� /8.พจิารณาเรื�องอื�นๆ 
 
 ทั$งนี$  บริษทัฯจะกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ในวนัที� 17 มีนาคม 2559 และใหร้วบรวม 

รายชื�อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที� 18 มีนาคม 2559 
พร้อมนี$บริษทัฯไดแ้นบเอกสารตามรายการสิ�งที�ส่งมาดว้ยมายงัท่านเพื�อทราบและพิจารณา โดยไดจ้ดัทาํรายงาน 
ขอ้มูลประจาํปี รายงานและงบการเงินปี 2558 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 )          
                                                                                                                  กรรมการผูอ้าํนวยการ 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั! งที$ 22/2558 
บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 
 ประชุมเมื$อวนัพุธ ที$ 8  เมษายน  2558 ณ ห้องประชุมชั!น 6 บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) เลขที$ 71 
ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดงันี!  

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง                      44 ท่าน   นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้        7,418,831        หุน้  
ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม                  12        ท่าน   นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้    105,938,244        หุน้ 
รวมจาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ    56        ท่าน   รวมจาํนวนหุน้ได ้         113,357,075         หุน้ 
คิดเป็นร้อยละ  74.82     ของจาํนวนหุน้ทั!งหมด 151,500,000 หุน้ ซึ$งครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

ขอ้ 29 ซึ$งจะตอ้งมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน นบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทั!งหมด   
 เริ$มประชุมเวลา 15.10 น. 
 คุณชลอ เฟื$ องอารมย ์ 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 

สาํหรับผูรั้บมอบฉนัทะ ซึ$ งผูม้อบฉันทะกาํหนดการออกเสียงไวล่้วงหนา้แลว้ บริษทัฯ จะบนัทึกคะแนนเสียงตามที$ผู ้
มอบฉนัทะกาํหนด 

ที$ประชุมรับทราบวธีิปฎิบติัในการออกเสียงลงคะแนนแลว้ 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั! งที$ 22/2558 และนายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ ได้
แนะนาํคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที$เขา้ร่วมประชุมในครั! งนี!ดงัรายนามตอ่ไปนี!  

คณะกรรมการบริษทัฯ ที$เขา้ร่วมประชุม 6 ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นายชลอ เฟื$ องอารมย ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายจีรพนัธ์  อศัวะธนกลุ  กรรมการผูอ้าํนวยการ  
4. นายถวลัย ์ วริานนท ์  กรรมการ และ ที$ปรึกษากรรมการผูอ้าํนวยการ  
5. นางสุเทพี  อศัวะธนกลุ   กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ  
6. นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู  กรรมการ และ เลขานุการบริษทั                   
                                     
คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที$เขา้ร่วมประชุม จาํนวน 8 ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นายสุรพงษ ์ธีราวทิยางกรู        ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
2. นายประพิทย ์ธีระประยติุ   ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ  
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3. นายไกรเลิศ หาญววิฒันกลุ  ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
4. นายลูเซียส เฮสตี   ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
5. นายแกว้พนัธ์ุ ธีรโยธิน  ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
6. นางสาวสิรินทร์ นนัทวรเศรษฐ ที$ปรึกษากรรมการผูอ้าํนวยการ 
7. นางดวงแกว้ วริิยานุศกัดิT   ผูจ้ดัการอาวโุส ฝายบญัชี 
8. นางสาวลสัพรรณ เติมทองไชย ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 
ตวัแทนจาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซึ$งเป็นผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ ที$เขา้ร่วมประชุม จาํนวน 1 ท่าน 

ไดแ้ก่  
1. คุณณริศรา ไชยสุวรรณ  
จากนั!นประธานจึงไดด้าํเนินการประชุมภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลาํดบั 

ดงัตอ่ไปนี!  
 

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั"งที� 21 ประจาํปี 2557 เมื�อวนัที� 3 เมษายน 2557 
 ท่านประธาน ขอใหที้$ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ครั! งที$ 21/2557 ประชุมเมื$อ
วนัที$ 3 เมษายน 2557  ซึ$งรายละเอียดไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแลว้ 
 
มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวถูกตอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี!  
 เห็นดว้ย ........ .. 113,357,075........... เสียง     คิดเป็น....100.......% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
 
วาระที� 2   พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 
 ท่านประธาน  ไดแ้จง้กบัที$ประชุมวา่ ผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที$ผา่นมา มีรายละเอียดเป็นไปตามรายงาน
ประจาํปี ที$ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ โดยแนบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ จึงขอให้คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการ
ผูอ้าํนวยการ  กล่าวสรุปผลการดาํเนินการของบริษทัฯ คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ ไดส้รุปผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัวา่ ในรอบปี 2557 ดงันี!  

                  ( หน่วย : ลา้นบาท ) 
                              2557      2556  เปลี�ยนแปลง % 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั 2,471.11  2,299.89  7.44% 
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยั (2,437.47) (2,258.11) 7.94% 
กาํไร/(ขาดทุน)จากการรับประกนัภยั 33.65  41.79  -19.48% 
รายไดจ้ากการลงทุน 181.31  83.75  116.48% 



3 
 

[Type text] 
 

รายไดอื้$น 13.86  9.23  50.13% 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 228.82  134.77  69.78% 
เงินสมทบฯ (16.67) (15.88) 5.02% 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                        (33.18) (20.03) 65.66% 
กาํไรสาํหรับปี 178.97  98.86  81.02% 
ส่วนรายละเอียดอื$นๆ คณะกรรมการไดส้รุปผลการดาํเนินงานในรอบปี 2557  ส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้  

ท่านประธานขอใหที้$ประชุมรับทราบ และ มีมติรับทราบผลการดาํเนินการดงักล่าว พร้อมกบัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ได้
ซกัถาม 
อาสาพิทักษ์สิทธิ5 ผู้ถือหุ้น ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ขอชื$นชมบริษทั ที$แสดงเจตนารมณ์ในการเขา้ร่วมโครงการ
ตอ่ตา้นคอร์รัปชั$น ขอเรียนถามเพิ$มเติมวา่ บริษทัมีแผนอยา่งไรที$จะทาํให้ บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกลุ : ทางบริษทัไดมี้การเขา้ร่วมพร้อมกบัสมาคมประกนัวินาศภยัไทยในการเสนอตวัเขา้ร่วมโครงการ
ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติั(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต กบัสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

กระบวนการที$จะไดรั้บการรับรอง หลงัจากประกาศเจตนารมณ์นั!น จะประกอบไปดว้ยขั!นตอนการประเมินตนเอง 
และ ตรวจสอบโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบัญชี  หลงัจากนั!นจึงจะมีการตรวจสอบและรับรองโดย
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  บริษทัฯ ในฐานะที$เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ยดึถือหลกัเรื$องความโปร่งใสในการปฎิบติังาน และ จรรยาบรรณของพนกังานเป็นสาํคญัอยูแ่ลว้  ดงันั!นบริษทัฯ จึง
ถือวา่มีความพร้อมที$เขา้ร่วมแตเ่นื$องจากกระบวนการดงักล่าวมีขั!นตอนคอ่นขา้งมาก และธุรกิจประกนัวินาศภยั มีความแตกต่าง
กบัธุรกิจอื$น จึงมีการดาํเนินการหลายอยา่งที$แตกตา่งกนั สมาคมประกนัวนิาศภยัไทยไดใ้หค้วามร่วมกบั IOD ในการจดัทาํระบบ
การรับรองให้สอดคล้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัทได้ดําเนินการประเมินตนเองและ ตรวจสอบโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชี  เพื$อรอการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการตอ่ตา้นการทุจริตตอ่ไป 
 
อาสาพทิกัษ์สิทธิ5ผู้ถือหุ้น ตวัแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ในปีที$ผา่นมาถึงแมบ้ริษทัฯ จะมีกาํไรเพิ$มขึ!น แตก่าํไรส่วนใหญก็่
เป็นกาํไรจากการลงทุน มากกวา่กาํไรจากการดาํเนินการของบริษทัฯ ซึ$ งลดนอ้ยลง จึงขอเรียนถามวา่ คณะกรรมการมีแนวทาง
อยา่งไรที$จะเพิ$มกาํไรจากการดาํเนินงาน  
คุณจรีพนัธ์ อศัวะธนกลุ : ขอเรียนชี!แจงวา่ ดว้ยหลกัการของการประกนัภยั หากอตัราเบี!ยประกนัมีความเหมาะสม กาํไรจากการ
รับประกนัภยั ควรจะใกลเ้คียงกบัศูนย ์หรือติดลบเล็กน้อย เพราะหลกัการของธุรกิจประกนัภยั กาํไรหลกัควรจะมาจากการ
ลงทุน เหมือนกบับริษทั นาํเงินล่วงหนา้ของผูเ้อาประกนัภยัไปลงทุน ซึ$งบริษทัฯ จะตอ้งมีการบริหารการลงทุนที$ดี  สาํหรับกาํไร
จากการรับประกนัภยัของบริษทัฯ ที$ลดลงมีสาเหตุมาจาก 2 ส่วนคือ  

1. ในปีที$ผา่นมามีสถานการณ์พิเศษ ซึ$งคอ่นขา้งมีผลกระทบตอ่การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย และ ธุรกิจ 
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ประกนัวินาศภยั ก็มีความสัมพนัธ์กบัการเจริญเติบโตของรายได้ประชาชาติ ซึ$ งในปีที$ผ่านมา GDP มีการปรับลดลง เป็น
ผลกระทบทาํใหข้นาดของธุรกิจไม่ไดเ้ติบโตตามที$คาดหมาย 

2. มีการแขง่ขนัที$สูงขึ!น ซึ$งเป็นธรรมชาติของธุรกิจ คณะกรรมการตอ้งมีการบริหารจดัการใหดี้ เพื$อรักษา 

สมดุลยร์ะหวา่งรายไดก้บักาํไรสุทธิ เนื$องจากธุรกิจประกนัภยัมีความแตกตา่งจากธุรกิจอุตสาหกรรม ที$เมื$อขายสินคา้ไดเ้ท่ากบัมี
กาํไร แต่ในธุรกิจประกนัภยั  การขายสินคา้ไดไ้ม่ไดแ้ปลวา่จะไดก้าํไร อาจจะขาดทุนอยา่งมโหฬารก็ได ้เช่นปี 2554 ที$เกิดนํ! า
ท่วมใหญ ่แตบ่ริษทัฯ ก็มีการบริหารจดัการความเสี$ยงที$ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่ไดรั้บผลกระทบจากภยันํ! าท่วมใหญค่รั! งนั!น จึงอยากจะ
สร้างความมั$นใจกบัผูถื้อหุน้วา่ บริษทัฯ มีการบริหารความเสี$ยงให้สมดุลยก์บัรายได ้โดยมีการวิเคราะห์ที$เหมาะสม โดยจะเห็น
ได้ว่า ในบางปีที$ ธุรกิจประกนัวินาศภยั มีการเจริญเติบโตสูง อัตราการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ก็ไม่ได้สูงขนาดนั!น แต่
ขณะเดียวกนัในปีที$ธุรกิจประกนัวินาศภยัมีการเจริญเติบโตเพียงแค่ 0.01% บริษทัฯ ก็มีการเจริญเติบโตมากกวา่ ซึ$ งถือเป็นการ
สร้างสมดุลยข์องรายไดเ้พื$อรักษาสถานภาพของกาํไรสุทธิ 
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ�ง : ขอสอบถามเรื$องกลยทุธ์ในการลงทุน วา่บริษทัมีนโยบายในการลงทุน ประเภทใด มีความเสี$ยงอยา่งไรบา้ง 
เนื$องจากรายไดส่้วนใหญม่าจากการลงทุน หากบริษทัฯ ลงทุนผิดพลาด หรือ ลงทุนในหุน้ และ ตลาดหุน้มีการปรับตวัลง ซึ$งอาจ
มีความเสี$ยงใหผ้ลประกอบการของบริษทัฯ ลดลงได ้ 
คุณจรีพนัธ์ อศัวะธนกลุ : หน่วยงานกาํกบัดูแล ซึ$งก็คือ สาํนกังาน คปภ. มีการออกประกาศเรื$องกฎการลงทุน ซึ$ งบริษทัประกนั
วนิาศภยั และ ประกนัชีวติทุกบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตาม เนื$องจากการลงทุน เป็นความเสี$ยง ซึ$ งบริษทัฯ ก็ไดมี้การยึดหลกัการตาม
ประกาศนี!  และจากประวติัศาสตร์ ก็ไม่พบวา่มีบริษทัประกนัภยัใดที$ตอ้งปิดตวัลงเนื$องจากการลงทุน แสดงให้เห็นวา่ กฎเกณฑ์
เรื$องการลงทุนของหน่วยงานกาํกบั มีประสิทธิภาพ จึงอยากจะสร้างความเชื$อมั$นวา่ สาํนกังาน คปภ .ไดมี้การกาํกบัดูแล ทุกๆ 
บริษทัในเรื$องนี!อยา่งดี มีการจดัสรรคา่ความเสี$ยงที$บริษทัสามารถลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ส่วนการลงทุนในหุน้หรือตราสารทุน นั!น สาํนกังานคปภ .จดัวา่เป็นการลงทุนที$มีความเสี$ยง ตามประกาศการลงทุนฯ 
ปี 2556 จึงกาํหนดให ้บริษทัลงทุนไดไ้ม่เกินร้อยละ 30 ของสินทรัพยล์งทุน 

 
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ�ง : อยากทราบรายละเอียดเกี$ยวกบัรายไดอื้$น วา่ประกอบดว้ยอะไรบา้ง เนื$องจากมีการเพิ$มขึ!น 60-70% 
คุณจรีพนัธ์ อศัวะธนกลุ : รายไดอื้$น คือรายไดที้$ไม่ใช่มาจากการรับประกนัภยัและการลงทุน ตวัอยา่งเช่น กาํไร(ขาดทุน)จากการ
ขายทรัพยสิ์นของบริษทั, รายไดจ้ากคา่เช่าอสงัหาริมทรัพย ์เป็นตน้ สาํหรับที$มีการเพิ$มขึ!นสูงในปีที$ผา่นมานั!นมาจากรายไดจ้าก
การขายขอ้มูลการรับประกนัภยั พรบ. ใหก้บั  บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั  
 
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ�ง : อยากทราบวสิยัทศัน์ วา่แนวโนม้ธุรกิจประกนัวนิาศภยัในปีนี!จะดีขึ!นหรือไม่ เมื$อเทียบกบัสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนั 
คุณจรีพนัธ์ อศัวะธนกลุ : ธุรกิจประกนัภยัจะดีขึ!นหรือไม่ ก็ขึ!นอยูก่บัเศรษฐกิจไทย เนื$องจากธุรกิจประกนัภยั เชื$อมโยงกบั การ
เติบโตของรายไดป้ระชาชาติ ซึ$งผูเ้ชี$ยวชาญก็มีการคาดการณ์วา่เศรษฐกิจไทยในครึ$ งปีหลงัจะดีขึ!น 
  
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ�ง : บริษทัมีการดาํเนินการดา้นประกนัสุขภาพหรือไม่ มีแผนกลยทุธ์อยา่งไร เพื$อที$จะแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ในตลาด  
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คุณจรีพนัธ์ อศัวะธนกลุ : การประกนัสุขภาพจะเป็นการประเภทของการประกนัที$มีความตอ้งการสูงขึ!นจากผูบ้ริโภค เพราะใน
อนาคตอนัใกลนี้!   คนไทยเริ$มเขา้สู่ Aging Society (สงัคมสูงอาย)ุ ดงันั!นประกนัสุขภาพน่าจะเป็นหัวใจสาํคญัใน การสร้างความ
มั$นคงใหก้บัคนไทย    ทางบริษทัไดมี้การใหค้วามสาํคญักบัการประกนัประเภทนี!และมีการพฒันาทั!งผลิตภณัฑแ์ละรูปแบบการ
บริการเพื$อตอบสนองความตอ้งการของคนไทยเสมอมา  
 
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ�ง : กาํไรจากการปรับมูลคา่ยติุธรรม ซึ$งปี 56 ขาดทุน 117 ลา้น แตใ่นปี 57 เพิ$มขึ!น อยากทราบวา่คืออะไร   
คุณจรีพนัธ์ อศัวะธนกลุ : กาํไรจากการปรับมูลคา่ยติุธรรม เป็นการคาํนวณมูลคา่ทรัพยสิ์นการลงทุนสุทธิให้สะทอ้นราคาตลาด
ที$เป็นธรรม (Mark to market) ซึ$งเป็นตามราคาปิดของหุน้ที$บริษทัดาํเนินการลงทุนทั!งโดยตรงและโดยผา่นหน่วยลงทุน  
 
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ�ง : กาํไร (ขาดทุน) จากการซื!อขายหลกัทรัพย ์ ปี 2556 มี 92 ลา้น ปี 2557 ลดลงเหลือ 10 ลา้น อยากทราบเป็น
กาํไรจากเงินลงทุนประเภทใด   
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล : กาํไร (ขาดทุน) จากการซื!อขายหลกัทรัพย ์ ประกอบดว้ยการลงทุนในหน่วยลงทุน หุ้นทุน และ 
พนัธบตัร  
มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมพิจารณาและมีมติรับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน ของบริษทัในรอบปี 2557 ตามที$เสนอ 
 

วาระที� 3 พจิารณาและอนุมตังิบดลุและงบกาํไรขาดทุนปี 2557 สิ"นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 
 ท่านประธาน   ขอใหที้$ประชุมพิจารณาอนุมติั งบดุล และ งบกาํไรขาดทุน  สาํหรับปีสิ!นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2557 ซึ$ง
ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ และไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมใน
ครั! งนี!  
 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ ไดก้ล่าวสรุปฐานะการเงิน ณ สิ!นปี 2557  ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม  ตามงบแสดงฐานะการเงินที$
ไดรั้บการรับรองจากผูต้รวจสอบบญัชี โดยมีรายละเอียดดงันี!  
สินทรัพย ์
สินทรัพยร์วม                                                       4,329,847,770   บาท   
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด                                 143,697,595    บาท 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์                                                  2,455,130,182   บาท            
เบี!ยประกนัภยัคา้งรับ                                                          339,564,052   บาท 
หนี! สิน 
หนี! สินรวม                                                                       3,228,545,511   บาท  
สาํรองคา่สินไหมทดแทนและ 
คา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย                                                 842,491,575    บาท 
สาํรองเบี!ยประกนัภยั                                                    1,462,720,593    บาท 
ส่วนของเจา้ของ 
รวมส่วนของเจา้ของ                                                         1,101,302,259   บาท 
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 บริษทัฯ มี อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วนัที$ 30 มิถุนายน 2557 เท่ากบั 
ร้อยละ 313.17 ซึ$งเกินกวา่อตัราที$กฎหมายกาํหนดไวเ้ท่ากบัร้อยละ 140 คิดเป็นประมาณ 2.24 เท่า 
 ท่านประธาน ไดข้อใหที้$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม  
 
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ�ง : อยากใหจ้ดัส่งงบการเงินและรายงานประจาํปี ในรูปแบบเอกสาร และ อยากให้ระบุขอ้มูลการซื!อขายหน่วย
ลงทุนในหมายเหตุประกอบงบการเงินใหช้ดัเจนวา่ มีการลงทุนเท่าไร ขายไปเท่าไร มีกาํไรที$ยงัไม่เกิดขึ!นเท่าไร   
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล : การจัดส่งงบการเงินและรายงานประจาํปี ในรูปแบบ CD เป็นการลดกระดาษ เพื$อช่วยรักษา
สิ$งแวดลอ้ม หากผูถื้อหุน้ท่านใด ตอ้งการรายงานในรูปแบบเอกสาร กรุณาแจง้มายงั นกัลงทุนสัมพนัธ์ ของบริษทั ฯ เพื$อจดัส่ง
ใหต้อ่ไป  
คุณณริศรา ไชยสุวรรณ ตวัแทนจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด : กรณีที$ผูถื้อหุ้นอยากให้เปิดเผยขอ้มูลของการซื!อขายหน่วย
ลงทุนเพิ$มขึ!นนั!น ขอเรียนชี! แจงว่า การจัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงินจัดทาํโดยบริษัทฯ ผูส้อบบัญชีมีหน้าที$ทาํการ
ตรวจสอบวา่การเปิดเผยขอ้มูลเพียงพอตามมาตรฐานทางบญัชีที$รับรองทั$วไปหรือไม่ และเนื$องจาก ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ อยู่
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนกังาน คปภ. ซึ$ งก็จะมีการกาํหนดรูปแบบของงบการเงินและมีขอ้บงัคบั วา่จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูล
ใดบา้ง โดยขอ้มูลที$ ประกนัภยัไทยววิฒัน์ เปิดเผยไดท้าํตามขอ้กาํหนดของ คปภ. และ มาตรฐานทางบญัชีทั$วไปแลว้ 
  
มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมมีมติรับรองและอนุมติังบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2557 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี!   
 เห็นดว้ย ........ .. 113,357,075........... 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) จนกวา่ทุนสาํรองนี!จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ$งบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนสาํรอง
ตามกฎหมายไวเ้รียบร้อยแลว้เป็นเงิน  20 ลา้นบาท  แต่เนื$องจากในปีนี!  บริษทัจะมีการเพิ$มทุน จาก 151,500,000 บาท เป็น 
303,000,000 บาท ทาํใหทุ้นสาํรองตามกฎหมายยงัขาดอยู ่10,300,000 บาท จึงเห็นควรจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปี 2557 จาํนวน 
10,300,000 บาท ไปเป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย  เพื$อรองรับทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษทั 

พร้อมกนันี! ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบวา่บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของ
กาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยมี ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที$ผา่นมา ดงันี!   
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ครั! งที$ 22/2558 (ปี 2557) ครั! งที$ 21/2557 (ปี 2556)   ครั! งที$ 20/2556 (ปี 2555) 
กาํไรสุทธิ (บาท) 178,966,871 98,864,818 162,178,010 
กาํไรสุทธิตอ่หุน้ (บาท) 1.18 0.65 1.07 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 151,500,000 151,500,000 151,500,000 
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จาํนวนเงินปันผลจ่าย ตอ่หุน้ (บาท) 1.111112 0.32 0.43 
รวม จาํนวนเงินปันผลจ่าย (บาท) 168,333,468 48,480,000 65,145,000 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กาํไรสุทธิ 94% 49% 40% 

โดยในรอบปี 2557 บริษทั ฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้  178,966,871.-บาท และ มีกาํไรสะสม 671,497,298. - บาท รวม
เป็นกาํไรสะสมก่อนการจดัสรร 850,464,169.- บาท   คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอตอ่ที$ประชุมผูถื้อหุน้เพื$อ
พิจารณา 

1. จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2557 จาํนวน 10,300,000 บาท ไปเป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย   
2.จ่ายปันผล ในอตัราหุน้ละ 1.111112 บาท รวมเป็นเงินทั!งสิ!น 168,333,468 บาท คิดเป็นร้อยละ 94 ของกาํไรสุทธิ ซึ$ง

เป็นอตัราที$สูงกวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลที$บริษทักาํหนดไว ้โดยมีรายละเอียดดงันี!  
2.1. จ่ายปันผลเป็นหุน้ โดยการออกหุน้สามญัจาํนวน 151,500,000 หุน้ และใหจ่้ายเงินปันผลโดยหุน้ 

สามญัเมื$อทาํการจดทะเบียนเพิ$มทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแลว้ ในอตัรา1 หุน้เดิม ตอ่ 1 หุน้ปันผล ในอตัราหุน้ละ 1 บาท 
ตามมูลคา่ที$ตราไว ้1 บาท รวมมูลคา่ทั!งสิ!น 151,500,000.- บาท ในกรณีมีหุน้ที$เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลให้เสนอขาย
แก่ “กองทุนสาํรองเลี!ยงชีพประกนัภยัไทยววิฒัน์ ซึ$งจดทะเบียนแลว้“ ในอตัราหุน้ละ 1 บาท  

2.2.  จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุน้ละ 0.111112 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนทั!งสิ!นไม่เกิน 16,833,468 บาท 
เพื$อรองรับการหกัภาษี ณ ที$จ่าย ที$เกิดจากการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั โดยผูถื้อหุน้จะไม่ไดรั้บเงินในส่วนนี!   
 โดยบริษทัฯ กาํหนดใหว้นัที$ 21 เมษายน 2558 เป็นวนักาํหนดรายชื$อผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื$อสิทธิ  

ในการรับเงินปันผลและหุน้ปันผล และปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที$ 22 เมษายน 2558 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัที$ 7 พฤษภาคม 2558  
 ท่านประธาน ไดข้อใหที้$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
 
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ�ง : ตอ้งการทราบวา่การจ่ายหุน้ปันผลของบริษทัฯ เป็นอตัราการจ่าย 1 ตอ่ 1 เหตุใดจึงมีหุน้เหลือ และที$
กาํหนดใหต้อ้งเสนอขายแก่ “กองทุนสาํรองเลี!ยงชีพประกนัภยัไทยววิฒัน์ ที$จดทะเบียนแลว้” ในอตัราหุน้ละ 1 บาท เป็นการ
เหมาะสมหรือไม่ 
คุณจรีพนัธ์ อศัวะธนกลุ : สาเหตุที$อาจจะมีหุน้เหลือหลงัจากการจ่ายหุน้ปันผล ในอตัรา 1 ต่อ 1 ก็เนื$องจากหากมีกรณีที$ผูถื้อหุ้น
มีคุณสมบติัไม่ครบถว้น ทาํใหถู้กตดัสิทธิในการรับปันผล ก็จะทาํใหมี้เศษหุน้เหลือ การกาํหนดเรื$องนี!ไวก็้เพื$อลดขั!นตอนในการ
จดทะเบียนลดทุนของบริษทัฯ  โดย ณ วนัที$กาํหนดรายชื$อผูมี้สิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 20 มีนาคม 2558 มีผูฝ้ากหลกัทรัพยที์$
แจง้ชื$อผูถื้อหลกัทรัพยไ์มเ่ป็นไปตามระเบียบวธีิปฎิบติัของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ที$ไม่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 1 ราย จาํนวน 100 
หุน้  
ส่วนการกาํหนดให้นาํหุ้นที$เหลือไปขายให้แก่ กองทุนสาํรองเลี!ยงชีพฯ นั!น ก็เป็นการนาํเสนอเพื$อขอมติจากที$ประชุมผูถื้อหุ้น
เพื$อความโปร่งใส หากที$ประชุมผูถื้อหุน้มีมติเห็นดว้ยก็ดาํเนินการได ้แตห่ากที$ประชุมผูถื้อหุน้มีมติไม่เห็นดว้ย บริษทัฯ ก็มีความ
จาํเป็นตอ้งลดทุนตอ่ไป  
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มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมมีมติอนุมติัให ้
1. จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2557 จาํนวน 10,300,000 บาท ไปเป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย   
2.จ่ายปันผล ในอตัราหุน้ละ 1.111112 บาท รวมเป็นเงินทั!งสิ!น 168,333,468 บาท โดยแยกเป็น 

2.1. จ่ายปันผลเป็นหุน้ โดยการออกหุ้นสามญัจาํนวน 151,500,000 หุ้น และให้จ่ายเงินปันผลโดยหุ้นสามญั
เมื$อทาํการจดทะเบียนเพิ$มทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแลว้ ในอตัรา1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในอตัราหุ้นละ 1 บาท ตาม
มูลคา่ที$ตราไว ้1 บาท รวมมูลคา่ทั!งสิ!น 151,500,000.- บาท ในกรณีมีหุ้นที$เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลให้เสนอขายแก่ 
“กองทุนสาํรองเลี!ยงชีพประกนัภยัไทยววิฒัน์ ซึ$งจดทะเบียนแลว้“ ในอตัราหุน้ละ 1 บาท  
    2.2.  จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.111112 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนทั!งสิ!นไม่เกิน 16,833,468 บาท 
เพื$อรองรับการหกัภาษี ณ ที$จ่าย ที$เกิดจากการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั โดยผูถื้อหุน้จะไม่ไดรั้บเงินในส่วนนี!  

           ดว้ยคะแนนเสียงดงันี!  
 เห็นดว้ย ............ 113,353,075.......... เสียง     คิดเป็น.. 99.9965..% 
 ไม่เห็นดว้ย............4,000...................เสียง   คิดเป็น.... 0.0035..% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
 
วาระที� 5 พจิารณาอนุมตัเิพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 151,500,000 บาท เป็น 303,000,000 บาท เพื�อรองรับการจ่ายปัน
ผลโดยหุ้นสามญั 

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ ไดเ้สนอตอ่ที$ประชุมสามญัผูถื้อหุน้วา่ จากการที$บริษทัฯ มีความประสงคจ์ะจ่ายหุน้ปันผล 
ใหก้บัผูถื้อหุน้ ดงัมีรายละเอียดที$ไดก้ล่าวไปแลว้ในวาระที$ 4 ขา้งตน้ บริษทัฯ จึงมีความประสงคจ์ะเพิ$มทุนจดทะเบียนของบริษทั 
จาํนวน 151,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 151,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 303,000,000 บาท โดยการออกหุ้น
สามญั จาํนวน 151,500,000 หุ้น ในราคา หุ้นละ 1 บาท เพื$อรองรับการจ่ายเงินปันผลโดยหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
รายละเอียดการเพิ$มทุนจดทะเบียนของบริษทั ปรากฎตามแบบรายงานการเพิ$มทุน (F53-4) ฉบบัลงวนัที$ 25 กุมภาพนัธ์ 2558 
เอกสารสิ$งที$ส่งมาดว้ยหมายเลข 1 จึงขอใหที้$ประชุมพิจารณาอนุมติัเพิ$มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  

ท่านประธาน ไดข้อใหที้$ประชุมมีมติพิจารณาพร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
 

มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมมีมติอนุมติัการเพิ$มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาก 151,500,000 บาท เป็น 303,000,000 บาท ดว้ย
คะแนนเสียงดงันี!   
 เห็นดว้ย ........ .. 113,357,075........... เสียง     คิดเป็น....100.......% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
วาระที� 6 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ “ข้อที� 4 เรื�องทุนจดทะเบียน” เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ  

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ ไดเ้สนอตอ่ที$ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ใหพิ้จารณาแกไ้ขเพิ$มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ของ 
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บริษทัฯ ขอ้ที$ 4  โดยให้ใชข้อ้ความต่อไปนี! แทน ทั!งนี! ให้บุคคลที$คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือ
บริคณห์สนธิที$กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ$มเติมถอ้ยคาํเพื$อให้เป็นไปตามคาํสั$งของนาย
ทะเบียน   
 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน จาํนวน  303,000,000 บาท (สามร้อยสามลา้นบาท) 
   แบ่งออกเป็น   303,000,000 หุน้ (สามร้อยสามลา้นหุน้) 
   มูลคา่หุน้ละ       1 บาท (หนึ$งบาท)   
  โดยแยกออกเป็น  
   หุน้สามญั   303,000,000 หุน้ (สามร้อยสามลา้นหุน้) 
   หุน้บุริมสิทธิ    -----        หุน้ 

 
ท่านประธาน ไดข้อใหที้$ประชุมมีมติพิจารณาพร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 

มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ “ข้อที$  4 เรื$ องทุนจดทะเบียน” เพื$อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ$มทุนจดทะเบียนของบริษทั และอนุมติัการมอบหมายอาํนาจให้บุคคลที$คณะกรรมการมอบหมายในการจด
ทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิที$กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ$มเติมถอ้ยคาํเพื$อให้เป็นไป
ตามคาํสั$งของนายทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงดงันี!   
 เห็นดว้ย ........ .. 113,357,075........... เสียง     คิดเป็น....100.......% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
 
วาระที� 7  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นเพิ�มทุนของบริษัท 

คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ ไดเ้รียนใหที้$ประชุมผูถื้อหุน้ทราบวา่ บริษทัมีความประสงค์จะจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู ้
ถือหุน้ของบริษทั และไดอ้อกหุ้นสามญัเพิ$มทุนจาํนวน 151,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที$ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื$อรองรับ
การจ่ายหุน้ปันผล รายละเอียดปรากฎตามวาระที$ 4 ขา้งตน้ จึงขอเสนอต่อที$ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ$มทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 151,500,000 หุน้ มูลคา่ที$ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื$อรองรับการจ่ายหุน้ปันผลของ
บริษทั และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทั มีอาํนาจในการ
ดาํเนินการใดๆ ที$เกี$ยวขอ้งและจาํเป็นกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ$มทุนของบริษทั 
ท่านประธาน ไดข้อใหที้$ประชุมมีมติพิจารณาพร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
 

มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้เพิ$มทุนของบริษทัจาํนวน 151,500,000 หุน้ มูลคา่หุน้ที$ตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท เพื$อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั และ/หรือ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทั มี
อาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ที$เกี$ยวขอ้งและจาํเป็นกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ$มทุนของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงันี!   
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 เห็นดว้ย ........ .. 113,357,075........... เสียง     คิดเป็น....100.......% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
 
วาระที� 8  พจิารณากาํหนดค่าบําเหน็จกรรมการ  

 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ กรรมการผูอ้าํนวยการ เสนอตอ่ที$ประชุมผูถื้อหุน้วา่ บริษทัมีหลกัเกณฑใ์นการ 
พิจารณาคา่ตอบแทน โดยใหพิ้จารณาตามความจาํเป็นและสมควร ใหอ้ยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัอุตสาหกรรม และเพียงพอที$จะ
รักษากรรมการที$มีคุณสมบติัตามความตอ้งการ โดยขอใหน้าํเงินจาํนวน 4,120,000 บาท มาจ่ายเป็นคา่บาํเหน็จกรรมการ โดย
จาํนวน 3,480,000 เป็นคา่บาํเหน็จกรรมการ และ จาํนวน 640,000 บาท เป็นคา่บาํเหน็จกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษทั
ฯ เห็นสมควรเสนอใหที้$ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดงันี!  
 

รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

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

จาํนวนกรรมการ 10 10 10 

2. ค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/
คณะ) 

640,000 600,000 600,000 

จาํนวนกรรมการ 3 3 3 

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

     1 คณะกรรมการบริษัทฯ    

           - ประธานกรรมการ 20,000 20,000 20,000 
           - กรรมการ 15,000 15,000 15,000 

     2 คณะกรรมการตรวจสอบ    

          - ประธานกรรมการ 15,000 15,000 15,000 
          - กรรมการ 15,000 15,000 15,000 
ท่านประธาน ไดข้อใหที้$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
             
มตทิี�ประชุม     ที$ประชุมมีมติอนุมติัคา่บาํเหน็จกรรมการดว้ยคะแนนเสียง ดงันี!   
            เห็นดว้ย ........ .. 113,357,075........... เสียง     คิดเป็น....100.......%  
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
 
 
วาระที� 9      พจิารณาเลอืกตั"งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ  
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     คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ กรรมการผูอ้าํนวยการ  แถลงตอ่ที$ประชุมวา่ ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนด 
ไวว้า่ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั! งกรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหนึ$งในสามของกรรมการทั!งหมด 
ซึ$งในปี 2558 มีกรรมการที$จะครบวาระการดาํรงตาํแหน่งจาํนวน 3 ท่าน มีผูที้$มีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ 
จาํนวน 2 ท่าน ซึ$งบริษทัฯ ไดก้าํหนดคาํนิยามกรรมการอิสระไวเ้ท่ากบัขอ้กาํหนดขั!นตํ$าของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัปรากฏในเอกสาร สิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 5 
กรรมการที$ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งทั!ง 3 ท่าน ดงัรายนามตอ่ไปนี!  
  1. พลเรือเอกชชัวาลย ์คงดิศ              กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
              2. นายชลอ เฟื$ องอารมย ์              กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 3. นายถวลัย ์วริานนท ์                          กรรมการ และ ที$ปรึกษากรรมการผูอ้าํนวยการ  
 
 โดยบริษทัฯ ไดรั้บแจง้จาก พลเรือเอกชชัวาลย ์คงดิศ ประธานกรรมการวา่ เนื$องจากมีปัญหาดา้นสุขภาพ จึงไม่ประสงค์
ขอรับตาํแหน่งกรรมการตามวาระตอ่ไป คณะกรรมการบริษทัจึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอวาระการประชุม
ผูถื้อหุน้และเสนอชื$อบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ได ้ตั!งแตว่นัที$ 8 มกราคม 2558 
ถึงวนัที$ 28 กมุภาพนัธ์ 2558 ซึ$งบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยนั!น 
ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื$อบุคคล เพื$อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯแตอ่ยา่งใด 
คณะกรรมการ จึงไดพิ้จารณาคดัเลือกบุคคลที$มีความรู้ความสามารถ เพื$อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัตอ่ไป โดย
คณะกรรมการไดพิ้จารณาถึงคุณสมบติั ประสบการณ์ ความเชี$ยวชาญ รวมถึงผลการปฎิบติังาน เห็นสมควรพิจารณาแตง่ตั!ง
กรรมการซึ$งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ นายชลอ เฟื$ องอารมย ์และ นายถวลัย ์วริานนท ์กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการอีกวาระหนึ$ง และขอใหเ้ลือกตั!ง นางปราณี ภาษีผล เป็นกรรมการอิสระ แทนพลเรือเอกชชัวาลย ์ คงดิศ ที$ไม่ประสงค์
ขอรับการเลือกตั!งเป็นกรรมการในวาระตอ่ไป ทั!งนี!ประวติัของกรรมการที$ไดรั้บการเสนอชื$อในครั! งนี!  ปรากฏในเอกสารสิ�งที�ส่ง
มาด้วยหมายเลข 4 
             เนื$องจาก นายถวลัย ์วริานนท ์กรรมการที$ไดรั้บการเสนอชื$อในครั! งนี!  ถือหุน้ในบริษทั 9000 หุ้น เพื$อความโปร่งใสในวาระนี!  
จึงของดออกเสียง 

ท่านประธานขอใหที้$ประชุมพิจารณาเลือกตั!ง นายชลอ เฟื$ องอารมย ์ และ นายถวลัย ์ วริานนท ์  กลบัเขา้เป็นกรรมการ
อีกหนึ$งวาระ และ เลือกตั!ง นางปราณี ภาษีผล เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ ของบริษทั โดยขอใหที้$ประชุมมีมติพิจารณา 
พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
มตทิี�ประชุม        ที$ประชุมมีมติเลือกตั!ง กรรมการทั!ง 3 ท่าน เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ของบริษทัดว้ยคะแนนเสียงดงันี!              
                เห็นดว้ย ........ .113,348,075................ เสียง     คิดเป็น...99.9921.........% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..............................เสียง   คิดเป็น............-............% 
 งดออกเสียง..........9000.........................เสียง คิดเป็น...... 0.0079........%  
 
             
วาระที�  10 พจิารณาเลอืกตั"งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสินจ้าง 
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คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ กรรมการผูอ้าํนวยการ ไดแ้ถลงตอ่ที$ประชุมวา่ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  ไดผ้า่นการ 
พิจารณาแต่งตั!งจากที$ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั! งที$ 21 ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ ประจาํปี 2557 ซึ$ งบดันี!ครบกาํหนดเวลา
แลว้ จึงเสนอใหที้$ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตั!งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนสาํหรับปี 2558 โดยเสนอให ้ 

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

แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ อีกวาระหนึ$ง โดยกาํหนดใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ$งเป็นผูท้าํการ
ตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทั ฯ นอกจากนี!  ขอใหที้$ประชุมพิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนแก่
ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2558 เป็นจาํนวนเงิน 1,610,000.-บาท โดยมีรายละเอียดคา่สอบบญัชีที$เสนอตอ่ผูถื้อหุน้ ดงันี!   
                       หน่วย : บาท 
 ปี 2558 ปี 2557 เพิ$มขึ!น ร้อยละ 
1. คา่ตรวจสอบงบการเงินประจาํปีของบริษทัฯ สิ!นสุด วนัที$ 31 ธนัวาคม  660,000 660,000     0 0 
2. คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัฯ (3 ไตรมาส) 450,000 390,000 60,000 15.38 
3. คา่สอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี$ยง  
    ณ 30 มิถุนายน   

150,000 
 

150,000     0 0 
 

4. คา่สอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี$ยง  
     ณ  31 ธนัวาคม         

350,000 350,000     0 0 

   รวมทั!งสิ!นเป็นเงิน     1,610,000 1,550,000 60,000 3.87 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเปรียบเทียบผลงานของผูส้อบบญัชีปี 2557 กบัการให้บริการของบริษทัผูต้รวจสอบบญัชี
อื$น ๆ แลว้เห็นวา่ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นบริษทัที$มีชื$อเสียงและไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล และมีส่วนร่วมใน
การใหค้วามคิดเห็นตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ในการเริ$มใชก้ารกาํกบั
เงินทุนตามระดบัความเสี$ยง (RBC) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีให้กบับริษทัประกนัวินาศภยัอีกหลายแห่ง ทั!ง
ยงัไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชีกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญห่รือผูที้$เกี$ยวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าว ซึ$งคา่สอบบญัชีในปี 2558 ที$เพิ$มขึ!นเป็นจาํนวน 60,000- บาท หรือประมาณร้อยละ 3.87 นี!  จึงถือวา่เป็นราคาที$
เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอตอ่ที$ประชุมผูถื้อหุน้เพื$อพิจารณาอนุมติัตอ่ไป 
โดยกาํหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ$งดงัรายนามต่อไปนี! เป็นผูท้าํการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของ
บริษทัฯ 
ผูส้อบบญัชีรับผิดชอบ ทะเบียนเลขที$ จาํนวนปีที$สอบบญัชีใหบ้ริษทั 
นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย   4172 5 
นางสาวสมใจ คุณปสุต 4499 1  
นางสาวรัชดา ยงสวสัดิT วาณิชย ์ 4951 - ยงัไม่ไดรั้บผิดชอบใน  

การแสดงความคิดเห็นและลงนาม  
ในงบการเงินของบริษทัฯ -  

ท่านประธาน ไดข้อใหที้$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
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ผู้ถือหุ้นท่านหนึ�ง : ตอ้งการทราบวา่คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส ที$ปรับขึ!น ประมาณ 60,000 บาท หรือ 15.38% มีสาเหตุ
มาจากอะไร  
คุณณริศรา ไชยสุวรรณ : คา่สอบบญัชีจะตอ้งพิจารณาจากยอดรวมทั!งคา่ตรวจสอบ และ ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ซึ$ ง
ในปีนี!  ปรับขึ!นจากยอดรวมประมาณ 3.87% ซึ$ งการปรับราคาก็พิจารณาจากการเติบโตของบริษทัฯ  รวมกบัการที$สํานักงาน 
คปภ. มีขั!นตอนการกาํกบัที$เขม้ขน้มากขึ!น ไม่วา่จะเป็นเรื$องการดาํรงเงินกองทุน และมีการนัดหมายผูส้อบบัญชีเพื$อพูดคุย
เกี$ยวกบับริษทัเช่น บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเสี$ยงอยา่งไร และ มีส่วนใดที$จะตอ้งดูเพิ$ม เป็นตน้  ซึ$งทั!งอุตสาหกรรมแลว้ 
สาํนกังาน คปภ. เริ$มขอความร่วมมือจากผูส้อบบญัชีมากขึ!น   
 

มตทิี�ประชุม     พิจารณาเลือก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  โดย นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย และ/หรือ 
 นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวสัดิT วาณิชย ์เป็นผูส้อบบญัชีให้กบับริษทั ในปี 2558 โดยคิดค่าสอบบญัชี
เป็นเงินทั!งสิ!น 1,610,000.-บาท  ดว้ยคะแนนเสียงดงันี!   
 เห็นดว้ย ........ .. 113,357,075........... เสียง     คิดเป็น....100.......% 
           ไมเ่ห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
 

วาระที� 11  ท่านประธานไดส้อบถามที$ประชุมวา่มีผูใ้ดเสนอเรื$องอื$นๆ เพื$อพิจารณาหรือไม่  
 ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื$องอื$นใดใหที้$ประชุมพิจารณาอีก  
 

ท่านประธานจึงไดแ้จง้ตอ่ที$ประชุมวา่ การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั! งที$ 22/2558 นี!  ไดด้าํเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแลว้  
เมื$อไม่มีคาํถามและขอ้เสนอแนะเพิ$มเติมจากผูถื้อหุน้ ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที$ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  
 
 ปิดประชุมเวลา 16.58 น.      
 
      
     ลงชื$อ        
                                                    (นายชลอ เฟื$ องอารมย)์                                                                                                                 
                                         ประธานที$ประชุม                                                                                        

         
 



-1- 

 

    

 

 

 

 

                                        

แบบ 56-2 

 

 

 

 

                                                  บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

                                                                 รายงานประจาํปี 2558 
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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                  
               ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  

ตารางสรุปผลการดาํเนินงานแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
      

 

 

   2556   %    2557   %  2558   % 
รายได้                   
   เบี �ยประกนัภยัที�ถือเป็นรายได้สทุธิ       2,102,158   91.4%        2,232,673    90.4%        2,307,473      91.3% 
   รายได้คา่จ้างและคา่บําเหน็จ        197,735   8.6%         238,439   9.6%         220,410        8.7% 
   รวมรายได้    2,299,893   100.0%      2,471,112   100.0%      2,527,883    100.0% 

ค่าใช้จ่าย                   
   การรับประกนัภยั                   
      คา่สนิไหมทดแทน                   
         คา่สนิไหมทดแทนและคา่ใช้จ่ายในการจดัการคา่สนิไหม
ทดแทน 

      1,294,225   56.3%        1,381,628   55.9%       1,515,154      59.9% 

      คา่จ้างและคา่บําเหน็จ          496,727   21.6%           520,722   21.1%          545,508     21.6% 
      คา่ใช้จ่ายในการรับประกนัภยัอื�น          135,545   5.9%           185,228     7.5%          183,177        7.3% 
      เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ จํากดั             11,376     0.5%             11,405      0.5%           10,938       0.4% 
   คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน          320,233    13.9 %           333,319       13.5%          333,823      13.2% 
   รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย        2,258,106       98.2%        2,432,302     98.4%       2,588,600   102.4% 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย            41,787   1.8%            38,810     1.6%           (60,717)      -2.4% 
รายได้จากการลงทนุสทุธิ          109,044    4.8%            100,002     4.0%            77,154       3.1% 
กําไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุ            92,264    4.0%             10,778     0.4%            26,242        1.0% 
กําไร (ขาดทนุ) จากการปรับมลูคา่ยตุธิรรม         (117,555)    -5.1%             70,534     2.9%            (17,952)       -0.7% 
รายได้อื�น             9,229    0.4%            13,855      0.6%            13,715       0.5% 
คา่ใช้จ่ายอื�น                    -       0.0%                     -        0.0%                    -        0.0% 

กําไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน           134,769     5.9%             233,979      9.5%         38,442      1.5% 

เงินสมทบสํานกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั 

             (7,725)   -0.4%               (8,122)    -0.4%             (8,312)     -0.3% 

เงินสมทบกองทนุประกนัวินาศภยั             (7,224)    -0.3%              (7,621)    -0.3%             (7,812)     -0.3% 
เงินสมทบกองทนุเงินทดแทนผู้ประสบภยัจากรถ                (929)    0.0%                (931)    0.0%                (893)      0.0% 
กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้            118,891     5.2%             217,305      8.8%            21,425        0.9% 
ภาษีเงินได้             (20,026)   -1.0%            (34,208)    -1.4%                 899     0.0% 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ          98,865    4.2%          183,097      7.4%          22,324      0.9% 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น 
   สว่นเกินทนุจากการตีราคาทรัพย์สนิ 

                   -    
  

                   -    
  

                   -    
 

  

   สว่นเกิน (ตํ�ากว่า) ทนุจากการเปลี�ยนแปลงมลูคา่เงินลงทนุ           (86,194) 
 

              56,401 
 

            (15,026)     
   ผลกําไร (ขาดทนุ) ที�ยงัไม่เกิดขึ �นจริงอื�น              17,239                         (11,280)                                       3,005      

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด-สทุธิจากภาษี           (68,955)                45,121                (12,021)     
  

 
 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด          29,910               228,218               10,303   

                    

                

(หน่วย : พนับาท) 
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                    2556 2557 2558 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น   (บาท) 
   

                   0.33               0.60                        0.07      

เงินปันผลตอ่หุ้น   (บาท) 
   

  0.16     0.56               0.050000      
จํานวนหุ้น   (หุ้น)             151,500,000         151,500,000                303,000,000      

 

ตารางสรุปผลการดาํเนินงานแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
      

 

 

   2556   %    2557   %  2558   % 
รายได้                   
   เบี �ยประกนัภยัที�ถือเป็นรายได้สทุธิ       2,102,158   91.4%        2,232,673    90.4%        2,307,473      91.3% 
   รายได้คา่จ้างและคา่บําเหน็จ        197,735   8.6%         238,439   9.6%         220,410        8.7% 
   รวมรายได้    2,299,893   100.0%      2,471,112   100.0%      2,527,883    100.0% 
ค่าใช้จ่าย                   
   การรับประกนัภยั                   
      คา่สนิไหมทดแทน                   
         คา่สนิไหมทดแทนและคา่ใช้จ่ายในการจดัการคา่สนิไหม
ทดแทน 

      1,294,225   56.3%        1,381,628   55.9%       1,515,154      59.9% 

      คา่จ้างและคา่บําเหน็จ          496,727   21.6%           520,722   21.1%          545,508     21.6% 
      คา่ใช้จ่ายในการรับประกนัภยัอื�น          135,545   5.9%           185,228     7.5%          183,177        7.3% 
      เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ จํากดั             11,376     0.5%             11,405      0.5%           10,938       0.4% 
   คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน          320,233    13.9 %           333,319       13.5%          333,823      13.2% 
   รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย        2,258,106       98.2%        2,432,302     98.4%       2,588,600   102.4% 
กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย            41,787   1.8%            38,810     1.6%           (60,717)      -2.4% 
รายได้จากการลงทนุสทุธิ          109,044    4.8%            100,002     4.0%            77,154       3.1% 
กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุ            92,264    4.0%             10,778     0.4%            26,242        1.0% 
กําไร (ขาดทนุ) จากการปรับมลูคา่ยตุธิรรม         (117,555)    -5.1%             70,534     2.9%            (17,952)       -0.7% 
รายได้อื�น             9,229    0.4%            13,855      0.6%            13,715       0.5% 
คา่ใช้จ่ายอื�น                    -       0.0%                     -        0.0%                    -        0.0% 

กําไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน           134,769     5.9%             233,979      9.5%         38,442      1.5% 

เงินสมทบสํานกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั 

             (7,725)   -0.4%               (8,122)    -0.4%             (8,312)     -0.3% 

เงินสมทบกองทนุประกนัวินาศภยั             (7,224)    -0.3%              (7,621)    -0.3%             (7,812)     -0.3% 
เงินสมทบกองทนุเงินทดแทนผู้ประสบภยัจากรถ                (929)    0.0%                (931)    0.0%                (893)      0.0% 
กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้            118,891     5.2%             217,305      8.8%            21,425        0.9% 
ภาษีเงินได้             (20,026)   -1.0%            (34,208)    -1.4%                 899     0.0% 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ          98,865    4.2%          183,097      7.4%          22,324      0.9% 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น 
   สว่นเกินทนุจากการตีราคาทรัพย์สนิ 

                   -    
  

                   -    
  

                   -    
 

  

   สว่นเกิน (ตํ�ากว่า) ทนุจากการเปลี�ยนแปลงมลูคา่เงินลงทนุ           (86,194) 
 

              56,401 
 

            (15,026)     
   ผลกําไร (ขาดทนุ) ที�ยงัไม่เกิดขึ �นจริงอื�น              17,239                         (11,280)                                       3,005      
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด-สทุธิจากภาษี           (68,955)                45,121                (12,021)     

  
 
 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด          29,910               228,218               10,303   

                    

(หน่วย : พนับาท) 
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  2556     2557     2558     

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน   
 

    
 

    
 

  
  เบี �ยประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง           2,948,393 

 
           3,118,595 

 
           3,074,914  

 
  

  เงินจ่ายเกี�ยวกบัการประกนัภยัตอ่             (30,205) 
 

            (230,198) 
 

            (184,681) 
 

  
  คา่สนิไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง        (1,396,777) 

 
        (1,625,664) 

 
         (1,602,361) 

 
  

  คา่ใช้จ่ายในกาจดัการสนิไหมจากการรับประกนัภยัโดยตรง             (39,081) 
 

             (32,847) 
 

             (27,841) 
 

  
  คา่จ้างและคา่บําเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง           (518,926) 

 
           (529,268) 

 
           (532,430) 

 
  

  คา่ใช้จ่ายในการรับประกนัภยัอื�น 
 

              (54,109) 
 

             (87,433) 
 

           (100,377) 
 

  
  ดอกเบี �ยรับ 

     
                39,401 

 
              34,881 

 
               46,123  

 
  

  เงินปันผลรับ 
     

                65,725 
 

              55,726 
 

               43,186  
 

  
  รายได้จากการลงทนุอื�น 

   
                  5,021 

 
                5,575 

 
                 4,063  

 
  

  รายได้อื�น 
     

                  4,707 
 

                8,509 
 

                 9,611  
 

  
  คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

  
             (437,062) 

 
          (614,962) 

 
           (500,341) 

 
  

  ภาษีเงินได้นิตบิคุคล 
   

               (43,217) 
 

            (26,367) 
 

             (25,785) 
 

  

  
 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน           543,870              76,547               204,081      

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน   
 

    
 

    
 

  
  กระแสเงินสดได้มา 

    
    

 
    

 
    

 
  

  เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 
   

            1,758,925 
 

         1,534,106 
 

          1,313,928  
 

  
  เงินให้กู้ ยืม 

     
                   4,320 

 
                4,672 

 
                  6,157  

 
  

  เงินลงทนุอื�น 
     

                      -    
 

                      -    
 

                   - 
 

  
  เงินฝากสถาบนัการเงิน 

   
                674,483 

 
            780,000 

 
           1,336,434  

 
  

  ที�ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 
  

                       128  
 

                    645  
 

                     863  
 

  
  

 
รวมเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทนุ            2,437,856            2,319,423             2,657,382      

  กระแสเงินสดใช้ไป 
    

    
 

    
 

    
 

  

  เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 
   

           (1,984,564) 
 

        (1,379,844) 
 

         (2,019,591) 
 

  
  เงินให้กู้ ยืม 

     
                  (4,370) 

 
               (4,440) 

 
                (3,182) 

 
  

  เงินลงทนุอื�น 
     

                       -    
 

                      -    
 

                       -    
 

  
  เงินฝากสถาบนัการเงิน 

   
              (999,992) 

 
        (1,013,213) 

 
            (578,782) 

 
  

  ที�ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 
  

                (32,696) 
 

             (44,124) 
 

               (59,938) 
 

  
  

 
รวมเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทนุ          (3,021,622)            (2,441,621)             (2,661,493)     

  
 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน          (583,766)            (122,198)                 (4,111)     

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงนิ   
 

    
 

    
 

  
  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพิ�มขึ �น (ลดลง)                      -    

 
                      -    

 
                       -    

 
  

  เงินปันผลผู้ ถือหุ้น 
    

               (65,144) 
 

             (48,479) 
 

               (16,833) 
 

  

  
 

เงนิสดสุทธิใช้ไปจากกจิกรรมจัดหาเงนิ            (65,144)              (48,479)                (16,833)     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ6มขึ 8น (ลดลง) สุทธิ          (105,040) 
 

           (94,130)  
 

             183,137 
 

  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี           342,868 

 
           237,828 

 
             143,698  

 
  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิ 8นปี           237,828              143,698                236,835      

                    

 

 

ตารางสรุปงบกระแสเงนิสด 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
              
                    2556     2557     2558     
  

         
  

 
  

  
  

  
  

(1) อัตราส่วนสภาพคล่อง : LIQUIDITY RATIO   
 

  
  

  
  

  
  1 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 

   
                 0.59  

 
                  0.55 

 
                   0.57 

 
  

  1 อตัราหมนุเวียนเบี �ยประกนัค้างรับ 
 

               48.88  
 

                42.86 
 

                 44.11  
 

  
  

         
  

 
  

  
  

  
  

(2) อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร : PROFITABILITY RATIO   
 

  
  

  
  

  
  2 RETENTION RATIO 

   
               76.29  

 
                75.12  

 
                 77.55  

 
  

  2 อตัราการจ่ายคา่สนิไหมทดแทน 
 

               56.27  
 

                55.91  
 

                 59.94  
 

  
  2 อตัรากําไรขั �นต้น 

    
                1.82  

 
                  1.57  

 
                 (2.40) 

 
  

  2 อตัรากําไรขั �นต้นตอ่รายได้รวม 
  

                1.75  
 

                  1.46  
 

                 (2.31) 
 

  
  3 อตัราสว่นคา่ใช้จ่ายในการรับประกนัภยั                41.91  

 
                42.52  

 
                 42.46 

 
  

  3 อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 
 

                3.16  
 

                  6.95  
 

                   3.01 
 

  
  3 อตัราเบี �ยประกนัรับสทุธิ 

   
                 2.35 

 
                  2.26  

 
                   2.21  

 
  

  3 อตัรากําไรสทุธิ 
    

                 4.13  
 

                  6.87 
 

                   0.85  
 

  
  3 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 

   
               10.53  

 
                18.10  

 
                   2.03 

 
  

  
         

  
 

  
  

  
  

  
(3) อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน : EFFICIENCY RATIO   

 
  

  
  

  
  

  3 อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ 
  

                 2.35 
 

                  4.26 
 

                   0.50  
 

  
  3 อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ 

  
                 0.57 

 
                  0.62 

 
                   0.59  

 
  

  
         

  
 

  
  

  
  

  
(4) อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ : FINANCIAL RATIO   

 
  

  
  

  
  

  4 อตัราสว่นหนี �สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น                  3.63  
 

                  2.93  
 

                   3.19  
 

  
  4 POLICY LIABITY TO CAPITAL FUND                  2.04  

 
                  1.69  

 
                   1.83  

 
  

  4 อตัราสว่นเงินสํารองตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น                  1.17  
 

                  1.03  
 

                   1.15 
 

  
  4 อตัราสว่นเงินสํารองตอ่สนิทรัพย์ 

 
               27.50  

 
                28.41  

 
                 29.37  

 
  

  5 อตัราการจ่ายเงินปันผล 
   

               49.04 
 

                91.94  
 

                 67.86    
 

  
  

         
  

 
  

  
  

  
  

(5) กําไรสุทธิต่อหุ้น 
     

                 0.33  
 

                  0.60  
 

                   0.07 
 

  
  

         
  

 
  

  
  

  
  

(6) เงนิปันผลต่อหุ้น 
     

                 0.16 
 

                  0.56  
 

                   0.05   
 

  
  

         
  

 
  

  
  

  
  

(7) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 
    

                 3.04  
 

                  3.63  
 

                   3.61  
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 การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 
ผลการดาํเนินงาน 

ในปี 2558 เปรียบเทียบกบัปี 2557 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการรับประกนัภยัเพิ+มขึ.น 56.77 ลา้นบาท คิดเป็น 2.30%  
ในขณะที+มีคา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัเพิ+มขึ.น 156.30 ลา้นบาท คิดเป็น 6.43% ทาํใหบ้ริษทัฯ มีกาํไรจากการรับประกนัภยั 
-60.72 ลา้นบาท ลดลง 99.53 ลา้นบาท คิดเป็น -256.45%  และในขณะเดียวกนับริษทัฯ มีรายไดจ้ากการลงทุนลดลง 96.01  
ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี 22.32 ลา้นบาท ลดลงกวา่ปีที+ผา่นมามากกวา่ 20% 
 
รายได้จากการรับประกนัภัยและค่าใช้จ่ายจากการรับประกนัภัย 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการรับประกนัภยั  2,527.88 ลา้นบาท   เพิ+มขึ.น  2.30% เมื+อเปรียบเทียบกบัปี 2557  ซึ+งเป็นไปตาม
สภาวะเศรษฐกิจไทยที+มีการเจริญเติบโตอตัราตํ+าตามเศรษฐกิจโลก อนัเป็นผลทาํใหก้าํลงัซื.อในประเทศลดลง  ซึ+งมีผลกระทบ
ตอ่ธุรกิจประกนัวนิาศภยัโดยภาพรวม จากภาวะดงักล่าวทางบริษทัจึงจาํเป็นตอ้งใชม้าตรการตา่งๆในการรักษาสดัส่วนตลาด  
ซึ+งส่งผลกระทบตอ่ความสามารถในการทาํกาํไรจากการรับประกนัภยัในปี 2558 
 
รายได้จากการลงทุน 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการลงทุนซึ+งถือเป็นรายไดห้ลกัอีกทางหนึ+งนอกจากรายไดจ้ากการรับประกนัภยั โดยมีสดัส่วน 
การลงทุนเป็นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื+นของคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

)คปภ (.ซึ+งยอดเงินลงทุน ณ วนัสิ.นปี 255 8 ที+แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน บนัทึกตามราคาตลาดมีจาํนวนทั.งสิ.น  
2,514.55 ลา้นบาท เพิ+มขึ.น 48.45 ลา้นบาท จากปี 2557  ในปี 2558 บริษทัฯ มีรายไดแ้ละกาํไรจากเงินลงทุนซึ+งเกิดจากการลงทุน 
ลดลงจาํนวน 96.01 ลา้นบาท คิดเป็น -49.19 % จากปี 2557  อนัเนื+องมาจากสภาวะตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศไทยในปีปัจจุบนั  
 
สินทรัพย์ลงทุน ณ วนัที�  31  ธันวาคม  255 8 

ประเภทเงินลงทุน 

2558 2557 

จาํนวน สดัส่วน(%) จาํนวน สดัส่วน(%) 

(ลา้นบาท) 
 

(ลา้นบาท) 
 เงินฝากธนาคาร 336 13.4% 1,093 44.3% 

พนัธบตัร 62 2.5% 237 9.6% 

ตราสารหนี.  166 6.6% 99 4.0% 

ตราสารทุน 413 16.4% 362 14.7% 

หน่วยลงทุน 1,530 60.8% 664 26.9% 

อื+นๆ 8 0.3% 11 0.5% 

รวมทั.งสิ.น 2,515 100.00% 2,466 100.0% 
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สถานะทางการเงนิ 
บริษทัฯ  มีสินทรัพยร์วม 4,589.94 ลา้นบาท  เพิ+มขึ.น 6.01 % จากปี 2557   มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 326.83  

ลา้นบาท คิดเป็น 7.12 % ของสินทรัพยท์ั.งหมด มีสินทรัพยล์งทุนซึ+งประกอบดว้ย  เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี.  ตราสารทุน  
พนัธบตัร และเงินลงทุนอื+น  จาํนวน  2,514.55 ลา้นบาท คิดเป็น 54.78 %  สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัตอ่และเบี.ยประกนัภยัคา้งรับ
จาํนวน 910.10 ลา้นบาท  คิดเป็น  19.83 % ที+ดินอาคารและอปุกรณ์ และทรัพยสิ์นอื+นจาํนวน 838.45 ลา้นบาท คิดเป็น 18.27 % 

ดา้นหนี. สิน บริษทัฯ มีหนี. สินรวม 3,495.17 ลา้นบาท  เพิ+มขึ.น 8.26 % จากปี 2557  รายการที+สาํคญัเป็นหนี. สินจาก
สญัญาประกนัภยั  ซึ+งประกอบดว้ย  เงินสาํรองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย และสาํรองเบี.ยประกนัภยั
จาํนวน  2,481.17  ลา้นบาท  เพิ+มขึ.น  7.66 % จากปี 2557   นอกจากนี.ยงัมีรายการหนี. สินจากการประกนัภยัตอ่และหนี. สินอื+น
จาํนวน 1,013.46 ลา้นบาท  เพิ+มขึ.น  9.76 % เมื+อเทียบกบัปี 2557 

บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 1,094.77 ลา้นบาท ลดลง -0.59 % เมื+อเทียบกบัปี 2557  บริษทัฯ มีกาํไร 
จากการดาํเนินงาน 22.32 ลา้นบาท   และมีกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื+อขายรวมทั.งจาการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเกี+ยวกบัผลประโยชนพ์นกังานคา้งจ่าย จาํนวนทั.งสิ.น -12.02 ลา้นบาท 
 
ในปี 2558 บริษทัมีเบี.ยประกนัภยัรับโดยตรง 3,125 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 2.50  ใกลเ้คียงกบัอตัราการ 
เติบโตของธุรกิจประกนัวนิาศภยัโดยรวม  และบริษทัมีส่วนแบ่งตลาดเบี.ยประกนัภยัรถยนตโ์ดยความสมคัรใจในปี 2558  
จดัอยูล่าํดบัที+ 13 
   

ตารางเปรียบเทยีบเบี)ยประกนัภัยของธุรกจิประกนัวนิาศภัยและประกนัภัยไทยววิฒัน์ 

     
หน่วย: ลา้นบาท 

  

2558 2557 2556 

ธุรกิจ 
ประกนัภยั 

ธุรกิจ 
ประกนัภยั 

ธุรกิจ 
ประกนัภยั 

ไทยววิฒัน ์ ไทยววิฒัน ์ ไทยววิฒัน ์

1. เบี.ยประกนัภยัรับโดยตรงรวม 209,278 3,125 205,247 3,049 203,021 2,890 

     % ขยายตวั 1.9% 2.5% 1.1% 5.5% 13.0% 10.7% 

2. อคัคีภยั 10,484 176 11,058 176 11,812 167 

     % ขยายตวั -5.2% 0.0% -6.4% 5.4% 21.0% 3.0% 

3. ภยัทางทะเลและขนส่ง 5,342 16 5,293 14 5,299 10 

     % ขยายตวั 0.9% 14.3% -0.1% 38.5% 2.0% 9.1% 

4. ภยัรถ 120,423 2,367 117,903 2,278 118,471 2,306 

     % ขยายตวั 2.1% 3.9% -0.4% -1.2% 14.0% 10.2% 

5. ภยัเบ็ดเตลด็ 73,027             566 70,993              581      67,491                 406 

     % ขยายตวั 2.8% -2.6% 5.2% 42.9% 11.0% 17.1% 
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ภาวะเศรษฐกจิ 
เศรษฐกิจไทยปี 2558   เติบโตร้อยละ 2.8   ฟื. นตวัอยา่งชา้ๆ  จากปี 2557   ซึ+งขยายตวัเพียงร้อยละ 0.8  โดยปัจจยัหลกัที+ขบัเคลื+อน
เศรษฐกิจ  คือ  การใชจ่้ายของภาครัฐ   และรายไดบ้ริการจากภาคการท่องเที+ยว  จาํนวนนกัท่องเที+ยวตา่งชาติสูงถึง  29.8 ลา้นคน 
เพิ+มขึ.นร้อยละ 20.4 จาก 24.8 ลา้นคนในปี 2557 ขณะที+ภาคการส่งออกลดลงร้อยละ 5.8   ติดลบตอ่เนื+องเป็นปีที+ 3 เนื+องจาก
ภาวะเศรษฐกิจคูค่า้สาํคญัชะลอตวั เช่น จีน ยโุรป ญี+ปุ่น ส่วนเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาสามารถขยายตวัตอ่เนื+อง มูลคา่การ
ส่งออกไปยงัประเทศเพื+อนบา้นกลุ่ม CLMV ไดแ้ก่ กมัพชูา ลาว เมียนมาร์และเวยีดนาม เติบโตร้อยละ 7.7  ราคาสินคา้ส่งออก
ลดลงตามการลดลงของราคานํ. ามนัดิบและราคาสินคา้เกษตรในตลาดโลก     ภ าคการส่งออกไดรั้บผลกระทบจากการตดัสิทธิ
พิเศษทางการคา้ (GSP)  ในสินคา้ส่งออกของไทยไปยงัสหภาพยโุรปที+มีผลตั.งแตเ่ดือนมกราคม 2558   ทาํใหสิ้นคา้ไทยตอ้งเสีย
ภาษีในอตัราปกติ เสียเปรียบคูแ่ขง่ขนัประเทศสมาชิกอาเซียน จาํนวน 6 ประเทศ ที+ยงัคงไดรั้บสิทธิ GSP (Beneficiary 
Countries) จากสหภาพยโุรป ไดแ้ก่ กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ และเวยีดนาม  
 
ผลผลิตพืชเกษตรสาํคญัปรับตวัลดลง ผลผลิตบางส่วนไดรั้บความเสียหายจากปัญหาภยัแลง้ ราคาสินคา้เกษตรยงัคงลดลง
ตอ่เนื+องจากปี 2557  เนื+องจากการลดลงของราคาสินคา้สาํคญัๆ เช่น ราคาขา้วเปลือก ยางแผน่ดิบชั.น 3 ปาลม์นํ. ามนั  และกุง้ขาว
แวนนาไม การลดลงของผลผลิตและราคาสินคา้เกษตรส่งผลใหร้ายไดข้องครัวเรือนในภาคเกษตรยงัตกตํ+า แตร่าคานํ. ามนัที+ลดลง
ตอ่เนื+องจากเดือนมิถุนายน ปี 2557  ที+ระดบัสูงกวา่ 100 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล มาสู่ระดบัตํ+ากวา่ 40 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรลในเดือน
ธนัวาคม ปี 2558  มีส่วนช่วยพยงุกาํลงัซื.อของภาคครัวเรือน โดยเฉพาะในธุรกิจคา้ส่งคา้ปลีก   
 
ในเดือนกนัยายน 2558 รัฐบาลประกาศมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ เพื+อส่งเสริมความเป็นอยูข่องผูมี้รายไดน้อ้ย กระตุน้การลงทุน
ขนาดเลก็ของรัฐบาลทั+วประเทศ ดูแลทั.งภาคประชาชนและธุรกิจเอกชนตั.งแตข่นาดเลก็ไปจนถึงขนาดใหญ่ ดงันี.  

1. มาตรการช่วยหลือประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยผา่นการใหสิ้นเชื+อกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง  กองทุนฯ  ละไม่เกิน 1 
ลา้นบาท กาํหนดวงเงิน 60,000 ลา้นบาท เพื+อพฒันาโครงสร้างพื.นฐานระดบัชุมชน ดาํเนินการทาํนิติกรรมสญัญาผา่น
ธนาคารออมสินและธนาคารเพื+อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนธนัวาคม  2558  

2. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยูร่ะดบัตาํบล  โดยจดัสรรงบประมาณพฒันา ซ่อมแซมแหล่งนํ. า สถานพยาบาล โรงเรียน 
ตาํบลละ 5 ลา้นบาท ในวงเงิน 36,275 ลา้นบาท และกระตุน้การรลงทุนขนาดเลก็ของรัฐบาลทั+วประเทศไม่เกิน 40,000 
ลา้นบาท สาํหรับรายจ่ายลงทุนที+มีวงเงินรายการละไม่เกิน 1 ลา้นบาท เบิกจ่ายใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือน ธนัวาคม 2558   

3. มาตรการการเงินการคลงัเพื+อช่วยผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  (SMEs)  ในระยะเร่งด่วน  ดว้ย
สินเชื+อดอกเบี.ยตํ+า (Soft Loan) เพื+อเพิ+มสภาพคล่อง เป็นเงินทุนหมุนเวยีน 100,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบี.ยร้อยละ 4 
ตอ่ปี ซึ+งปรากฏวา่เงินกูถู้กเบิกจ่ายหมดอยา่งรวดเร็วในปลายเดือนพฤศจิกายน 2558 นอกจากนี.ยงัมีมาตรการลดอตัรา
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับผูป้ระกอบการ SMEs ที+มีกาํไรสุทธิตั.งแต ่ 300,001 บาทขึ.นไป จากเดิมร้อยละ 15 และ 20 
ของกาํไรสุทธิ เป็นร้อยละ 10 เป็นเวลา 2 รอบบญัชีตอ่เนื+องกนั  

4. มาตรการการลดคา่ธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและจาํนองอสงัหาริมทรัพย ์เหลือร้อยละ  0.01   ตั.งแตว่นัที+ 29 ต.ค. 
2558-28 เมย. 2559 เป็นระยะเวลา 6 เดือน และเงินกูผ้า่นธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงิน 10,000 ลา้นบาท ซึ+งมุ่งเนน้
ใหค้รัวเรือนรายไดน้อ้ยและปานกลางเขา้ถึงสินเชื+อไดง่้ายขึ.น 
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ปริมาณการจาํหน่ายรถยนตล์ดลงร้อยละ 10 จาก 0.88 ลา้นคนัในปี 2557  เหลือ 0.79  ลา้นคนัในปี 2558  โดยในเดือนธนัวาคม
กลบัมามียอดจาํหน่ายเกิน 1 แสนคนัไดเ้ป็นครั. งแรกในรอบ 24 เดือน เป็นผลมาจากยอดจองจากงานมหกรรมยานยนต์ รวมถึง
การที�ผู้บริโภคเร่งการซื$อจากการที�รถยนต์บางรุ่นจะปรับราคาเพิ�มขึ$นตามโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ในปี  2559 
โดยเฉพาะในกลุ่มรถกระบะดดัแปลง  PPV  (Pickup Truck Base Passenger Vehicle)  หรือรถประเภทอเนกประสงค์ ซึ�งมีราคา
เพิ�มขึ$นมากกว่ากลุ่มอื�นๆ ขณะที+รถจกัรยานยนตมี์ยอดจาํหน่าย 1.63 ลา้นคนั ลดลงร้อยละ 3.67 ผูบ้ริโภคในตา่งจงัหวดัเริ+มมี
กาํลงัซื.อที+ดีขึ.นในไตรมาส 4 จากมาตรการอดัฉีดเมด็เงินเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจ 
 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับลดอตัราดอกเบี.ยนโยบายลงสองครั. ง จากระดบัร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 1.50 ตอ่ปี 
ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2558   เพื+อสนบัสนุนการฟื. นตวัทางเศรษฐกิจใหเ้ป็นไปอยา่งตอ่เนื+องและดูแลเสถียรภาพทางดา้น
ราคา ซึ+งสอดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนินนโยบายการเงินของประเทศอื+นๆ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์เกาหลีใต ้จีน อินเดีย 
และรัสเซีย ที+ปรับลดอตัราดอกเบี.ยนโยบายลงเช่นกนั  ขณะที+สหภาพยโุรป และญี+ปุ่น ยงัดาํเนินนโยบายการเงินแบบผอ่นคลาย 
โดยลดอตัราดอกเบี.ยนโยบายใหอ้ยูใ่นระดบัตํ+าและออกมาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณ  (Quantitative Easing: QE)  เพื+อดูแลการ
ฟื. นตวัทางเศรษฐกิจที+ยงัออ่นแอ อยา่งไรก็ตามประสิทธิผลของการผอ่นคลายนโยบายการเงินของไทยเพิ+มเติมตอ่เศรษฐกิจจริง
อาจมีจาํกดั ส่วนหนึ+งเพราะธนาคารพาณิชยร์ะมดัระวงัการปล่อยสินเชื+อจากความกงัวลตอ่คุณภาพสินเชื+อที+ดอ้ยลง ขณะที+สภาพ
คล่องธนาคารพาณิชยย์งัมีอีกมาก  
สาํหรับเสถียรภาพดา้นราคา อตัราเงินเฟ้อทั+วไปติดลบที+ร้อยละ -0.9 จากราคาพลงังานที+ยงัหดตวัตามราคานํ. ามนัดิบในตลาดโลก 
ภาวะอุปทานนํ. ามนัดิบส่วนเกินหลงัโอเปกยงัคงปริมาณการผลิตในระดบัสูง เพื+อรักษาส่วนแบ่งตลาดและรายไดจ้ากการส่งออก
นํ. ามนั ขณะที+เสถียรภาพภายนอก ดุลบญัชีเดินสะพดัของไทยเกินดุลอยา่งตอ่เนื+อง เงินสาํรองระหวา่งประเทศอยูใ่นระดบัสูงกวา่
หนี.ตา่งปรเทศระยะสั.นประมาณ 2.8 เท่า อตัราแลกเปลี+ยนยงัเอื.อตอ่การส่งออก 
 
ภาวะตลาดหลกัทรัพย ์
ในปี 2558 ดชันีตลาดหลกัทรัพยไ์ทย (SET Index)  ปรับลดลงร้อยละ 14.02  จากสิ.นปี 2557 ปิดที+ระดบั 1,288.02 จุด อตัราส่วน
ราคาตอ่กาํไรสุทธิ (Forward P/E  (อยูที่+ 14.51 เท่า อตัราเงินปันผลตอบแทนร้อยละ 3.58 นกัลงทุนตา่งประเทศขายสุทธิ 155,631 
ลา้นบาท ซึ+งขายสุทธิติดตอ่กนัเป็นปีที+ 3 โดยปี 2557 ที+มียอดขายสุทธิ 35,696 ลา้นบาท และปี 2556 ขายสุทธิ 194,702 ลา้นบาท 
เนื+องจากความกงัวลตอ่การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนและภูมิภาค ความผนัผวนในตลาดการเงินจีนทาํใหต้ลาดการเงินโลกผนั
ผวนมากขึ.น  สะทอ้นจากในช่วงระหวา่งเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมปี 2558  ที+ราคาหลกัทรัพยข์องจีนปรับลดลงกวา่ร้อยละ  
40 ดชันีตลาดหลกัทรัพยท์ั+วโลกปรับลดลงตาม   นอกจากนี.ความกงัวลตอ่การขึ.นดอกเบี.ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ   นั.นสร้าง
แรงกดดนักระแสเงินทุนไหลออกจากกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ในเอเชียมาตลอดทั.งปี แมว้า่จะขึ.นดอกเบี.ย
จริงในเดือนธนัวาคม 2558 จาก 0.25% เป็น 0.50% การปรับตวัลงของราคานํ. ามนัจากการผลิตที+เพิ+มสูงขึ.น ส่งผลกระทบอยา่ง
หนกัตอ่ผลประกอบการของบริษทัจดทะเบียนซึ+งผกูกบัราคานํ. ามนั เป็นตน้ ส่วนตราสารที+ยงัใหผ้ลตอบแทนเป็นบวกไดแ้ก่ 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื.นฐาน  และกองทุน REITs  ของไทย ที+มีผลตอบแทนรวมเงินปันผลสูงถึง
ร้อยละ  9.4  
 
แนวโนม้ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์วา่เศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ 3.5 ในปี 2559 โดยแรงขบัเคลื+อนเศรษฐกิจไทยจะมาจาก
ภาคการท่องเที+ยวและความตอ่เนื+องของการลงทุนภาครัฐเป็นหลกั ซึ+งคาดวา่จะผลกัดนัใหก้ารลงทุนภาคเอกชนขยายตวัตาม 
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ขณะที+มาตรการเร่งรัดการลงทุนภาคเอกชน  ทั.งมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน SMEs  และมาตรการเร่งรัดการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน  โดยใหสิ้ทธิประโยชน์ในการลงทุนเพิ+มขึ.น  การใหสิ้ทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีส่งเสริมการลงทุน  10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายในการเป็นกลไกขบัเคลื+อนเศรษฐกิจเพื+ออนาคต (New Engine of Growth) จะช่วยใหบ้รรยากาศการลงทุน
โดยรวมปรับตวัดีขึ.น  
 
ความเสี+ยงหลกัในปี 2559  ยงัคงมาจากเศรษฐกิจจีนที+ชะลอตวัลงมากกวา่ที+คาด  เนื+องจากรัฐบาลจีนใหค้วามสาํคญักบัการปฏิรูป
โครงสร้างเศรษฐกิจมากกวา่การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ    ส่งผลใหร้าคาสินคา้โภคภณัฑย์งัมีแนวโนม้ลดลงอยูใ่นระดบัตํ+า
และกดดนัการฟื. นตวัของการส่งออกของไทย    ความเป็นไปไดที้+สหรัฐฯ  และสหภาพยโุรป  (อีย)ู  ประกาศยกเลิกการคว ํ+าบาตร
อิหร่าน ส่งผลใหอิ้หร่านจะส่งออกนํ. ามนัไดเ้พิ+มขึ.น  ยิ+งทาํใหร้าคานํ. ามนัลดลงตํ+ากวา่ 30 ดอลลาร์ตอ่บาร์เรล  สถานการณ์ภยัแลง้
และภาระหนี.ครัวเรือนซึ+งสูงกวา่ร้อยละ 80 ของ GDP  ที+ยงักดดนัการบริโภคภาคเอกชน  สาํหรับการลงทุนภาครัฐในการพฒันา
โครงสร้างพื.นฐานดา้นคมนาคมขนส่งทั.งทางบก ทางนํ. า  ทางอากาศและทางราง  การขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร การ
ขยายสนามบินสุวรรณภุมิ เพื+อเชื+อมโยงโครงขา่ยระหวา่งประเทศไทยและประเทศเพื+อนบา้นยงัคงล่าชา้ แตเ่ป็นปัจจยัสาํคญัที+จะ
ช่วยสนบัสนุนการฟื. นตวัของเศรษฐกิจไทยในระยะตอ่ไป 

ธุรกิจประกนัวนิาศภยัในปี 2559   คาดวา่เบี.ยประกนัภยัมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 2 เช่นเดียว กบัปี  2558    ตลาดรถยนตปี์ 2559 
ภาพรวมยอดขายจะอยูที่+ 720,000 คนั ลดลงร้อยละ 10 ราคาสินคา้เกษตรโดยเฉพาะขา้วและยางพาราที+ตกตํ+าตอ่เนื+อง 
สถานการณ์ภยัแลง้รุนแรงที+สุดในรอบ 20 ปี ส่งผลใหย้อดขายรถยนตเ์ผชิญกบัภาวะตลาดซบเซา รวมถึงจาํนวนรถมือสองที+หลุด
ไฟแนนซ์เขา้มาแขง่ขนัในตลาดจาํนวนมาก ซึ+งราคาตํ+ากวา่รถใหม่บางรุ่นที+ปรับขึ.นราคาตามโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ จะ
เป็นแรงกดดนัที+สาํคญั  ตลาดรถยนตเ์ชิงพาณิชยมี์แนวโนม้เติบโตตามการลงทุนภาครัฐในระบบการคมนาคมขนส่ง   การลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัชายแดน รวมถึงการเปิดเสรีทางการคา้ภายใตก้รอบ AEC จะเป็นอีกแรงหนุนหนึ+งที+สาํคญั ทาํให้
ธุรกิจที+เกี+ยวขอ้งกบัภาคการขนส่งมีการขยบัขยายเพิ+มขึ.น แนวโนม้ตลาดรถจกัรยานยนตปี์ 2559 จะไม่เติบโต เนื+องจากขอ้จาํกดั
เรื+องจาํนวนประชากรและสดัส่วนการเป็นเจา้ของรถที+มากขึ.น สาํหรับอตัราเบี.ยประกนัความเสี+ยงภยัทรัพยสิ์นมีแนวโนม้ลดลง
จากปีที+ผา่นมา เนื+องจากบริษทัรับประกนัภยัตอ่ปรับลดอตัราเบี.ยประกนัภยัตอ่ความเสี+ยงภยัธรรมชาติลง โดยไม่มีเหตุการณ์ภยั
ธรรมชาติร้ายแรง 

3.โครงสร้างรายได้  
                       บริษทัเป็นบริษทัประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภยั โดยมีรายไดห้ลกัมาจากเบี.ยประกนัภยั  เมื+อบริษทั 
                ไดรั้บเบี.ยประกนัภยัแลว้ เบี.ยประกนัภยัส่วนหนึ+งบริษทัจะนาํไปทาํการประกนัภยัตอ่ และอีกส่วนหนึ+ง                     
                บริษทัจะรับเสี+ยงภยัไวเ้อง   สาํหรับในส่วนที+บริษทัรับเสี+ยงภยัไวน้ั.น เมื+อหกัคา่ใชจ่้ายแลว้  บริษทัจะนาํ 
                ไปลงทุนตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยัอนุญาต และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ 
                ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เกี+ยวกบัการลงทุนประกอบธุรกิจอื+นของบริษทัประกนัวนิาศภยั   
                เพื+อแสวงหารายไดอี้กส่วนหนึ+ง 
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                รายไดข้องบริษทัในรอบ 3 ปีที+ผา่นมาเป็นดงันี.  
 ปี 2556 % ปี 2557 % ปี 2558 % 
รายไดจ้ากเบี.ยประกนัภยัรับ 2,299.89 96.1  2,471.11 92.7  2,527.88      96.2 
รายไดจ้ากการลงทุน    83.75  3.5     181.31   6.8      85.44  3.3 
รายไดอื้+น      9.23  0.4       13.86   0.5       13.72  0.5 
รวมรายได ้  2,392.87    100.0    2,666.28    100.0   2,627.04   100.0 

 

 
                 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+ยงภยัโดยบริษทัตกลงจะชดใชค้า่สินไหม       

                              ทดแทนแก่ผูเ้อาประกนัในกรณีที+ทรัพยสิ์นที+เอาประกนั  ไดเ้กิดความเสียหายอนัเนื+อง      
                              มาจากเพลิงไหม ้หรือฟ้าผา่ หรือการระเบิดของแก๊สที+ใชป้ระกอบการอปุโภคบริโภค 
                              อาจขยายความคุม้ครองไปถึงเปียกนํ. า  ระเบิด  จราจล  นดัหยดุงาน  ลูกเห็บ  นํ. าท่วม  
                              แผน่ดินไหว ลมพาย ุภยัอากาศยาน เป็นตน้ 
                      3.     การประกนัภยัทางทะเลและขนส่งคือ   การทาํสญัญารับเสี+ยงภยัโดยบริษทัตกลงชดใช ้   
                              คา่สินไหมทดแทนแก่ผูเ้อาประกนัในกรณีที+ทรัพยสิ์นที+เอาประกนัไดเ้กิดความเสียหาย 
                              อนัเนื+องมาจากการขนส่ง 
                      4.     การประกนัภยัเบ็ดเตลด็   ซึ+งประกอบดว้ยการประกนัวนิาศภยัอีกมากมายหลายประเภท      
                              เช่น  การประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล, การประกนัอุบติัเหตุเดินทาง, การประกนัสุขภาพ,  
                              การประกนัภยัชดเชยรายได,้ การประกนัภยัโรคร้ายแรง, การประกนัการเสี+ยงภยัระหวา่ง 
                              ก่อสร้าง, การประกนัโจรกรรม, การประกนัภยัสุขภาพ และ การประกนัภยัอุบติัเหตุและ 
                              สุขภาพเดินทางตา่งประเทศ เป็นตน้  

                             ( 2 )  ตลาดและภาวะการแขง่ขนั 

        (ก) นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ ์และบริการที+สาํคญั 
                                               กลยทุธ์ในการแขง่ขนัการใหบ้ริการที+รวดเร็ว,    สะดวกพร้อมกบัสร้างความประทบัใจใหก้บั 
                                               ผูเ้อาประกนั และประชาสมัพนัธ์ใหรู้้จกับริษทัมากขึ.น และใชเ้ทคโนโลยกีารสื+อสารทนัสมยั                             
                                               ทุกรูปแบบ   และฝึกอบรมใหพ้นกังานมีคุณภาพตลอดเวลา 
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                                               จุดเด่น 
                                              -   เป็นบริษทัที+ดาํเนินการดา้นการประกนัภยัรถยนตม์ายาวนานเกือบจะที+สุดในบรรดา   

                    บริษทัประกนัภยัในปัจจุบนั  ซึ+งทาํใหมี้ประสบการณ์ในการใหบ้ริการแก่ผูเ้อาประกนัภยั 
                    และผูเ้กี+ยวขอ้ง พร้อมกบัมีฐานขอ้มูลในการกาํหนดการรับประกนัภยัที+คอ่นขา้งสมบูรณ์ 
               -    ฐานลูกคา้ที+ทาํประกนัอยา่งยาวนานกบับริษทั    
               -    มีวฒันธรรมของบริษทัที+เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้   และผูเ้กี+ยวขอ้งเป็นอยา่งดีซึ+งทาํให ้

    ลูกคา้และ ผูเ้กี+ยวขอ้งประทบัใจกบัการใหบ้ริการของบริษทั 
               -    บริษทัมีฐานลูกคา้ที+คอ่นขา้งจะมีการกระจายความเสี+ยงที+ดี    กอปรกบัเงินกองทุนของบริษทั 

                                                   ที+คอ่นขา้งมาก  ทาํใหบ้ริษทัมีความสามารถในการที+จะรับเสี+ยงภยัไวเ้องไดค้อ่นขา้งสูง 
    จุดดอ้ย 
               -   งานของทางบริษทัเป็นงานที+มาจากการตลาดโดยตรง  ไม่มีงานที+ไดรั้บจากความสมัพนัธ์      
                    ของการถือหุน้  ( CAPTIVE  BUSINESS ) 

                                              ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของบริษทั 
                                     เนื+องจากงานประกนัภยัที+เป็นงานดา้นอุตสาหกรรมใหญ่ๆ นั.น  ส่วนใหญจ่ะเป็นการประกนัภยั 
                                               กบับริษทัประกนัภยัที+มีความสมัพนัธ์กนัในรูปของการลงทุน        ดงันั.นจากโครงสร้างของบริษทั   
                                               ทางบริษทัมีเป้าหมายในการที+จะทาํการตลาดในกลุ่มลูกคา้รายยอ่ย    หรือขนาดกลางซึ+งจะมีความ 

อิสระในการเลือกบริษทัประกนัภยัคอ่นขา้งสูง         ทาํใหจุ้ดเด่นในการใหบ้ริการและการพฒันา    
                                               ผลิตภณัฑที์+เหมาะกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค สามารถมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจไดสู้ง                                 
        (ข)    ภาวะการแขง่ขนั 
                                               ตลาดรวมเบี.ยประกนัวนิาศภยัปี 2558    มีมูลคา่  209,278  ลา้นบาท    เติบโตจากปี  2557  

ร้อยละ 1.9   ใกลเ้คียงกบัการขยายตวัของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP)  เบี.ยประกนั 
ภยัรถยนต ์ซึ+งคิดเป็นร้อยละ 57.4   ของเบี.ยประกนัภยัรวม เติบโตร้อยละ 2.1  และเบี.ยประกนัภยั
อื+นๆ (ประกนัอคัคีภยั ประกนัภยัอุบติัเหตุ ประกนัภยัสุขภาพ ประกนัทางทะเลและขนส่งประกนั 
ภยัพืชผล) เติบโตร้อยละ 1.5 
ธุรกิจประกนัวนิาศภยัไดรั้บผลกระทบจากราคาสินคา้เกษตรที+ตกตํ+า  เช่น  ขา้ว  ยางพารา ส่งผลตอ่
กาํลงัซื.อของผูบ้ริโภค     นาํไปสู่การแขง่ขนัที+รุนแรงเพื+อใหไ้ดม้าซึ+งส่วนแบ่งตลาด   ทั.งการ
แขง่ขนัลดราคาเบี.ยประกนัภยั หรือการใหค้า่ตอบแทนสูงๆ เพื+อกระตุน้ใหต้วัแทนและนายหนา้
ขายประกนัภยัเพิ+มขึ.น   มีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ   เพื+อตอบโจทย ์ลูกคา้ทั.งระดบัองคก์รและ
ลูกคา้รายยอ่ย   โดยขายผา่นช่องทางการจดัจาํหน่ายที+หลากหลายเพื+อเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้
ไดม้ากที+สุด  เช่น  ตวัแทน  นายหนา้   ธนาคาร (Bancassurance)   สถาบนัการเงิน   ขายผา่น
โทรศพัท ์(Telemarketing)  ร้านสะดวกซื.อและช่องทางออนไลน์ ตลอดจนมีการนาํเทคโนโลยมีา
พฒันาการใหบ้ริการสินไหมผา่นสมาร์ทโฟน    
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            ตารางเบี)ยประกนัภัยรับของการประกนัวนิาศภัยทั)งระบบโดยตรงแยกตามประเภทของการประกนัภัย         
 

    เบี.ยประกนัรับโดยตรง (Direct Premium)      
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ลาํดบั ประเภทการประกนัภยั 
Class of Business 

ปี (Year) 2555 2556 2557 2558 

รายการ (Sub Class) 
1. รถยนต ์(Motor) 1.1 สมคัรใจ (Voluntary) 90,717 103,560 102,515 104,111 
  1.2 บงัคบั (Compulsory) 13,197 14,881 15,388 16,294 
   รวม (Total) 103,915 118,441 117,903 120,405 
2. อคัคีภยั (Fire) 2. อคัคีภยั (Fire) 9,759 11,814 11,058 10,484 
3. เบ็ดเตลด็ (Misc.) 3. เบ็ดเตลด็ (Misc.) 60,612 67,519 70,991 72,970 
4. ทะเล (Marine) 4. ทะเล (Marine) 5,193 5,302 5,293 5,338 
5. รวมทั.งสิ.น (Grand Total)   179,480 203,077 205,247 209,197 
                             

 ( 3 )  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
        (ก)   แหล่งที+มาของเงินทุน 

ธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีรายไดห้ลกัจากเบี.ยประกนัภยั  กรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นผลิตภณัฑข์อง 
บริษทั ซึ+งกระทาํผา่นตวักลางได ้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   ฃโดยพิจารณาอตัราส่วนความเพียงพอของ       
                                              เงินกองทุน   ซึ+งคาํนวณจากเงินกองทุนของบริษทัที+มีอยู ่  หารดว้ยจาํนวนเงินกองทุนที+บริษทั 
                                              ตอ้งดาํรงไว ้ไม่ตํ+ากวา่ร้อยละหนึ+งร้อยสี+สิบ โดย  ณ   วนัที+ 31 ธนัวาคม 2558   บริษทัไดมี้เงิน 

กองทุนตามราคาบญัชีคิดเป็น  1,094,771,983.81 บาท 
                                     (ค)   สภาพคลอ่ง 
                                             การบริหารสภาพคล่องสาํหรับเบี.ยประกนัภยัรับของบริษทัตอ่คา่สินไหมทดแทน  
                                             ไดมี้สดัส่วนที+เหมาะสม   โดยในปี 2558   อตัราส่วนคา่สินไหมและคา่ใชจ่้ายในการจดัการ 
                                             สินไหมทดแทนตอ่รายไดจ้ากการรับประกนัภยั คิดเป็นร้อยละ 59.94  ซึ+งเพิ+มขึ.นจากปี 2557 
                                             คิดเป็นร้อยละ 4.03 
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  4.   ปัจจยัความเสี�ยง 
       ปัจจยัความเสี+ยงของธุรกิจประกนัภยั สามารถแบ่งออกไดด้งันี.   
1. ความเสี�ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

หมายถึง   การกาํหนดนโยบายภาพรวม   ระดบักลุ่มธุรกิจ  (Business Portfolio)   ประเภทของผลิตภณัฑ ์
อุตสาหกรรม เขตภูมิศาสตร์ รวมถึงแผนการดาํเนินงาน ซึ+งเป็นการเพิ+มความเสี+ยงของบริษทั เช่น เนน้การเติบโต
ดา้นปริมาณหรือส่วนแบ่งตลาด มากกวา่มูลคา่ผลกาํไร    เพิ+มยอดขายดว้ยการแขง่ขนัตดัราคาเบี.ยประกนัภยัทั.ง
การรับประกนัภยัที+มีความเสี+ยงสูงและตํ+า การขายผลิตภณัฑที์+มีความเสี+ยงสูงแตก่าํไรนอ้ย เพื+อรักษาลูกคา้ 
พนัธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงปัจจยัเสี+ยงที+มีผลกระทบทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถบรรลุเป้าหมายธุรกิจ 
ที+กาํหนดไว ้
 

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

• บุคลากร (People Risk) เช่น การขาดความรู้ ความชาํนาญ การสั+งสมประสบการณ์  
        ความรับผิดชอบตอ่หนา้ที+ ประมาทเลินเล่อ จาํนวนบุคลากรที+ไม่เพียงพอ ทาํให ้
        ความผิดพลาด (Human Error) การทุจริต (Fraud)  ของพนกังาน รวมถึงการเรียกร้อง 
        คา่สินไหมทดแทนดว้ยเหตอุนัเทจ็จากลูกคา้และคูค่า้ เช่น อูซ่่อมรถ, โรงพยาบาล เป็นตน้ 

• กระบวนการปฏิบติังาน (Process Risk) เช่น ความบกพร่องของระบบงาน กระบวนการปฏิบติังาน
ภายในที+ไม่รัดกมุ การจดัโครงสร้างระบบการควบคุมระหวา่งหน่วยงาน  การแบ่งแยกหนา้ที+ 
ระหวา่งผูพิ้จารณาอนุมติัและผูจ่้าย การระบุวงเงินตามอาํนาจอนุมติั  

• Technology Risk เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพ ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ล่าชา้ หรือถูกโจรกรรม  
โดยบริษทัดาํเนินการลงทุนใน Hardware และ Software ที+ทนัสมยั กาํหนดใหมี้กระบวนการรักษาความ
ปลอดภยั การจาํกดัการเขา้ถึงขอ้มูล เฉพาะผูมี้อาํนาจหรือผูไ้ดรั้บการ 
อนุมติัเท่านั.น  

 
3. ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

หมายถึง ความเสี+ยงที+เกิดจากการที+ไม่สามารถจดัหากระแสเงินสดไดเ้พียงพอที+จะชาํระหนี. สินและภาระผกูพนั 

•   ประเมินสถานะการเงิน ก่อนการแตง่ตั.งเป็นตวัแทนและ Broker 

•   จดัเก็บเบี.ยประกนัภยัรถยนตต์ามหลกัเกณฑ ์Cash Before Cover  

•   สร้างระบบติดตามเก็บเบี.ยที+เกินกาํหนดชาํระจากตวัแทนและ Broker    
 

4. ความเสี�ยงด้านการประกนัภัย (Insurance Risk) 
หมายถึง ความเสี+ยงตอ่ความสูญเสียทางการเงิน จากการรับประกนัภยัและหนี. สิน (Underwriting and Liability Risk) 
ที+เป็นผลจากการคดัเลือกและการใหค้วามเห็นชอบประเภทความเสี+ยงที+จะรับประกนัภยั อตัราส่วนระหวา่งการรับ
ความเสี+ยงภยัไวเ้อง และการโอนความเสี+ยง (Risk Transfer) รวมถึงดูแลกระบวนการจดัการสินไหมของบริษทัให้
รัดกมุ 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.งใน
ประเทศและตา่งประเทศ  

• บริษทัมีระบบจ่ายคา่สินไหมทดแทนที+ถูกตอ้งตามความคุม้ครองและรวดเร็ว บริหารใหมี้อตัราคา่
สินไหมทดแทน (Loss Ratio) ของประกนัภยัแตล่ะประเภทใหอ้ยูใ่นอตัราตํ+า 

 
5. ความเสี�ยงด้านตลาด (Market Risk) 

หมายถึง ความผนัผวนหรือการขึ.นลงของผลตอบแทนสินทรัพยที์+ลงทุน ซึ+งเป็นผลจากความผนัผวนของ 
อตัราดอกเบี.ย ราคาตราสารทุน กระแสเงินทุน (Fund Flow) จากตา่งประเทศ เป็นตน้  

• มุ่งสร้างผลตอบแทนการลงทุนที+มั+นคงในระยะยาว ใหสู้งกวา่อตัราเงินเฟ้อ 

• การจดัสดัส่วนการลงทุน (Asset Allocation) นโยบายการลงทุนของบริษทัเป็นการลงทุนแบบบ
ผสมผสานเพื+อกระจายความเสี+ยง   จะใหน้ํ. าหนกักบัการลงทุนตามเกณฑข์องสาํนกังาน คปภ.  
ที+เนน้การลงทุนอยา่งระมดัระวงัและปลอดภยั บริษทัวางกรอบการแบ่งเงินลงทุนไปยงัสินทรัพย ์(Asset 
Class) ประเภทตา่งๆ  พิจารณาภาวะที+นกัลงทุนกลา้รับความเสี+ยง (Risk on)  และ กลวั 
ความเสี+ยง (Risk off)  ประกอบการตดัสินใจ  โดยเลือกกระจายการลงทุนในสินทรัพยที์+มีความเสี+ยงตํ+า 
คือ พนัธบตัรรัฐบาล ตราสารหนี.  ตราสารทุน ของบริษทัที+มีความมั+นคงสูง สร้างรายไดแ้ละกาํไร
คอ่นขา้งสมํ+าเสมอ ไม่ผนัผวนมากนกั มีสภาพคล่องและจ่ายเงินปันผลสูง ซึ+งจะช่วยสร้างผลตอบแทน
ในระดบัสูง  

• วธีิการบริหารจดัการเงินลงทุน ปรับแผนการลงทุนเพื+อใหส้อดคลอ้งและทนัตอ่สถานการณ์ตลาดทุนทั+ว
โลกที+มีความเชื+อมโยงกนัมากขึ.น  แนวโนม้เงินเฟ้อและดอกเบี.ยอยูใ่นช่วงขาขึ.น   ใชโ้อกาส 
ที+ตลาดผนัผวนเพิ+มผลตอบแทนที+ดีกวา่ตลาด ทาํการบริหารเชิงรุก (Active Management) มากขึ.น ทาํ
การปรับสดัส่วนการลงทุนระยะสั.น  (Tactical Asset Allocation)   ที+เนน้การปรับพอร์ตการลงทุน  
โดยปรับนํ. าหนกัลงทุนระหวา่งสินทรัพย ์และการเลือกตราสารที+ลงทุน (Security Selection) ภายใน
สินทรัพยที์+ไปลงทุน เพื+อรองรับแนวโนม้เศรษฐกิจการเงินที+เปลี+ยนแปลงในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือ
เมื+อมีเหตุการณ์สาํคญัๆ  (Event Risk)  และการปรับสดัส่วนระยะกลาง  (Dynamic Asset Allocation) 
เพื+อสะทอ้นมุมมอง 1-3 ปี โดยปรับพอร์ตใหส้อดรับกบัวฎัจกัรเศรษฐกิจที+เปลี+ยนแปลงไป เช่นในช่วง
เศรษฐกิจฟื. นตวัและเงินเฟ้อไม่เป็นปัญหา จะเพิ+มนํ. าหนกัลงทุนในหุน้ 

                      
6. ความเสี�ยงด้านเครดติ (Credit Risk) 

หมายถึง ความเสี+ยงที+เกิดจากคูส่ญัญา (Counter Party) โดยเฉพาะฐานะการเงินที+ดอ้ยลงของคูส่ญัญา การผิดนดัชาํระ
หนี.  (Default Risk)  เช่น  ผูรั้บประกนัภยัตอ่ (Reinsurer),  นายหนา้,  ลูกหนี. ,  ผูค้ ํ.าประกนั,  ลูกคา้ทาํใหไ้ม่ 
สามารถปฏิบติัตามภาระที+ตกลงไวก้บับริษทั อาจส่งผลกระทบตอ่รายได ้ผลประกอบการของบริษทัไดก้าํหนด 
การจดัอนัดบัความน่าเชื+อถือในการคดัเลือกผูรั้บประกนัภยัตอ่และการลงทุน    ตามเกณฑที์+สาํนกังาน คปภ.  
กาํหนด  บริษทัมีระบบตรวจสอบและติดตามการชาํระหนี. คูส่ญัญาตา่งๆอยา่งสมํ+าเสมอ 

 



-17- 

 

5. โครงสร้างการถอืหุ้นการจดัการ 
ผูถื้อหุน้ 

กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ ่10 อนัดบั  ขอ้มูล ณ วนัที+ 22 มิถุนายน 2558 

ผู้ถือหุ้น จาํนวนผู้ถือหุ้น สัดส่วน (%) 

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 9,450,000 3.12 
9.    นายจีรพนัธ์  อศัวะธนกลุ 8,781,128 2.9 
10.  นายจีรพฒัน์  อศัวะธนกลุ 5,954,400 1.97 

  

          นโยบายการจ่ายปันผล 
          บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ 40% ของกาํไรหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

        โครงสร้างการจดัการ 
        รายชื+อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 
         1.   นายชลอ  เฟื+ องอารมย ์                   กรรมการอิสระและประธานกรรมการ * 
                       2.    นายมงคล   เปาอินทร์    กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ * 

        3.   ดร.พิศิษฐ  เศรษฐวงศ ์                                             กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ * 
        4.   นางพิไล   เปี+ ยมพงศส์านต ์                   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ * 

                       5.   นางปราณี  ภาษีผล                                     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ * 
         6.   ดร.พิเศศ   บูรณะสมบติั    กรรมการ 

        7.   นายจีรพนัธ์  อศัวะธนกลุ    กรรมการผูอ้าํนวยการ 
        8.   นายถวลัย ์ วริานนท ์                                  กรรมการที+ปรึกษากรรมการผูอ้าํนวยการ 

         9.   นางสุเทพี  อศัวะธนกลุ    กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
       10.   นางสุณีย ์ ธีราวทิยางกรู          กรรมการและเลขานุการบริษทั 
               * บริษทักาํหนดคาํนิยามกรรมการอิสระไวเ้ท่ากบัขอ้กาํหนดขั.นตํ+าของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั หลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุน้ที+มีสิทธิออก
เสียงทั.งหมดของบริษทั   ไม่เป็นกรรมการบริหาร ลูกจา้ง พนกังาน ที+ปรึกษา    ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือคูส่มรสของ
ผูบ้ริหาร ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ มีความเป็นอิสระในการทาํหนา้ที+ 
บริษทัไดก้าํหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้ตอ่เลขานุการบริษทัเกี+ยวกบัการซื.อขายหุน้ 
อยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนทาํการซื.อขาย 
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บริษทัไม่มีกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอก 
ที+บริษทัใชบ้ริการอยูใ่นช่วง 2 ปีที+ผา่นมา 
                       

       อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 
 

       ขอ้ที+  1   ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่  7  คน  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ+งหนึ+งของ             
                     จาํนวนกรรมการทั.งหมดตอ้งมีถิ+นที+อยูใ่นราชอาณาจกัร 
       ขอ้ที+  2   ใหที้+ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั.งกรรมการ   ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัตอ่ไปนี.    

(1) ผูถื้อหุน้คนหนี+งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ+งหุน้ตอ่เสียงหนึ+ง 
                                     (2)   ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที+มีอยูท่ ั.งหมดตาม (1)     เลือกตั.งบุคคลคนเดียว 
                                             หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
                                     (3)   บุคคลซึ+งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั.งเป็นกรรมการ 
                                             เท่าจาํนวนกรรมการที+จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั.งในครั. งนั.น    ในกรณีที+บุคคลซึ+งไดรั้บ       
                                             การเลือกตั.งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที+จะพึงมีหรือ  
                                             จะพึงเลือกตั.งในครั. งนั.น  ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี.ขาด 
                       ขอ้ที+  3  ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั. ง  ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง  1  ใน  3  เป็นอตัราส่วน  
                                     ถา้จาํนวนกรรมการที+จะแบ่งออกใหต้รงเป็น  3   ส่วนไม่ได ้  ก็ใหอ้อกจาํนวนที+ใกลเ้คียงที+สุด 
                                     กบั 1 ใน 3   กรรมการที+จะตอ้งออกจากตาํแหน่ง ในปีแรก  และปีที+  2   ภายหลงัจดทะเบียน                
                                     บริษทันั.น  ใหจ้บัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ตอ่ไปใหก้รรมการที+อยูใ่นตาํแหน่ง 
                                     นานที+สุดนั.น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

       ขอ้ที+  4   นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมื+อ 
                                     (1)  ตาย 
                                     (2)  ลาออก 
                                     (3)  ขาดคุณสมบติั หรือลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
                                     (4)  ที+ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
                                     (5)  ศาลมีคาํสั+งใหอ้อก 
                       ขอ้ที+  5  กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ื+นใบลาออกตอ่บริษทั การลาออกมีผลนบัแตว่นัที+ 

                     ใบลาออกไปถึงบริษทั 
 

                       ขอ้ที+  6  ในกรณีที+ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุผลอื+น  นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะ 
                     กรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ+ง  ซึ+งมีคุณสมบติัตามที+กฎหมายกาํหนด เขา้เป็นกรรมการ     
                     แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป     เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่  
                     2 เดือน บุคคลซึ+งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระ           
                     ที+ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที+ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ+ง ตอ้งประกอบดว้ย                
                     คะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการที+ยงัเหลืออยู ่
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                      ขอ้ที+  7   ที+ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้   
                     ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ+งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้ 
                     นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึ+งหนึ+งของจาํนวนหุน้ที+ถือโดยผูถื้อหุน้ที+มาประชุม  และมีสิทธิออกเสียง                         

                      ขอ้ที+  8   กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้
 
                      ขอ้ที+  9   ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ+งเป็นประธานกรรมการ     ในกรณีที+คณะกรรมการ  
                                     พิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ+ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้   
                                     รองประธานกรรมการมีหนา้ที+ตามขอ้บงัคบัในกิจการซึ+งประธานกรรมการมอบหมาย 
                      ขอ้ที+ 10   ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ+งหนึ+งของจาํนวน 

                      กรรมการทั.งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยูใ่นที+ประชุม  
                      หรือไมส่ามารถปฏิบติัหนา้ที+ได ้  ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็น   
                      ประธาน  ถา้ไมมี่รองประธานกรรมการหรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบติัหนา้ที+ได ้ ใหก้รรมการ 
                      ซึ+งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ+งเป็นประธานในที+ประชุม การวนิิจฉยัชี.ขาดของที+ประชุม     
                      ใหถื้อเสียงขา้งมาก   กรรมการคนหนึ+งมีเสียงหนึ+งในการลงคะแนน  เวน้แตก่รรมการซึ+งมี 
                      ส่วนไดเ้สียในเรื+องใด  ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื+องนั.น  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั 

                                      ใหป้ระธานในที+ประชุมออกเสียงเพิ+มขึ.นอีกเสียงหนึ+งเป็นเสียงชี.ขาด 
                      ขอ้ที+ 11   ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ  หรือกรรมการผูซึ้+ งไดรั้บมอบหมาย 

                      ส่งหนงัสือนดัประชุม ไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม  เวน้แตใ่นกรณีจาํเป็น   
                      รีบด่วนเพื+อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอื+นและกาํหนด 
                      วนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั.นก็ได ้          

                      ขอ้ที+ 12   กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ที+ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย   วตัถุประสงค ์  และขอ้บงัคบัของบริษทั            
                                     ตลอดจนมติที+ประชุมผูถื้อหุน้ 
                      ขอ้ที+ 13   หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการ  เขา้เป็นหุน้ส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุน้ในนิติบุคคลอื+น ที+มี 

                      สภาพอยา่งเดียวกนั    และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษทั     เวน้แตจ่ะแจง้ใหที้+ประชุม 
                      ผูถื้อหุน้ทราบก่อนที+จะมีมติแตง่ตั.ง 

                      ขอ้ที+ 14   กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้    หากมีส่วนไดเ้สียในสญัญาที+บริษทัทาํขึ.น 
                      หรือถือหุน้ หรือหุน้กูเ้พิ+มขึ.นหรือลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ 

                      ขอ้ที+ 15   ใหค้ณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนตอ่ครั. ง 
                      -  กรรมการสองท่านลงลายมือชื+อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทัจึงมีผลผกูพนับริษทั 
                      -  คณะกรรมการอาจกาํหนดชื+อกรรมการ ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

                      รายชื+อคณะกรรมการตรวจสอบ 
                      1.   นายชลอ  เฟื+ องอารมย ์                                      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                      2.   นางพิไล  เปี+ ยมพงศส์านต ์                                กรรมการตรวจสอบ 
                      3.   นายพิศิษฐ  เศรษฐวงศ ์                                     กรรมการตรวจสอบ 
                      4.   นางสาวสิรินทร์   นนัทวรเศรษฐ                       เลขานุการ       
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                       อาํนาจ หนา้ที+ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
                       คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที+ตามที+ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัดงัตอ่ไปนี.  
    1)   สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและพอเพียง 
    2)   สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภายใน  (Internal Control)   และระบบการตรวจสอบภายใน           
                              (Internal Audit)  ใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ   และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน 
                              ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตั.งโยกยา้ย เลิกจา้งผูอ้าํนวยการฝ่าย   
                              ตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบ้ริษทัปฎิบติัหนา้ที+ตามกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
        ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที+เกี+ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

  4)    พิจารณาคดัเลือกเสนอแตง่ตั.งบุคคลซึ+งมีความเป็นอิสระเพื+อทาํหนา้ที+เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั   
                             และเสนอคา่ตอบแทนของบุคคลดงักล่าว   รวมทั.งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มี     
                             ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั. ง 

5)   พิจารณารายการที+เกี+ยวโยงกนัหรือรายการที+อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไป  
        ตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์   ทั.งนี. เพื+อใหม้ั+นใจวา่รายการดงักล่าว      
        สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดตอ่บริษทั 
6) จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 
        ของบริษทั ซึ+งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ย 
        ขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี.  

           (ก)  ความเห็นเกี+ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น  เป็นที+เชื+อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
           (ข)  ความเห็นเกี+ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
           (ค)  ความเห็นเกี+ยวกบัการปฎิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
                                     ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที+เกี+ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
           (ง)   ความเห็นเกี+ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
                              (จ)  ความเห็นเกี+ยวกบัรายการที+อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
                              (ฉ)  จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ 
                                     ตรวจสอบแตล่ะท่าน 
                              (ช)  ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที+คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฎิบติั 
                                     หนา้ที+ตามกฎบตัร (charter) 
           (ซ)  รายการอื+นที+เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั+วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที+และ     
                                     ความรับผิดชอบที+ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7) คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษทัฯ ตามหนา้ที+และความรับผิดชอบ 
ที+ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  ในขณะที+ความรับผดิชอบในกิจกรรมทุกประการของ 
บริษทัฯ ตอ่บุคคลภายนอก  ยงัเป็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั.งหมด 

 

คณะกรรมการจดัตั.งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ.นเป็นหน่วยงานหนึ+งภายในบริษทั โดยมีผูอ้าํนวยการฝ่าย
ตรวจสอบ  (คุณสิรินทร์  นนัทวรเศรษฐ) เป็นผูรั้บผิดชอบ 
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี+ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุมและเลขานุการของบริษทั 

ชื�อสกลุ / ตาํแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน 

บริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง 

ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

    

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 

บริษัท / ประเภทธุรกจิ  

นายชลอ เฟื+ อง
อารมย ์ 78 1. ปริญญาตรีรัฐศาสตร์           - -   

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จาํกดั 

        ม.ฟิลลิปส์ สหรัฐอเมริกา     2551-2555 ประธานกรรมการ บมจ.โปรเฟสชั+นแนล เวสต ์ 

 กรรมการอิสระ   2. ปริญญาโทรัฐศาสตร์         เทคโนโลยี (1999) 

5 เมษายน 2555   
    ม.เซาเทอร์น อิลินอยส์ 
สหรัฐอเมริกา       

กรรมการติดตาม
ประเมินผล 

สาํนกังานคณะกรรมการกิจการ
กระจาย 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ   

3. ปริญญาโทสงัคมศาสตร์ 
(บริหาร)         เสียงกิจการโทรทศันแ์ละกิจการ 

5 เมษายน 2555 - 
2558       ม.เบอร์มิงแฮม องักฤษ         โทรคมนาคมแห่งชาติ 

ประธานกรรมการ   
4. หลกัสูตรการป้องกนั
ราชอาณาจกัร        กรรมการ มูลนิธิสถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงั 

    (ปริญญาบตัร วปอ.)           

    
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที+ 
27           

8 เมษายน 2558   5. การอบรมหลกัสูตร DCP รุ่น 18          แห่งประเทศไทย 

    และหลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการ     2555-2557 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรีประกนัชีวิต 

    
ของสมาคมส่งเสริมกรรมการ
บริษทัไทย     2555-2557 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

          
2558- 

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

     การอบรม ในปี 2558     การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั) 

     ไมมี่     การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดั (ปัจจุบนั) 
 
 

    
กิจกรรมพิเศษที+สาํคญั (ปัจจุบนั) 

นายมงคล เปา
อินทร์ 86 1.นิติศาสตร์บณัฑิต  604,000 หุน้ - 2542-2557 กรรมการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 0.21%   2544-2555 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

กรรมการอิสระ   2. เนติบณัฑิตไทย     2555-2557 รองประธานกรรมการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

2 มิถุนายน 2542   
สาํนกัอบรมกฎหมายแห่งเนติ
บณัฑิตยสภา     2547-2552 ประธานกรรมการ บมจ.ปริญสิริ(2000) 

กรรมการ
ตรวจสอบ         2553-2557 กรรมการ บมจ.แกรนดค์าแนลแลนด ์
23 กุมภาพนัธ์ 
2552 - 2555    การอบรม ในปี 2558     2544-2557 กรรมการบริหาร บจ.เจริญกฤษเอน็เตอร์ไพรส์ 

รองประธานกรรมการ    ไมมี่     2544-2558 กรรมการบริหาร บจ. เบล็ ดีเวลลอปเมนท ์
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ชื�อสกลุ / ตาํแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน 

บริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง 

ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

    

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 

บริษัท / ประเภทธุรกจิ  

5 เมษายน 2555         การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั) 

          การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดั (ปัจจุบนั) 

          กรรมการบริหาร - บจ.เบล็ ดีเวลลอปเมนท ์

          กิจกรรมพิเศษที+สาํคญั (ปัจจุบนั)  
นางพิไล เปี+ ยมพงศ์
สานต ์ 79 

1. ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี  - - - 2539-2557 ที+ปรึกษา บจก. เมโทรแมชีนเนอรี+  

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     2542-2558 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

กรรมการอิสระ   
2. ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต CPA 
Thailand     2542-2558 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฝาจีบ 

2 มิถุนายน 2542   (CPA. NO 2336)        2547-2556 กรรมการตรวจสอบ บมจ.เมโทรสตาร์พร็อพเพอร์ตี.  
กรรมการ
ตรวจสอบ   

3. Certified Internal Audit 
กิตติมศกัดิ�   -     2542-2558 ประธานบริษทั บจก.ออดิต แอนด ์ 

23 กุมภาพนัธ์ 
2552   

Institute of Internal Auditors 
(CIA. NO 30861)         แมเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์

    
4. ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DCP - 
IOD     การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั) 

        
 

-กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ ฝาจีบ 

     การอบรม ในปี 2558   
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดั (ปัจจุบนั) 

     ไมมี่   
 

-ประธานบริษทั-บจก.ออคิด แอนด ์แมเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์

        
 

กิจกรรมพิเศษที+สาํคญั (ปัจจุบนั)  
ดร.พิศิษฐ  เศรษฐ
วงศ ์ 72 

1. ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์
บณัฑิต  - - 2548-2558 กรรมการอิสระ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     2555-2557 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

กรรมการอิสระ   
2. ปริญญาโท และปริญญาเอก 
เศรษฐศาสตร์     

2558 - 
ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

28 ตุลาคม 2548       ม.มิชิแกนเสตท สหรัฐอเมริกา       ตรวจสอบ   
กรรมการ
ตรวจสอบ   

3. ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DAP 
จาก IOD           

5 เมษายน 2555         การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั) 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ    การอบรม ในปี 2558     - 

8 เมษายน 2558    ไมมี่     การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดั (ปัจจุบนั) 

          กิจกรรมพิเศษที+สาํคญั (ปัจจุบนั)  

          - 
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ชื�อสกลุ / ตาํแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน 

บริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง 

ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

    

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 

บริษัท / ประเภทธุรกจิ  

นางปราณี ภาษีผล 65 1. บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) - - 
2558-

ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์       กรรมการตรวจสอบ บมจ.ดุสิตธานี 

กรรมการอิสระ   2. บญัชีมหาบณัฑิต        กรรมการตรวจสอบ 
บจ. เอส.ซี.ไอ.อเีลคตริค แมน็นิว

แฟ็คเชอเรอ 

8 เมษายน 2558   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์       

คณะกรรมการ
พิจารณาการประกอบ
ธุรกิจของคนตา่งดา้ว 
กระทรวงพาณิชย ์   

กรรมการ
ตรวจสอบ   

3. ปริญญาบตัรหลกัสูตรการ
ป้องกนัราชอาณาจกัร       กรรมการตรวจสอบ ศูนยศิ์ลปาชีพเพื+อการส่งออก 

8 เมษายน 2558   
ภาครัฐร่วมเอกชนประจาํปี
การศึกษา 2546 - 2547       กรรมการ กองทุนประกนัชีวิต 

    
4. ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน 
รุ่นที+ 9        ประธาน คณะกรรมการกาํหนดจรรยาบรรณ     

    
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ
สาํนกังานกฤษฎีกา         

 สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

    
5. หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้น
การคา้       

กรรมการทดสอบการ
ปฏิบติังานของผูส้อบ
บญัชี    

    และการพาณิชยรุ่์นที+ 2  -          
 สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม

ราชูปถมัภ ์

        
    

สถาบนัวิทยาการการคา้ 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย       กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

สาขาการเงินและการ
บญัชี  สาํนกังาน ก.พ. 

  

    
6. ประกาศนียบตัรนกับริหาร
ระดบัสูง          

    
 หลกัสูตรที+ 1รุ่นที+ 30 -  สาํนกังาน 
ก.พ.     การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั) 

    
7. ประกาศนียบตัร Chang 
Management     กรรมการตรวจสอบ - บมจ.ดุสิตธานี 

    
 จาก Ripa International ประเทศ
องักฤษ     การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดั (ปัจจุบนั) 

    
8. ประกาศนียบตัร Distance 
Learning Course      กรรมการตรวจสอบ - บจ. เอส.ซี.ไอ.อีเลคตริค แมน็นิวแฟ็คเชอเรอ 

    
for Insurance Supervisors (Module 
2) World Bank     กิจกรรมพิเศษที+สาํคญั (ปัจจุบนั)  

    9. ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต      
คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนตา่งดา้ว กระทรวงพาณิชย ์
  

    
10. การอบรมหลกัสูตร DCP รุ่น 
10  - IOD     กรรมการตรวจสอบศูนยศิ์ลปาชีพเพื+อการส่งออก 
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ชื�อสกลุ / ตาํแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน 

บริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง 

ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

    

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 

บริษัท / ประเภทธุรกจิ  

    
11. Advance Audit Committee 
Programs     กรรมการกองทุนประกนัชีวิต , กองทุนประกนัชีวิต 

          ที+ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมและควบคุมคุณภาพงานผูส้อบบญัชี /  

     การอบรม ในปี 2558     คณะกรรมการบริหารการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี /  

    - DCPU รุ่น 3  - IOD     คณะกรรมการทดสอบการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี  สภาวิชาชีพนกับญัชีฯ 

    
- Anti -Corruption for Executive 
Program     กรรมการผูท้รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบญัชี-สาํนกังาน ก.พ.     

    
- Role of Compensation 
Committee รุ่น 20       

 
  

    - CG Forum 2/2015  - SET       
 

  

    
- Risk Management Program for 
Corporate       

 
  

    Leaders class 1/2015       
 

  
นายจีรพนัธ ์อศัวะ
ธนกุล 57 1. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 

 8,781,128 
หุน้  

1. สามีนางสุเทพี 
อศัวะ- 

2529-
ปัจจุบนั กรรมการผูอ้าํนวยการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

        มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2.89% 
    ธนกุล (กก.รอง
กก.ผอ.) 

2535-
ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ไทยรับประกนัภยัตอ่ 

กรรมการ   
2. ปริญญาโทการบญัชี University 
Of   

2. นอ้งชายนางจี
ราภรณ์ 

2557 - 
ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ไทยรีประกนัชีวิต 

12 พฤษภาคม 
2529       Texas At Austin (U.S.A)   

    บูรณะสมบติั  
ภรรยา   

2543-
ปัจจุบนั กรรมการ บจ.กลางคุม้ครองผูป้ระสบ 

    
3. หลกัสูตรการป้องกนั
ราชอาณาจกัร    

    นายพิเศศ 
บูรณะสมบติั     ภยัจากรถ 

    (ปริญญาบตัร วปอ.)     
2553- 
ปัจจุบนั กรมการ 

บจ. ที.ไอ.ไอ. (สถาบนัประกนัภยั
ไทย) 

    
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที+ 
56     2552-2556 นายกสมาคม สมาคมประกนัวินาศภยั 

    
4. ประกาศนียบตัรหลกัสูตร
วิทยาการ       (กรรมการ)  2556 - ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมประกนัวินาศภยั 

    ประกนัภยัระดบัสูง รุ่นที+ 1 -   
3. นอ้งเขย นาง
สุณีย ์  2556-ปัจจุบนั กรรมการ สภาธุรกิจประกนัภยัไทย 

    
สถาบนัวิทยาการประกนัภยั
ระดบัสูง   

ธีราวิทยางกรู 
(กรรมการ) 

2556-
ปัจจุบนั กรรมการ เหรัญญิก หอการคา้ไทย และ สภาหอการคา้ 

    
5.ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DAP 
จาก IOD         แห่งประเทศไทย 

          -กรรมการ บมจ.ไทยรับประกนัภยัตอ่   

    การอบรม ในปี 2558     -กรรมการ บมจ.ไทยรี ประกนัชีวิต   

    
หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้น
การคา้และ     การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดั (ปัจจุบนั) 
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ชื�อสกลุ / ตาํแหน่ง  อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน 

บริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง 

ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

    

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 

บริษัท / ประเภทธุรกจิ  

    การพาณิชย ์รุ่นที+ 8 โดย     -กรรมการ บจก.กลางคุม้คาองผูป้ระสบภยัจากรถ 

    มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย     - กรรมการ บจ. ที.ไอ.ไอ. (สถาบนัประกนัภยัไทย) 

          กิจกรรมพิเศษที+สาํคญั (ปัจจุบนั)    

          -กรรมการ สภาธุรกิจประกนัภยัไทย 

          -กรรมการเหรัญญิก หอการคา้ไทยและ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

นายถวลัย ์วิรานนท ์ 67 
1. นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 18,000 หุน้ - 

2530-
ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

    
2. ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DAP 
จาก IOD 0.01%   2543-2557 

รองกรรมการ
ผูอ้าํนวยการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

กรรมการ         
2557-
ปัจจุบนั ที+ปรึกษากรรมการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

29 เมษายน 2530    การอบรม ในปี 2558     
 

ผุอ้าํนวยการ   

     ไมมี่     การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั) 

          การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดั (ปัจจุบนั) 

          กิจกรรมพิเศษที+สาํคญั (ปัจจุบนั)  
นางสุเทพี อศัวะธน
กุล 56 1. ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บณัฑิต 

4,725,384 
หุน้ 

1. ภรรยานายจีร
พนัธ์ อศัวะ- 

2529-
ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

         มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 1.56%     ธนกุล (กก.ผอ.) 
2542-
ปัจจุบนั 

รองกรรมการ
ผูอ้าํนวยการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

กรรมการ   2. ปริญญาโทบริหารธุรกิจ   
2. นอ้งสาวนาง
สุณีย ์       

18 มิถุนายน 2529   
    Tarlenton  State University 
(U.S.A)   

    ธีราวิทยางกรู 
(กรรมการ)       

    
3. ประกาศนียบตัรหลกัสูตร
วิทยาการ            

        ประกนัภยัระดบัสูง รุ่นที+ 2 -           

    
    สถาบนัวิทยาการประกนัภยั
ระดบัสูง           

    
4. ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DCP 
จาก IOD           

          การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั) 

     การอบรม ในปี 2558     - 

     ไมมี่     การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดั (ปัจจุบนั) 

          กิจกรรมพิเศษที+สาํคญั (ปัจจุบนั)  
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ชื�อสกลุ / ตาํแหน่ง 
อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นใน 

บริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์ทาง 

ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

นางสุณีย ์ธีรา
วิทยางกรู 64 

1. นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 18,000 หุน้ 

พี+สาวนางสุเทพ ี
อศัวะธนกุล 

2529-
ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

    
2. ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DAP 
จาก IOD 0.01% (กก.รองกก.ผอ.) 

2551-
ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

กรรมการ       
พี+สะใภ ้นายจีร
พนัธอ์ศัวะธนกุล การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั) 

18 มิถุนายน 2529   การอบรม ในปี 2558    (กก.ผอ. ) - 

เลขานุการบริษทั    ไมมี่     การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดั (ปัจจุบนั) 

20 สิงหาคม 2551         - 

          กิจกรรมพิเศษที+สาํคญั (ปัจจุบนั)  

          - 

 
 

 ขอบเขตอาํนาจหนา้ที+ของเลขานุการบริษทั 

       1.  จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี.  

             1.1  ทะเบียนกรรมการ 
               1.2  หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมของคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั 

           1.3  หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

       2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที+รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

    ดาํเนินการอื+นๆ ตามที+คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

   
 เลขานุการบริษทั     
                                 การแตง่ตั.งเลขานุการบริษทัฯ ขึ.นอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการคดัเลือกบุคคล 
                          ที+มีคุณสมบติัเหมาะสมที+จะทาํหนา้ที+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 
 
คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
                                 คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารก่อนที+จะนาํเสนอ 
                           ขออนุมติัจากที+ประชุมผูถื้อหุน้  โดยเกณฑก์าํหนดคา่ตอบแทนจะอยูใ่นระดบัเทียบไดก้บั 
                           ระดบัที+จ่ายอยูใ่นธุรกิจ เหมาะสมกบัภาระหนา้ที+ความรับผิดชอบ  รวมทั.งมีการประเมินผล 
                           การปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปีและนาํผลที+ไดม้าใชร่้วมในการกาํหนดคา่ตอบแทนดว้ย 
                           คา่ตอบแทนที+เป็นตวัเงิน 
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            ก.  คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดรั้บคา่ตอบแทนในรูปของเบี.ยประชุมและเงินบาํเหน็จกรรมการ 
                             ปี 2557 ดงันี.  

       

หน่วย: บาท 

  

ชื+อ ตาํแหน่ง 

จาํนวน
ครั. งที+เขา้
ประชุม 

คา่ตอบแทน 

  
เบี.ย

ประชุม 
คา่

บาํเหน็จ รวม 

1 พลเรือเอกชชัวาลย ์ คงดิศ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ - 80,000 430,000 510,000 

2 นายมงคล เปาอินทร์ กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ 5/6 240,000 320,000 560,000 

3 นายชลอ เฟื+ องอารมย ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 6/6 225,000 530,000 755,000 

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

5 ดร.พิศิษฐ  เศรษฐวงศ ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 5/6 180,000 370,000 550,000 

   
ตรวจสอบ 

    6 ดร.พิเศศ บูรณะสมบติั กรรมการ 2/6   - 210,000 210,000 

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

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

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

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

11 นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5/6 135,000 - 135,000 

                รวม       1,040,000 3,070,000 4,110,000 
                 
 
 
                        ข.  ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตั.งแตร่ะดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ.นไปของบริษทัฯ ทั.งหมด 25 ท่าน ไดรั้บคา่ตอบแทน    
                             ในรูปของเงินเดือนและโบนสัในปี 2558   รวมเป็นเงินทั.งสิ.น  58,618,200 บาท 
 
 
              8.5  บุคลากร 
                           ในปี 2558 บริษทัฯ มีจาํนวนพนกังานทั.งหมด 586 คน  ผลตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนสั คิดเป็นเงิน 
                      257,258,967 บาท  รวมทั.งเงินสมทบกองทุนสาํรองเลี.ยงชีพ คิดเป็นเงิน 11,057,022 บาท 
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การถือครองหุ้นบริษทั ของ กรรมการ และ ผู้บริหารระดบัสูง ปี 2558 

ชื�อ ตาํแหน่ง มกราคม กรกฎาคม ธันวาคม 

นายชลอ เฟื+ องอารมย ์ ประธานกรรมการ - - - 

นายมงคล เปาอินทร์ รองประธานกรรมการ 320,000 640,000 640,000 

ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ - - - 

นางพิไล เปี+ ยมพงศส์านต ์ กรรมการตรวจสอบ - - - 

นางปราณี ภาษีผล กรรมการตรวจสอบ - - - 

ดร.พิเศศ บูรณะสมบติั กรรมการ 9,199,692 18,399,384 18,399,384 

นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ 4,390,564 8,781,128 8,781,128 

นายถวลัย ์วิรานนนท ์ กรรมการที+ปรึกษาผูอ้าํนวยการ 9,000 18,000 18,000 

นางสุเทพี อศัวะธนกลุ กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ 2,362,692 4,725,384 4,725,384 

นางสุณีย ์ธีราวิทยางกรู กรรมการและเลขานุการบริษทั 9,000 18,000 18,000 

นางสาวสิรินทร์ นนัทวรเศรษฐ ที+ปรึกษากรรมการผูอ้าํนวยการ 53,820 107,640 107,640 

นายสุรพงษ ์ธีราวิทยางกรู ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 238,020 476,040 476,040 

นายประพิทย ์ธีระประยติุ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 25,132 50,264 50,264 

นายไกรเลิศ หาญวิวฒันกลุ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ - - - 

นายลเูซียส เฮสลิ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ - - - 

นายพิมล ฉนัทวีรกรู ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการและประสานงาน - - - 

นายสมกฤษณ์ สุระชีวกฤต ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย - - - 

นางสาวอรอนงค ์โนนจุย้ ผูอ้าํนวยการฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ์ และ ขายตรง 251,604 503,208 623,805 
        การกาํกบัดูแลกจิการ           
        การรายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี  
                    1.    สิทธิของผูถื้อหุน้ 
                           คณะกรรมการของบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการ  โดยกาํหนดนโยบาย 

     และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั      ซึ+งใหค้วามสาํคญัตอ่ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  
    รวมทั.งกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารใหด้าํเนินการตามนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ       เพื+อสร้างความเชื+อมั+น 
    ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 

                           บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้   โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ที+กฎหมายกาํหนด    
    ในปี 2558    บริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้วนัที+ 8 เมษายน  2558    มีกรรมการ 6 ท่าน   เขา้ร่วมประชุม   
    โดยทางบริษทัมอบใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย)  จาํกดั    ซึ+งเป็นนายทะเบียนหุน้ของ 
     บริษทัเป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 7 วนั  ประธานในที+ประชุม 
    ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเท่ากนัในการตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทั,  สอบถาม   และแสดง 
     ความคิดเห็น  ซึ+งไดล้งบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 
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                     2.     การปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
                             ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  สาํหรับผูถื้อหุน้ที+ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  บริษทัเสนอให ้

      มอบอาํนาจใหป้ระธานกรรมการ หรือกรรมการอิสระเขา้ประชุมและลงคะแนนเสียงแทน  ส่วนมาตรการ 
      ป้องกนัขอ้มูลภายใน    คณะกรรมการหา้มกรรมการและผูบ้ริหารซื.อขายหุน้บริษทัในช่วง  1 เดือนก่อน 
      งบการเงินเผยแพร่      ในระหวา่งปีที+ผา่นมากรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด    
      ไมป่รากฎวา่มีการซื.อขายหุน้ในช่วงนั.นเลย        รวมทั.งหา้มไม่ใหผู้บ้ริหารหรือหน่วยงานที+ไดรั้บทราบ 
      ขอ้มูลภายใน       เปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที+ไม่มีหนา้ที+เกี+ยวขอ้งตามรายละเอียดที+ได ้
      เปิดเผยไวใ้นหวัขอ้การดูแลเรื+องการใชข้อ้มูลภายใน 

 

                      3.     บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
               บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัตอ่สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั.งภายในและภายนอก  เช่น  พนกังาน,  ผูถื้อหุน้,  
      ลูกคา้, คูแ่ขง่ขนัทางการคา้และสงัคม  เนื+องจากทางบริษทัฯไดเ้ลง็เห็นถึงการสนบัสนุนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
      ซึ+งจะทาํใหบ้ริษทัประสบความสาํเร็จ และเจริญกา้วหนา้ในการดาํเนินธุรกิจ                        
 

         4.  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
        คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษทั    งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ.นตามมาตรฐาน 
การบญัชีที+รับรองทั+วไปในประเทศไทย       โดยใชน้โยบายบญัชีที+เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ+าเสมอ และใชดุ้ลย
พินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที+ดีในการจดัทาํ   รวมทั.งการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
        คณะกรรมการไดจ้ดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน     เพื+อใหม้ั+นใจวา่การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชี 
มีความถูกตอ้งครบถว้น    พร้อมทั.งแตง่ตั.งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ+งประกอบดว้ย     กรรมการที+ไม่เป็น 
ผูบ้ริหารเป็นผูดู้แลรับผิดชอบรายงานทางการเงิน   และระบบควบคุมภายในโดยไดแ้สดงรายงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบไวใ้นรายงานประจาํปี 
          บริษทัไดก้าํหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน โดยคา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบั 

      อุตสาหกรรม   และสูงเพียงพอที+จะรักษากรรมการที+มีคุณสมบติัที+ตอ้งการ    ซึ+งไดผ้า่นการอนุมติัจาก 
      ที+ประชุมผูถื้อหุน้แลว้  ส่วนคา่ตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที+คณะกรรมการบริษทั 
      กาํหนด     ซึ+งเกี+ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและของผูบ้ริหารแตล่ะท่านคา่ตอบแทนที+เป็นตวัเงิน 
     ไดร้ะบุรายละเอียดไวใ้นหนา้ที+ 22 แตไ่ม่ไดเ้ปิดเผยคา่ตอบแทนของกรรมการที+เป็นผูบ้ริหารในส่วนที+ไดรั้บ 
      จากการเป็นกรรมการบริษทัอื+น  เพราะไม่ใช่ขอ้มูลของบริษทั 

          คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงขอ้มูลของบริษทัวา่มีผลตอ่การตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วน 
ไดเ้สียของบริษทั  จึงไดเ้นน้และถือปฏิบติักบัฝ่ายบริหารในการเปิดเผยขอ้มูลที+ครบถว้นและเชื+อถือได ้    

 

   5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
          คณะกรรมการของบริษทัมีจาํนวน 10 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการที+เป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน, กรรมการที+ 
ไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน และกรรมการอิสระ 5 ท่าน   ส่วนประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ,  ไม่มีความ 
สมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการเพื+อเป็นการแบ่งแยกหนา้ที+ในการ 
กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล และการบริหารงานประจาํ ทางบริษทัมีเฉพาะคณะกรรมการบริหารและคณะ 
กรรมการตรวจสอบ    ซึ+งมีการกาํหนดสมาชิกและหนา้ที+ความรับผิดชอบไวใ้นรายละเอียดหนา้  18 ถึง 20 
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           คณะกรรมการมีกาํหนดประชุมทุกสองเดือน        โดยมีการกาํหนดวาระชดัเจนล่วงหนา้และมีวาระ 
พิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ  ฝ่ายเลขานุการบริษทัไดจ้ดัหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบ 
วาระการประชุม   และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้  7 วนั      เพื+อใหค้ณะกรรมการไดศึ้กษาขอ้มูลก่อน 
เขา้ร่วมประชุม   การประชุมจะใชเ้วลาประมาณ  2 ชั+วโมงและไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์ 
อกัษร  พร้อมจดัเก็บรายงานการประชุมที+ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการ 
           ทางบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัตอ่ระบบการควบคุมภายในทั.งในระดบับริหาร และการปฏิบติังานจึงได ้
กาํหนดหนา้ที+ อาํนาจการดาํเนินการของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร       มีการควบคุม 
ดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัใหเ้กิดประโยชน ์  และการแบ่งแยกหนา้ที+ของผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุม 
รวมทั.งประเมินผลออกจากกนั   เพื+อใหเ้กิดการตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน       บริษทัมีฝ่ายตรวจสอบ 
ภายใน    ทาํหนา้ที+ตรวจสอบการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินของบริษทัวา่ไดด้าํเนินการตาม 
แนวทางที+กาํหนดไว ้  รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที+เกี+ยวขอ้งกบับริษทั  
(Compliance Control)    คณะกรรมการไดก้าํหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ 
โดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  และรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื+อให ้
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ที+ตรวจสอบไดอ้ยา่งเตม็ที+ 

 
                 การสรรหาและแตง่ตั.งกรรมการและผูบ้ริหาร 
                       ทางบริษทัไมมี่การผา่นคณะกรรมการสรรหาในการหาสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 
 
                 การดูแลเรื+องการใชข้อ้มูลภายใน 
                             บริษทักาํหนดใหข้อ้มูลทางการบญัชีตอ้งเป็นความลบัในฝ่ายที+รับผดิชอบ  จะไม่สามารถเผยแพร่       
                       กบัฝ่ายบริหารที+ไม่เกี+ยวขอ้งก่อนที+งบการเงินจะถูกเผยแพร่ตอ่สาธารณชน 
 
                 คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
                             บริษทั  สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั   เป็นบริษทัที+มีชื+อเสียงและไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล        
                        ที+ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  และมีส่วนร่วม 
                        ในการใหค้วามคิดเห็นตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)     
                        ในการเริ+มใชก้ารกาํกบัเงินทุนตามระดบัความเสี+ยง  (RBC)   รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชี  
                        ใหก้บับริษทัประกนัวนิาศภยัอีกหลายแห่ง ทั.งยงัไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชี 
                        กบับริษทั / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญห่รือผูที้+เกี+ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว    ในรอบปี 2558  ทางบญัชีมีคา่ 

        ตอบแทนของผูส้อบบญัชีจาํนวนเงินรวม 1,610,000.-บาท ตามรายละเอียดดงันี.  
1. คา่สอบบญัชีประจาํปี  660,000.-บาท 
2. คา่สอบทานบญัชี 3 ไตรมาส  450,000.-บาท 
3. คา่สอบทานรายงาน RBC ไตรมาส 2   150,000.-บาท 
4. คา่ตรวจสอบรายงาน RBC ประจาํปี   350,000.-บาท 
คา่บริการอื+นๆ   ไม่มี       
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      ความรับผดิชอบต่อสังคม 
             ทางบริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาประเด็นความรับผดิชอบตอ่สงัคม ผา่นลกัษณะการประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภยั  
รวมถึงวสิยัทศัน์และพนัธกิจของบริษทั   ซึ+งเป็นส่วนสาํคญัในการกาํหนดผลการดาํเนินธุรกิจในทางเศรษฐกิจ    สงัคม  
สิ+งแวดลอ้ม ตอ่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในระดบัตา่งๆ นอกจากนี.ยงันาํความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ในการประชุมผูถื้อหุน้เขา้มา 
ร่วมพิจารณาอีกดว้ย เพื+อความเหมาะสมตอ่การสร้างนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการตอ่ไป ดงันี.  

วสิยัทศัน ์  เป็นหลกัประกนัที+มั+นคงสาํหรับคนไทยที+ประชาชนใหค้วามไวว้างใจเลือกใชบ้ริการมากที+สุด 
พนัธกิจ  - พฒันาองคก์รใหมี้ฐานะการเงินที+แขง็แกร่งและบริหารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล 

- พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความคุม้คา่ สามารถช่วยลดภาระความเสี+ยงภยั และบรรเทา 
   ความเสียหายของประชาชนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
- พฒันาการบริการใหไ้ดม้าตรฐานที+ดี   ช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้   และคูค่า้ 
   อยา่งเป็นธรรม 

 

สาํ
คญั

ตอ่
ผูม้ี

ส่ว
นไ

ดส้่
วน

เสี
ย 

สาํคญั
มาก 

การพฒันาสงัคมและชุมชน 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 

ความรับผิดชอบตอ่ผูบ้ริโภค )ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ(  
การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
การตอ่ตา้นทุจริต 
การเปิดเผยขอ้มูลและรายงาน 

สาํคญั การใชท้รัพยากร )การจดัการสิ+งแวดลอ้ม(  การดูแลพนกังาน )การปฏิบติัตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม(  
การกาํกบัดูแลกิจการที+ดี 
การบริหารจดัการความเสี+ยง  

สาํคญั สาํคญัมาก 

สาํคญัตอ่ประกนัภยัไทยววิฒัน ์

 
 

การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
       บริษทัตระหนกัถึงขอ้มูลของบริษทัวา่มีผลตอ่การตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั จึงได้
เนน้ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัเกี+ยวขอ้งกบับริษทัที+ครบถว้นและเชื+อถือไดต้อ่สาธารณชน ทั.งขอ้มูลทางการเงิน
และขอ้มูลที+ไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  อยา่งถูกตอ้ง  ครบถว้น  ตามเวลา  ใน
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื+อผูเ้กี+ยวขอ้ง 
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งเท่าเทียม    ทางบริษทัฯ  คาํนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม  ไม่เอารัดเอาเปรียบและมี
ความซื+อสตัยใ์นการดาํเนินธุรกิจประกนั ดว้ยการรักษาผลประโยชน์ร่วมกบัผูที้+เกี+ยวขอ้ง ซึ+งไดรั้บการปฏิบติัอยา่ง
เป็นธรรมขณะประกอบธุรกิจ โดยการปฎิบติัตามกฎหมายและกติกาที+กาํหนดร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด มี
จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับและจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที+ไม่สุจริตในการคา้กบัคูค่า้ ตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี  
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ทั.งนี. ในปี 2558  ที+ผา่นมา บริษทัมีการปรับโครงสร้างการทาํงาน โดยไดต้ั.งหน่วยงาน Compliance ขึ.นโดย
ขึ.นตรงกบัฝ่ายผลประโยชน์  เพื+อเป็น  ศูนยก์ลางในการรวบรวม  ติดตามขอ้มูลเกี+ยวกบักฎระเบียบทั.งภายใน   
และภายนอกที+เกี+ยวขอ้ง  และสื+อสาร ใหค้วามรู้ คาํปรึกษา  เรื+องกฎระเบียบเกี+ยวกบัดา้นการเป็นบริษทัประกนั
วนิาศภยัและบริษทัจดทะเบียน โดยแปลความและ/หรือสรุปเรียบเรียง เพื+อใหบุ้คคลและหน่วยงานตา่งๆ ใน
บริษทั ดาํเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎระเบียบ  ขอ้บงัคบัตา่งๆ   จากหน่วยงานภายนอกที+เกี+ยวขอ้งขา้งตน้  
นอกจากนี.ยงัไดจ้ดัตั.งหน่วยงานตรวจสอบภายใน  เป็นหน่วยงานอิสระซึ+งขึ.นตรงตอ่คณะกรรมการการตรวจสอบ
และคณะกรรมการของบริษทั เพื+อทาํหนา้ที+ในการตรวจสอบทานกิจกรรมการดาํเนินงานตา่ง ภายในบริษทั ให้
คาํปรึกษา เสนอขอ้คิดเห็นและคาํแนะนาํในการแกไ้ขปรับปรุงการดาํเนินงานใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+น 
บริษทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั+น ที+ส่งผลกระทบตอ่ขีดความ 

        สามารถในการแขง่ขนัและการพฒันาอยา่งย ั+งยนืของประเทศ      ทาํใหต้น้ทุนคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินธุรกิจเพิ+มสูงขึ.น  
        ประสิทธิภาพการดาํเนินงานที+ต ํ+าลง   ไม่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผูบ้ริโภค    บริษทัจึงใหค้วามสาํคญักบัการ 
        ตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+นทุกรูปแบบ  โดยมองวา่การทุจริตคอร์รัปชั+นไม่เพียงเป็นการกระทาํที+ผิดกฎหมายเท่านั.น  
        แตย่งัขดัตอ่คุณธรรมและจริยธรรมที+ดีงาม เป็นพฤติกรรมที+ไม่สามารถยอมรับได ้

ดว้ยเห็นถึงความสาํคญัของการตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+น  และร่วมมือกนัเพื+อใหเ้กิดการตอ่ตา้นการทุจริต 
         คอร์รัปชั+นในวงกวา้ง   บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน)   จงึเป็นหนึ�งใน 248  บริษัท ในปี  2556  ที� 
         ประกาศแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทุจริต   ( Collective Action  
         against Corruption) ซึ+งถือเป็นโครงการระดบัชาติที+ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลและสาํนกังานคณะกรรมการ 
         ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ในการนี.    บริษทัไดแ้สดงเจตจาํนงในการร่วมมือกบัภาครัฐ  
         ภาคประชาสงัคมและสื+อมวลชน ในการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที+โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั+น 
         และร่วมเป็นส่วนหนึ+งในการยกระดบัประเทศ 

บริษัทได้วางแผนพฒันานโยบายและการปฏบิัตใินด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั+น รวมถึงจะจดัให้มกีาร
ทบทวนและสอบทานความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการทาํงานเป็นระยะต่อเนื�องทุกปี สร้างความเชื�อมั�นว่า

การดาํเนินงานเป็นไปตามขั)นตอนและมาตรฐานการปฏบิัตงิานที�วางไว้   เพื�อแสดงให้เห็นว่าเป็นบริษัทที�มรีะบบ

ป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั+น อย่างแท้จริง โดยในเบื)องต้นบริษัทได้เริ�มจดัทาํนโยบายและหลกัปฏบิัตใินการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�นเป็นพื)นฐานของมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั+นในองค์กรดงันี) 

 

1. นิยามของการทุจริตคอร์รัปชั�น 
หมายถึง   การใชอ้าํนาจในตาํแหน่งหนา้ที+โดยมิชอบ  การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบหรือนโยบายของบริษทั   
รวมถึงการละเวน้การปฏิบติัหนา้ที+ เพื+อแสวงหาประโยชน์อนัมิควรไดแ้ก่ตนเองและผูอื้+น การใหห้รือการรับ
สินบนในรูปแบบตา่งๆ  (การใหสิ้นบน หมายถึง การเสนอ สญัญา หรือการมอบ รวมทั.งหมายถึงการเรียกร้อง 
หรือรับผลประโยชนที์+เกี+ยวขอ้งกบัเงิน  หรือผลประโยชน์อื+นๆ  ไมว่า่จะโดยตรงหรือโดยออ้ม แก่เจา้หนา้ที+ของ
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รัฐ1 หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของเอกชนหรือผูมี้หนา้ที+ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื+อใหไ้ดม้าซึ+ง
ธุรกิจ หรือเพื+อรักษาหรือแนะนาํธุรกิจใหก้บับริษทั) 

 

2. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น  
บริษทัไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั+น และการใหสิ้นบนทุกรูปแบบ และไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการ
แนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทุจริตแลว้   พร้อมกนันี.บริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัเพื+อตอ่ตา้น
ทุจริตคอร์รัปชั+น ภายในบริษทั  โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะไม่กระทาํหรือสนบัสนุนการทุจริต
คอร์รัปชั+น  ไม่วา่กรณีใดๆ ทั.งทางตรงหรือทางออ้ม   เพื+อประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัว เพื+อน และ คนรู้จกั  
และจะปฏิบติัตามมาตรการตอ่ตา้นทุจริตคอร์รัปชั+นอยา่งเคร่งครัด รวมถึงมีการสื+อสารใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียทั.ง
ภายในและภายนอกบริษทัไดรั้บทราบนโยบายในการตอ่ตา้นคอร์รัปชั+นโดยทั+วกนั และใหมี้การสอบทานการ
ปฏิบติัตามนโยบายตอ่ตา้นทุจริตคอร์รัปชั+น  หากมีการฝ่าฝืนกระทาํการใดๆ   อนัเป็นการสนบัสนุนช่วยเหลือ 
หรือใหค้วามร่วมมือกบัการทุจริตคอร์รัปชั+นจะไดรั้บการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษทั 

 

3. หน้าที� ความรับผดิชอบ  
บุคลากรของบริษทั ตอ้งไม่ดาํเนินการหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอรัปชั+น   การใหห้รือรับสินบนทุก
รูปแบบทั.งทางตรงและทางออ้ม และมีหนา้ที+ปฏิบติัตามนโยบายตอ่ตา้นทุจริตคอร์รัปชั+น คูมื่อปฏิบติัและ
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี จริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงขอ้กาํหนดอื+นๆ ที+เกี+ยวขอ้ง ทั.งนี.บริษทั ประกนัภยัไทย
ววิฒัน์ ไดจ้ดัใหมี้กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   ที+สะทอ้นถึงความมุ่งมั+นตอ่มาตรการตอ่ตา้นทุจริต
คอร์รัปชั+น   กล่าวคือมีนโยบายที+จะไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบตอ่บุคลากรที+ปฏิเสธการทุจริต
คอร์รัปชั+น แมว้า่การกระทาํนั.นจะทาํใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ  ขณะเดียวกนั  บริษทัก็มีกระบวนการ
สื+อสารอยา่งชดัเจนและฝึกอบรมบุคลากรในองคก์รเพื+อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจเกี+ยวกบันโยบายและมาตรการ
การตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+น   ช่องทางการแจง้เบาะแสและการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส รวมถึงบทลงโทษหาก
ละเลยหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบาย แก่บุคลากรทุกฝ่ายและทุกระดบัในองคก์ร นอกจากนี.ยงัสื+อสารนโยบายและ
มาตรการตอ่ตา้นทุจริตคอร์รัปชั+น นี.ไปยงัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียผา่นช่องทางการสื+อสารตา่งๆ อยา่งทั+วถึง โดยได้
กาํหนดหนา้ที+ของบุคลากรของบริษทัไวด้งัตอ่ไปนี.  

1) คณะกรรมการบริษทั ทาํหนา้ที+กาํหนดและอนุมติันโยบายตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+น และ กาํกบัดูแลใหมี้ระบบ
ที+สนบัสนุนการตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+น ที+มีประสิทธิภาพเพื+อใหม้ั+นใจวา่ฝ่ายบริหารตระหนกัถึงความสาํคญั
และไดน้าํไปปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ที+ในการสอบทานการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบายตอ่ตา้นการทุจริต
คอร์รัปชั+น 

3) ฝ่ายบริหาร ทาํหนา้ที+กาํหนดใหมี้ระบบ สนบัสนุนและควบคุมดูแลเพื+อใหม้ั+นใจวา่พนกังานทุกฝ่ายมีการ 
ปฏิบติัตามนโยบายตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+น รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตา่งๆ 
เพื+อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั และ การเปลี+ยนแปลงของธุรกิจ 

                                                           
1 คํานิยาม เจ้าหน้าที�ของรัฐ หมายถึง “เจ้าหน้าที�ของรัฐ” ตามความหมายที�กําหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต และให้
รวมถึงข้าราชการ เจ้าพนกังาน พนกังานรัฐวิสาหกิจ ลกูจ้าง ตวัแทน หรือบคุคลอื�นใดที�เป็นตวัแทนของทกุหน่วยงานราชการ 
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4) ฝ่ายตรวจสอบ ทาํหนา้ที+ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานวา่เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย 
แนวปฏิบติั ระเบียบ และ กฎหมายที+เกี+ยวขอ้ง เพื+อใหม้ั+นใจวา่มีระบบการควบคุมภายในที+เหมาะสม ตอ่ความเสี+ยง
ดา้นการทุจริตคอร์รัปชั+นที+อาจเกิดขึ.นและรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

5) บุคลากรของบริษทั มีหนา้ที+ปฎิบติัตามนโยบายตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+น และจะตอ้งไม่เขา้ไปเกี+ยวขอ้งทั.ง
ทางตรงหรือทางออ้ม 

6) ตวัแทนทางธุรกิจที+บริษทัมีอาํนาจควบคุม ตอ้งยอมรับที+จะปฏิบติัตามนโยบายตอ่ตา้นทุจริตคอร์รัปชั+น ของ
บริษทั 
 
 

4. แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น (Code of Conduct) 
4.1 เพื+อใหก้ารดาํเนินการตามนโยบายเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหบุ้คลากรของบริษทัทุกระดบั ปฏิบติั
ตอ่รูปแบบการทุจริตคอร์รัปชั+น ดงันี.  

1) การใหแ้ละการรับสินบน 
หา้มใหห้รือรับสินบนในรูปแบบใดๆทั.งสิ.น และหา้มมอบหมายใหผู้อื้+นใหห้รือรับสินบนแทนตนเอง เพื+อตอบ
แทนการใหผ้ลประโยชน์ทางธุรกิจ 
2) การใหแ้ละการรับของขวญั การเลี.ยงรับรอง และ ผลประโยชน์อื+นใด 
บริษทัไม่มีนโยบายในการใหห้รือรับทรัพยสิ์นหรือของมีคา่2 จากลูกคา้ คูค่า้ ซพัพลายเออร์ หน่วยงานราชการ
องคก์รของรัฐ หรือบุคคลใดๆ เพื+อเป็นการชกัจูงใหก้ระทาํผิดในวชิาชีพ หรือ เพื+ออาํนวยความสะดวก เพื+อใชเ้ป็น
หลกัประกนัหรือเพื+อเร่งการดาํเนินการบางอยา่งซึ+งเจา้หนา้ที+ของบริษทัหรือคูค่า้ตอ้งทาํเป็นกิจวตัร หรือตอ้ง
ปฏิบติัตามหนา้ที+  
ยกเวน้ของขวญัที+มีมูลคา่ไม่เกิน 3,000 บาท มอบใหต้ามธรรมเนียมและมารยาท เหมาะสมกบัประเพณีและ
วฒันธรรมตามวาระโอกาส โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจากพนกังานที+มีอาํนาจสั+งจ่ายเงิน พร้อมหลกัฐานเป็นเอกสารที+
เกี+ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานดงักล่าวและตอ้งสามารถชี.แจงการกระทาํตา่งๆ ของตนไดท้ั.งตอ่ภายในและภายนอก 
3) การสนบัสนุนทางการเมือง3 

                                                           
2 คาํนิยาม ของมีคา่ คือ สิ+งใดๆ ซึ+ งไดม้อบให้และเป็นประโยชน์แก่ผูรั้บ ซึ+ งให้หมายรวมถึงสิ+งต่างๆ ดงัต่อไปนี.ดว้ย 

- เงินสด หุ้น พนัธบตัร บตัรของขวญั หรือสิ+งเทียบเท่าเงินสดอื+นๆ 
- ของขวญั หรือสินคา้ให้เปล่า (ยกเวน้ของขวญัมูลคา่เล็กนอ้ย มอบให้ตามธรรมเนียมและมารยาท ตามวาระโอกาส) 

- การเสนอจา้งงาน หรือบริการ 
- คา่ใชจ่้ายในการเดินทาง คา่อาหาร หรือการเลี. ยงรับรอง                       - เงินอุดหนุน เบี.ยเลี. ยง ส่วนลด หรือเงินกู ้
- การจดัหาให้แก่ญาติ เพื+อน ผูร่้วมงาน ของบุคคลใดๆ ให้ถือวา่เป็นการให้ผลประโยชน์โดยออ้มกบับุคคลนั.นดว้ย 

3  คํานิยาม การสนบัสนนุทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือในนามบริษัท ไมว่า่จะเป็นด้านการเงิน เช่น การให้ หรือการให้กู้ ยืม เพื�อสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมือง การ
ช่วยเหลือในรูปแบบอื�น เช่น การให้สิ�งของหรือการบริการ การโฆษณาสง่เสริมหรือสนบัสนนุพรรคการเมือง การซื �อบตัรเข้าชมงานที�จดัขึ �นเพื�อระดมทนุ หรือบริจาคให้แก่องค์กรที�
มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัพรรคการเมือง เป็นต้น เว้นแต่เป็นการสนบัสนนุกระบวนการประชาธิปไตยที�กระทําได้ตามที�กฎหมายกําหนด 
3 คํานิยาม การบริจาคเพื�อการกศุล หมายถึง กิจกรรมที�เกี�ยวข้องกบัการใช้จ่ายเงินโดยไมม่ีผลตอบแทนที�มีตวัตน  
การบริจาคเพื�อสาธารณประโยชน์ หมายถึง กิจกรรมที�เกี�ยวข้องกบัการใช้จ่ายเงินเพื�อโครงการ กิจกรรม เพื�อประโยชน์แก่ชมุชน สงัคม โดยบริษัทอาจไมไ่ด้รับผลตอบแทนที�มี
ตวัตน 
3 คํานิยาม เงินสนบัสนนุ หมายถึง การจ่ายเงินสําหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที�ยากต่อการวดัผลและติดตาม เพื�อวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจ ตราสินค้า และชื�อเสียงของบริษัท 
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บริษทัฯ เป็นองคก์รธุรกิจที+เป็นกลางทางการเมือง สนบัสนุนการปฏิบติัตามกฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย บริษทัไม่มีแนวปฏิบติัที+จะใหก้ารช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่วา่ทางตรงหรือ
ทางออ้ม 
4) การบริจาคเพื+อการกศุล สาธารณประโยชน์4 และ เงินสนบัสนุน5 
บริษทัสนบัสนุนการพฒันาชุมชน สงัคม และสิ+งแวดลอ้ม เพื+อการพฒันาคุณภาพชีวติแก่ผูค้นในสงัคม ผา่นการ
ดาํเนินธุรกิจหรือการบริจาค แตต่อ้งเป็นไปเพื+อสาธารณะการกศุลเท่านั.น การบริจาคเงินเพื+อการกศุลและเงิน
สนบัสนุนตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานที+ชดัเจน สอดคลอ้งกบัขั.นตอนการ
อนุมติัและการสอบทานตามระเบียบของบริษทั และจดัใหมี้ขั.นตอนการติดตามอยา่งเหมาะสมเพื+อใหม้ั+นใจวา่การ 
บริจาคเพื+อการกศุลไม่ถูกนาํมาใชเ้พื+อเป็นขอ้อา้งสาํหรับการติดสินบน      หรือไม่ไดป้ฏิบติัเพื+อการทุจริต
คอร์รัปชั+น  
 

4.2 บริษทัตอ้งใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานที+ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั+น โดยบริษทัจะไม่ลงโทษ หรือ 
ใหผ้ลลบตอ่ 
พนกังานที+ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั+น แมว้า่การกระทาํนั.นจะทาํใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 
4.3 กรรมการและผูบ้ริหารทุกระดบัจะตอ้งเป็นแบบอยา่งที+ดีในการปฏิบติัตามนโยบายตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+น 
ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั มีหนา้ที+สื+อสารทาํความเขา้ใจกบัพนกังานเพื+อใหกิ้จกรรมทางธุรกิจที+อยูใ่นความรับผิดชอบ
เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามนโยบายตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+น  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหนา้ที+เผยแพร่ความรู้ และสร้าง
ความเขา้ใจใหพ้นกังานทุกระดบัยดึถือและปฏิบติัตามนโยบายตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+นอยา่งจริงจงั และ เสริมสร้าง
ใหเ้ป็นส่วนหนึ+งของวฒันธรรมองคก์ร 
4.4 นโยบายตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+นนี.ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั.งแต ่การสรรหา การคดัเลือก
บุคลากร การฝึกอบรม การเลื+อนตาํแหน่ง การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน 
4.5 การดาํเนินการตามนโยบายตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+น ใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัที+กาํหนดไวใ้น นโยบายการ
กาํกบัดูแลกิจการที+ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม ระเบียบและคูมื่อการปฏิบติังานของ
บริษทัที+เกี+ยวขอ้ง ตลอดจนแนวปฏิบติัอื+นใดที+บริษทัจะกาํหนดขึ.นตอ่ไป   
4.6 บริษทักาํหนดใหบ้อกกล่าวประชาสมัพนัธ์นโยบายตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+นผา่นสื+อทั.งภายในและภายนอก เช่น 
เวบ็ไซตข์องบริษทั และ รายงานประจาํปี โดยนโยบายดงักล่าวของบริษทัเป็นการปฏิบติัภายใตก้ฎหมายของประเทศ
ไทยในการตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+น 
 
5. นโยบาย “การร้องเรียน” (Whistle Blowing Policy) และการตรวจสอบ 

    บริษทัมุ่งมั+นที+จะสร้างและรักษาวฒันธรรมองคก์ร วา่การทุจริตคอร์รัปชั+น ทุกประเภทเป็นสิ+งที+ยอมรับไม่ได ้
บุคลากรทุกระดบัจะไม่ละเลยและเพิกเฉย เมื+อพบเห็นการกระทาํที+เขา้ขา่ยการทุจริตคอร์รัปชั+น ที+เกี+ยวขอ้งกบับริษทั 
โดยส่งเสริมใหมี้การแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระทาํผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ    หรือพฤติกรรมที+ส่อถึงการ
ทุจริตคอร์รัปชั+น ของบุคลากรในองคก์ร โดยไดน้าํนโยบาย “การร้องเรียน” มาปฏิบติั ดงันี.  

 

                                                           

 
 



-36- 

 

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 
 

โครงสร้างการตรวจสอบ 

 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
• สอบทานใหบ้ริษทัมีการกาํกบัดูแลกิจการที+ดีอยา่งเพียงพอ สอดคลอ้งกบันโยบาย ขอ้กาํหนดและกฎหมายที+

เกี+ยวขอ้ง 
• สอบทานการปฏิบติัหนา้ที+ หากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรือการกระทาํซึ+งอาจมีผลกระทบอยา่งมี

นยัสาํคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั+น คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานตอ่คณะกรรมการบริษทัเพื+อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาที+คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร 
ฝ่ายตรวจสอบ 
• หน่วยงานอิสระ รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ที+ตรวจสอบการปฏิบติังานของทุก

หน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบที+วางไว ้  รวมทั.งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการ
ควบคุมภายในโดยยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี 
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6. บทกาํหนดโทษ 
               การฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามนโยบายตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+น  ถือเป็นการฝ่าฝืนคาํสั+ง และ/หรือ ระเบียบ
ของบริษทั  ซึ+งจะส่งผลใหเ้กิดการลงโทษทางวนิยัตามที+บริษทักาํหนด 

7. การทบทวนนโยบาย  
             นโยบายตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+น  จะมีการทบทวนนโยบายตามความจาํเป็นและเหมาะสมทุก 2 ปี  หรือ
เมื+อมีการเปลี+ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั เพื+อใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 
   การเคารพสิทธิมนุษยชน 
          การเคารพสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณคา่ในความเป็นมนุษยถื์อเป็นพื.นฐานการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
   ซึ+งเป็นหวัใจสาํคญัในการพฒันาธุรกิจและสร้างความยั+งยนืใหก้บัธุรกิจ โดยร่วมส่งเสริมใหเ้กิดความเท่าเทียมกนั 
   ตามสิทธิมนุษยชนกบักลุ่มคนตา่งๆ ในสงัคมอยา่งสมํ+าเสมอ  ในปี 2557 ไดด้าํเนินการจดักิจกรรมตา่งๆ  
    เพื+อส่งเสริมใหเ้กิดการศึกษาที+เท่าเทียมกนัอยา่งทั+วถึง ดว้ยเลง็เห็นวา่การสร้างทรัพยากรมนุษยที์+มีศกัยภาพ 
    ทั.งทางความรู้ ทกัษะ ความสามารถ คุณธรรมเป็นส่วนสาํคญัในการสร้างความมั+นคงและในการพฒันาประเทศชา ติ 
    อยา่งย ั+งยนื  ทางบริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงกลุ่มผูพิ้การทางสายตาที+ยงัคงมีช่องวา่งในการเขา้ถึงการศึกษา ดงันั.นจึงไดจ้ดั    
    กิจกรรมตา่งๆ เพื+อเพิ+มคุณภาพดา้นการศึกษา  
 

โครงการมอบความสุข สู่นอ้ง...บา้นครูนอ้ย  
บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ไดท้าํกิจกรรมร่วมกบัเด็ก ๆ ที+อยูใ่นความดูแลของมูลนิธิ บา้น

ครูนอ้ย 
ซึ+งเด็กเหล่านี. เป็นเด็กที+ดอ้ยโอกาสทางสงัคม และขาดโอกาสทางดา้นการศึกษาสืบเนื+องจากคา่ใชจ่้าายของมูลนิธิ
ที+มีมากทาํใหไ้ม่ทั+วถึง บริษทัฯ เล่งเห็นความสาํคญัในส่วนนี. จึงเขา้เป็นส่วนหนึ+งในการใหค้วามช่วยเหลือดว้ย
การเขา้ร่วมทาํกิจกรรมตา่ง ๆ สร้างเสียงหวัเราะและความสุขใหแ้ก่เด็ก และยงัแจกของเพื+อเป็นของที+ระลึก รวม
ถึงร่วบริจาคเงินจาํนวนหนึ+งเพื+อใหเ้ป้นทุนการศึกษาใหแ้ก่เด็กๆ ที+ยงัขาดในส่วนนี.แก่ บา้นครูนอ้ย ถนนราช
บูรณะ เมื+อวนัที+ 28 กมุภาพนัธ์ 2558  

        การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
                                     พนกังาน คือทรัพยากรที+มีคุณคา่ ซึ+งบริษทัจะตอ้งดูแลและพฒันาขีดความสามารถเพื+อความพร้อมในการ 

ทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัจึงใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาพนกังานทุกระดบัอยา่งตอ่เนื+อง 
เพื+อเพิ+มความรู้ความสามารถ ทกัษะ สร้างทศันคติที+ดี โดยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาความรู้ ทั.งดา้น 
Technical Knowledge และ Soft Skills รวมทั.งการฝึกอบรมภายในและภายนอกบริษทั  นอกจากนี.บริษทัยงัมี
นโยบายในการกาํหนดคา่ตอบแทนที+เป็นธรรมดว้ยการประเมินผลงานปีละ 2 ครั. ง  รวมถึงติดตามความ
เคลื+อนไหวของอตัราเงินเดือนเพื+อจดัสร้างโครงสร้างเงินเดือนอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม   เมื+อพนกังานผา่นการ
ทดลองงานแลว้ไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานประจาํแลว้ จะไดรั้บคา่ตอบแทนและมีสิทธิที+จะไดรั้บสวสัดิการ
ตา่งๆ  ดงันี.  
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                            สวสัดิการเพื+อคุณภาพชีวติที+ดี 

• การรักษาพยาบาล     
                นอกจากการจดัทาํประกนัสงัคมใหแ้ก่พนกังานทุกคน เพื+อรองรับสิทธิการรักษาพยาบาลตาม 
กฎหมายแรงงานแลว้ บริษทัไดจ้ดัใหมี้ทีมงานพยาบาลเพื+อปฐมพยาบาลเบื.องตน้และวนิิจฉยัเพื+อส่งตอ่
โรงพยาบาลในกรณีที+ร้ายแรง   เป็นสวสัดิการใหก้บัพนกังานที+อาคารสาํนกังานใหญ่ซึ+งเป็นสถานที+
ปฏิบติังานของพนกังานส่วนใหญ ่ ทางบริษทัฯ ยงัมีเงินคา่รักษาพยาบาลใหพ้นกังานในกรณีเกิดอบุติัเหตุ  

• กองทุนสาํรองเลี.ยงชีพ  
บริษทัมีนโยบายใหพ้นกังานทุกคนไดอ้อมทรัพยไ์วส้าํหรับใชห้ลงัพน้สภาพการเป็นพนกังานของบริษทั
โดย 
จดัตั.งกองทุนสาํรองเลี.ยงชีพขึ.น สาํหรับพนกังานที+ทาํงานติดตอ่กนัเป็นเวลา 3 ปีขึ.นไปเป็นสมาชิกโดย
สมาชิก 
จ่ายเงินสะสมกองทุนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน  และบริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนใหส้มาชิกใน
อตัราร้อยละ 7.5  ของเงินเดือน โดยทางบริษทัฯไดใ้หบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนเป็นผูจ้ดัการกองทุน 

• สวสัดิการดา้นเงินกู ้ 
                บุคลากรของบริษทัจะไดรั้บสิทธิขอกูเ้งินบริษทัหลงัจากไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานแลว้ไม่นอ้ยกวา่  
                1 ปี โดยตอ้งมีจุดประสงคใ์นการกูเ้งินเพื+อใชใ้นวตัถุประสงคต์า่งๆ  ดงันี.  

1. เพื+อการรักษาพยาบาล ทั.งตนเอง, บิดาและมารดา 
2. เพื+อการศึกษา  
3. เพื+อซื.อที+อยูอ่าศยั  

 
                          การดูแลและพฒันาพนกังาน 

    ทางบริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การอบรมพฒันาความสามารถของบุคลากรในบริษทัอยา่งสมํ+าเสมอ ทั.งในดา้น
ความรู้ดา้นการประกนัภยั และทกัษะดา้นอื+นที+จาํเป็นในการปฏิบติังานดา้นการรับประกนัภยัและการ
บริการ ปัจจุบนั บริษทัไดพ้ฒันาแผนยทุธศาสตร์พฒันาบุคลากร ในระยะยาว เพื+อเป็นการวางรากฐานใน
การพฒันาไดอ้ยา่งเหมาะสมและตอ่เนื+อง ใหพ้นกังานทุกคนมีเป้าหมายและความเขา้ใจร่วมกนั รวมถึง
กาํหนดเป้าหมายกาดาํเนินงานของพนกังานแตล่ะคนใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริษทั อนันาํไปสู่
การเติบโตอยา่งย ั+งยนืของบริษทั  ในปี 2558 บริษทัไดจ้ดัใหมี้การคดัเลือก แตง่ตั.ง Brand ambassador ขึ.น 
เพื+อเป็นการฝึกฝนความเป็นผูน้าํของพนกังาน  โดยหนา้ที+หลกัคือเป็นตวัแทนขององคก์รในการจดั
กิจกรรมและประชาสมัพนัธ์ขา่วสารตา่ง ๆใหแ้ก่ทุกฝ่ายในองคก์ไดรั้บรู้ขา่วสารอยา่งพร้อมเพียง 
โครงการนี.ยงัส่งเสริมใหแ้ก่พนกังานไดก้ลา้งแสดงออก แสดงความเป็นผูน้าํ เพื+อเป็นการพฒันาตวัเองใน
ดา้นอื+น ๆ ตอ่ไป อีกดว้ย โดยในโครงการจะมีการเปลี+ยนแปลง Brand ambassador ไปในทุกๆ ปี เพื+อให้
พนกังานไดมี้ส่วนร่วมกบัโครงการอยา่งหลายกหลายมากขึ.น ในดา้นการจดัผึกอบรมพนกังาน เบื.องตน้ 
บริษทัจดัอบรมเพื+อใหค้วามรู้แก่พนกังานใหม่ ในทุกปี ในหลกัสูตร “องคก์รและผลิตภณัฑ”์ เพื+อเป็นการ
ปฐมนิเทศและทาํความเขา้ในวฒันธรรมองคก์ร ปรับทศันคติและทาํความเขา้ใจพฤติกรรมในการทาํงาน
ที+บริษทัคาดหวงั และยงัมีจดัอบรมในหวัขอ้ตา่ง ๆ ดงันี.   
- โครงการพฒันาบุคลากรดา้นราคาสินไหมภูมิภาค  ฝ่ายสินไหม - บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน ์
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- การพฒันาทกัษะการคิดเชิงกลยทุธิ� และการระยกุตใ์ช ้ สถาบนัฝึกอบรม เอน็เทรนนิ+ง  
- การสร้างทศันคติที+ดีเพื+อมุ่งเนน้ความสาํเร็จในการทาํงานและการทาํงานเป็นทีม  ดร.วลิาศ ดวง    
    กาํเนิด 
- ประสานใจ – สานความคิดเพื+อกา้วสู่ธุรกิจสากล  สถาบนัพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

 นอกจากการอบรมที+จดัภายในองคก์รแลว้ บริษทัยงัส่งพนกังานเขา้ร่วมอบรมทั.งความรู้และทกัษะ
ที+เกี+ยวขอ้งกบัการทาํงาน ซึ+งจดัโดยองคก์รภายนอกตา่งๆ โดยจะพิจารณาส่งบุคคลากรในแตล่ะฝ่ายที+
เกี+ยวขอ้งกบัหวัขอ้การอบรมหรือสมัมนา ตามวาระโอกาส ในปี 2558 บริษทัไดส่้งบุคลากรเขา้รับการ
อบรม-สมัมนา ตามสายงาน เฉลี+ยคนละ 11 ชั+วโมง โดยมีการฝึกอบรม-สมัมนาที+สาํคญั คือ 
- Coaching for the Manager  สมาคมประกนัวนิาศภยั 
- Get to know Insurance Business  บริษทั ไทยรี เทรนนิ+ง จาํกดั 
- I4 ASP.NET 4.5  สถาบนัคอมพิวเตอร์นนทิพย ์พีซี รังสิต 
- Organization Knowledge Management  สมาคมประกนัวนิาศภยั 
- เทคนิคการเจรจากบัพนกังาน  บริษทั เอเชี+ยน บิสซิเนส เทรนนิ+ง จาํกดั   
- ความปลอดภยัทางถนน ครั. งที+ 12 "ครึ+ งทางทศวรรษ...กบัการจดัการที+เขม้แขง็"  ศูนยว์ชิาการเพื+อ 
    ความปลอดภยัทางถนน 
- การตรวจสอบอุบติัเหตุ รุ่นที+ 6  สมาคมประกนัวนิาศภยั 
- Network & Security Engineering for AEC Course  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นายไอที 
- โครงการพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวนิาศภยั (IMDP) รุ่นที+ 21  สมาคมประกนัวนิาศภยั 
- การประกนัภยัสินคา้ระหวา่งประเทศ  สมาคมประกนัวนิาศภยั 
- ผูรั้บผดิชอบดูแลหน่วยงานลงทุนของบริษทัประกนัชีวติ/บริษทัประกนัวนิาศภยั (รุ่นที+ 3)  สถาบนั 
    ประกนัภยัไทย 
- พระราชบญัญติัการทวงถามหนี.  พ.ศ.2558 ครั. งที+ 2 และแนวทางปฏิบติัเกี+ยวกบัคา่สินไหมที+ล่วงพน้ 
    อายคุวามสมาคมประกนัวนิาศภยั 
 

การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
ปี 2558 บริษทัฯ ไดน้าํแนวคิดดา้นการสร้างองคก์รแห่งความสุขซึ+งเป็นกระบวนการพฒันาคนในองคก์ร

อยา่งมีเป้าหมายและยทุธศาสตร์ใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศันข์ององคก์รเพื+อใหอ้งคก์รมีความสามารถและพร้อม
ตอ่การเปลี+ยนแปลง นาํพาองคก์รไปสู่การเติบโตอยา่งย ั+งยนืเขา้มาพฒันาการดาํเนินงานอยา่งตอ่เนื+อง  
บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการสื+อสารเพื+อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งองคก์ร ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ทุกระดบัผา่นช่องทางตา่ง ๆ เช่น ระบบ Intranet   เสียงตามสาย การติดประกาศ การประชุมประจาํเดือน/การ
ประชุมประจาํปี เป็นตน้  

 
          ความปลอดภยัในสถานที+ทาํงาน 

                  ทางบริษทัฯ ห่วงใยสวสัดิภาพและความปลอดภยัของพนกังาน โดยเห็นวา่เรื+องดงักล่าวส่งผลตอ่การมี 
คุณภาพชีวติที+ดี และเป็นปัจจยัหนึ+งที+ช่วยส่งเสริมใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ มีความมั+นใจในการประกอบ
กิจกรรมตา่งๆ บริษทัไดมี้การเตรียมป้องกนัภยัไวล่้วงหนา้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ที+สาํคญั คือไดด้าํเนินงานเชิง
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ป้องกนัและรณรงคใ์หค้วามรู้ในเรื+องการป้องกนัอคัคีภยัและซอ้มหนีไฟเป็นประจาํทุกปี รวมถึงมีการตรวจสอบ
ความพร้อมของอุปกรณ์ดบัเพลิงและระบบการเตือนภยัอยา่งสมํ+าเสมอ เพื+อใหบุ้คลากรทราบถึงแนวทางปฏิบติั
และรับมือกบัสถานการณ์จริงที+อาจเกิดขึ.นได ้ ในปี 2558 บริษทัไดจ้ดัใหมี้การอบรมป้องกนัอคัคีภยั โดยไดเ้ชิญ
วทิยากรจาก สถานีดบัเพลิงสุทธิสาร กองปฏิบติัการดบัเพลิง 3  สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มาให้
ความรู้เบื.องตน้ทั.งภาคทฤษฎีและปฏิบติั  ส่วนการซอ้มหนีไฟประจาํปี 2558  จดัขึ.นในวนัที+ 4 พฤศจิกายน  2558  
ณ อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน์  โดยมีเจา้หนา้ที+จากสถานีดบัเพลิงคอยดูแลการอบรม  

 
 

                       ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 
                  ทางบริษทัฯ มีความมุ่งมั+นที+จะสร้างความพึงพอใจในผลิตภณัฑแ์ละความมั+นใจในบริการใหก้บัผูเ้อาประกนั  
           ดว้ยความรับผิดชอบตอ่ผูเ้อาประกนั ใหไ้ดรั้บบริการที+ดี มีคุณภาพ ในระดบัราคาที+เหมาะสมตามกฎเกณฑก์าํกบัของ 
           สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) กล่าวคือ แบบและขอ้ความ 
           ในกรมธรรมป์ระกนัภยัจะตอ้งสอดคลอ้งกบัการกาํหนดอตัราเบี.ยประกนัภยั  และมีความหมายชดัเจน รวมทั.ง 
           การกาํหนดนิยามที+ใชใ้หถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ เพื+อไม่ใหเ้กิดปัญหาการตีความดา้นกฎหมายเมื+อเกิดการเรียกร้อง    
           คา่สินไหมทดแทน โดยใชอ้ตัราเบี.ยประกนัภยัในอตัราที+เหมาะสมที+นายทะเบียนใหค้วามเห็นชอบ พร้อมทั.งมี 
           การพฒันาปรับปรุงแบบประกนัอยา่งหลากหลายเพื+อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการที+เปลี+ยนไปของสงัคมไทย  
           และพฒันาปรับปรุงการบริการอยา่งตอ่เนื+องตามเทคโนโลยทีี+เปลี+ยนไป เพื+อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วใน 
           การใหบ้ริการแก่ผูเ้อาประกนัภยั   
                    บริการดา้นสินไหมทดแทน   บริษทัไดก้าํหนดนโยบายเกี+ยวกบัการจ่ายคา่สินไหมทดแทนเพื+อใหบ้ริการ 
          โดยรวดเร็วและสามารถช่วยเหลือประชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาจ่ายคา่สินไหมเป็นไปตาม  
          กฎระเบียบของคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  ทางบริษทัฯ ไดน้าํเอา  
          นวตักรรมและระบบสารสนเทศใหม่ๆ เขา้มาปรับใชก้บังานบริการดา้นการประกนัภยั โดยไดใ้ชร้ะบบ E-Claim  
          มาพฒันาการใหบ้ริการดา้นจดัการสินไหมเตม็รูปแบบ เพื+อเพิ+มประสิทธิภาพรวดเร็วใหก้บัลูกคา้ที+ประสบเหตุ   
          ขณะนี.บริษทัไดเ้ปิดสาขาเพื+อใหบ้ริการสินไหมทั+วประเทศ 21 สาขา  

Thaivivat Mobile Application  บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความหลากหลายในการใชง้านโทรศพัทมื์อถือใน
ชีวติประจาํวนั จึงไดพ้ฒันาระบบการใหบ้ริการดา้นการประกนัครบวงจรออนไลน์บนโทรศพัทมื์อถือใหแ้ก่
ลูกคา้ผูเ้อาประกนัภยัเป็นหลกั ในชื+อ Thaivivat ซึ+งบริการที+สาํคญัคือบริการสายด่วนแจง้อุบติัเหตุ ที+สามารถ
ติดตอ่บริษทัไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งกดหมายเลขโทรศพัท ์และสามารถระบุจุดเกิดเหตุอตัโนมติัดว้ย GPS ใหค้วาม
สะดวกแก่ลูกคา้ ลดระยะเวลาในการออกใหบ้ริการของเจา้หนา้ที+สาํรวจอุบติัเหตุ เพิ+มความพึงพอใจใหก้บั
ลูกคา้ นอกจากนี.ยงัสามารถระบุที+ตั.งโรงพยาบาลและอูใ่นสญัญาที+ใกลที้+สุด ใชช้าํระคา่เบี.ยประกนัภยัเมื+อตอ่
อายกุรมธรรมภ์ยัได ้บริการออนไลน์นี. ยงัรองรับทั.งระบบปฏิบติัการ iOS และ Android 

พฒันาช่องทางซื.อประกนัอยา่งหลากหลาย  บริษทัไดพ้ฒันาช่องทางการเขา้ถึงผลิตภณัฑป์ระกนัภยั และ 
            คุณภาพการใหบ้ริการอยา่งสมํ+าเสมอ โดยมีช่องทางการซื.อประกนัหลากหลาย เพื+อผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงได ้
            สะดวก เช่น ผา่นเคานเ์ตอร์ในหา้งสรรพสินคา้, เคาน์เตอร์เซอร์วซิในร้านสะดวกซื.อทั+วประเทศและเวบ็ไซต ์ 
             thaivivat.com 
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         การติดตอ่สื+อสาร   บริษทัไดก้าํหนดช่องทางในการสื+อสารประชาสมัพนัธ์เรื+องตา่ง ๆ ผา่นทาง website 
ของบริษทั www.thaivivat.co.th และการติดตอ่ทางโทรศพัท ์02-695-0800 เพื+อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ คูค่า้ บุคคล
ทั+วไปและผูที้+มีส่วนไดสี้ยของบริษทั สามารถติดตอ่เขา้ถึง และไดรั้บการปฎิบติัอยา่งเสมอภาคเท่าเทียกนั 
รวมทั.งสอบถามขอ้มูลผลิตภณัฑ ์บริการตา่ง  รวมถึงร้องเรียนเรื+องตา่ง ๆ ของบริษทัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

                       บริการอื+นๆ  

• ศูนยลู์กคา้สมัพนัธ์เพื+ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนแบบ One Stop Service โดยจะมีบุคลากรที+ชาํนาญ
งานคอยใหค้าํแนะนาํ ทาํความเขา้ใจ แกไ้ขปัญหาเบื.องตน้และช่วยติดตามปัญหาตา่งๆ ของประชาชนใหไ้ดรั้บ
การดูแลแกไ้ขอยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ อีกทั.งขอ้มูลของปัญหาตา่งๆ ที+พบจะถูกนาํมาใชเ้ป็นพื.นฐานใน
การปรับปรุงการใหบ้ริการและพฒันาการทาํงานของบริษทั สามารถติดตอ่ทางโทรศพัท,์ ไปรษณีย,์ Website 
และ Social Network  
 
สามารถติดตอ่ ศูนยลู์กคา้สมัพนัธ์ ทางโทรศพัท ์ที+เบอร์ 
02-695-0800 ในวนัและเวลาทาํการ (จนัทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-18.00 น.) แฟกซ์ 02-695-0808 ทางไปรษณีย ์ทาง
เวบ็ไซต ์www.thaivivat.co.th และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/thaivivat 
 

• บริการ Roadside Assistance บริการใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัรถยนตเ์มื+อเกิดเหตุรถเสียกลางทาง โดยจดัใหมี้เจา้หนา้ที+ 
คอยใหก้ารปรึกษาดา้นเทคนิคเพื+อช่วยเหลือในการแกไ้ขสถานการณ์ รวมถึงใหบ้ริการช่างเทคนิคนอกสถานที+ ซึ+ง
เป็นบริการช่วยเหลือเบื.องตน้ในจุดเกิดเหตุตลอด 24 ชั+วโมง        

 

การดูแลรักษาสิ+งแวดลอ้ม 
บริษทัมีความมุ่งมั+นที+จะรักษาสงัคมและสิ+งแวดลอ้ม ดว้ยการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรมและการกาํกบั

ที+ดี ควบคูไ่ปกบัการใส่ใจดูแลรักษาสงัคมและสิ+งแวดลอ้มเพื+อนาํไปสู่การพฒันาธุรกิจอยา่งย ั+งยนื  บริษทัไดใ้ช้
ทรัพยากรธรรมชาติดา้นพลงังาน และทรัพยากรตา่งๆในการขบัเคลื+อนธุรกิจ ทางบริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญัใน
การสร้างจิตสาํนึกในการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้คา่ รวมถึงตระหนกัในหนา้ที+ดูแลรักษาสิ+งแวดลอ้ม
ของพนกังานและบุคลากรของบริษทั  โดยในปี 2558 บริษทัไดส้นบัสนุนกิจกรรมในโครงการ เนชั+นชวนปั+น จดั
โดย บริษทั เนชนั บรอดแคสติ.ง คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) เพื+อเป็นการเชิญชวนใหค้นทั.งประเทศมาปั+น
จกัรยานเพื+อลดภาวะโลกร้อนและลดมลภาวะที+เป็นพิษ อีกทั.งบริษทัยงัไดใ้หก้ารสนบัสนุนแผนประกนัการ
เดินทางที+ใหค้วามคุม้ครองมูลคา่ 1,000,000 บาท ใหแ้ก่ผูโ้ชคดีที+เขา้ร่วมงานอีกดว้ย  

การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
           การพฒันาชุมชนและสงัคมเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการพฒันาธุรกิจอยา่งย ั+งยนื ปัจจุบนัทั.งการพฒันาทาง 
       ธุรกิจและการลงทุนในระดบัภูมิภาคเอเชียเรียกร้องใหมี้การดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความรับผดิชอบทางสงัคม 
       มากขึ.น จึงจาํเป็นอยา่งยิ+งที+จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาชุมชนและสงัคมในฐานะที+เป็นความไดเ้ปรียบและ 
       ส่วนประกอบแห่งความยั+งยนืในการเตรียมตวัสู่การดาํเนินธุรกิจระดบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ในปี 2557  
       บริษทัไดด้าํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงการพฒันาสงัคมและชุมชนดงันี.  
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        ประกนัภยัสาํหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันซ์) 
               ทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินงานเพื+อพฒันาชุมชนและสงัคมตามนโยบายของคณะสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั 
        และส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ในแผนพฒันาประกนัภยั ฉบบัที+ 2 (พ.ศ. 2553-2557) โดยเฉพาะ 
       อยา่งยิ+งในส่วนของการเสริมสร้างความเชื+อมั+น ตระหนกัถึงความสาํคญัของการประกนัภยัและการเขา้ถึงระบบ 
       ประกนัภยัของ ประชาชนทุกระดบั เนื+องจากผลิตภณัฑป์ระกนัภยัที+เหมาะสมมีส่วนในความมั+นคงของคุณภาพ 
        ชีวติของประชาชน อนัเป็นการร่วมพฒันาสงัคมไทยอยา่งสาํคญั  บริษทัไดใ้หบ้ริการดา้นการประกนัภยัใน 
        รูปแบบตา่งๆ โดยคาํนึงถึงความตอ้งการของประชาชนที+เปลี+ยนไปตามสภาวะสงัคมและเศรษฐกิจ จึงมีนโยบาย 
        ในการส่งเสริมการรับประกนัภยัแบบรายยอ่ย หรือ “ไมโครอินชวัรันซ์” (Micro insurance) ซึ+งมีความคุม้ครองที+ 
        เขา้ใจง่าย เบี.ยประกนัราคาประหยดั สามารถเขา้ถึงประชาชนทุกระดบัไดง่้ายดว้ยช่องทางการจาํหน่ายที+ 
        กวา้งขวาง  ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัเพื+อรายยอ่ยในปี 2557 ไดแ้ก่  

1. ประกนัภยัมะเร็งรายยอ่ย ร่วมกบัเคาน์เตอร์เซอร์วซิในโครงการ All Insurance ที+เนน้จาํหน่ายผลิตภณัฑ์
ประกนัภยัรายยอ่ย (Microinsurance) ที+เนน้การเขา้ถึงการประกนัของประชาชน โดยขายผา่นเคาน์เตอร์เซอร์
วซิซึ+งมีมากกวา่ 6,000 สาขาในประเทศไทย โดยกาํหนดเบี.ยประกนั 711 บาทตอ่ปี ใหค้วามคุม้ครองรวม 
70,000 บาท โดยดาํเนินงานอยา่งตอ่เนื+องเป็นปีที+ 2 

2. ประกนัภยัขา้วนาปี ปีการผลิต 2558  สาํหรับโครงการประกนัภยัขา้วนาปี ปี 2558 ครอบคลุมภยั
ธรรมชาติ  
7 ประเภท ไดแ้ก่ อุทกภยั ฝนทิ.งช่วง ลมพาย ุอากาศหนาว ลูกเห็บ และอคัคีภยั รวมทั.งภยัศตัรูพืชและ
โรคระบาด มีการแบ่งพื.นที+การรับประกนัภยัออกเป็น 5 พื.นที+ตามระดบัความเสี+ยง เพื+อจดัเก็บเบี.ย
ประกนัภยัอตัราที+แตกตา่งกนัตามระดบัความเสี+ยงของพื.นที+ตั.งแต ่124.12 -483.64 บาท โดยเกษตรกร
เขา้ร่วมโครงการรับภาระคา่เบี.ยประกนัภยัตั.งแต ่60 – 100 บาทตอ่ไร่ และรัฐอุดหนุนคา่เบี.ยประกนัภยั
ในส่วนที+เหลือ 64.12 – 383.64 บาทตอ่ไร่ ทั.งนี.  ทางบริษทัเป็น 1 ใน 8 บริษทั เป็นผูรั้บประกนัภยัวงเงิน
คุม้ครอง 1,111 บาทตอ่ไร่ ตลอดช่วงการเพาะปลูกสาํหรับภยัธรรมชาติ 6 ประเภท วงเงินคุม้ครอง 555 
บาทตอ่ไร่ สาํหรับภยัศตัรูพืชและโรคระบาด จ่ายสินไหมทดแทนใชเ้กณฑก์ารประเมินความเสียหายที+
ภาครัฐดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั เช่นเดียวกบัการดาํเนินโครงการปี 2554 -2557  

3. ประกนั 200 สาํหรับรายยอ่ย  ประกนัภยัไทยววิฒัน์เป็นบริษทัประกนัภยัที+เขา้ร่วมใหก้ารรับประกนั  
        ในโครงการ “กรรมธรรม ์ประกนัภยั 200” ร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ 
        ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ประกนัภยั 200 เป็นประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลสาํหรับรายยอ่ย  
        ที+ใหค้วามคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยักรณีการเสียชีวติ การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพ 
        ถาวรสิ.นเชิง เนื+องจากอุบติัเหตุ ใหค้วามคุม้ครอง 1 ปี เบี.ยประกนัเพียง 200 บาท สาํหรับผูที้+มีอาย ุ20-60 ปี 
        โดยมีจุดประสงคเ์พื+อเพิ+มโอกาสใหป้ระชาชนทุกระดบัสามารถซื.อประกนัภยัอุบติัเหตุในราคาถูก 

 
           การบริจาคสมทบทุนเพื+อการพฒันาสงัคมและชุมชนในดา้นตา่งๆ 

• ดา้นสงัคมและชุมชน 
บริษทัร่วมบริจาคสมทบทุนใหก้บัองคก์ร และหน่วยงานตา่งๆ ในปี 2558 ดงันี.  
- ร่วมสนบัสนุนกอลฟ์การกศุล ขีดเสน้ใต ้500 เสน้ จดัโดย มูลนิธิ ปรีดี  เกษมทรัพย ์ 
- สมทบทุนมูลกิจกรรมการกศุลงานกาชาด (สมาคมแม่บา้นกองบญัชาการกองทพัไทย) 
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- ร่วมบริจาคเพื+อสมทบทุนแก่เด็กยากไร้ บา้นครูนอ้ย  
- สนบัสนุนแรลลี+การกศุล สานใยรัก (สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนมหาวทิยาลกัมหาสารคาม) 
- สนบัสนุน โครงการธรรมศาสตร์พบประชาชน โดยมอบกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุใหแ้ก่แพทย์

อาสาที+ออกพื.นที+ตา่งจงัหวดั 
 

• ดา้นกีฬา ศาสนาและศิลปวฒันธรรม  
บริษทัร่วมบริจาคสมทบทุนใหก้บัองคก์ร และหน่วยงานตา่งๆ เพื+อสนบัสนุนทางดา้นศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม และ 
กีฬาในปี 2558 ดงันี.  
- สนบัสนุนการแขง่ขนัชกมวยศึก M-150 กาํปั. นสะทอ้นโลก มหากศุล  
- สนบัสนุนของรางวลัในงานกีฬาสี (กระทรวงพาณิชยแ์ละเอกชน) 
- มอบอุปกรณ์กีฬาฟตุบอล ใหก้บัทีมฟตุบอลเยาวชนหมู่บา้นลาดนํ.าขาว จงัหวดัสุพรรณบุรี 
- สนบัสนุนวิ+งการกศุล มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

 
       การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง 

                         บริษทัฯ จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและบริหารจดัการความเสี+ยงที+มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ
บริษทัและผูบ้ริหาร มีหนา้ที+และรับผิดชอบในการจดัใหมี้และรักษาไวซึ้+งระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจดัการความ
เสี+ยง โดยกรรมการฝ่ายบริหารไดด้าํเนินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ที+และรับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึ+งครอบคลุมใน
ดา้นตา่งๆ 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+และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื+อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์

ขององคก์ร 
การประเมินความเสี+ยง (Risk Assessment) 

6.   องคก์รกาํหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจนเพียงพอเพื+อใหส้ามารถระบุและประเมินความเสี+ยงตา่งๆ ที+เกี+ยวขอ้ง
กบัการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
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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 มีระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารจดัการความเสี+ยงที+เหมาะสมและเพียงพอที+จะดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ตามแบบประเมินฯ ของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์แลว้มีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี+ยงที+เหมาะสมและเพียงพอที+จะดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ที+ตามที+ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในปฏิบติังานตามขอบเขต หนา้ที+ และความรับผิดชอบตามที+กาํหนดไวใ้นคูมื่อการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน
ของบริษทัฯ โดยบุคลากรในฝ่ายตรวจสอบภายในระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบมีประสบการณ์ในดา้นการเป็นผูต้รวจสอบ
เป็นเวลา 30 ปี และเริ+มงานกบับริษทัในตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี เป็นระยะเวลา 10 ปี ก่อนเริ+มงานในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่าย
ตรวจสอบในปี 2542   
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6.    รายการระหว่างกนั 
                    ไม่มี 

 

7.    งบการเงนิ 
                    ตามเอกสารแนบ 

 



 

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงิน 
31 ธนัวาคม 2558 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ซึ4 งประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัที4  31 ธนัวาคม 2558 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี4ยนแปลงส่วนของเจา้ของและงบ
กระแสเงินสดสาํหรับปีสิ9นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที4สาํคญัและหมายเหตุ                
เรื4องอื4น ๆ  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี9 โดยถกูตอ้งตามที4ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผดิชอบเกี4ยวกบัการควบคุมภายในที4ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื4อใหส้ามารถจดัทาํงบ
การเงินที4ปราศจากการแสดงขอ้มูลที4ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ4 งกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื4อใหไ้ดค้วามเชื4อมั4นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดง
ขอ้มลูที4ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบเพื4อให้ไดม้าซึ4 งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี4ยวกบัจาํนวนเงินและการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที4เลือกใชขึ้9นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ4 งรวมถึงการประเมิน
ความเสี4ยงจากการแสดงขอ้มลูที4ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเสี4ยงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที4เกี4ยวขอ้งกบัการจดัทาํและ
การนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที4ควรของกิจการ เพื4อออกแบบวิธีการตรวจสอบที4เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไมใ่ช่เพื4อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การ
ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที4ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีที4จดัทาํขึ9นโดยผูบ้ริหาร รวมทั9งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 



2 

ขา้พเจา้เชื4อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที4ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื4อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นี9 แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2558 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีสิ9นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามที4ควรในสาระสาํคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ข้อมลูและเหตุการณ์ที$เน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 เกี4ยวกบัการเปลี4ยนแปลงนโยบายการบญัชี เนื4องจากการ นาํ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที4 19 (ปรับปรุง 2557) เรื4อง ผลประโยชนข์องพนกังาน มาถือปฏิบติั บริษทัฯไดป้รับ
ยอ้นหลงังบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิ9นสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2557 ที4แสดงเป็นขอ้มลูเปรียบเทียบ                            
เพื4อสะทอ้นรายการปรับปรุงจากการเปลี4ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักลา่ว ทั9งนี9  ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็น อยา่ง
มีเงื4อนไขต่อกรณีนี9แต่อยา่งใด 

 

 

สมใจ คุณปสุต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 26 กมุภาพนัธ์ 2559 



บริษัท ประกนัภัยไทยวิวัฒน์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที" 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 326,834,483      143,697,595      

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 7,840,025          19,954,062        

เบี+ยประกนัภยัคา้งรับ 8 426,393,578      339,564,052      

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 9 483,709,662      443,233,352      

สินทรัพยล์งทุน

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์

      เงินลงทุนเพื3อคา้ 10 257,922,105      189,449,408      

      เงินลงทุนเผื3อขาย 10 1,847,233,632   932,478,457      

      เงินลงทุนที3จะถือจนครบกาํหนด 10 397,680,938      1,329,481,667   

      เงินลงทุนทั3วไป 10 3,720,650          3,720,650          

   เงินใหกู้ย้มื 11 7,996,179          10,970,820        

ที3ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 12 277,547,361      241,402,337      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 13 8,772,340          9,181,275          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 73,276,287        47,695,847        สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 73,276,287        47,695,847        

ลูกหนี+จากการขายหลกัทรัพย์ 248,651             139,972,688      

สินทรัพยอื์3น 15 470,768,425      479,045,560      

รวมสินทรัพย์ 4,589,944,316   4,329,847,770   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ3งของงบการเงินนี+



บริษัท ประกนัภัยไทยวิวัฒน์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที" 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557

หนี.สินและส่วนของเจ้าของ

หนี.สิน

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                        4,050,996          

เจา้หนี+บริษทัประกนัภยัต่อ 16 358,657,203      353,761,808      

หนี+ สินจากสัญญาประกนัภยั

   สาํรองคา่สินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 17 907,610,011      842,491,575      

   สาํรองเบี+ยประกนัภยั 18 1,574,100,477   1,462,720,593   

ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 19 105,556,755      135,800,906      

หนี+ สินอื3น 20 549,247,886      429,719,633      

รวมหนี.สิน 3,495,172,332   3,228,545,511   

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 21

      หุน้สามญั 303,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท

      (2557: หุน้สามญั 151,500,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท) 303,000,000      151,500,000            (2557: หุน้สามญั 151,500,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท) 303,000,000      151,500,000      

   ทุนที3ออกและชาํระแลว้  

      หุน้สามญั 303,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท

      (2557: หุน้สามญั 151,500,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท) 303,000,000      151,500,000      

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 163,800,007      163,800,007      

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 30,300,000        20,000,000        

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 498,198,502      651,497,298      

องคป์ระกอบอื3นของส่วนของเจา้ของ - 

   ส่วนเกินทุนจากการเปลี3ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 10.3 99,473,475        114,504,954      

รวมส่วนของเจ้าของ 1,094,771,984   1,101,302,259   

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ3งของงบการเงินนี+

กรรมการ



บริษัท ประกันภัยไทยววิฒัน์ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

กําไรหรือขาดทุน:

รายได้

เบี�ยประกนัภยัที�ถือเป็นรายได้ 2,307,473,247      2,232,672,645      

รายไดค้า่จา้งและคา่บาํเหน็จ 220,409,549         238,439,271         

รวมรายได้ 2,527,882,796      2,471,111,916      

ค่าใช้จ่าย

การรับประกนัภยั

   คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทน 1,515,154,083      1,381,627,989      

   คา่จา้งและคา่บาํเหน็จ 545,507,888         520,721,614         

   คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น 183,177,286         185,228,191         

เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 10,938,244           11,405,328           

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 23 333,822,898         333,318,972         

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย 2,588,600,399      2,432,302,094      

กําไรจากการรับประกันภัย (60,717,603)          38,809,822           กําไรจากการรับประกันภัย (60,717,603)          38,809,822           

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 77,153,756           100,001,896         

กาํไรจากเงินลงทุน 26,242,447           10,778,138           

กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคา่ยติุธรรม (17,951,385)          70,534,503           

รายไดอื้�น 13,714,966           13,855,087           

กําไรจากการดําเนินงาน 38,442,181           233,979,446         

เงินสมทบสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ

   ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (8,312,357)            (8,121,570)            

เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยั 31 (7,812,357)            (7,621,570)            

เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั (892,918)               (931,047)               

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 21,424,549           217,305,259         

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 14 899,327                (34,207,779)          

กําไรสําหรับปี 22,323,876           183,097,480         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ประกันภัยไทยววิฒัน์ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น:

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย (18,789,349)          61,564,054           

   ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3,757,870             (12,312,810)          

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได ้(ขาดทุน) (15,031,479)          49,251,244           

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 3,763,494             (5,163,260)            

   ผลกระทบของภาษีเงินได้ (752,699)               1,032,652             

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได ้(ขาดทุน) 3,010,795             (4,130,608)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นสําหรับปี (ขาดทุน) (12,020,684)          45,120,636           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 10,303,192           228,218,116         

กําไรต่อหุ้น 26

กาํไรตอ่หุน้ขั�นพื�นฐาน 0.07                       0.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ประกันภัยไทยววิฒัน์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

2558 2557

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

เบี�ยประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 3,074,914,083      3,118,595,442      

เงินจ่ายเกี�ยวกบัการประกนัภยัตอ่ (184,681,247)        (230,197,777)        

คา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (1,602,361,124)     (1,625,663,649)     

คา่ใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (27,841,120)          (32,847,465)          

คา่จา้งและคา่บาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (532,429,845)        (529,268,031)        

คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น (100,377,016)        (87,432,952)          

ดอกเบี�ยรับ 46,123,060           34,881,058           

เงินปันผลรับ 43,186,033           55,725,420           

รายไดจ้ากการลงทุนอื�น 4,063,180             5,575,380             

รายไดอื้�น 9,610,355             8,509,178             

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (500,340,422)        (614,961,887)        

ภาษีเงินได้ (25,784,603)          (26,367,182)          

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 204,081,334         76,547,535           

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดไดม้า

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 1,313,927,979      1,534,106,014      

   เงินใหกู้ย้มื 6,156,641             4,671,801             

   เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,336,434,372      780,000,000         

   อุปกรณ์ 863,380                645,069                

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 2,657,382,372      2,319,422,884      

กระแสเงินสดใชไ้ป

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (2,019,591,312)     (1,379,844,467)     

   เงินใหกู้ย้มื (3,182,000)            (4,440,000)            

   เงินฝากสถาบนัการเงิน (578,782,488)        (1,013,212,679)     

   ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (59,937,551)          (44,123,997)          

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (2,661,493,351)     (2,441,621,143)     

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (4,110,979)            (122,198,259)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ประกันภัยไทยววิฒัน์ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

2558 2557

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล (16,833,467)          (48,479,360)          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (16,833,467)          (48,479,360)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ#มขึ"น (ลดลง) สุทธิ 183,136,888         (94,130,084)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 143,697,595         237,827,679         

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

-                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

 (หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - องคป์ระกอบอื�น

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของส่วนของเจา้ของ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2557 151,500,000         163,800,007         20,000,000           521,009,786         65,253,710           921,563,503         

กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                            183,097,480         -                            183,097,480         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี (ขาดทุน) -                            -                            -                            (4,130,608)           49,251,244           45,120,636           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            178,966,872         49,251,244           228,218,116         

เงินปันผลจ่าย 28 -                            -                            -                            (48,479,360)         -                            (48,479,360)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 151,500,000         163,800,007         20,000,000           651,497,298         114,504,954         1,101,302,259      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2558 151,500,000         163,800,007         20,000,000           651,497,298         114,504,954         1,101,302,259      

บริษัท ประกันภัยไทยววิฒัน์ จํากัด (มหาชน)

สําหรับปีสิ0นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558

กาํไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 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           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี (ขาดทุน) -                            -                            -                            3,010,795             (15,031,479)         (12,020,684)         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (ขาดทุน) -                            -                            -                            25,334,671           (15,031,479)         10,303,192           

โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

   เป็นสาํรองตามกฎหมาย 22 -                            -                            10,300,000           (10,300,000)         -                            -                            

เงินปันผลจ่าย 28 151,500,000         -                            -                            (168,333,467)       -                            (16,833,467)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 303,000,000         163,800,007         30,300,000           498,198,502         99,473,475           1,094,771,984      

-                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี;
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บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2558 

1. ข้อมูลทั#วไป 

 บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ# งจดัตั&งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการรับประกนัวินาศภยั ที#อยูต่ามที#จดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่# 71 
อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

 งบการเงินนี& จดัทาํขึ& นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที#กาํหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี                  
พ.ศ. 2547 และจดัทาํขึ&นตามวิธีการบญัชีเกี#ยวกบัการประกนัภยัในประเทศไทยและอา้งอิงตามหลกัเกณฑ์ที#
เกี#ยวขอ้งซึ# งกาํหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) 
การแสดงรายการในงบการเงินนี& ได้จดัทาํขึ&นเพื#อให้เป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที#ประกาศโดย คปภ.                
ลงวนัที# 27 พฤษภาคม 2553  

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที#บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี&  

 งบการเงินนี&ไดจ้ดัทาํขึ&นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื#นในนโยบายการบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที# เริ# มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที#จะมีผลบังคับในอนาคต                     
มีรายละเอียดดงันี&  

3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที#เริ#มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557)  และฉบบัใหมที่#ออกโดยสภา
วชิาชีพบญัชี ซึ# งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที#เริ#มในหรือหลงัวนัที# 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ& นเพื#อให้มีเนื&อหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความ
และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติันี&ไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินตามที#กล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปลี#ยนแปลงหลกัการสําคญัซึ# งฉบบัที#เกี#ยวขอ้งโดยตรงกบับริษทัฯมี
ดงันี&  
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที# 19 (ปรับปรุง 2557) เรื#อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนี& กาํหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น ในขณะที#มาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก
รับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น หรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุน
กไ็ด ้  

 บริษทัฯไดเ้ปลี#ยนแปลงการรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ในปีปัจจุบนัจากการรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนไปเป็นรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น และได้
ทาํการปรับปรุงรายการของปีปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที#นาํมาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ
เสมือนว่าบริษทัฯใช้นโยบายบญัชีนี& มาตั&งแต่แรก ผลสะสมของการเปลี#ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว
แสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 13 เรื#อง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบันี&กาํหนดแนวทางเกี#ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลที#เกี#ยวกบัการวดัมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี& สินใดตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานที#
เกี#ยวขอ้งอื#น กิจการจะตอ้งวดัมูลคา่ยติุธรรมนั&นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี&และใชว้ธีิเปลี#ยนทนัทีเป็นตน้
ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ#มใชม้าตรฐานนี&   

 มาตรฐานฉบบันี&ไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

3.2   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที#จะมีผลบังคับในอนาคต 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบัญชีจาํนวนหลายฉบบั ซึ# งมีผลบงัคบัใช้สําหรับ              
งบการเงินที#มีรอบระยะเวลาบญัชีที#เริ#มในหรือหลงัวนัที# 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ&นเพื#อให้มีเนื&อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื#อวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม ่
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเมื#อนาํมาถือปฏิบติั 
ยกเวน้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 4 (ปรับปรุง 2558) เรื#อง สัญญาประกนัภัย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 4 มีวตัถุประสงค์เพื#อกาํหนดรายงานทางการเงินสําหรับสัญญา
ประกนัภยัที#ออกโดยกิจการใดๆ (รวมถึงสัญญาประกนัภยัต่อ) และสัญญาประกนัภยัต่อที#กิจการถือไวแ้ละเพื#อ
จาํกดัการแกไ้ขวิธีการบญัชีสาํหรับสัญญาประกนัภยัจนกวา่โครงการระยะที#สองของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินเกี#ยวกบัสัญญาประกนัภยัจะแลว้เสร็จ ทั&งนี& มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี& มีขอ้กาํหนดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลโดยระบุและอธิบายถึงจาํนวนเงินที#เกี#ยวเนื#องกบัสัญญาประกนัภยัในงบการเงินของผูรั้บ
ประกนัภยัและไม่อนุญาตให้มีการบนัทึกสํารองค่าสินไหมทดแทนที#ยงัมิไดเ้กิดขึ&น ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลา
รายงาน และกาํหนดให้มีการทดสอบความเพียงพอของหนี& สินจากการประกนัภยัที#รับรู้แลว้และการทดสอบการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ากสัญญาประกนัภยัต่อ ทั&งนี& มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าว มีการยกเวน้
ขอ้กาํหนดบางประการที#กาํหนดใหผู้รั้บประกนัภยัปฏิบติัในมาตรฐานการรายงานฉบบัอื#นเป็นการชั#วคราว ซึ# ง
รวมถึงขอ้กาํหนดที#ใหผู้รั้บประกนัภยัพิจารณากรอบในการเลือกนโยบายบญัชีสาํหรับสัญญาประกนัภยั  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินสาํหรับปีที#เริ#มใชแ้ละยงัไม่สามารถสรุป
ผลไดใ้นขณะนี&  

4.  ผลกระทบจากการเปลี#ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื#องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา
ถือปฏิบัต ิ 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ปลี#ยนแปลงนโยบายการบญัชีที#สาํคญัตามที#กล่าวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 3 เนื#องจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัที# 19 (ปรับปรุง 2557) เรื#อง ผลประโยชน์ของพนกังาน
มาถือปฏิบติั  

 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงที#มีผลกระทบต่อรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงันี&  
 (หน่วย: บาท) 

 

สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที#                       
31 ธนัวาคม 2557 

กาํไรหรือขาดทุน:  
คา่สินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนลดลง 5,946,736 
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื#นเพิ#มขึ&น 1,839,983 
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานลดลง 1,056,507 
กาํไรสุทธิเพิ#มขึ&น 4,130,608 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น:  
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์เพิ#มขึ&น 5,163,260 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#นลดลง 4,130,608 
กาํไรต่อหุ้น:  
กาํไรต่อหุน้ขั&นพื&นฐานเพิ#มขึ&น 0.01 
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5. นโยบายการบัญชีที#สําคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้ 

(ก) เบี&ยประกนัภยัรับ 

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

 เบี& ยประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัถือเป็นรายได้ตามวนัที#ที#มีผลบงัคบัใช้ในกรมธรรม์
ประกนัภยั ในกรณีที#กรมธรรม์มีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึกรายไดเ้ป็นรายการรับล่วงหน้า 
โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

 เบี& ยประกนัภยัต่อรับถือเป็นรายได้เมื#อบริษทัฯได้รับใบคาํขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การเอา
ประกนัภยัต่อจากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ  

(ข)  รายไดค้า่จา้งและคา่บาํเหน็จ 

รายไดค้า่จา้งและคา่บาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เมื#อไดโ้อนความเสี#ยงจากการประกนัภยัให้
บริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้  

 ในกรณีที#เป็นค่าจา้งและค่าบาํเหน็จสําหรับการเอาประกนัภยัต่อที#มีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปี จะ
บนัทึกรายไดเ้ป็นรายการรับล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

(ค) ดอกเบี&ยรับและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน 

ดอกเบี& ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที#แท้จริง เงินปันผลรับ               
ถือเป็นรายไดเ้มื#อบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

(ง) กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือคา่ใชจ้า่ย ณ วนัที#ที#เกิดรายการ 

(จ) ดอกเบี&ยรับจากเงินใหกู้ย้มื 

ดอกเบี&ยรับจากเงินใหกู้ย้มืถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งจากยอดเงินตน้ที#คา้งชาํระ 
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5.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

(ก) เบี&ยประกนัภยัต่อจ่าย 

เบี& ยประกันภยัต่อจ่ายจากการเอาประกันภยัต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื#อได้โอนความเสี# ยงจากการ
ประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้  

ในกรณีที#เป็นการเอาประกนัต่อที#มีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึกเป็นรายการจ่ายล่วงหนา้ โดย
ทยอยรับรู้เป็นคา่ใชจ้า่ยตามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

(ข) คา่ใชจ้า่ยคา่จา้งและคา่บาํเหน็จ 

คา่จา้งและคา่บาํเหน็จถือเป็นคา่ใชจ่้ายทนัทีในงวดบญัชีที#เกิดรายการ 

 ในกรณีที#เป็นค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจ่ายสําหรับการรับประกนัภยัที#มีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปี จะ
บนัทึกรายจ่ายเป็นรายการจ่ายล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามอายุการให้ความคุม้ครองเป็น
รายปี 

(ค) คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทน 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนประกอบดว้ย ค่าสินไหมทดแทน
และค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับ
ประกนัภยัต่อ ซึ# งแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื#นที#เกี#ยวขอ้งและรายการ
ปรับปรุงคา่สินไหมของงวดปัจจุบนัและงวดก่อนที#เกิดขึ&นในระหวา่งปี หกัดว้ยมูลค่าซากและการรับ
คืนอื#น (ถา้มี) และหกัดว้ยคา่สินไหมรับคืนจากการเอาประกนัภยัต่อที#เกี#ยวขอ้ง 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรงจะ
รับรู้เมื#อไดรั้บแจง้จากผูเ้อาประกนัตามจาํนวนที#ผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของฝ่าย
บริหาร มูลคา่ประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเ่กินทุนประกนัของกรมธรรมที์#เกี#ยวขอ้ง 

คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัต่อจะรับรู้เมื#อ
ไดรั้บแจง้จากบริษทัประกนัต่อตามจาํนวนที#ไดรั้บแจง้ 

5.3 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั&นที#มีสภาพ
คล่องสูง ซึ# งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนนบัจากวนัที#ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
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5.4 เบี"ยประกนัภัยค้างรับและค่าเผื#อหนี"สงสัยจะสูญ 

เบี&ยประกนัภยัคา้งรับทั&งจากการรับประกนัภยัโดยตรงและจากการรับประกนัภยัต่อแสดงดว้ยมูลคา่สุทธิที#จะ
ไดรั้บ โดยบริษทัฯ บนัทึกคา่เผื#อหนี&สงสัยจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณที#อาจเกิดขึ&นจากการเก็บเงิน
ไม่ได้ ซึ# งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุหนี& และตามสถานะปัจจุบนัของเบี& ย
ประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน 

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

5.5 สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อและเจ้าหนี"บริษัทประกนัภัยต่อ 

(ก) สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ เงินมดัจาํที#วางไว้
จากการรับประกนัภยัต่อและสาํรองประกนัภยัส่วนที#เรียกคืนจากการประกนัภยัต่อ  

 เงินคา้งรับจากบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ยค่าจา้งและค่าบาํเหน็จคา้งรับ ค่าสินไหมทดแทนคา้ง
รับ และรายการคา้งรับอื#นๆ จากบริษทัประกนัภยัต่อยกเวน้เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ หกัค่าเผื#อหนี&สงสัย
จะสูญ โดยบริษทัฯ บนัทึกคา่เผื#อหนี&สงสัยจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณที#อาจเกิดขึ&นจากการ
เก็บเงินไม่ได ้ซึ# งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบนัของเงินคา้งรับจาก
บริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน 

 สํารองประกนัภยัส่วนที#เรียกคืนจากการประกนัภยัต่อประมาณขึ&นโดยอา้งอิงสัญญาประกนัภยัต่อที#
เกี#ยวขอ้งของสํารองเบี&ยประกนัภยั และสาํรองคา่สินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการคาํนวณสาํรองประกนัภยั 

(ข)  เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ และเงินมดัจาํที#บริษทัฯ
ถือไวจ้ากการเอาประกนัภยัต่อ 

 เงินคา้งจ่ายจากบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ยเบี&ยประกนัภยัต่อคา้งจ่าย และรายการคา้งจ่ายอื#นๆ 
ใหก้บับริษทัประกนัภยัต่อ ยกเวน้สาํรองคา่สินไหมทดแทนจากสัญญาประกนัภยัรับต่อ 

บริษทัฯแสดงรายการประกนัภยัต่อดว้ยยอดสุทธิของกิจการเดียวกนั (สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อหรือ
เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ) เมื#อเขา้เงื#อนไขการหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปนี&  

(1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนที#รับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหกักลบลบกนั และ 

(2) กิจการตั&งใจที#จะรับหรือจ่ายชาํระจาํนวนที#รับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยยอดสุทธิ หรือตั&งใจที#
จะรับประโยชน์จากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัที#จ่ายชาํระหนี& สิน 
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5.6 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 

(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื#อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี#ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

(ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื#อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี#ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนเมื#อไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั&นออกไป  

(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี& ที#จะครบกาํหนดชาํระในหนึ#งปี รวมทั&งที#จะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ#ากว่ามูลค่าตราสารหนี& ตามอตัรา
ดอกเบี&ยที#แทจ้ริง ซึ# งจาํนวนที#ตดัจาํหน่าย/รับรู้นี&จะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบี&ยรับ  

(ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที#ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั#วไป ซึ# งแสดงในราคา
ทุนสุทธิจากคา่เผื#อการดอ้ยคา่ (ถา้มี)   

 มูลคา่ยติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซื&อหลงัสุด ณ สิ&นวนัทาํการ
สุดทา้ยของปี มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี&คาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนที#ประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี&ไทย มูลคา่ยติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉลี#ยถ่วงนํ&าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

 ในกรณีที#มีการโอนเปลี#ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ#งไปอีกประเภทหนึ#ง บริษทัฯจะปรับมูลค่าของ
เงินลงทุนดงักล่าวใหม่ โดยใชมู้ลคา่ยติุธรรม ณ วนัที#โอนเปลี#ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหวา่งราคา
ตามบญัชีและมูลคา่ยติุธรรม ณ วนัที#โอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองคป์ระกอบ
อื#นของส่วนของเจา้ของแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนที#มีการโอนเปลี#ยน 

 เมื#อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งสิ#งตอบแทนสุทธิที#ไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก
บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

5.7 เงินให้กู้ยมืและค่าเผื#อหนี"สงสัยจะสูญ 

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

คา่เผื#อหนี&สงสัยจะสูญตั&งเพิ#ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นคา่ใชจ่้ายในระหวา่งปี 
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5.8 ที#ดิน อาคารและอปุกรณ์ และค่าเสื#อมราคา 

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

 ค่าเสื#อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยน์ั&นโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
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 

5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื#อการด้อยค่าสะสม                   
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั&น  

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

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที#มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 10 ปี  
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5.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

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

  บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

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 

5.11 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

  คา่สินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจาํนวนที#จะจา่ยจริง ส่วนสํารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเมื#อไดรั้บ
การแจง้คาํเรียกร้องคา่เสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนที#ผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการ
ของฝ่ายบริหาร มูลคา่ประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเ่กินทุนประกนัของกรมธรรมที์#เกี#ยวขอ้ง  

  บริษทัฯไดต้ั&งสํารองเพิ#มเติมสําหรับความเสียหายที#เกิดขึ&นแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานให้บริษทัฯ ทราบ 
(Incurred but not reported claim: IBNR) ซึ# งคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยคาํนวณจาก
ประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสินไหมทดแทนที#คาดวา่จะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคตสําหรับความ
สูญเสียที#เกิดขึ&นแลว้ก่อนหรือ ณ วนัที#ในรอบระยะเวลารายงาน ทั&งจากรายการความสูญเสียที#บริษทัฯ ไดรั้บ
รายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บรายงาน สุทธิดว้ยคา่สินไหมทดแทนที#ไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี  
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5.12 สํารองเบี"ยประกนัภัย 

  สํารองเบี&ยประกนัภยัประกอบดว้ย สํารองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้และสํารองความเสี#ยงภยัที#          
ยงัไม่สิ&นสุด 

(ก) สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไมถื่อเป็นรายได ้

บริษทัฯบนัทึกสํารองเบี& ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได้ซึ# งคาํนวณจากเบี& ยประกนัภยัรับก่อนการ             
เอาประกนัภยัต่อดว้ยวธีิการดงันี&  

การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเที#ยว การประกนั
อุบติัเหตุการเดินทางที#มีระยะเวลา
คุม้ครองไมเ่กิน 6 เดือน 

- ร้อยละร้อยของเบี&ยประกนัภยัรับ ตั&งแต่วนัที#
กรมธรรมป์ระกนัภยัเริ#มมีผลคุม้ครอง 

การประกนัภยัอื#น -  วธีิเฉลี#ยรายวนั (วธีิเศษหนึ#งส่วนสามร้อยหกสิบห้า) 

(ข) สาํรองความเสี#ยงภยัที#ยงัไมสิ่&นสุด 

สํารองความเสี#ยงภยัที#ยงัไม่สิ&นสุด เป็นจาํนวนเงินที#บริษทัฯสํารองไวเ้พื#อชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
และค่าใช้จ่ายที#เกี#ยวขอ้งที#อาจเกิดขึ&นในอนาคตสําหรับการประกนัภยัที#ยงัมีผลบงัคบัอยู ่ซึ# งคาํนวณ
โดยวธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั บริษทัฯ ใชก้ารประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสินไหมทดแทนที#
คาดวา่จะเกิดขึ&นในระยะเวลาเอาประกนัที#เหลืออยู ่โดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต 

ทุกวนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะเปรียบเทียบมูลค่าของสํารองความเสี#ยงภยัที#ยงัไม่สิ&นสุดกบั
สํารองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้หากมูลค่าของสํารองความเสี#ยงภยัที#ยงัไม่สิ&นสุดสูงกวา่สํารอง
เบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้บริษทัฯจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการสํารองความเสี#ยงภยัที#ยงัไม่
สิ&นสุดในงบการเงิน 

5.13  ผลประโยชน์พนักงาน 

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั&นของพนกังาน 

 บริษทัฯ รับรู้ เงินเดือน คา่จา้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมป็นคา่ใชจ่้ายเมื#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) โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระได้
ทาํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น  

5.14  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจบัุน 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที#คาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณ
จากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์#กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั#วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หนี& สิน ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี&สินที#เกี#ยวขอ้งนั&น โดยใชอ้ตัราภาษี
ที#มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน  
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บริษทัฯรับรู้หนี& สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั#วคราวที#ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั#วคราวที#ใชห้กัภาษีในจาํนวนเท่าที#มีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ที#บริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที#จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั#วคราวที#ใชห้กั
ภาษี 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีกาํไร           
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั&งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีที#เกิดขึ&นเกี#ยวขอ้งกบั
รายการที#ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

5.15 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที#เกี#ยวข้องกนั 

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

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

5.16 สัญญาเช่าระยะยาว 

 จาํนวนเงินที#จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

5.17 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ# งเป็นสกุลเงินที#ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

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

กาํไรและขาดทุนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงในอตัราแลกเปลี#ยนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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5.18 ประมาณการหนี"สิน 

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

5.19  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#มีลักษณะเดียวกนั
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื&อขายในตลาดที#มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าที#เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ 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 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที#สําคัญ 

 ในการจัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ            
การประมาณการในเรื# องที#มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี&                  
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที#แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที#แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน               
ผลที#เกิดขึ&นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที#ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชี
ที#สาํคญัมีดงันี&  
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6.1 ค่าเผื#อหนี"สงสัยจะสูญของลกูหนี"และเงินให้กู้ยมื 

 ในการประมาณค่าเผื#อหนี& สงสัยจะสูญของลูกหนี& และเงินให้กูย้ืม ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจใน          
การประมาณการผลขาดทุนที#คาดวา่จะเกิดขึ&นจากลูกหนี&แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน           
ในอดีต อายขุองหนี& ที#คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที#เป็นอยูใ่นขณะนั&น เป็นตน้ 

6.2 ค่าเผื#อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯจะตั&งค่าเผื#อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์มื#อฝ่ายบริหารพิจารณาวา่เงินลงทุนดงักล่าวมี 
ขอ้บ่งชี& ของการดอ้ยคา่เกิดขึ&น การที#จะสรุปวา่เงินลงทุนมีขอ้บ่งชี& ของการดอ้ยคา่หรือไม่นั&น จาํเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

6.3 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#ใชใ้นการคาํนวณอาจมีผลกระทบต่อมลูคา่ยติุธรรมและการเปิดเผยลาํดบัชั&นของมูลคา่ยติุธรรม 

6.4 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 

6.5 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั#วคราวที#ใชห้กัภาษีเมื#อมีความเป็นไป
ไดค้อ่นขา้งแน่วา่บริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที#จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั#วคราวนั&น 
ในการนี& ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เป็นจาํนวนเทา่ใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที#คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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6.6 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

ทุกวนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯตอ้งประมาณการสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน
คา้งจา่ยโดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นและบริษทัฯไดรั้บรายงานความ
เสียหายแลว้ และส่วนของความเสียหายที#เกิดขึ&นแล้วแต่บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บรายงาน (Incurred but not yet 
reported - IBNR) ซึ#งตอ้งใชว้ธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัที#เป็นมาตรฐานสากลในการประมาณการ  

โดยขอ้สมมติหลกัที#ใชใ้นวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัดงักล่าวประกอบดว้ยขอ้มูลในอดีต ซึ# งไดแ้ก่ 
การเปลี#ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน การจ่ายชาํระค่าสินไหมทดแทนของบริษทัฯ ค่าสินไหม
ทดแทนเฉลี#ย จาํนวนครั& งของค่าสินไหม เป็นตน้ ในการคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยันี&  จะ
ทาํการวเิคราะห์ตามประเภทของการรับประกนัภยั และตอ้งใชน้กัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuary) ซึ# งเป็น  
ผูที้#มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเขา้ใจในธุรกิจประกนัภยัและความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์
ของบริษทัฯเป็นผูว้ิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม ประมาณการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 
ผลลพัทที์#เกิดขึ&นจริงจึงอาจแตกต่างจากที#ไดป้ระมาณการไว ้

6.7 สํารองความเสี#ยงภัยที#ไม่สิ"นสุด 

สํารองประกนัภยัสําหรับความเสี#ยงภยัที#ยงัไม่สิ&นสุดคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใช้
การประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสินไหมทดแทนที#คาดว่าจะเกิดขึ&นในระยะเวลาเอาประกันที#เหลืออยู ่        
ซึ# งการประมาณเงินสํารองดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ# งอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตและ
ประมาณการอยา่งดีที#สุด ณ ขณะนั&น 

6.8 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

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

6.9 คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯมีหนี& สินที#อาจจะเกิดขึ&นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ# งฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที#ถูกฟ้องร้องแลว้และเชื#อมั#นวา่ความเสียหายที#เกิดขึ&นจะไม่เกินกวา่จาํนวนที#ไดบ้นัทึกไว้
แลว้ ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน  
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7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: บาท) 
 2558 2557 

เงินสด 2,414,209 4,191,526 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 136,604,369 127,657,086 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื#อสิ&นกาํหนดระยะเวลา 481,973,832 1,103,658,793 
ตัmวแลกเงิน 50,000,000 10,000,000 

รวมเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 670,992,410 1,245,507,405 
หกั: เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงินอื#นที#มีระยะเวลา   
          ครบกาํหนดเกินกวา่  3 เดือนนบัแต่วนัที#ไดม้า (321,504,558) (1,080,691,778) 
 เงินฝากธนาคารที#มีขอ้จาํกดัในการใช ้ (22,653,369) (21,118,032) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 326,834,483 143,697,595 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากประจาํและตัmวแลกเงินมีอตัราดอกเบี&ยระหวา่งร้อยละ 
0.75 ถึง 3.00 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.75 ถึง 3.50  ตอ่ปี) 

8. เบี"ยประกนัภัยค้างรับ 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเบี&ยประกนัภยัคา้งรับจาํแนกอายตุามเงินตน้ที#คา้งชาํระ
นบัตั&งแต่วนัครบกาํหนดชาํระตามกฎหมายวา่ดว้ยการเกบ็เบี&ยประกนัภยัแสดงไดด้งันี&  

 (หน่วย: บาท) 
 2558 

  จากตวัแทนและ   
 จากผูเ้อา

ประกนัภยั 
นายหนา้
ประกนัภยั 

จากการรับ
ประกนัภยัต่อ รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 1,019,807 358,615,420 229,746 359,864,973 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 117,936 36,312,957 66,614 36,497,507 
คา้งรับ 30 - 59 วนั 424,084 13,091,067 - 13,515,151 
คา้งรับ 60 - 89 วนั 43,869 5,607,818 - 5,651,687 
คา้งรับ 90 วนั - 1 ปี 183,154 10,638,073 - 10,821,227 
คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี 60,720 4,233,315 43,033 4,337,068 
รวมเบี&ยประกนัภยัคา้งรับ 1,849,570 428,498,650 339,393 430,687,613 
หกั: ค่าเผื#อหนี&สงสยัจะสูญ (60,720) (4,233,315) - (4,294,035) 
เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 1,788,850 424,265,335 339,393 426,393,578 
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 (หน่วย: บาท) 
 2557 

  จากตวัแทนและ   
 จากผูเ้อา

ประกนัภยั 
นายหนา้
ประกนัภยั 

จากการรับ
ประกนัภยัต่อ รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 3,587,368 284,756,371 105,378 288,449,117 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 199,286 32,859,645 - 33,058,931 
คา้งรับ 30 - 59 วนั 56,688 10,261,662 8,946 10,327,296 
คา้งรับ 60 - 89 วนั 568 2,733,701 - 2,734,269 
คา้งรับ 90 วนั - 1 ปี 68,145 4,883,261 - 4,951,406 
คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี 60,802 2,513,201 43,033 2,617,036 
รวมเบี&ยประกนัภยัคา้งรับ 3,972,857 338,007,841 157,357  342,138,055 
หกั: ค่าเผื#อหนี&สงสยัจะสูญ (60,802) (2,513,201) - (2,574,003) 
เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 3,912,055 335,494,640 157,357 339,564,052 

สําหรับเบี&ยประกนัภยัคา้งรับจากตวัแทนและนายหนา้ บริษทัฯไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การติดตามหนี& ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี& ยประกนัภยั โดยหนี& ที#เกินกว่ากาํหนดรับชาํระ บริษทัฯได้ดาํเนินการตาม
กฎหมายกบัตวัแทนและนายหนา้เป็นกรณีไป 

9. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

 (หน่วย: บาท) 
 2558 2557 

เงินคา้งรับเกี#ยวกบัการประกนัภยัต่อ  65,517,956 37,919,284 

สาํรองประกนัภยัส่วนที#เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ 418,191,706 405,314,068 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ  483,709,662 443,233,352 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเงินคา้งรับเกี#ยวกบัการประกนัภยัต่อจาํแนกอายุตาม
เงินตน้ที#คา้งชาํระแสดงไดด้งันี&  

 (หน่วย: บาท) 
 2558 2557 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 51,453,819 4,052,946 
คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 1 ปี 14,011,268 33,072,124 

คา้งรับเป็นระยะเวลา 1 - 2  ปี 52,869 794,214 

เงินคา้งรับเกี#ยวกบัการประกนัภยัต่อ  65,517,956 37,919,284 
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10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

10.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

(ก) เงินลงทนุเพื#อค้า 

(หน่วย: บาท) 

 2558 

 ราคาทุน 
กาํไรที#ยงัไม่
เกิดขึ&นจริง 

ขาดทุนที#ยงัไม่
เกิดขึ&นจริง มูลค่ายติุธรรม 

ร้อยละของ             
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยต่์อ
สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพย์เอกชน      
หุน้ทุน 285,052,833 25,129,945 (53,473,213) 256,709,565 5.59 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ - 1,212,540 - 1,212,540 0.03 

รวมเงินลงทุนเพื#อค้า 285,052,833 26,342,485 (53,473,213) 257,922,105 5.62 

(หน่วย: บาท) 

 2557 

 ราคาทุน 
กาํไรที#ยงัไม่
เกิดขึ&นจริง 

ขาดทุนที#ยงัไม่
เกิดขึ&นจริง มูลค่ายติุธรรม 

ร้อยละของ              
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยต่์อ
สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพย์เอกชน      
หุน้ทุน 198,628,751 20,043,647 (29,398,272) 189,274,126 4.37 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ - 175,282 - 175,282 - 

รวมเงินลงทุนเพื#อค้า 198,628,751 20,218,929 (29,398,272) 189,449,408 4.37 
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(ข) เงินลงทนุเผื#อขาย 

(หน่วย: บาท) 

 2558 

 ราคาทุน 
กาํไรที#ยงัไม่
เกิดขึ&นจริง 

ขาดทุนที#ยงัไม่
เกิดขึ&นจริง มูลค่ายติุธรรม 

ร้อยละของ                
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยต่์อ
สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ     
หุน้กูรั้ฐวิสาหกิจ 10,000,000 340,441 - 10,340,441 0.23 
หลกัทรัพย์เอกชน     
หุน้กู ้ 150,093,940 5,866,061 - 155,960,001 3.40 
หุน้ทุน 51,242,927 101,462,867 (1,710,220) 150,995,574 3.29 

หน่วยลงทุน 1,511,731,205 63,387,770 (45,005,076) 1,530,113,899 33.34 

รวม 1,723,068,072 171,057,139 (46,715,296) 1,847,409,915 40.26 

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

รวมเงินลงทุนเผื#อขาย 1,722,891,789 171,057,139 (46,715,296) 1,847,233,632 40.26 

(หน่วย: บาท) 

 2557 

 ราคาทุน 
กาํไรที#ยงัไม่
เกิดขึ&นจริง 

ขาดทุนที#ยงัไม่
เกิดขึ&นจริง มูลค่ายติุธรรม 

ร้อยละของ                
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยต่์อ
สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ     
หุน้กูรั้ฐวิสาหกิจ 10,000,000 278,149 - 10,278,149 0.24 
หลกัทรัพย์เอกชน     
หุน้กู ้ 85,093,940 3,624,149 - 88,718,089 2.05 
หุน้ทุน 55,475,876 114,404,091 (403,043) 169,476,924 3.91 

หน่วยลงทุน 638,953,732 51,401,850 (26,174,004) 664,181,578 15.34 

รวม 789,523,548 169,708,239 (26,577,047) 932,654,740 21.54 

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

รวมเงินลงทุนเผื#อขาย 789,347,265 169,708,239 (26,577,047) 932,478,457 21.54 
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(ค) เงินลงทนุที#จะถือจนครบกาํหนด 

 (หน่วย: บาท) 
 2558 2557 

 

ราคาทุน/ราคาทุน                       
ตดัจาํหน่าย 

ร้อยละของ                  
เงินลงทุน                

ในหลกัทรัพยต่์อ                    
สินทรัพยร์วม 

ราคาทุน/ราคาทุน                       
ตดัจาํหน่าย 

ร้อยละของ                  
เงินลงทุน                

ในหลกัทรัพยต่์อ                    
สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ     
พนัธบตัรรัฐบาลไทย 36,587,132 0.80 181,748,243 4.20 
สลากออมทรัพยรั์ฐวสิาหกิจ 25,000,000 0.54 25,000,000 0.58 

รวม 61,587,132 1.34 206,748,243 4.78 

หลกัทรัพย์เอกชน     
พนัธบตัรเอกชน - - 30,000,000 0.69 

หุน้กู ้ 841,000 0.02 841,000 0.02 

รวม 841,000 0.02 30,841,000 0.71 
หกั: ค่าเผื#อการดอ้ยค่า (841,000) (0.02) (841,000) (0.02) 

รวม - - 30,000,000 0.69 

เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบกาํหนด

เกนิกว่า 3 เดือน   
  

เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ 336,093,806 7.32 1,092,733,424 25.24 

รวม 336,093,806 7.32 1,092,733,424 25.24 

รวมเงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด 397,680,938 8.66 1,329,481,667 30.71 

(ง) เงินลงทนุทั#วไป 

  (หน่วย: บาท) 
 2558 2557 

 

ราคาทุน 

ร้อยละของ                   
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยต่์อ
สินทรัพยร์วม ราคาทุน 

ร้อยละของ                   
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยต่์อ
สินทรัพยร์วม 

เงินลงทุนที#ไม่อยูใ่นความตอ้งการ                
ของตลาดในประเทศ 3,720,650 0.08 4,025,455 0.09 

หกั: ค่าเผื#อการดอ้ยค่า - - (304,805) (0.01) 

รวมเงินลงทุนทั#วไป 3,720,650 0.08 3,720,650 0.08 



21 

10.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลอืของตราสารหนี" 

เงินลงทุนในตราสารหนี&  ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีระยะเวลาคงเหลือนบัจากวนัสิ&นปีดงันี&  

 (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 
หลกัทรัพย์เอกชน      
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 

หลกัทรัพย์เอกชน      
หุน้กู ้ 841,000 - - - 841,000 
หกั: ค่าเผื#อการดอ้ยค่า (841,000) - - - (841,000) 

รวม - - - - - 

เงินฝากสถาบันการเงนิที#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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(หน่วย: บาท) 
 2557 
 ครบกาํหนด  
 เกินกาํหนด ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เงินลงทุนเผื#อขาย 
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ      
หุน้กูรั้ฐวิสาหกิจ - - 10,000,000 -    10,000,000 
หลกัทรัพย์เอกชน      
หุน้กู ้ 93,940 - 45,000,000 40,000,000 85,093,940 
รวม 93,940 - 55,000,000 40,000,000 95,093,940 
บวก: กาํไรที#ยงัไม่เกิดขึ&นจริง - - 1,338,316 2,563,982 3,902,298 
รวมเงินลงทุนเผื#อขาย - สุทธิ 93,940 - 56,338,316 42,563,982 98,996,238 

เงินลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด      
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ      
พนัธบตัรรัฐบาลไทย - 155,107,169 11,475,367 15,165,707 181,748,243 
สลากออมทรัพยรั์ฐวิสาหกิจ - - 25,000,000 - 25,000,000 
รวม - 155,107,169 36,475,367 15,165,707 206,748,243 
หลกัทรัพย์เอกชน      
พนัธบตัรเอกชน - 20,000,000 10,000,000 - 30,000,000 
หุน้กู ้ 841,000 - - - 841,000 
รวม 841,000 20,000,000 10,000,000 - 30,841,000 
หกั: ค่าเผื#อการดอ้ยค่า (841,000) - - - (841,000) 
รวม - 20,000,000 10,000,000 - 30,000,000 
เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบกาํหนด                           

เกนิกว่า 3 เดือน      
เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ - 1,092,733,424 - - 1,092,733,424 
รวม - 1,092,733,424 - - 1,092,733,424 
รวมเงินลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด - 1,267,840,593 46,475,367 15,165,707 1,329,481,667 

10.3 องค์ประกอบอื#นของส่วนของเจ้าของ - ส่วนเกินทนุจากการเปลี#ยนแปลงมูลค่าเงินลงทนุ 

(หน่วย: บาท) 
สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม  

 2558 2557 

ยอดคงเหลือตน้ปี 143,131,192 81,567,138 
ตีมลูค่าเงินลงทุนเพิ#ม (ลด) ระหวา่งปี (12,390,190) 65,749,938 

กาํไรจากการขายระหวา่งปีที#รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน (6,399,159) (4,185,884) 

ยอดคงเหลือปลายปี 124,341,843 143,131,192 

หกั: ภาษีเงินได ้ (24,868,368) (28,626,238) 

ยอดคงเหลือปลายปี – สุทธิจากภาษีเงินได ้ 99,473,475 114,504,954 
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10.4 เงินลงทนุที#ติดภาระผูกพนั 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ ไดน้าํเงินฝากสถาบนัการเงินที#ครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน จาํนวน 14.6 
ลา้นบาท (2557: 12.0 ลา้นบาท) ไปวางคํ&าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร วางเป็นหลกัทรัพยใ์นการยื#น
ประกนักรณีที#ผูเ้อาประกนัที#เป็นผูข้บัขี#รถยนต์ตกเป็นผูต้ ้องหา และเป็นหลักประกนัการออกหนังสือ                      
ค ํ&าประกนัที#ธนาคารฯออกใหใ้นนามบริษทัฯ 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯไดน้าํพนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจาํนวน 1.3 ลา้นบาท (2557: 1.5 
ลา้นบาท) ไปวางคํ&าประกนัซึ#งเกี#ยวเนื#องกบัการปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ  

 นอกจากนั&น บริษทัฯได้วางหลกัทรัพยบ์างส่วนไวก้บันายทะเบียนตามที#กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                
งบการเงินขอ้ 29 และ 30  

11.  เงินให้กู้ยมื 

 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินให้กูย้ืมและดอกเบี&ยคา้งรับทั&งจาํนวนเป็นเงินให้กูย้ืมแก่พนกังานตาม
โครงการสวสัดิการ สามารถแยกตามอายหุนี& เงินตน้และดอกเบี&ยคา้งรับ 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 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 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&สงสยัจะสูญ (3,201,091) (1,137,894) - - (3,201,091) (1,137,894) (4,338,985) 

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

 2557 

 ทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั อื#น ๆ รวม 

ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ 
ดอกเบี&ย               
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี&ย                
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี&ย            
คา้งรับ รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 8,281,179 - 2,689,641 - 10,970,820 - 10,970,820 
เกินกวา่กาํหนดชาํระ     

   มากกวา่ 12 เดือน 3,201,091 1,137,895 - - 3,201,091 1,137,895 4,338,986 

รวม 11,482,270 1,137,895 2,689,641 - 14,171,911 1,137,895 15,309,806 
หกั: คา่เผื#อหนี&สงสยัจะสูญ (3,201,091) (1,137,895) - - (3,201,091) (1,137,895) (4,338,986) 

เงินใหกู้ย้มืสุทธิ 8,281,179 - 2,689,641 - 10,970,820 - 10,970,820 



24 

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

เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังานมีการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารขอกูย้ืม 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 และมีการกาํหนดวงเงินกูยื้มของแต่ละโครงการดงันี&  

โครงการ หลกัประกนั วงเงิน 

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

สิ#งปลกูสร้าง 
- ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 2 ลา้นบาท และไม่เกิน                    

ร้อยละ 70 ของราคาประเมินที#ดินเปล่า 
- ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 2 ลา้นบาท และไม่เกิน                  

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

หลกัทรัพย ์
- ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 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 2557 144,614,780  166,258,786  96,121,497   101,341,138   84,312,865  592,649,066 
ซื&อเพิ#ม 18,051,000 14,949,000 3,926,773 2,848,786 4,348,437 44,123,996 
จาํหน่าย - - - (1,403,407) (4,083,747) (5,487,154) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 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 

ค่าเสื#อมราคาสะสม       
ณ วนัที# 1 มกราคม 2557 - 142,440,878 87,099,793 83,717,138 56,398,836 369,656,645 
คา่เสื#อมราคาสาํหรับปี - 2,689,196 3,458,822 8,119,266 10,801,728 25,069,012 
คา่เสื#อมราคาสาํหรับ       
   ส่วนที#จาํหน่าย - - - (1,400,696) (3,441,390) (4,842,086) 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 - 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#อมราคาสาํหรับ       
   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 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 162,665,780 36,077,712 9,489,655 12,350,809 20,818,381 241,402,337 

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

ค่าเสื#อมราคาสําหรับปี     
2557    25,069,012 

2558    22,929,146 
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 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ#งซึ# งตดัคา่เสื#อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้าน
อยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื#อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 319.0 ลา้นบาท 
(2557: 334.6 ลา้นบาท) 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

(หน่วย: บาท) 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ราคาทุน  
ณ วนัที# 1 มกราคม 2557 41,413,225 

ซื&อเพิ#ม 1,368,718 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 42,781,943 

ซื&อเพิ#ม  1,422,100 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 44,204,043 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  
ณ วนัที# 1 มกราคม 2557 31,839,611 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,761,057 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 33,600,668 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,831,035 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 35,431,703 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 9,181,275 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 8,772,340 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี  
2557 1,761,057 

2558 1,831,035 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ# งตดัจาํหน่ายหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 27.3 ล้านบาท 
นอกจากนี&  ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอายกุารใชง้านคงเหลือเฉลี#ย 6 ปี 
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14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

14.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหนี& สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี&  

(หน่วย: บาท) 
 2558 2557 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี   
ค่าเผื#อหนี&สงสยัจะสูญ 10,701,640 11,499,491 
สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 56,891,732 44,245,172 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนที#อาจเกิดขึ&นแต่ยงัไม่ไดร้ายงานให้

บริษทัฯทราบและสาํรองค่าสินไหมทดแทน 9,707,327 3,762,764 
ผลขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลงมลูค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื#อคา้ 5,426,146 1,835,869 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน 15,417,810 14,978,789 

รวม 98,144,655 76,322,085 

หนี"สินภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี   

ผลกาํไรจากการเปลี#ยนแปลงมลูค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื#อขาย 24,868,368 28,626,238 

รวม 24,868,368 28,626,238 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 73,276,287 47,695,847 

14.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี&  

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

  (ปรับปรุงใหม่) 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที#คาํนวณตามเกณฑ ์ 21,643,922 29,907,728 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 32,020 143,420 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั#วคราวและ               

การกลบัรายการผลแตกต่างชั#วคราว (22,575,269) 4,156,631 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้ที#แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (899,327) 34,207,779 
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จาํนวนภาษีเงินไดที้#เกี#ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นสําหรับปีสิ&นสุดวนัที# 
31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งันี&  

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที#เกี#ยวขอ้ง:   
กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลี#ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน                                      

หลกัทรัพยเ์ผื#อขาย             
(3,757,870) 12,312,810 

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั             

752,699 (1,032,652) 

 รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบัผลคูณกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที#ใช้
สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงไดด้งันี&   

 (หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31ธนัวาคม 

 2558 2557 

  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 21,424,549 217,305,259 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 4,284,910 43,461,052 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีก่อน 32,020 143,420 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดห้รือค่าใชจ่้ายที#ไม่ถือเป็นรายได้

หรือค่าใชจ่้ายทางภาษี (5,216,257) (9,396,693) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดที้#แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (899,327) 34,207,779 
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15. สินทรัพย์อื#น 
  (หน่วย: บาท) 
 2558 2557 

ค่าสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี – สุทธิ 205,149,839 239,956,170 
เบี&ยประกนัภยัต่อจ่ายล่วงหนา้ 121,269,686 95,415,859 
ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 49,038,326 41,372,903 
รายการเทียบเท่าเงินสดที#มีขอ้จาํกดัในการใช ้ 8,064,121 9,076,386 
เงินวางไวส้าํหรับโครงการประกนัภยัขา้วนาปี 46,980,202 54,479,111 
อื#น ๆ 40,266,251 38,745,131 
รวมสินทรัพยอื์#น 470,768,425 479,045,560 

 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯไดน้าํเงินฝากสถาบนัการเงินที#มีระยะเวลาครบกาํหนดภายใน 3 เดือน 
จาํนวน 8.1 ลา้นบาท (2557: 9.1 ลา้นบาท) วางเป็นหลกัทรัพยใ์นการยื#นประกนักรณีที#ผูเ้อาประกนัที#เป็นผู้
ขบัขี#รถยนตต์กเป็นผูต้อ้งหา 

16. เจ้าหนี"บริษัทประกนัภัยต่อ 
 (หน่วย: บาท) 
 2558 2557 

เบี&ยประกนัภยัต่อคา้งจ่าย 68,256,556 84,396,848 

เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 290,400,647 269,364,960 

รวมเจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ 358,657,203 353,761,808 

17. สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
 (หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

ยอดคงเหลือตน้ปี 842,491,575 989,553,700 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการ   
   ค่าสินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นระหวา่งปี 1,857,128,617 1,777,058,965 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการ   
   ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (1,792,010,181) (1,924,121,090) 

ยอดคงเหลือปลายปี 907,610,011 842,491,575 

 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯมีสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายที#เกิดจาก
สัญญารับประกนัภยัต่อจาํนวน 0.8 ลา้นบาท (2557: 1.7 ลา้นบาท)  
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18. สํารองเบี"ยประกนัภัย 

 สาํรองเบี&ยประกนัภยั หมายถึง ภาระผกูพนัตามสัญญาประกนัภยั ซึ# งเป็นจาํนวนที#สูงกวา่ระหวา่งสํารองเบี&ย
ประกนัภยัที#ยงัไมถื่อเป็นรายไดแ้ละสาํรองความเสี#ยงภยัที#ยงัไมสิ่&นสุด 

18.1  สํารองเบี"ยประกนัภัยที#ยงัไม่ถือเป็นรายได้ 

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,462,720,593 1,416,400,738 
เบี&ยประกนัภยัรับสาํหรับปี 3,125,705,031 3,049,691,014 
เบี&ยประกนัภยัที#ถือเป็นรายไดใ้นปีนี&  (3,014,325,147) (3,003,371,159) 

ยอดคงเหลือปลายปี 1,574,100,477 1,462,720,593 

18.2  สํารองความเสี#ยงภัยที#ยงัไม่สิ"นสุด 

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

ยอดคงเหลือตน้ปี 995,881,124 928,663,043 
ประมาณการค่าสินไหมที#จะเกิดขึ&นในปีนี&  1,647,690,656 1,706,058,464 
ความเสี#ยงภยัที#หมดสิ&นไปแลว้ในปีนี&  (1,570,158,330) (1,638,840,383) 

ยอดคงเหลือปลายปี 1,073,413,450 995,881,124 

19. ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ผลประโยชน์ของพนกังานคา้งจ่ายประกอบดว้ยรายการดงันี&  

(หน่วย: บาท) 

 2558 2557 

ผลประโยชน์ระยะสั&นของพนกังาน 28,467,702 60,906,962 

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 77,089,053 74,893,944 

รวม 105,556,755 135,800,906 
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จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึ# งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื#อออกจากงานแสดงได้
ดงันี&    

(หน่วย: บาท) 
 2558 2557 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 74,893,944 64,480,525 
ส่วนที#รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 5,467,315 4,543,016 
ตน้ทุนดอกเบี&ย 2,621,288 2,837,143 

รวมส่วนที#รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 8,088,603 7,380,159 
ส่วนที#รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น   
ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
ส่วนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (843,296) 6,554,447 
ส่วนที#เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (2,920,198) (1,391,187) 

รวมส่วนที#รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น (3,763,494) 5,163,260 
ผลประโยชนที์#จ่ายในระหวา่งปี (2,130,000) (2,130,000) 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 77,089,053 74,893,944 

 คา่ใชจ้า่ยเกี#ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานที#รวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปีสิ&นสุด
วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งันี&  

(หน่วย: บาท) 

 2558 2557 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทน 3,594,536 2,827,040 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื#น 2,453,439 2,463,243 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 2,040,628 2,089,876 

รวมค่าใชจ่้ายที#รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 8,088,603 7,380,159 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี#ยถ่วงนํ& าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯประมาณ 14.8 ปี และบริษทัฯคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปี
ขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 1.4 ลา้นบาท   
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สมมติฐานที#สําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี&  

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 2558 2557 

อตัราคิดลด 3.1 3.5 
อตัราการขึ&นเงินเดือน 5.5 6.0 
อตัราการเปลี#ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (ขึ&นกบัช่วงอาย)ุ 0.0 – 12.0 0.0 – 12.0 

 ผลกระทบของการเปลี#ยนแปลงสมมติฐานที#สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 สรุปไดด้งันี&  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 อตัราเพิ#มขึ&นร้อยละ 0.5 ต่อปี อตัราลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี 

อตัราคิดลด หนี& สินลดลง 3.8 หนี& สินเพิ#มขึ&น 4.1 
อตัราการขึ&นเงินเดือน  หนี& สินเพิ#มขึ&น 4.1 หนี& สินลดลง 3.9 
อตัราการเปลี#ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน หนี& สินลดลง 0.9 หนี& สินเพิ#มขึ&น 0.9 

20. หนี"สินอื#น 

(หน่วย: บาท) 
 2558 2557 

เบี&ยประกนัภยัรับล่วงหนา้ 258,371,694 220,033,029 
ค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย 91,627,452 71,085,973 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานคา้งจ่าย 35,911,998 45,297,747 
เจา้หนี&จากการซื&อหลกัทรัพย ์ - 579,876 
ค่านายหนา้รับล่วงหนา้ 52,645,980 35,655,185 
เจา้หนี& อื#น 61,201,298 24,042,841 

อื#น ๆ 49,489,464 33,024,982 

รวมหนี& สินอื#น 549,247,886 429,719,633 

21.   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 
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22. สํารองตามกฎหมาย 

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

 ในระหวา่งปี 2558 ที#ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดอ้นุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2557 จาํนวน 10.3 
ลา้นบาท ไปเป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย 

23.   ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

(หน่วย: บาท) 
 2558 2557 

  (ปรับปรุงใหม่) 
ค่าใชจ่้ายพนกังานที#ไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับ   
ประกนัภยัและการจดัการค่าสินไหมทดแทน 81,394,514 83,598,300 

ค่าใชจ่้ายเกี#ยวกบัอาคารสถานที#และอุปกรณ์ที#   
   ไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับประกนัภยั 81,336,626 84,426,347 
ค่าภาษีอากร 5,088,104 3,868,434 
หนี& สูญและหนี&สงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 1,286,202 (714,738) 
ค่าบริการงานสนบัสนุน 96,076,306 99,434,441 
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 37,011,853 32,690,873 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื#น 31,629,293 30,015,315 

รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 333,822,898 333,318,972 

24.  ค่าใช้จ่ายเกี#ยวกบัพนักงาน 

 (หน่วย: บาท) 
 2558 2557 

  (ปรับปรุงใหม่) 
เงินเดือนและโบนสั 257,258,967 280,299,238 
เงินประกนัสงัคม 5,177,866  5,162,536 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี&ยงชีพ 11,057,022  10,605,670 
ผลประโยชน์อื#นๆ 18,082,772 16,251,841 

รวมค่าใชจ่้ายเกี#ยวกบัพนกังาน 291,576,627 312,319,285 
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25.  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 2558 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ้า่ยจาํนวน 11.1 
ลา้นบาท (2557: 10.6 ลา้นบาท) 

26. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั&นพื&นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปี (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น) ด้วยจาํนวน             
ถัวเฉลี#ยถ่วงนํ& าหนักของหุ้นสามัญที#ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจาํนวนหุ้นสามญัตามสัดส่วนที#
เปลี#ยนไปของจาํนวนหุน้สามญัที#เกิดจากการออกหุน้ปันผล  

 เมื#อวนัที# 8 เมษายน 2558 ที#ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็น
เงินสดในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯจาํนวน 151.5 ล้านหุ้นให้แก่                    
ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 1 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล ดงันั&น ในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้จึงไดป้รับปรุงจาํนวนหุน้สามญั
ที#ใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนวา่การออกหุ้นปันผลไดเ้กิดขึ&นตั&งแต่วนัเริ#มตน้ของงวดแรกที#
เสนอรายงาน 

 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

  (ปรับปรุงใหม่) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี#ยถ่วงนํ&าหนกัที#ออกอยู่ระหวา่งงวด (หุน้) 303,000,000 151,500,000 
จาํนวนหุน้ปันผลที#ออกเพิ#มในปี 2558 (หุน้) - 151,500,000 

รวม (หุน้) 303,000,000 303,000,000 

กาํไรสาํหรับงวด (บาท) 22,323,876 183,097,480 
กาํไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.07 0.60 
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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) 
 2558 2557 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัท ไทยรับประกนัภัยต่อ จํากัด (มหาชน)     
เบี&ยประกนัภยัจ่ายต่อ 148,044,121 112,389,959 เป็นปกติทางการคา้ของการประกนัต่อ

ตามประเภทของการประกนัภยัและ
สญัญาประกนัภยัต่อ 

ค่าบาํเหน็จรับ 61,186,615 41,484,960 ตามที#ระบุในสญัญาเป็นปกติทางการคา้ 
ค่าสินไหมทดแทนรับคืน 22,362,961  31,392,145 ตามที#เกิดจริงตามสดัส่วนในสญัญา 
เบี&ยประกนัภยัรับต่อ 63,343 119,439 เป็นปกติทางการคา้ของการประกนัต่อ

ตามประเภทของการประกนัภยัและ
สญัญาประกนัภยัต่อ 

ค่าบาํเหน็จจ่าย 61,809 56,505 ตามที#ระบุในสญัญาเป็นปกติทาง
การคา้ 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด      
เงินสมทบจ่าย 10,938,244 11,405,328 ร้อยละ 12.25 ของเบี&ยประกนัภยัที#

ไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยัตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

รายไดอื้#น 6,450,342 5,951,002 ตามที#ระบุในสญัญาเป็นปกติทาง
การคา้ 

เงินปันผลรับ 3,518,150 - ตามที#ประกาศจ่าย 
บริษัท ไทยรีประกนัชีวิต จํากัด (มหาชน)                         
เงินปันผลรับ - 59,202 ตามที#ประกาศจ่าย 
บริษัท ที.ไอ.ไอ. จํากัด                                                      
เงินปันผลรับ 20,250 60,750 ตามที#ประกาศจ่าย 
บริษัท เจ แอนด์ เอ จิลเวลรี# จํากัด    
เบี&ยประกนัภยัรับ 84,660 84,660 เป็นปกติทางการคา้ของการรับ

ประกนัภยั 
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ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมียอดคงเหลือที#มีสาระสําคญัของสินทรัพยแ์ละหนี& สินที#
เกี#ยวขอ้งกบักิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั ดงันี&  

 (หน่วย: บาท) 
 2558 2557 

บริษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จาํกดั (มหาชน)   
เงินลงทุนในตราสารทุน 10,054,490 12,778,299 
เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ 51,463,751 40,715,761 
เงินคา้งรับเกี#ยวกบัการประกนัภยัต่อ 1,325,350 - 
บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จาํกดั   
เงินลงทุนในตราสารทุน 3,518,150 3,518,150 
เงินสมทบคา้งจ่าย 2,824,822 2,640,178 
บริษทั ที.ไอ.ไอ. จาํกดั   
เงินลงทุนในตราสารทุน 202,500 202,500 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

 ในระหวา่งปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีคา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที#ให้แก่กรรมการ
และผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี&  

(หน่วย: บาท) 
   2558 2557 

ผลประโยชน์ระยะสั&น  72,473,711 74,767,867 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  5,822,419 5,933,229 

รวม  78,296,130 80,701,096 

28. เงินปันผลจ่าย 

 เงินปันผลจ่ายที#ประกาศจ่ายในระหวา่งปี ประกอบดว้ย 

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2557 ที#ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 168.33 1.11 
(จ่ายปันผลเป็นเงินสดและ
หุน้ปันผล) 

 เมื#อวนัที# 8 เมษายน 2558   

เงินปันผลประจาํปี 2556 
(จ่ายปันผลเป็นเงินสด) 

ที#ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี
เมื#อวนัที# 3 เมษายน 2557 

48.48 0.32 
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29.   หลกัทรัพย์ประกนัวางไว้กบันายทะเบียน 

 ณ ว ันที#  31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯได้วางหลักทรัพย์ประกันไว้กับนายทะเบียนตาม
พระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยัดงันี&  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2558 2557 

 ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

พนัธบตัรรัฐบาล  15.1 16.2 15.2 16.0 
รวม 15.1 16.2 15.2 16.0 

30.  ทรัพย์สินที#จัดสรรไว้เป็นเงินสํารองวางไว้กบันายทะเบียน 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นเงินสํารองประกนัภยักบันายทะเบียน
ตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั ดงัต่อไปนี&  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2558 2557 

 

ราคาทุน/ราคาทุน
ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/ราคาทุน               
ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงินฝากสถาบนัการเงินที#ครบกาํหนดเกิน
กวา่ 3 เดือน 100.0 100.0 120.0 120.0 

บตัรเงินฝาก 130.0 130.0 30.0 30.0 
หุน้กู ้ 30.0 32.2 - - 

พนัธบตัรรัฐบาล  - - 145.1 145.3 

รวม 260.0 262.2 295.1 295.3 

31. เงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภัย 

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัสะสมตน้ปี 32,336,526 24,714,956 

เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัระหวา่งปี 7,812,357 7,621,570 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัสะสมปลายปี 40,148,883 32,336,526 
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32. ภาระผกูพนัและหนี"สินที#อาจจะเกดิขึ"น 

32.1 ภาระผกูพนัเกี#ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษัทฯได้เข้าทาํสัญญาเช่าดําเนินงานที#เกี#ยวข้องกับการเช่าพื&นที#อาคารสํานักงาน อายุของสัญญามี
ระยะเวลา 3 ปี ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั&นตํ#าที#ตอ้งจ่ายในอนาคตทั&งสิ&น
ภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที#บอกเลิกไมไ่ดด้งันี&  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
จ่ายชาํระ 2558 2557 

ภายใน 1 ปี 0.3 0.9 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 0.4 0.4 

32.2  หนังสือคํ"าประกนัธนาคาร 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีหนงัสือคํ&าประกนัซึ# งออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็น
จาํนวน 0.8 ลา้นบาท (2557 : 0.8 ลา้นบาท) ซึ# งเกี#ยวเนื#องกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษทัฯ 

32.3 คดฟ้ีองร้อง 

 ณ วนัที#  31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีคดีที# ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจํานวนประมาณ 76.2 ล้านบาท               
(ทุนทรัพยที์#ถูกฟ้อง) จากการเป็นผูรั้บประกนัภยั ซึ# งผลของการพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไมสิ่&นสุด อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัฯไดบ้นัทึกสาํรองเผื#อผลเสียหายที#อาจเกิดขึ&นบางส่วนไวใ้นงบการเงินเป็นจาํนวนประมาณ 21.9 ลา้นบาท 
และมีส่วนที#จะได้รับคืนจากการประกนัภยัต่อ จาํนวนประมาณ 2.8 ล้านบาท ซึ# งฝ่ายบริหารเชื#อว่าสํารอง              
เผื#อผลเสียหายที#อาจเกิดขึ&นจาํนวนดังกล่าวเพียงพอแล้ว (2557: 148.3 ล้านบาท 16.9 ล้านบาท และ 2.9           
ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

33. ส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจหลกัในการรับประกนัวินาศภยัทุกประเภท 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 

บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน ซึ# งวดั
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที#ใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพย์รวมใน                       
งบการเงิน  
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การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานที#รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสําหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงันี&  
 (หน่วย: บาท) 

สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2558 

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           
เบด็เตล็ด รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย      

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#ยงัไมถื่อเป็น
รายได ้ 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 

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

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

ค่าใช้จ่ายการรับประกนัภยั      
คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้าย                           
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 
คา่ใช้จ่ายในการรับประกนัภยัอื#น 5,567,353 602,870 145,947,392 31,059,671 183,177,286 
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครอง   
ผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั - - 10,938,244 - 10,938,244 

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภยัก่อน
ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 70,758,811 2,142,214 1,920,542,749 261,333,727 2,254,777,501 

กําไรจากการรับประกนัภยัก่อนค่าใช้จ่าย
ในการดาํเนินงาน 35,298,012 8,325,290 154,964,802 74,517,191 273,105,295 

คา่ใช้จ่ายในการดาํเนินงาน     (333,822,898) 

ขาดทุนจากการรับประกันภัย      (60,717,603) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ     77,153,756 
กาํไรจากเงินลงทุน     26,242,447 
ขาดทุนจากการปรับมูลคา่ยุติธรรม     (17,951,385) 

รายไดอื้#น     13,714,966 

กําไรจากการดาํเนินงาน     38,442,181 
เงินสมทบสาํนกังาน คปภ.     (8,312,357) 
เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยั     (7,812,357) 
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั          (892,918) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้     21,424,549 
รายไดภ้าษีเงินได ้     899,327 

กําไรสําหรับปี     22,323,876 
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(หน่วย: บาท) 
สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2557 

(ปรับปรุงใหม)่ 

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           
เบด็เตล็ด รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย      

เบี&ยประกนัภยัรับ 176,835,809  14,109,442  2,277,890,749  580,855,014  3,049,691,014  

หกั: เบี&ยประกนัภยัต่อ (124,790,039) (5,217,837) (302,169,345) (326,676,235) (758,853,456) 

เบี&ยประกนัภยัรับสุทธิ 52,045,770  8,891,605  1,975,721,404  254,178,779  2,290,837,558  
หกั: สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไมถื่อเป็น
รายได ้ (7,682,116) (1,021,496) (19,119,337)  (30,341,964)  (58,164,913) 

เบี&ยประกนัภยัที#ถือเป็นรายได ้ 44,363,654  7,870,109  1,956,602,067  223,836,815  2,232,672,645  

รายไดค้า่จา้งและคา่บาํเหน็จ 58,052,785  370,113  122,090,183  57,926,190  238,439,271  

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 102,416,439  8,240,222  2,078,692,250 281,763,005  2,471,111,916  

ค่าใช้จ่ายการรับประกนัภยั      
คา่สินไหมทดแทนและคา่ใช้จ่าย                           
ในการจดัการคา่สินไหมทดแทน (2,726,364) 6,354,239 1,224,919,151 153,080,963 1,381,627,989 

คา่จา้งและคา่บาํเหน็จ 37,663,454  1,314,553  402,304,635  79,438,972  520,721,614  
คา่ใช้จ่ายในการรับประกนัภยัอื#น 6,464,149 512,744 146,139,473 32,111,825 185,228,191 
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครอง   
ผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั - - 11,405,328 - 11,405,328 

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภยัก่อน

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 41,401,239 8,181,536 1,784,768,587 264,631,760 2,098,983,122 

กําไรจากการรับประกนัภยัก่อนค่าใช้จ่าย

ในการดาํเนินงาน 61,015,200 58,686 293,923,663 17,131,245 372,128,794 

คา่ใช้จ่ายในการดาํเนินงาน     (333,318,972) 

กําไรจากการรับประกนัภยั     38,809,822 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ     100,001,896  
กาํไรจากเงินลงทุน     10,778,138  
กาํไรจากการปรับมูลคา่ยติุธรรม      70,534,503  

รายไดอื้#น     13,855,087  

กําไรจากการดาํเนินงาน     233,979,446 
เงินสมทบสาํนกังาน คปภ.      (8,121,570) 
เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยั      (7,621,570) 
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั           (931,047) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้     217,305,259 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได ้      (34,207,779) 

กําไรสําหรับปี     183,097,480 
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สินทรัพยแ์ละหนี& สินของส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปนี&   

 (หน่วย: บาท) 
 

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั
เบด็เตล็ด ปันส่วนไมไ่ด ้ รวม 

สินทรัพย์       
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 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 167,134,724 2,316,481 636,849,220 316,737,470 3,206,809,875 4,329,847,770 
หนี"สิน      
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 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 279,064,516 8,280,143 2,051,007,292  581,974,234 308,219,326 3,228,545,511 

ข้อมูลเกี#ยวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

บริษทัฯดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ในประเทศไทย ดงันั&น รายไดแ้ละสินทรัพยที์#แสดงอยูใ่น        
งบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลลกูค้ารายใหญ่ 

ในระหว่างปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีเบี& ยประกนัภยัรับจากบริษัทนายหน้า             
รายใหญ่จาํนวนสามรายเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 1,580.6 ลา้นบาท และ 1,473.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

34.  เครื#องมือทางการเงิน 

 เครื# องมือทางการเงินที#สําคญัของบริษทัฯตามที#นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบับที# 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครื#องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า              
เงินสด เบี& ยประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เงินให้กูย้ืมและเจา้หนี&
บริษทัประกนัภยัต่อ บริษทัฯมีความเสี#ยงที#เกี#ยวขอ้งกบัเครื#องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการ
บริหารความเสี#ยงดงันี&   

34.1 ความเสี#ยงด้านการให้สินเชื#อ  

 ความเสี# ยงจากการให้สินเชื#อ คือ ความเสี# ยงที#บริษทัฯอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื#องมาจากการ              
ที#คูส่ัญญาของบริษทัฯจะไมส่ามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัที#ระบุไวใ้นเครื#องมือทางการเงินได ้

 บริษทัฯมีความเสี#ยงจากการให้สินเชื#อที#เกี#ยวเนื#องกบัเบี&ยประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ
และเงินใหกู้ย้มื ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี#ยงนี& โดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวธีิการในการควบคุมวงเงิน
สินเชื#อที#เหมาะสม ดงันั&น บริษทัฯจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายที#เป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชื#อ 
นอกจากนี&  ความเสี# ยงเกี#ยวกบัการกระจุกตวัของสินเชื#อซึ# งเกิดจากเบี& ยประกนัภยัคา้งรับไม่มีสาระสําคญั
เนื#องจากผูเ้อาประกันภัยของบริษัทฯกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที#แตกต่างกันและภูมิภาคต่าง ๆ ใน               
ประเทศไทย จาํนวนเงินสูงสุดที#บริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชื#อ คือ มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ดงักล่าวหกัดว้ยค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญตามที#แสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน  
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34.2 ความเสี#ยงจากการเปลี#ยนแปลงของราคาตลาด 

ความเสี#ยงจากการเปลี#ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี#ยงที#บริษทัฯอาจได้รับความเสียหายอนัสืบ
เนื#องมาจากการเปลี#ยนแปลงอตัราดอกเบี& ย อตัราแลกเปลี#ยนและราคาของหลกัทรัพย ์ซึ# งส่งผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินของบริษทัฯ เนื#องจากบริษทัฯไม่มีสินทรัพยแ์ละหนี& สินที#เป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั&น ความ
เสี# ยงจากการเปลี#ยนแปลงของราคาตลาดจึงมีเพียงความเสี# ยงจากอัตราดอกเบี& ยและความเสี# ยงจากการ
เปลี#ยนแปลงของราคาหลกัทรัพยเ์ทา่นั&น 

 ความเสี#ยงจากอัตราดอกเบี"ย 

 ความเสี#ยงจากอตัราดอกเบี&ย คือ ความเสี#ยงที#มูลคา่ของเครื#องมือทางการเงินจะเปลี#ยนแปลงไปเนื#องจากการ
เปลี#ยนแปลงของอตัราดอกเบี&ยในตลาด 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพยท์างการเงินที#สาํคญัสามารถจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบี&ย และ
สําหรับสินทรัพยท์างการเงินที#มีอตัราดอกเบี& ยคงที#สามารถจาํแนกตามวนัที#ครบกาํหนด หรือวนัที#มีการ
กาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหม่ (หากวนัที#มีการกาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี&  

 (หน่วย: บาท) 
 2558 

 มีอตัราดอกเบี&ยคงที# อตัราดอกเบี&ย   

 มีระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด ปรับขึ&นลงตาม  อตัรา 

 เกินกาํหนด ภายใน1 ปี 1 - 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี อตัราตลาด รวม ดอกเบี&ย 

       (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการเทียบเท่าเงินสด - 187,815,905 - - 136,604,369 324,420,274 0.75 - 3.00 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวิสาหกิจ 100,000 26,011,767 30,671,981 15,143,825 - 71,927,573 1.00 - 5.00 
ตราสารหนี&ภาคเอกชน 93,940 15,219,536 107,896,779 32,749,746 - 155,960,001 3.30 - 5.35 
เงินฝากสถาบนัการเงิน - 336,009,688 84,118 - - 336,093,806 0.50 - 3.20 

เงินใหกู้ย้มื - 38,169 3,616,727 4,341,283 - 7,996,179 5.50 - 12.50 
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(หน่วย: บาท) 
 2557 

 มีอตัราดอกเบี&ยคงที# อตัราดอกเบี&ย   

 มีระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด ปรับขึ&นลงตาม  อตัรา 

 เกินกาํหนด ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี อตัราตลาด รวม ดอกเบี&ย 

       (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการเทียบเท่าเงินสด - 11,848,983 - - 127,657,086 139,506,069 0.75 - 3.50 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ - 155,107,169 46,753,516 15,165,707 - 217,026,392 1.00 - 5.00 

ตราสารหนี&ภาคเอกชน 93,940 20,000,000 56,060,167 42,563,982 - 118,718,089 3.30 - 5.35 
เงินฝากสถาบนัการเงิน - 1,092,733,424 - - - 1,092,733,424 1.50 - 3.30 

เงินให้กูย้มื - 100,084 5,055,563 5,815,173 - 10,970,820 5.50 - 12.50 

นอกเหนือจากสินทรัพย์ทางการเงินขา้งต้น บริษทัฯยงัมีเงินสด เบี&ยประกนัภัยคา้งรับ สินทรัพย์จากการ
ประกนัภยัต่อ เงินลงทุนในตราสารทุนและเจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ ซึ# งมูลค่าของรายการดงักล่าวไม่มี
ความเสี#ยงจากอตัราดอกเบี&ย 

ความเสี#ยงจากการเปลี#ยนแปลงของราคาหลกัทรัพย์ 

ความเสี#ยงจากการเปลี#ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือความเสี#ยงที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงราคา
ตลาดของตราสารทุน ที#อาจทาํใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือมลูคา่ของสินทรัพยท์างการเงิน  

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีความเสี# ยงจากการถือเงินลงทุนในหลกัทรัพยซึ์# งราคาจะ
เปลี#ยนแปลงไปตามภาวะตลาด 

34.3 ความเสี#ยงด้านสภาพคล่อง 

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

สินทรัพยท์างการเงินของบริษทัฯส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยซึ์# งมีตลาดซื&อขายคล่อง และสําหรับเบี& ยประกนัภยัคา้งรับและสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ
ส่วนใหญ่ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระหรือคา้งชาํระไม่เกิน 1 ปี ในขณะที#เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี เช่นกนั 



43 

34.4 มูลค่ายุตธิรรรมของเครื#องมอืทางการเงิน 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีสินทรัพยที์#วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม โดย
แยกแสดงตามลาํดบัชั&นของมูลคา่ยติุธรรม ไดด้งันี&  

(หน่วย: บาท) 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่า   

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ตามบญัชี 

สินทรัพย์ทางการเงนิที#วัดมูลค่าด้วย            

มูลค่ายุติธรรม 
     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื#อคา้    
หุน้ทุน 256,709,565 - - 256,709,565 256,709,565 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1,212,540 - - 1,212,540 1,212,540 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื#อขาย 
หุน้กู ้ -    166,300,442 -   166,300,442 166,300,442 
หุน้ทุน 150,819,291 - - 150,819,291 150,819,291 
หน่วยลงทุน 121,061,424 1,409,052,475 - 1,530,113,899 1,530,113,899 

สินทรัพย์ทางการเงนิที#เปิดเผย            

มูลค่ายุติธรรม 
     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 326,834,483 - - 326,834,483 326,834,483 
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด      
พนัธบตัร - 37,966,203 - 37,966,203 36,587,132 
สลากออมทรัพย ์ 25,000,000 - - 25,000,000 25,000,000 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 336,009,688 84,118 - 336,093,806 336,093,806 

เงินลงทุนทั#วไป - - 144,983,556 144,983,556 3,720,650 
เงินใหกู้ย้มื - 8,045,104 - 8,045,104 7,996,179

การจดัลาํดบัชั&นของมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2558 เป็นไปตามที#กาํหนด
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.19  

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินไม่แตกต่างกบัมูลค่ายุติธรรมอยา่งเป็น
สาระสาํคญั 
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 วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึ&นอยู่กบัลกัษณะของเครื# องมือทางการเงิน โดยบริษทัฯใช้วิธีการและข้อ
สมมติฐานในการประมาณมูลคา่ยติุธรรมของเครื#องมือทางการเงินดงันี&  

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

(ข) เงินลงทุนในตราสารหนี&แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนที#
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี&ไทย 

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

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

35. การบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ 

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

36. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื#อวนัที# 26 กุมภาพนัธ์ 2559 ที#ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติให้เสนอต่อที#ประชุมผูถื้อหุ้น
ประจาํปีของบริษทัฯ เพื#อพิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี 
2558 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั&งสิ&น 15.2 ล้านบาท โดยมีกาํหนดจ่ายในวนัที# 4 
พฤษภาคม 2559 

37. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี&ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื#อวนัที# 26 กุมภาพนัธ์ 2559 
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ประวติักรรมการที�เสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีก 1 วาระ 

(ประกอบการพิจารณาวาระที� 6) 
 

รายนามกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ ไดแ้ก่ 
  
1. ดร.พิศิษฐ  เศรษฐวงศ ์       กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสุเทพี อศัวะธนกุล  กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
3. นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู           กรรมการ และเลขานุการบริษทั 
  
 คณะกรรมการบริษทัฯ ขอเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั8งกรรมการที�ออกตามวาระจาํนวน 3 
ทา่นดงักล่าว ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง โดยมีรายละเอียดประวติักรรมการโดยสังเขป ดงัต่อไปนี8  
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ประวตัิกรรมการที�เสนอให้ดํารงตําแหน่งอกี 1 วาระ 

(ประกอบการพจิารณาวาระที� 6) 

 

                                                                   ดร.พศิิษฐ  เศรษฐวงศ์ 

ที�อยู่ปัจจุบัน                                 31 ซอยอินทามระ 24 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ  18 มีนาคม 2488 
อาย ุ   71 ปี 
สัญชาต ิ     ไทย 
อาชีพ/ตําแหน่ง  กรรมการอสิระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

สถานที�ทํางาน  บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
ประวตัิการศึกษา/อบรม    

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาโท และปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัมิชิแกนเสตท 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) 
  แตง่ตั8ง – ตอ่วาระ – เมื�อวนัที�  /  28 ตลุาคม 2548 -ปัจจุบนั  
  กรรมการตรวจสอบ 
  แตง่ตั8ง  เมื�อวนัที�  /  5 เมษายน 2555  
- ตําแหน่งด้านบริหาร 

 ไมมี่ 
จํานวนปีที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษทั  10 ปี 5 เดือน 
การถือหุ้นในบริษทั  -  ไม่ม ี
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมมี่ขอ้พิพาทในรอบ 5 ปีที�ผา่นมา           ไมมี่ 
การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื�นๆ               ไมมี่ 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื�นที�อาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ  ไมมี่ 
ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารอื�นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัย่อย 

 ไมเ่ป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คูส่มรส บุตร พี�นอ้ง ลุง ป้า นา้ อา รวมทั8งคูส่มรสของบุคคลดงักล่าว) กบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
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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 (แต่งตั8ง– ตอ่วาระ – เมื�อ  28 ตุลาคม 2548)          
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั8 ง)         จาํนวนครั8 งที�เชิญประชุม (ครั8 ง) 
 ปี 2556    5    6 
 ปี 2557    6    6 
                  ปี 2558    5    6 
 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั8งเมื�อ 5 เมษายน 2555)          
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั8 ง)         จาํนวนครั8 งที�เชิญประชุม (ครั8 ง) 
 ปี 2556    4    4 
 ปี 2557    4    4 
 ปี 2558    4    4 
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ประวตัิกรรมการที�เสนอให้ดํารงตําแหน่งอกี 1 วาระ 

(ประกอบการพจิารณาวาระที� 6) 

 
นางสุเทพ ีอศัวะธนกลุ 

ที�อยู่ปัจจุบัน 94 ซอยสุขมุวิท 53 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ  27 กุมภาพนัธ์ 2503 
อายุ 56 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
อาชีพ/ตําแหน่ง กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
สถานที�ทํางาน บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
ประวตัิการศึกษา/อบรม   

ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บณัฑิต    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ     Tarleton State University สหรัฐอเมริกา 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง รุ่นที� 2 สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง 

  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริม    สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ตําแหน่ง/ประสบการณ์ทํางาน        

 กรรมการรองกรรมผูอ้าํนวยการ         บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
ประวตัิการดาํรงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่ง -    ตําแหน่งด้านกรรมการ    

  กรรมการ   (แต่งตั8ง – ตอ่วาระ – เมื�อวนัที�  18 มิถุนายน 2529 – ปัจจุบนั ) 
- ตําแหน่งด้านบริหาร 
รองกรรมการผูอ้าํนวยการฝายการเงิน 

จํานวนปีที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษทั  30  ปี 
การถือหุ้นในบริษทั          4,725,384 หุน้  คดิเป็นสัดส่วนการถือครองหุ้น 1.56 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมมี่ขอ้พิพาทในรอบ 5 ปีที�ผา่นมา  ไมมี่ 
การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื�นๆ ไมมี่  
การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื�นที�อาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ  ไมมี่ 
ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารอื�นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัย่อย 

 ภรรยานายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล (กรรมการผูอ้าํนวยการ)  
นอ้งสาวนางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร (กรรมการและเลขานุการบริษทั) 

การเข้าร่วมประชุม/จํานวนครั?งที�เชิญประชุม 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั (แต่งตั8ง – ตอ่วาระ – เมื�อ 18 มิถุนายน 2529 )                         

                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั8 ง)         จาํนวนครั8 งที�เชิญประชุม (ครั8 ง) 
 ปี 2556    6    6 
 ปี 2557    6    6 
                  ปี 2558    6    6 
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ประวตัิกรรมการที�เสนอให้ดํารงตําแหน่งอกี 1 วาระ 

(ประกอบการพจิารณาวาระที� 6) 

 
นางสุณย์ี ธีราวทิยางกรู 

ที�อยู่ปัจจุบัน 129 ถนนเทอดไท แขวงบางยี�เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  
วนั/เดอืน/ปีเกดิ 16 มีนาคม 2494 
อายุ 65 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
อาชีพ/ตําแหน่ง กรรมการ และ เลขานุการบริษทั 
สถานที�ทํางาน   บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
ประวตัิการศึกษา/อบรม   

ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตรDirector Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ตําแหน่ง/ประสบการณ์ทํางาน        

 ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลประโยชน์ บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
 เลขานุการบริษทั บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
ประวตัิการดาํรงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่ง -    ตําแหน่งด้านกรรมการ    

  กรรมการ 
  (แต่งตั8ง – ตอ่วาระ – เมื�อวนัที�  18 มิถุนายน 2529 – ปัจจุบนั ) 
- ตําแหน่งด้านบริหาร 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลประโยชน์ 

จํานวนปีที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษทั  30  ปี 
การถือหุ้นในบริษทั          18,000 หุ้น คดิเป็นสัดส่วนการถือครองหุ้น 0.006 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไมมี่ขอ้พิพาทในรอบ 5 ปีที�ผา่นมา   ไมมี่ 
การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื�นๆ      ไมมี่  
การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื�นที�อาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ  ไมมี่ 
ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารอื�นหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัย่อย 

 พี�สาวนางสุเทพี อศัวะธนกุล (กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ) 
 พี�สะใภ ้นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล (กรรมการผูอ้าํนวยการ) 
การเข้าร่วมประชุม/จํานวนครั?งที�เชิญประชุม 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั (แต่งตั8ง – ตอ่วาระ – เมื�อ  18 มิถุนายน 2529)                         
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั8 ง)         จาํนวนครั8 งที�เชิญประชุม (ครั8 ง) 
 ปี 2556    6    6 
 ปี 2557    6    6 
                  ปี 2558    3    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
 23/2559 ของบริษทั ไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงันี0  

1) มอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ
งตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น  หรือเลือกฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทับุคคลใดคนหนึ
 ง โดย
ให้ระบุชื
อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที
ผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะมอบฉนัทะ โดยเลือกเพียงทา่นเดียวให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 
 2) ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พร้อมทั0งขีดฆ่าลงวนัที
ที
ทาํหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพื
อให้ถูกตอ้งและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 
 3) ส่งคืนมายงัสาํนกังานบริษทั ภายในวนัที
 1 เมษายน 2559  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 ุ     79 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

อาชีพ/ตําแหน่ง   กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ 

 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)     
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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 ) 

- ตําแหน่งด้านบริหาร  -   ไม่ม ี

 

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื�นๆ    -  ไม่ม ี

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื�นที�อาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ   ไม่ม ี

จํานวนปีที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษทั  4 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 2556                           6             6   

 ปี 2557          6             6   

 ปี 2558          6             6 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตัBงเมื�อ 5 เมษายน 2555 – 8 เมษายน 2558)            

                  การเขา้ร่วมประชุม (ครัB ง)         จาํนวนครัB งที�เชิญประชุม (ครัB ง) 

 ปี 2556           4             4   

 ปี 2557           4             4 

 ปี 2558           4             4 

การมีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุมครั=งที� 23/2559 

 กรรมการอิสระที�บริษทัฯ กาํหนดให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะนีBไมมี่ส่วนไดเ้สียในวาระที�เสนอในการประชุมครัB งนีBแต่อยา่งใด เวน้แต่ในวาระที� 

5 พิจารณากาํหนดคา่บาํเหน็จกรรมการ   
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เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ยหมายเลข 7 

ประวตัิกรรมการอสิระที�ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

แทนผู้ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 

 

 

 

นางพไิล เปี� ยมพงศ์สานต์ 

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

วนั/เดอืน/ปีเกดิ                       2 เมษายน 2479 

อายุ                                      80 ปี 

สัญชาต ิ                              ไทย 

อาชีพ/ตําแหน่ง                      กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

ประวตัิการศึกษา/อบรม   

                        ปริญญาตรีการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต CPA Thailand (CPA. No 2336) 

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

ตําแหน่ง/ประสบการณ์ทํางาน      

                         ผูช่้วยผูว้า่การบญัชี-การเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

กรรมการกาํกบับริษทัธุรกิจในเครือ บริษทัผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)   

กรรมการตรวจสอบ บริษทั เมโทรสตาร์พร็อพเพอร์ตีB จาํกดั (มหาชน) 

       กรรมการตรวจสอบ บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) 

 ประธานบริษทัออดิต แอนด ์แมเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั 

ประวตัิการดาํรงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่ง  -    ตําแหน่งด้านกรรมการ    

  กรรมการอิสระ (ตามคาํนิยามกรรมการอิสระที�บริษทักาํหนด) 

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

  กรรมการตรวจสอบ   

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

- ตําแหน่งด้านบริหาร 
 ไมมี่ 

จํานวนปีที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษทั  16 ปี 
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การถือหุ้นในบริษทั                  ไมมี่ 

ข้อพพิาททางกฎหมาย     ไมมี่ขอ้พิพาทในรอบ 5 ปีที�ผา่นมา              

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื�นๆ  

- กรรมการตรวจสอบ 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 รวมทัBงคูส่มรสของบุคคลดงักล่าว) กบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั

หรือบริษทัยอ่ย 

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  2 มิถุนายน 2542) 

                  การเขา้ร่วมประชุม (ครัB ง)         จาํนวนครัB งที�เชิญประชุม (ครัB ง) 

 ปี 2556        5                          6 

 ปี 2557        5                  6 

ปี 2558       4                                      6 

 

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

                  การเขา้ร่วมประชุม (ครัB ง)         จาํนวนครัB งที�เชิญประชุม (ครัB ง) 

 ปี 2556         4                          4 

 ปี 2557        4                               4   

ปี 2558        4                          4 

 

การมีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุมครั=งที� 23/2559 

 กรรมการอิสระที�บริษทัฯ กาํหนดให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะนีBไมมี่ส่วนไดเ้สียในวาระที�เสนอในการประชุมครัB งนีBแต่อยา่งใด เวน้แต่ในวาระที� 

5 พิจารณากาํหนดคา่บาํเหน็จกรรมการ   

 

 



        เอกสารสิ	งที	ส่งมาดว้ยหมายเลข 8 

 

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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                              เอกสารสิ	งที	ส่งมาดว้ยหมายเลข 9 
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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