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1.     ข้อมูลทั�วไป 
 
 1.1 รายละเอียดบริษทั 
        บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
        ประกอบธุรกิจหลกัประเภท  ธุรกิจประกนัวนิาศภยั 
        ที"ตั$งสาํนกังานใหญ ่ 71 อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
        กรุงเทพมหานคร 10400 
        เลขทะเบียนบริษทั  0107536001427 ( เดิม บมจ. 216 ) 
        โทรศพัท ์ 0-2248-0900, 0-2248-0910, 0-2644-6400, 0-2644-6500, 0-2695-0800, 1231 
        โทรสาร   0-2248-4575, 0-2248-4975, 0-2695-0808 
        Claim Hot Line :  โทรศพัท ์ 0-2695-0700 ; โทรสาร 0-2644-6545 
        Customer Care  :  โทรศพัท ์ 0-2695-0777 ; โทรสาร 0-2644-6545 
        Health Claim     :  โทรศพัท ์ 0-2695-0707 ; โทรสาร 0-2644-6545 
        บริษทัมีหุน้สามญัจาํนวน 303,000,000 หุน้ ที.จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมด 
 
1.2  การลงทุนในบริษทัยอ่ย 
       บริษทัลาวววิฒัน์ประกนัภยั จาํกดั  
       ประกอบธุรกิจหลกัประเภท  ธุรกิจประกนัวนิาศภยั 
       ที.ตั0งสาํนกังาน 011 บา้นทดัขา้ว หน่วย 01 เมืองสีสดัตะนาถ แขวงนครหลวงเวยีงจนัทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
       ประชาชนลาว    
       เลขทะเบียนบริษทั 614147369900 
       ทุนจดทะเบียนจาํนวน 16,000,000,000 กีบ (หนึ.งหมื.นหกพนัลา้นกีบ)  
       หุน้สามญัจาํนวน 2,000,0000 หุน้ (สองลา้นหุน้) มูลคา่ที.ตราไวหุ้น้ละ 8,000 กีบ (แปดพนักีบ)  
       บริษทัมีหุน้สามญัจาํนวน 1,400,000 หุน้ (หนึ.งลา้นสี.แสนหุน้) คิดเป็นร้อยละ 70 ของจาํนวนหุน้ทั0งหมด      
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2.   ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 
ข้อมูลทางการเงนิที�สําคญั 
ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินรวมและผลการดาํเนินงานรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หน่วย : พันบาท)

2559 % 2560 % 2561 % 2560 % 2561 %

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 228,895          4.7% 237,380          4.6% 227,320          4.0% 240,644          4.6% 229,767          4.1%

เบี0 ยประกนัภัยคา้งรับ 373,438          7.7% 483,761          9.3% 523,144          9.3% 483,828          9.3% 523,278          9.3%

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 6,811             0.1% 6,905             0.1% 7,306             0.1% 9,005             0.2% 12,040            0.2%

สินทรัพยจ์ากการประกนัภัยตอ่ 514,900          10.6% 476,375          9.1% 408,451          7.2% 476,375          9.1% 408,451          7.2%

ลกูหนี0 จากสัญญาประกนัภัยตอ่ 19,113            0.4% 52,071            1.0% 215,938          3.8% 51,584            1.0% 215,132          3.8%

สินทรัพยล์งทุน

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 2,701,772       55.7% 2,984,710       57.3% 3,216,491       57.0% 3,034,526       58.1% 3,262,294       57.7%

   เงินให้กูย้ืม 7,381             0.2% 5,715             0.1% 7,168             0.1% 5,715             0.1% 7,168             0.1%

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                 0.0% 67,200            1.3% 67,200            1.2% -                 0.0% -                 0.0%

ที.ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 288,056          5.9% 284,833          5.5% 312,883          5.5% 292,109          5.6% 317,223          5.6%

คา่ความนิยม -                 0.0% -                 0.0% -                 0.0% 18,720            0.4% 18,240            0.3%

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7,381             0.2% 6,173             0.1% 10,088            0.2% 6,362             0.1% 10,200            0.2%

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชี 80,928            1.7% 79,009            1.5% 91,702            1.6% 79,009            1.5% 91,702            1.6%

สินทรัพยอื์.น 625,012          12.9% 524,068          10.1% 554,395          9.8% 523,785          10.0% 553,948          9.8%

รวมสินทรัพย์ 4,853,686       100.0% 5,208,200       100% 5,642,085       100.0% 5,221,662       100.0% 5,649,442       100.0%

หนิ 4สินและส่วนของเจ้าของ

หนี0 สินจากสัญญาประกนัภัย 2,576,140       53.1% 2,824,323       54.2% 3,133,928       55.5% 2,825,442       54.1% 3,135,720       55.5%

เจ้าหนี0 บริษทัประกนัภัยตอ่ 480,105          9.9% 507,548          9.7% 506,563          9.0% 507,548          9.7% 506,563          9.0%

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 178                0.0% 2,734             0.1% 15,421            0.3% 2,734             0.1% 15,421            0.3%

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 75,195            1.5% 87,820            1.7% 91,217            1.6% 87,820            1.7% 91,216            1.6%

หนี0 สินอื.น 617,492          12.7% 614,815          11.8% 647,204          11.5% 615,364          11.8% 647,872          11.5%

ส่วนของเจ้าของ 1,104,577       22.7% 1,170,959       22.4% 1,247,754       22.1% 1,182,753       22.7% 1,252,651       22.2%

รวมหนี4สินและส่วนของเจ้าของ 4,853,686       100.0% 5,208,200       100.0% 5,642,085       100.0% 5,221,662       100.0% 5,649,442       100.0%

งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ตารางสรุปผลการดาํเนนิงานแสดงงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  

                    

 

 

 

 

 

 

(หน่วย : พันบาท)

2559 % 2560 % 2561 % 2560 % 2561 %

กําไรหรือขาดทุน

รายได้

เบี0 ยประกนัภัยรับ 3,229,683       113.4% 3,545,876       125.1% 4,152,256       128.0% 3,547,254       125.0% 4,155,144       127.8%

หัก : เบี0 ยประกนัภัยจ่ายจากการเอาประกนัภัยตอ่ (843,532)         -29.6% (848,001)         -29.9% (893,260)         -27.5% (848,001)         -29.9% (893,260)         -27.5%

เบี0 ยประกนัภัยรับสุทธิ 2,386,151       83.8% 2,697,875       95.2% 3,258,996       100.4% 2,699,252       95.2% 3,261,884       100.4%

75,925            2.7% (188,893)         -6.7% (283,683)         -8.7% (189,922)         -6.7% (284,067)         -8.7%

เบี0 ยประกนัภัยที.ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัตอ่ 2,462,076       86.5% 2,508,982       88.5% 2,975,313       91.7% 2,509,330       88.5% 2,977,817       91.6%

รายไดค้า่จ้างและคา่บาํเหน็จ 243,288          8.5% 228,307          8.0% 242,017          7.5% 228,307          8.0% 242,017          7.4%

รายไดจ้ากการลงทุน 59,021            2.1% 66,131            2.3% 66,664            2.1% 68,262            2.4% 69,639            2.1%

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 51,712            1.8% 4,361             0.1% (16,497)          -0.5% 4,361             0.2% (16,497)          -0.5%

กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคา่ยุติธรรมของเงินลงทุน 10,489            0.4% 20,107            0.7% (29,920)          -0.9% 20,107            0.7% (29,920)          -0.9%

รายไดอ้ื.น 20,550            0.7% 6,317             0.2% 7,371             0.2% 6,303             0.2% 7,296             0.2%

รวมรายได้ 2,847,136       100.0% 2,834,205       100.0% 3,244,948       100.0% 2,836,671       100.0% 3,250,351       100.0%

ค่าใช้จ่าย

1,987,110       69.8% 2,047,672       72.2% 2,099,903       64.7% 2,048,395       72.2% 2,102,671       64.7%

หัก : คา่สินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภัยตอ่ (327,606)         -11.5% (485,170)         -17.1% (412,611)         -12.7% (485,217)         -17.1% (412,611)         -12.7%

      คา่จ้างและคา่บาํเหน็จ 546,870          19.2% 588,498          20.8% 675,538          20.8% 588,633          20.8% 675,857          20.8%

      คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภัยอื.น 239,460          8.4% 226,385          8.0% 267,322          8.2% 226,868          8.0% 267,491          8.2%

   คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 375,911          13.2% 422,912          14.9% 474,160          14.6% 426,211          15.0% 480,984          14.8%

   รวมค่าใช้จ่าย 2,821,745       99.1% 2,800,297       98.8% 3,104,312       95.7% 2,804,890       98.9% 3,114,392       95.8%

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 25,391            0.9% 33,908            1.2% 140,636          4.3% 31,781            1.1% 135,959          4.2%

รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ (294)               0.0% 342                0.0% (25,266)          -0.8% 341                0.0% (25,266)          -0.8%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 25,097            0.9% 34,250            1.2% 115,370          3.6% 32,122            1.1% 110,693          3.4%

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื.น

-                 -                 -                 (6,240)            (2,219)            

(8,580)            64,428            (24,398)          64,428            (24,398)          

8,403             (5,324)            2,691             (5,324)            2,691             

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 36                  (11,821)          4,341             (11,821)          4,341             

   ภาษีเงินไดเ้กี.ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื.น

(141)               47,283            (17,366)          41,043            (19,585)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 24,956            81,533            98,004            73,165            91,108            

กาํไรสุทธิตอ่หุ้น (บาท) 0.08               0.11               0.38               0.11               0.37               

เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.05               0.07               0.20               0.07               0.20               

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

งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ

บวก (หัก) : สาํรองเบี0 ยประกนัภัยที.ยงัไม่ถือเป็นรายได ้

(เพิ.ม) ลดจากปีกอ่น

คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ้่ายในการจัดการคา่สินไหม

ส่วนเกิน (ต ํ.ากวา่) ทุนจากการเปลี.ยนแปลงมูลคา่เงิน

ส่วนเกิน (ต ํ.ากวา่) ทุนจากการประมาณการภาระผกูพนั

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื.นสาํหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี.ยนจากการแปลคา่งบการเงินที.
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ตารางสรุปงบกระแสเงนิสดรวม 

 

 

(หน่วย: พันบาท)

2559 2560 2561 2560 2561

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

เบี0 ยประกนัภัยรับจากการรับประกนัภัยโดยตรง 3,074,914          3,388,520       4,103,005       3,390,462       4,107,218       

เงินจ่ายเกี.ยวกบัการประกนัภัยตอ่ (184,682)           (252,688)         (310,641)         (252,688)         (311,270)         

ดอกเบี0 ยรับ 46,123              27,250            30,015            27,281            30,302            

เงินปันผลรับ 43,186              39,602            36,215            39,602            36,215            

รายไดจ้ากการลงทุนอื.น 4,063                2,480             2,737             2,480             2,737             

รายไดอื้.น 7,480                3,590             1,791             3,758             1,739             

คา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภัยโดยตรง (1,602,361)         (1,816,380)      (2,121,534)      (1,817,464)      (2,124,209)      

(27,841)             (33,463)          (41,767)          (33,479)          (41,818)          

คา่จ้างและคา่บาํเหน็จจากการรับประกนัภัยโดยตรง (532,430)           (569,540)         (665,456)         (569,745)         (665,951)         

คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภัยอื.น (117,012)           (224,342)         (266,258)         (224,516)         (266,427)         

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (481,575)           (353,112)         (384,639)         (354,855)         (388,026)         

ภาษีเงินได้ (25,785)             (7,129)            (20,931)          (7,090)            (20,931)          

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (705,663)           (176,911)         (243,183)         (176,911)         (243,183)         

เงินให้กูย้ืม 2,975                3,636             (1,454)            3,636             (1,454)            

เงินฝากสถาบันการเงิน 757,652             79,135            (50,838)          50,119            (48,102)          

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 259,044             110,648          67,062            80,591            66,840            

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน

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

ซื0อที.ดิน อาคารและอุปกรณ์ (59,938)             (19,263)          (48,691)          (27,348)          (49,000)          

ซื0อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (846)               (7,593)            (1,044)            (7,781)            

ขายอุปกรณ์ 863                   296                372                296                372                

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการลงทุน (59,075)             (87,013)          (55,912)          (50,491)          (56,409)          

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปันผลจ่าย (16,833)             (15,150)          (21,210)          (15,150)          (21,210)          

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (16,833)             (15,150)          (21,210)          (15,150)          (21,210)          

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง -                    -                 -                 (3,200)            (98)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ 4น (ลดลง) สุทธิ 183,136             8,485             (10,060)          11,749            (10,877)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 143,698             228,895          237,380          228,895          240,644          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ4นปี 326,834             237,380          227,320          240,644          229,767          

งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ

คา่ใชจ่้ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับ
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อตัราส่วนทางการเงนิ 

 

                      

2559 2560 2561 2560 2561

(1) อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

1.1 อตัราส่วนสภาพคลอ่ง 0.51                  0.50               0.49               0.50               0.50               

1.2 อตัราหมุนเวียนเบี0 ยประกนัคา้งรับ 39.73                43.52             43.67             43.50             43.64             

(2) อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

(Profitability Ratio)

2.1 Retention Ratio 73.89                76.10             78.49             76.09             78.50             

2.2 อตัราการจ่ายคา่สินไหมทดแทน 61.34                57.08             52.44             57.10             52.49             

2.3 อตัรากาํไรขั0นตน้ 9.59                  13.15             18.25             13.11             18.21             

2.4 อตัรากาํไรขั0นตน้ตอ่รายไดร้วม 9.12                  12.70             18.10             12.65             18.04             

2.5 อตัราส่วนคา่ใชจ้่ายในการรับประกนัภัย 42.96                45.22             44.04             45.36             44.24             

2.6 อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 4.13                  2.81               0.58               2.83               0.66               

2.7 อตัราเบี0 ยประกนัรับสุทธิ 2.16                  2.37               2.69               2.36               2.68               

2.8 อตัรากาํไรสุทธิ 0.88                  1.21               3.56               1.13               3.41               

2.9 อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น 2.28                  3.01               9.54               2.81               9.09               

(3) อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน

(Efficiency Ratio)

3.1 อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย ์ 0.55                  0.68               2.13               0.64               2.04               

3.2 อตัราการหมุนของสินทรัพย์ 0.62                  0.56               0.60               0.56               0.60               

(4) อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

(Financial Ratio)

4.1 อตัราส่วนหนี0 สินตอ่ส่วนของผูถื้อหุ้น 3.39                  3.45               3.52               3.41               3.51               

4.2 Policy Liability to Capital Fund 1.85                  1.96               2.01               1.94               2.01               

4.3 อตัราส่วนเงินสาํรองตอ่ส่วนของผูถ้ือหุ้น 1.07                  1.17               1.32               1.16               1.32               

4.4 อตัราส่วนเงินสาํรองตอ่สินทรัพย์ 26.44                27.79             30.97             27.73             30.96             

4.5 อตัราการจ่ายเงินปันผล 60.37                61.93             52.53             66.03             54.75             

(5) กําไรสุทธิต่อหุ้น 0.08                  0.11               0.38               0.11               0.37               

(6) เงินปันผลต่อหุ้น 0.05                  0.07               0.20               0.07               0.20               

(7) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 3.65                  3.86               4.12               3.90               4.13               

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม
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การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 
ผลการดาํเนินงาน 

ในปี 2561 เปรียบเทียบกบัปี 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากการรับประกนัภยัเพิ.มขึ0น 480.04 ลา้นบาท คิดเป็น 17.5% และมีรายได้

จากการลงทุนลดลง  70.35 ลา้นบาท คิดเป็น 77.7% อนัเนื.องมาจากสภาวะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในปัจจุบนั แต่

ในขณะเดียวกนับริษทัมีค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเพิ.มขึ0น 304 ลา้นบาท คิดเป็น 10.9% 

ทาํใหบ้ริษทัมีกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเพิ.มขึ0นมากกวา่ปีที.ผา่นมา  

 

รายได้จากการรับประกนัภัยและค่าใช้จ่ายจากการรับประกนัภัย 

บริษทัมีรายไดจ้ากการรับประกนัภยั  3,217.3 ลา้นบาท เพิ.มขึ0น 17.5% เมื.อเปรียบเทียบกบัปี 2560 มีค่าใชจ่้ายในการรับ

ประกนัภยัรวมค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 3,104.3 ลา้นบาท เพิ.มขึ0น 10.9% เมื.อเทียบกบัปี 2560 มีผลจากการขาดทุนจากการรับ

ประกนัภยั 113 ลา้นบาท  เพิ.มขึ0น 279.4% เมื.อเทียบกบัปี 2560 เนื.องมาจากการที.บริษทัฯ นาํนวตักรรมใหม่ๆ มาใชใ้นการ

คิดคน้ออกแบบผลิตภณัฑ ์เพื.อใหอ้าํนวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของผูเ้อาประกนัภยั  ควบคูไ่ปกบักิจกรรม

ส่งเสริมการขายอยา่งตอ่เนื.อง ทาํใหบ้ริษทัมีผลกาํไรจากการรับประกนัภยัเพิ.มขึ0นจากปีที.ผา่นมา 

สาํหรับงบการเงินรวมนั0น ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 3,219.8 ลา้นบาท เพิ.มขึ0น 482.2 

ลา้นบาท คิดเป็น 17.6% มีค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัรวมค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 3,114.4 ลา้นบาท เพิ.มขึ0น 11% ส่งผลให้มี

กาํไรจากการรับประกนัภยัลา้นบาท 

 

รายได้จากการลงทุน 

บริษทัมีรายไดจ้ากการลงทุนซึ.งถือเป็นรายไดห้ลกัอีกทางหนึ.งนอกจากรายไดจ้ากการรับประกนัภยั โดยมีสดัส่วน 

การลงทุนเป็นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื.นของคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั )คปภ (.ซึ.งยอดเงินลงทุน ณ วนัสิ0นปี 2561 ที.แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน บนัทึกตามราคาตลาดมีจาํนวนทั0งสิ0น 

3,223.7 ลา้นบาท เพิ.มขึ0น 233.2 ลา้นบาท จากปี 2560 ในปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดแ้ละกาํไรจากเงินลงทุนซึ. งเกิดจากการ

ลงทุนลดลงจาํนวน 70.4 ลา้นบาท คิดเป็น  77.7% จากปี 2560  อนัเนื.องมาจากสภาวะตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศไทยในปี

ปัจจุบนั 

 สําหรับงบการเงินรวม ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุน ที.บันทึกตามราคาตลาด มีจาํนวนทั0งสิ0น 

3,269.5 ลา้นบาท เพิ.มขึ0น 229.2 ลา้นบาท 
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สินทรัพย์ลงทุน ณ วนัที� 31 ธันวาคม  2561 

 

สถานะทางการเงนิ 

บริษทัมีสินทรัพยร์วม 5,642.1 ลา้นบาท  เพิ.มขึ0น 8.3% จากปี 2560 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 227.3 ลา้นบาท  คิด

เป็น 4%  มีสินทรัพยล์งทุนซึ.งประกอบดว้ย เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี0  ตราสารทุน พนัธบตัร เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และ

เงินลงทุนอื.น จาํนวน 3,290.9 ลา้นบาท คิดเป็น 58.3%  สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัตอ่ และเบี0ยประกนัภยัคา้งรับจาํนวน 

1,147.5 ลา้นบาท คิดเป็น  20.3%  ที.ดินอาคารและอปุกรณ์ และทรัพยสิ์นอื.นจาํนวน 976.4 ลา้นบาท คิดเป็น 17.4% 

ดา้นหนี0 สิน บริษทัมีหนี0 สินรวม  4,394.3 ลา้นบาท เพิ.มขึ0น 8.8% จากปี 2560 รายการที.สาํคญัเป็นหนี0 สินจากสญัญาประกนัภยั 

จาํนวน  3,133.9 ลา้นบาท เพิ.มขึ0น 11% จากปี 2560 นอกจากนี0ยงัมีรายการหนี0 สินจากการประกนัภยัตอ่และหนี0 สินอื.นจาํนวน 

1,260.4 ลา้นบาท เพิ.มขึ0น 3.9% เมื.อเทียบกบัปี 2560 

บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 1,247.8 ลา้นบาท เพิ.มขึ0น 6.6% จากปี 2560 บริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงาน 115.4 ลา้น

บาท   และมีกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื.อขาย รวมทั0งจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัเกี.ยวกบัผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย จาํนวนทั0งสิ0น (17.4) ลา้นบาท 

 สาํหรับงบการเงินรวม ในปี 2561  บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพย ์5,649.4 ลา้นบาท มีเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด 229.8 ลา้นบาท คิดเป็น 4.1%  มีสินทรัพยล์งทุนซึ.งประกอบดว้ย เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี0  ตราสารทุน 

พนัธบตัร เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และเงินลงทุนอื.น จาํนวน 3,269.5  ลา้นบาท คิดเป็น 57.9%  สินทรัพยจ์ากการประกนัภยั

ตอ่ และเบี0ยประกนัภยัคา้งรับจาํนวน 1,146.9  ลา้นบาท คิดเป็น  20.3%  ที.ดินอาคารและอปุกรณ์ และทรัพยสิ์นอื.นจาํนวน 

1,003.2  ลา้นบาท คิดเป็น 17.7% 

จํานวนเงิน สัดส่วน จํานวนเงิน สัดส่วน จํานวนเงิน สัดส่วน จํานวนเงิน สัดส่วน

(ล้านบาท) % (ล้านบาท) % (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

ประเภทเงินลงทุน

เงินฝากธนาคาร 106                3.5% 156                4.7% 156                5.1% 202                6.2%

พนัธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 439                14.4% 686                20.9% 439                14.4% 686                21.0%

ตราสารหนี0 492                16.1% 434                13.2% 492                16.2% 434                13.3%

ตราสารทุน 409                13.4% 347                10.5% 409                13.5% 347                10.6%

หน่วยลงทุน 1,538             50.3% 1,593             48.4% 1,538             50.6% 1,593             48.7%

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 67                  2.2% 67                  2.0% -                 0.0% -                 0.0%

อื.นๆ 6                    0.2% 7                    0.2% 6                    0.2% 7                    0.2%

รวมทั4งสิ4น 3,057             100.0% 3,290             100.0% 3,040             100.0% 3,269             100.0%

2560 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2561

งบการเงินรวม
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ดา้นหนี0 สิน บริษทัมีหนี0 สินรวม  4,396.8 ลา้นบาท รายการที.สาํคญัเป็นหนี0 สินจากสญัญาประกนัภยั จาํนวน 3,135.7 ลา้นบาท 

นอกจากนี0ยงัมีรายการหนี0 สินจากการประกนัภยัตอ่และหนี0 สินอื.นจาํนวน 1,261.1 ลา้นบาท 

 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน  1,252.6 ลา้นบาท บริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงาน 110.7 ลา้นบาท และมีผลตา่ง

จากการแปลงมูลคา่งบการเงิน กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื.อขาย รวมทั0งจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเกี.ยวกบัผลประโยชนพ์นกังานคา้งจ่าย จาํนวนทั0งสิ0น (19.6) ลา้นบาท โดยมี

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที.ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 16.2 ลา้นบาท 

 ในปี 2561  บริษทัมีเบี0ยประกนัภยัรับโดยตรง  4,150 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 117.1 ใกลเ้คียงกบั

อตัราการเติบโตของธุรกิจประกนัวนิาศภยัโดยรวม และบริษทัมีส่วนแบ่งตลาดเบี0ยประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจในปี 2561 

จดัอยูล่าํดบัที. 11 

 

ตารางเปรียบเทยีบเบี4ยประกนัภัยของธุรกจิประกนัวนิาศภัยและประกนัภัยไทยววิฒัน์ 

 

 

ภาวะเศรษฐกจิ 
สภาวะเศรษฐกิจ ปี 2561 เกา้เดือนแรกขยายตวัไดร้้อยละ 4.3  แต่ไตรมาสสามปี 2561 ขยายตวัเพียงร้อยละ 3.3 ชะลอตวัลง
ตามการชะลอตวัของอุปสงคภ์าคตา่งประเทศ  ภาพรวมธุรกิจขยายตวั การผลิตเพื.อส่งออกขยายตวัตอ่เนื.อง แตก่ลุ่มที.ผลิตเพื.อ
ตอบสนองอุปสงคใ์นประเทศคอ่นขา้งทรงตวั  การบริโภคภาคเอกชนขยายตวัชะลอลงบา้งสอดคลอ้งกบักาํลงัซื0อในภูมิภาคที.
ยงัไม่เขม้แขง็ ดา้นการท่องเที.ยวขยายตวัในทุกภูมิภาคทั0งจากนกัท่องเที.ยวไทยและต่างชาติ แมก้ลุ่มนกัท่องเที.ยวจีนยงัหดตวั
แตส่ถานการณ์เริ.มปรับดีขึ0น  ส่วนธุรกิจอสงัหาริมทรัพยข์ยายตวัดีเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวมถึงจงัหวดัท่องเที.ยว

(หน่วย: ล้านบาท)

ธุรกิจ ประกันภัย ธุรกิจ ประกันภัย ธุรกิจ ประกันภัย

ประกันวินาศภัย ไทยวิวัฒน์ ประกันวินาศภัย ไทยวิวัฒน์ ประกันวินาศภัย ไทยวิวัฒน์

1 เบี0 ยประกนัภัยรับโดยตรงรวม 233,090          4,150             218,434          3,546             211,813          3,229             

% ขยายตวั 7% 17% 3% 10% 2% 3%

2 อคัคีภัย 10,165            157                9,850             163                10,233            169

% ขยายตวั 3% -4% -4% -3% -5% 0%

3 ภัยทางทะเลและขนส่ง 5,522             10                  5,356             13                  5,268             18

% ขยายตวั 3% -20% 2% -26% 1% 14%

4 ภัยรถ 136,933          3,244             126,118          2,612             122,188          2,337             

% ขยายตวั 9% 24% 3% 12% 2% 4%

5 ภัยเบ็ดเตลด็ 80,470            738                77,110            758                74,124            706                

% ขยายตวั 4% -3% 4% 7% 3% -2%

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559
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ที.สําคญั และธุรกิจก่อสร้างเติบโตจากโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะในเขตเมือง  แต่ในส่วน
ภูมิภาคคอ่นขา้งทรงตวั  ทั0งนี0ผูป้ระกอบการส่วนใหญย่งัลงทุนเพื.อปรับปรุงประสิทธิภาพหรือขยายสาขาตามปกติ ซึ. งใชเ้ม็ด
เงินลงทุนใกลเ้คียงกบัปีก่อน มีเพียงธุรกิจขนาดใหญ่บางรายที.ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ซึ. งใชเ้ม็ดเงินลงทุนสูงและเป็น
แผนลงทุนต่อเนื.องหลายปี  บางภาคธุรกิจอาจแผ่วลงบ้างโดยเฉพาะตลาดรถยนต์การจ้างงานเพิ.มขึ0นเล็กน้อย โดย
ผูป้ระกอบการในภาคการผลิตมีความตอ้งการแรงงานเพิ.มขึ0นเพื.อรองรับการผลิตที.ขยายตวั แต่ผูป้ระกอบการหลายรายไดน้าํ
เครื.องจกัรและระบบอตัโนมติัเขา้มาใชแ้ทนแรงงานตอ่เนื.อง ส่งผลใหค้วามตอ้งการแรงงานทกัษะที.ทาํงานกบัเทคโนโลยีขั0น
สูงเพิ.มขึ0น  ส่วนธุรกิจภาคบริการตอ้งการแรงงานเพิ.มขึ0นบ้างตามการเติบโตของภาคท่องเที.ยวและภาคขนส่ง แต่ธุรกิจ
โรงแรมปรับไปเป็นการจา้งงานรายวนัเพิ.มตามฤดูกาลท่องเที.ยวแทนการจา้งงานประจาํ ส่วนธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้างเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีความตอ้งการแรงงานเพิ.มขึ0นบา้ง  
         การบริโภคภาคเอกชนขยายตวัได้ต่อเนื.อง แต่การใช้จ่ายของครัวเรือนโดยรวมมีสัญญาณแผ่วลงในต่างจังหวดั
โดยเฉพาะภาคใตจ้ากผลของกาํลงัซื0อครัวเรือนภาคเกษตรที.ลดลงตามการหดตวัของราคาสินคา้เกษตรหลายชนิด  การใชจ่้าย
ในหมวดสินคา้คงทนขยายตวัจากปัจจยัสนบัสนุนที.สาํคญัคือ การจดัโปรโมชั.นทางการเงิน ช่วยให้ผูซื้0อตดัสินใจซื0อรถยนต์
ไดง่้าย  อยา่งไรก็ตามยอดขายรถยนตใ์นภาพรวมชะลอลงบา้ง โดยเฉพาะรถกระบะที.กาํลงัซื0อของกลุ่มเกษตรกรในบางพื0นที.
ยงัคงไดรั้บผลกระทบจากราคาสินคา้เกษตรที.อยูใ่นระดบัตํ.า  สาํหรับยอดขายรถจกัรยานยนตค์่อนขา้งทรงตวัถึง ดา้นการใช้
จ่ายในหมวดสินคา้กึ.งคงทนขยายตวัต่อเนื.อง  แต่ส่วนใหญ่เป็นการขยายตวัเฉพาะในพื0นที.หัวเมืองใหญ่และในบางหมวด
สินคา้อาทิ เครื.องใชไ้ฟฟ้าขนาดเล็กและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที.ใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงสินคา้กลุ่ม Health Gadget  
สินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ที.มียอดขายดีขึ0นมกัเป็นกลุ่มแบรนดร์ะดบักลาง-ล่างที.มีราคาขายและค่าบาํรุงรักษาถูก สะทอ้นกาํลงัซื0อ
ที.ยงัไม่เขม้แขง็นกั  สาํหรับสินคา้อุปโภคบริโภคขยายตวัไดเ้ลก็นอ้ยในกลุ่มสินคา้จาํเป็น เนื.องจากผูบ้ริโภคยงัคงระมดัระวงั
การใชจ่้าย ทั0งนี0มาตรการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐมีส่วนช่วยพยุงกาํลงัซื0อไดบ้างส่วน  สาํหรับการใชจ่้ายดา้นบริการขยายตวั 
ทั0งในหมวดโทรคมนาคมสื.อบนัเทิงและโฆษณา จากการให้บริการในระบบดิจิทลัที.ขยายตวัอยา่งรวดเร็ว รวมถึงการใชจ่้าย
ในหมวดท่องเที.ยวที.ขยายตวัตามจาํนวนนกัท่องเที.ยวชาวไทยที.เพิ.มขึ0นและกระจายตวัไปในหลายจงัหวดัมากขึ0น  อยา่งไรก็
ตามการขยายตวัของการบริโภคยงัเปราะบาง 
         ตลาดหลกัทรัพยด์ชันีตลาดหลกัทรัพย ์ปิดที. 1,563.88 จุด ลดลง 10.8% มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดรวม อยูที่. 16.2 
ลา้นลา้นบาท ลดลง 9.5% Historical P/E 14.75 เท่า อตัราผลตอบแทนเงินปันผล 3.35% มูลค่าการซื0อขายเฉลี.ยต่อวนั 57,673 
ลา้นบาท เพิ.มขึ0น 15.1% นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 287,696 ลา้นบาท การขายของนักลงทุนต่างประเทศในตลาด
หลกัทรัพยไ์ทยเป็นไปในทิศทางเดียวกบัตลาดส่วนใหญ่ในเอเชียส่วนนกัลงทุนทั.วไปและนกัลงทุนสถาบนัในประเทศ ซื0อ
สุทธิ 120,800 ลา้นบาท และ 181,549 ลา้นบาท ตามลาํดบั สดัส่วนผูล้งทุนในตลาดหลกัทรัพย ์นกัลงทุนต่างประเทศ เพิ.มขึ0น 
จาก 30.25% เป็น 36.39% และนกัลงทุนบญัชีบริษทัหลกัทรัพย ์เพิ.มขึ0น จาก 10.45% เป็น 12.28% ส่วนนกัลงทุนทั.วไป ลดลง
จาก 48.31% เป็น 40.81% และนกัลงทุนสถาบนัในประเทศ ลดลงเลก็นอ้ยจาก 11.01% เป็น 10.52% 
         แนวโนม้เศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 3.5 -4.5 โดยมีแรงสนบัสนุนที.ส าคญัประกอบดว้ย  
1) การใชจ่้ายภาคครัวเรือนยงัมีแนวโนม้ขยายตวัในเกณฑดี์และสนบัสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกิจไดอ้ยา่งตอ่เนื.อง  
2) การปรับตวัดีขึ0นของการลงทุนรวม โดยการลงทุนภาครัฐมีแนวโนม้เร่งตวัขึ0น และการลงทุนภาคเอกชนขยายตวัในเกณฑ์
ดีตอ่เนื.อง 
3) การปรับตวัดีขึ0นของภาคการท่องเที.ยวจากการฟื0 นตวัของนกัท่องเที.ยวจีน และรวมถึงการเพิ.มขึ0นของนกัท่องเที.ยวอินเดีย 
4) คาดวา่มูลค่าการส่งออกสินคา้จะขยายตวัร้อยละ 4.6 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 4.2 และ
ร้อยละ 5.1 ตามลาํดบัอตัราเงินเฟ้อทั.วไปเฉลี.ยอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.7 –1.7 และบญัชีเดินสะพดัเกินดุลร้อยละ 5.8 ของ GDP 
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         อตัราการขยายตวัของดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ปี 2562 คาดวา่จะขยายตวัในช่วงร้อยละ 2.0 – 3.0 โดยมีปัจจยั
บวกจากการเลือกตั0ง และการลงทุนภาครัฐจากความคืบหน้าของโครงการลงทุนที.สําคญัๆ รวมถึงการดาํเนินงานภายใต้
แผนงานพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC) ที.โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื0นฐานสาํคญัภายใตแ้ผนงานพฒันา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกมีความคืบหนา้มากขึ0นตามลาํดบั 
         เหลก็และเหลก็กลา้ คาดการณ์วา่ การผลิตปรับตวัเพิ.มขึ0นประมาณร้อยละ 1.0-2.0 เมื.อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
โดยปรับเพิ.มขึ0นทั0งผลิตภณัฑใ์นกลุ่มเหล็กทรงยาว และกลุ่มเหล็กทรงแบน จากการขยายตวัของการบริโภคภายในประเทศ
และต่างประเทศ ซึ. งส่งผลให้การผลิตของอุตสาหกรรมขยายตวัต่อเนื.อง เช่น อุตสาหกรรมผลิตยานยนตอ์ุตสาหกรรมผลิต
เครื.องใชไ้ฟฟ้า และอุตสาหกรรมก่อสร้าง  
         เครื.องใชไ้ฟฟ้า คาดวา่จะมีการผลิตและการส่งออกที.เพิ.มขึ0นร้อยละ 4.0 และ 5.0 ตามลาํดบั เมื.อเทียบกบัปีก่อน จาก
ปัจจยับวกทั0งภายในและภายนอกประเทศ เช่น มาตรการกระตุน้ความตอ้งการซื0อสินคา้ของภาครัฐในช่วงปลายปี 2561 และ
การจดัเลือกตั0งในปี 2562 ซึ.งคาดวา่รัฐบาลใหม่จะมีมาตรการอดัฉีดทาํใหเ้ศรษฐกิจขยายตวัตอ่เนื.อง 
อิเลก็ทรอนิกส์คาดวา่ จะมีการผลิตและการส่งออกสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์เพิ.มขึ0นร้อยละ 6.0 และ 7.5ตามลาํดบั เมื.อเทียบกบัปี
ก่อน เนื.องจากความตอ้งการส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื.องคอมพิวเตอร์ที.เพิ.มขึ0น รวมถึงความตอ้งการของ
สินคา้อิเลก็ทรอนิกส์โลกที.เพิ.มขึ0นอยา่งตอ่เนื.อง 
         รถยนตป์ระมาณการอุตสาหกรรมรถยนตใ์นปี 2562 คาดวา่จะมีการผลิตรถยนตป์ระมาณ 2,200,000 คนัเพิ.มขึ0นจากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 4.76 โดยเป็นการจาํหน่ายในประเทศประมาณ 1,050,000 คนั เพิ.มขึ0นร้อยละ 5.00 และเป็นการ
ส่งออกประมาณ 1,150,000 คนั เพิ.มขึ0นร้อยละ 4.55 การผลิตรถจกัรยานยนต์จะทรงตวั ประมาณ 2,000,000 คนั ทั0งนี0 จาก
ปริมาณการผลิตที.คาดการณ์ไวข้า้งตน้จะเป็นการผลิตเพื.อจาํหน่ายในประเทศ ประมาณร้อยละ 85-90 และการผลิตเพื.อการ
ส่งออกร้อยละ 10-15  
         เยื.อกระดาษ กระดาษ และสิ.งพิมพก์ารผลิตกลุ่มเยื.อกระดาษ กระดาษ และบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษ ในปี2562 คาดวา่ จะ
เพิ.มขึ0นตอ่เนื.องตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคที.ยงัคงเติบโตทั0งในไทยและอาเซียน การผลิตในปัจจุบนัมีนวตักรรมและใช้
เทคโนโลยีระดบัสูง เช่น กล่องกระดาษที.มีน้าํหนักเบา สะดวกและลดตน้ทุนในการขนส่งและสามารถใชบ้รรจุที.มีความ
หลากหลายตรงกบัความตอ้งการใชจ้ากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที.ตอ้งการความสะดวกรวดเร็วจึงหันมาเลือกซื0อสินคา้ผา่น
ช่องทางออนไลน์เพิ.มมากขึ0นและมีแนวโน้มขยายตวัต่อเนื.อง ทาํให้บรรจุภณัฑ์กระดาษสาํหรับบรรจุหรือลาํเลียงสินคา้มี
แนวโนม้เติบโตตามไปดว้ย 
         ปูนซีเมนตก์ารผลิตและการจาํหน่ายปูนซีเมนต ์คาดวา่จะปรับตวัเพิ.มขึ0นได ้จากปัจจยับวกจากการเดินหนา้โครงสร้าง
พื0นฐานของภาครัฐทั0งโครงการเดิมและโครงการใหม่ และการลงทุนของอสังหาริมทรัพยต์ามแนวโครงการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน การเร่งพฒันาพื0นที. EEC 
         อาหาร การผลิตและการส่งออกในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2562 คาดวา่จะขยายตวัใกลเ้คียงกบัปีก่อน ค่าเงิน
บาทมีแนวโน้มอ่อนค่าดว้ยทิศทางดอกเบี0 ยขาขึ0นของสหรัฐอเมริกา ประกอบกบัแนวโน้มราคาส่งออกสินคา้เกษตรและ
เกษตรแปรรูปปรับตวัเพิ.มขึ0น อาทิขา้ว แป้งมนัสาํปะหลงั และสบัปะรดกระป๋อง รวมทั0งการขยายตวัตอ่เนื.องของสินคา้สาํคญั 
เช่น ไก่สดแช่เยน็แช่แขง็ ไก่แปรรูป ทูน่ากระป๋อง และซาร์ดีนกระป๋อง นอกจากนี0คาดวา่สินคา้สาํคญัอีกรายการที.จะกลบัมา
ขยายตวั กุง้สดแช่เยน็แช่แขง็ จากการไดรั้บอานิสงส์ที.ผูผ้ลิตรายใหญ่ (อินเดีย) ลดปริมาณการผลิตลง แมจ้ะมีปัจจยัเสี.ยงอยา่ง
ความไม่แน่นอนของมาตรการกีดกนัทางการคา้ระหวา่งสหรัฐฯ กบัประเทศคู่คา้สําคญั เช่น ยโุรปญี.ปุ่น รวมทั0งการเจรจา
ภายใตก้รอบ USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) สงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐ-จีน ความเสี.ยงจาก 
BREXIT ตลอดจนความผนัผวนของราคาน้าํมนั 
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         ปัจจยัที.ส่งผลต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ปี 2562 การลงทุนภาครัฐในโครงการ EEC  สาธารณูปโภคดา้นขนส่ง
เช่น Motor way รถไฟเชื.อมสามสนามบิน และการลงทุนภาคเอกชนจะช่วยส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและการใชจ่้าย
ภาคครัวเรือนขยายตวั นอกจากนี0 การท่องเที.ยวซึ. งไดรั้บผลกระทบจากการลดลงของนักท่องเที.ยวชาวจีนน่าจะกลบัมา
ขยายตวัไดท้ั0 งจากนกัท่องเที.ยวชาวจีนและชาติอื.น เช่น อินเดีย รัสเซีย การไหลกลบัของเงินทุนต่างชาติเขา้มาในตลาดเกิด
ใหม่เนื.องจากตลาดเกิดใหม่ปรับตวัลงมาจนทาํให้ระดบัราคาปัจจุปันเริ.มน่าดึงดูดการลงทุน นอกจากนี0 ปัจจยัที.ตอ้งติดตาม
ต่อเนื.องจากปีที.แลว้ไดแ้ก่ สงครามการคา้จีน-สหรัฐ ซึ. งทั0งสองฝ่ายยงัไม่สามารถตกลงกนัได ้ ความไม่แน่นอนเรื.อง Brexit 
ขององักฤษ รวมถึงประเด็นเรื.องการปรับขึ0นอตัราดอกเบี0ยของธนาคารกลางสหรัฐ จากปัจจยัเหล่านี0  ตลาดหลกัทรัพยไ์ทย
น่าจะแกวง่ตวัในกรอบ 1,760–1,530 จุด Forward PE 15.50 เท่า  
         ธุรกิจประกนัวินาศภยัในปี 2562 คาดว่าเบี0 ยประกนัภยัจะมีอตัราการขยายตวัประมาณร้อยละ 3-4 จากแนวโน้มที.
ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัเรื.องสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวเพิ.มสูงขึ0น กอปรกบัคา่รักษาพยาบาลที.ปรับเพิ.มขึ0นอยา่ง
ต่อเนื.อง   อีกทั0 งการเร่งและขยายโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐในโครงสร้างพื0นฐานการคมนาคม และการให้
แรงจูงใจกบัภาคเอกชนตา่งชาติเขา้มาลงทุนในประเทศเพิ.มมากขึ0น เพื.อเตรียมพร้อมเป็นศูนยก์ลางสาํคญัของภูมิภาคอาเซียน 
และรับมือกบัการแขง่ขนัระดบัโลก 
 

3 .   โครงสร้างรายได้  

                       บริษทัเป็นบริษทัประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภยั โดยมีรายไดห้ลกัมาจากเบี0ยประกนัภยั  เมื.อบริษทั 
                ไดรั้บเบี0ยประกนัภยัแลว้ เบี0ยประกนัภยัส่วนหนึ.งบริษทัจะนาํไปทาํการประกนัภยัตอ่  และอีกส่วนหนึ.ง                     
                บริษทัจะรับเสี.ยงภยัไวเ้อง   สาํหรับในส่วนที.บริษทัรับเสี.ยงภยัไวน้ั0น เมื.อหกัคา่ใชจ่้ายแลว้  บริษทัจะนาํ 
                ไปลงทุนตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั  และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม 
                การประกอบธุรกิจประกนัภยั   เกี.ยวกบัการลงทุนประกอบธุรกิจอื.นของบริษทัประกนัวนิาศภยัอนุญาต 
                เพื.อแสวงหารายไดอี้กส่วนหนึ.ง 
 
                รายไดข้องบริษทัในรอบ 3 ปีที.ผา่นมาเป็นดงันี0  
                 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ปี 2559 % ปี 2560 % ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2561 % 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั  2,705.4 95.0 2,737.3 96.6 3,217.3 99.1 2,737.6 96.5 3,219.8 99.1 
รายไดจ้ากการลงทุน      121.2 4.3 90.6 3.2 20.2 0.7 92.7 3.3 23.2 0.7 
รายไดอื้.น      20.5 0.7 6.3 0.2 7.4 0.2 6.3 0.2 7.4 0.2 

รวมรายได้ 2,847.1 100% 2,834.2 100% 3,244.9 100% 2,836.6 100% 3,250.4 100%

 

 

                                     การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ์             
                             ( 1 )  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
                                      บริการหลกัของบริษทัมี  4 ประเภทคือ 
                      1. การประกนัภยัรถยนต ์
                  1.1   การประกนัภาคบงัคบั   (Compulsory Insurance) 
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                  1.2   การประกนัภาคสมคัรใจ   (Voluntary Insurance)  โดยแบ่งการประกนัภยัในกลุ่มนี0  
            เป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภท 1, ประเภท 2, ประเภท 3, ประเภท 4  และประเภท 5                              
                                                        ซึ.งมีความคุม้ครองที.แตกตา่งกนั 
                       2.      การประกนัอคัคีภยัคือ      การทาํสญัญารับเสี.ยงภยัโดยบริษทัตกลงจะชดใชค้า่สินไหม       
                                 ทดแทนแก่ผูเ้อาประกนัในกรณีที.ทรัพยสิ์นที.เอาประกนัไดเ้กิดความเสียหายอนัเนื.อง  

มาจากเพลิงไหมห้รือฟ้าผา่หรือการระเบิดของแก๊สที.ใชป้ระกอบการอุปโภคบริโภคอาจ 
ขยายความคุม้ครองไปถึงเปียกนํ0 า   ระเบิด   จราจล   นดัหยดุงาน  ลูกเห็บ  นํ0 าท่วม แผน่ดิน 
ไหว 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 และประชาสมัพนัธ์ใหรู้้จกับริษทัมากขึ0น และใชเ้ทคโนโลยกีารสื.อสารทนัสมยั                             
                                               ทุกรูปแบบ   และฝึกอบรมใหพ้นกังานมีคุณภาพตลอดเวลา 
                                  จุดเด่น 
                                              -  เป็นบริษทัที.ดาํเนินการดา้นการประกนัภยัรถยนตม์ายาวนานเกือบจะที.สุดในบรรดาบริษทั 

       ประกนัภยัในปัจจุบนั   ซึ.งทาํใหมี้ประสบการณ์ในการใหบ้ริการแก่ผูเ้อาประกนัภยั  และผู ้
      เกี.ยวขอ้ง พร้อมกบัมีฐานขอ้มูลในการกาํหนดการรับประกนัภยัที.คอ่นขา้งสมบูรณ์ 

                            -   ฐานลูกคา้ที.ทาํประกนัอยา่งยาวนานกบับริษทั   
                             -   มีวฒันธรรมของบริษทัที.เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้   และผูเ้กี.ยวขอ้งเป็นอยา่งดีซึ.งทาํให ้
       ลูกคา้และ ผูเ้กี.ยวขอ้งประทบัใจกบัการใหบ้ริการของบริษทั 

- บริษทัมีฐานลูกคา้ที.คอ่นขา้งจะมีการกระจายความเสี.ยงที.ดี ประกอบกบัเงินกองทุนของบริษทั 
                                                 ที.คอ่นขา้งมาก  ทาํใหบ้ริษทัมีความสามารถในการที.จะรับเสี.ยงภยัไวเ้องไดค้อ่นขา้งสูง 
                                   จุดดอ้ย 
                            -   งานของทางบริษทัเป็นงานที.มาจากการตลาดโดยตรง  ไม่มีงานที.ไดรั้บจากความสมัพนัธ์      
                         ของการถือหุน้  ( CAPTIVE  BUSINESS ) 
 
                                    ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัท 
                             เนื.องจากงานประกนัภยัที.เป็นงานดา้นอุตสาหกรรมใหญ่ๆนั0นส่วนใหญจ่ะเป็นการประกนัภยั 
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กบับริษทัประกนัภยัที.มีความสัมพนัธ์กนัในรูปของการลงทุนดงันั0นจากโครงสร้างของบริษทั  
ทางบริษทัมีเป้าหมายในการที.จะทาํการตลาดในกลุ่มลูกคา้รายยอ่ยหรือขนาดกลางซึ.งจะมีความ 
อิสระในการเลือกบริษทัประกนัภยัคอ่นขา้งสูง  ทาํใหจุ้ดเด่นในการใหบ้ริการและการพฒันา   
ผลิตภณัฑที์.เหมาะกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค สามารถมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจไดสู้ง              

      (ข)    ภาวะการแขง่ขนั   
ตลาดรวมเบี0ยประกนัวินาศภยัปี 2561  มีมูลค่า 233.090 ลา้นบาท เพิ.มขึ0นจากปี 2560 ร้อยละ 6.6  
เนื.องจากยอดจาํหน่ายรถยนตใ์นประเทศปรับตวัสูงขึ0นอยา่งต่อเนื.องประมาณ 15%  (1 ลา้นคนั)   
เมื.อเทียบกบัยอดจําหน่าย  871,647 คัน ในปี 2560   อีกทั0 งความต้องการผลิตภัณฑ์ประกัน
อุบติัเหตุและสุขภาพ   ซึ. งเป็นผลมาจากนโยบายทางภาษีของภาครัฐที.เอื0อต่อการซื0อหาประกนั
สุขภาพ  รวมถึงการที.ผูบ้ริโภคไดเ้ห็นความสาํคญัของการมีหลกัประกนัคา่ใชจ่้ายทางดา้นสุขภาพ
มากขึ0น  รวมทั0 งการขยายโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ ทาํให้ธุรกิจประกนัวินาศภยั
เติบโตอยา่งชดัเจน ควบคู่ไปกบัการแข่งขนัที.รุนแรงเพื.อขยายส่วนแบ่งตลาด  บริษทัเน้นความ
เป็นผูน้าํดา้นนวตักรรม ปรับกลยทุธ์กา้วสู่ยคุดิจิทลั นาํเทคโนโลยีมาพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพื.อ
ตอบโจทย์ลูกค้าทั0 งระดับองค์กรและลูกค้ารายย่อย โดยขายผ่านช่อทางการจัดจําหน่ายที.
หลากหลายเพื.อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที.สุด เช่น ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร 
(Bancassurance) สถาบนัการเงิน ขายผ่านโทรศพัท์ (Telemarketing) ร้านสะดวกซื0อและผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากยิ.งขึ0น พฒันาการใหบ้ริการสินไหมผา่นแอปพลิเคชั.นบนสมาร์ทโฟน    

 
            ตารางเบี4ยประกนัภัยรับของการประกนัวนิาศภัยทั4งระบบโดยตรงแยกตามประเภทของการประกนัภัย   

    เบี4ยประกนัรับโดยตรง (Direct Premium) 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ลาํดบั ประเภทการประกนัภัย 

Class of Business 

ปี (Year) 2558 2559 2560 2561 

รายการ (Sub Class) 

1. รถยนต ์(Motor) 1.1 สมคัรใจ (Voluntary) 104,111 105,508 110,160 118,870 
  1.2 บงัคบั (Compulsory) 16,294 16,680 15,958 18,063 
   รวม (Total) 120,405 122,188 126,118 136,933 

2. อคัคีภยั (Fire) 2. อคัคีภยั (Fire) 10,484 10,233 9,850 10,165 
3. เบ็ดเตลด็ (Misc.) 3. เบ็ดเตลด็ (Misc.) 72,970 74,124 77,110 80,470 
4. ทะเล (Marine) 4. ทะเล (Marine) 5,338 5,268 5,356 5,522 

รวมทั4งสิ4น (Grand Total) 209,197 211,813 218,434 233,090 

                             
 

 ( 3 )  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
        (ก)   แหล่งที.มาของเงินทุน 

ธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีรายไดห้ลกัจากเบี0ยประกนัภยั  กรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นผลิตภณัฑข์อง 
บริษทั ซึ.งกระทาํผา่นตวักลางได ้3 วธีิดงันี0 : - 
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                                             1.   การจาํหน่ายผา่น    ตวัแทนประกนัวนิาศภยัในพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั    มาตรา 4 
                                                  ไดใ้หค้าํจาํกดัความไวว้า่   “ตวัแทนประกนัวนิาศภยั  หมายความวา่  ผูซึ้. งบริษทัมอบหมาย 

    ใหท้าํการชกัชวนใหบุ้คคลทาํสญัญาประกนัภยักบับริษทั” 
                                             2.   การจาํหน่ายผา่น   นายหนา้ประกนัภยัในพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั  มาตรา 4   ไดใ้ห ้

    คาํจาํกดัความไวว้า่  “นายหนา้ประกนัวนิาศภยัหมายความวา่ ผูซึ้. งชี0 ช่องหรือจดัการใหบุ้คคล 
    ทาํสญัญาประกนัภยักบับริษทั โดยหวงับาํเหน็จเนื.องจากการนั0น” 

                                             3.   การจาํหน่ายตรงโดยอาศยัพนกังานของบริษทั 
                                     (ข)   ความสามารถในการดาํรงอตัราส่วนตามประเภทธุรกิจ 
                                             บริษทัไดด้าํรงเงินกองทุนไม่ตํ.ากวา่  30 ลา้นบาท    โดยพิจารณาอตัราส่วนความเพียงพอของ       
                                             เงินกองทุน   ซึ.งคาํนวณจากเงินกองทุนของบริษทัที.มีอยู ่  หารดว้ยจาํนวนเงินกองทุนที.บริษทั 
                                             ตอ้งดาํรงไว ้ไม่ตํ.ากวา่ร้อยละหนึ.งร้อยสี.สิบ โดย  ณ   วนัที. 31 ธนัวาคม 2561   บริษทัไดมี้เงิน 

              กองทุนตามราคาบญัชีคิดเป็น  1,247,754,164.57 บาท และมีระดบัการดาํรงเงินกองทุนตาม 
              ระดบัความเสี.ยง  CAR Ratio ที.ร้อยละ 403.03 

                                     (ค)   สภาพคลอ่ง 
                                                            การบริหารสภาพคล่องสาํหรับเบี0ยประกนัภยัรับของบริษทัตอ่คา่สินไหมทดแทนไดมี้สดัส่วน 
                                             ที.เหมาะสม โดยในปี 2561  อตัราส่วนคา่สินไหมและคา่ใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 
                                             ตอ่รายไดจ้ากการรับประกนัภยั คิดเป็นร้อยละ 56.71  ซึ.งลดลงจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 5.57 
 

  4.   ปัจจยัความเสี�ยง 
       ปัจจยัความเสี.ยงของธุรกิจประกนัภยั สามารถแบ่งออกไดด้งันี0   

1. ความเสี�ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
หมายถึง    การกาํหนดนโยบายภาพรวม   ระดบักลุ่มธุรกิจ  (Business Portfolio)   ประเภทของผลิตภณัฑ ์
อุตสาหกรรม เขตภูมิศาสตร์ รวมถึงแผนการดาํเนินงาน ซึ.งเป็นการเพิ.มความเสี.ยงของบริษทั เช่น เนน้การ
เติบโตดา้นปริมาณหรือส่วนแบ่งตลาด มากกวา่มูลคา่ผลกาํไร   เพิ.มยอดขายดว้ยการแขง่ขนัตดัราคาเบี0ย
ประกนัภยัทั0งการรับประกนัภยัที.มีความเสี.ยงสูงและตํ.า   การขายผลิตภณัฑที์.มีความเสี.ยงสูงแตก่าํไรนอ้ย  
เพื.อรักษาลูกคา้พนัธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงปัจจยัเสี.ยงที.มีผลกระทบทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถบรรลุ 
เป้าหมายธุรกิจที.กาํหนดไว ้
2. ความเสี�ยงด้านการปฏบิัตกิาร (Operational Risk) 
หมายถึง ความเสี.ยงที.เกิดขึ0นที.หนา้งาน การปฏิบติังาน ซึ.งมีสาเหตจุาก 

• บุคลากร (People Risk)  เช่น การขาดความรู้ ความชาํนาญ การสั.งสมประสบการณ์ความรับผิดชอบตอ่
หนา้ที.  ประมาทเลินเล่อ จาํนวนบุคลากรที.ไม่เพียงพอ ทาํใหค้วามผิดพลาด (Human Error)   การทุจริต 
(Fraud)   ของพนกังาน   รวมถึงการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนดว้ยเหตุอนัเทจ็จากลูกคา้และคูค่า้  เช่น  
อูซ่่อมรถ, โรงพยาบาล เป็นตน้    บริษทัไดมี้การกาํหนดนโยบายภาพรวมตลอดจนแผนการดาํเนินงาน 
ตา่ง ๆ  โดยคาํนึงถึงปัจจยัความเสี.ยงตา่ง ๆ   ที.อาจส่งผลกระทบตอ่ผลการดาํเนินงานของบริษทั    เช่น  
ความเสี.ยงจากสภาวะ เศรษฐกิจที.ผนัผวน และความเสี.ยงที.เกิดจากกฏระเบียบที.เปลี.ยนแปลง 
นอกจากนั0นบริษทัไดมี้การ   ทบทวนวเิคราะห์เพื.อปรับปรุงนโยบายภาพรวม     ตลอดจนแผนการ
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ดาํเนินงานอยา่งสมํ.าเสมอแผนการรับพนกังานใหม่เพื.อใหท้นัตอ่การขยายบริษทัไดมี้การจดัการความ
เสี.ยงโดย  การจดัอบรมพนกังานอยา่งสมํ.าเสมอ, แผนการรับพนกังานใหม่ เพื.อใหท้นัตอ่การขยายงาน 
รวมทั0งการจดัตั0งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื.อตรวจสอบใหก้ารปฏิบติังานของทุกฝ่ายเป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้ง  โปร่งใส 

• กระบวนการปฏิบติังาน  (Process Risk)   เช่น  ความบกพร่องของระบบงาน กระบวนการปฏิบติังาน
ภายในที.ไม่รัดกมุ  การจดัโครงสร้างระบบการควบคุมระหวา่งหน่วยงาน  การแบ่งแยกหนา้ที.ระหวา่ง
ผูพิ้จารณาอนุมติัและผูจ่้าย การระบุวงเงินตามอาํนาจอนุมติั บริษทัไดมี้การพฒันาวธีิการปฏิบติังาน
และมีการปรับปรุงคูมื่อการทาํงานอยา่งสมํ.าเสมอ   เพื.อใหก้ารทาํงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

• Technology Risk เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพ ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ล่าชา้ หรือถูกโจรกรรม  
โดยบริษทัดาํเนินการลงทุนใน Hardware และ Software ที.ทนัสมยั กาํหนดใหมี้กระบวนการรักษา
ความปลอดภยั การจาํกดัการเขา้ถึงขอ้มูล เฉพาะผูมี้อาํนาจหรือผูไ้ดรั้บการอนุมติัเท่านั0น  
 

3. ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  
หมายถึง ความเสี.ยงที.เกิดจากการที.ไม่สามารถจดัหากระแสเงินสดไดเ้พียงพอที.จะชาํระหนี0 สินและภาระผกูพนั 

•   ประเมินสถานะการเงิน ก่อนการแตง่ตั0งเป็นตวัแทนและ Broker 

•   จดัเก็บเบี0ยประกนัภยัรถยนตต์ามหลกัเกณฑ ์Cash Before Cover  

•   สร้างระบบติดตามเก็บเบี0ยที.เกินกาํหนดชาํระจากตวัแทนและ Broker    
 
4. ความเสี�ยงด้านการประกนัภัย (Insurance Risk) 
หมายถึง    ความเสี.ยงตอ่ความสูญเสียทางการเงิน จากการรับประกนัภยัและหนี0 สิน   (Underwriting and Liability 
Risk) ที.เป็นผลจากการคดัเลือกและการใหค้วามเห็นชอบประเภทความเสี.ยงที.จะรับประกนัภยั อตัราส่วนระหวา่ง
การรับความเสี.ยงภยัไวเ้อง และการโอนความเสี.ยง  (Risk Transfer)  รวมถึงดูแลกระบวนการจดัการสินไหมของ
บริษทัใหรั้ดกมุ และมีระบบ ถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริงของความเสียหายที.เกิดขึ0น 

• บริษทัมีการบริหารความเสี.ยงอยา่งเป็นระบบ โดยเริ.มตั0งแตก่ารรับประกนัภยั กาํหนดเงื.อนไขการรับ
ประกนัภยั อตัราเบี0ยประกนัภยัที.เหมาะสมกบัความเสี.ยง 

• บริษทัจดัใหมี้การโอนความเสี.ยงภยั  (Risk Transfer)    ใหแ้ก่บริษทัรับประกนัภยัตอ่ที.มีฐานะมั.นคง  
ทั0งในประเทศและตา่งประเทศ  

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

 
5. ความเสี�ยงด้านตลาด (Market Risk) 
หมายถึง ความผนัผวนหรือการขึ0นลงของผลตอบแทนสินทรัพยที์.ลงทุน ซึ.งเป็นผลจากความผนัผวนของ 
อตัราดอกเบี0ย ราคาตราสารทุน กระแสเงินทุน (Fund Flow) จากตา่งประเทศ  เป็นตน้  

• มุ่งสร้างผลตอบแทนการลงทุนที.มั.นคงในระยะยาว ใหสู้งกวา่อตัราเงินเฟ้อ 
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• การจดัสดัส่วนการลงทุน (Asset Allocation) นโยบายการลงทุนของบริษทัเป็นการลงทุนแบบ
ผสมผสานเพื.อกระจายความเสี.ยง   จะใหน้ํ0 าหนกักบัการลงทุนตามเกณฑข์องสาํนกังาน  คปภ.  
ที.เนน้การลงทุนอยา่งระมดัระวงัและปลอดภยั บริษทัวางกรอบการแบ่งเงินลงทุนไปยงัสินทรัพย ์
(Asset Class) ประเภทตา่งๆ  พิจารณาภาวะที.นกัลงทุนกลา้รับความเสี.ยง (Risk on)  และ กลวั 
ความเสี.ยง (Risk off)  ประกอบการตดัสินใจ  โดยเลือกกระจายการลงทุนในสินทรัพยที์.มีความเสี.ยง
ตํ.า คือ พนัธบตัรรัฐบาล ตราสารหนี0  ตราสารทุน ของบริษทัที.มีความมั.นคงสูง สร้างรายไดแ้ละกาํไร
คอ่นขา้งสมํ.าเสมอ ไม่ผนัผวนมากนกั มีสภาพคล่องและจ่ายเงินปันผลสูง ซึ.งจะช่วยสร้าง
ผลตอบแทนในระดบัสูง  

• วธีิการบริหารจดัการเงินลงทุน ปรับแผนการลงทุนเพื.อใหส้อดคลอ้งและทนัตอ่สถานการณ์ตลาด
ทุนทั.วโลกที.มีความเชื.อมโยงกนัมากขึ0น แนวโนม้เงินเฟ้อและดอกเบี0ยอยูใ่นช่วงขาขึ0น ใชโ้อกาสที.
ตลาดผนัผวนเพิ.มผลตอบแทนที.ดีกวา่ตลาด ทาํการบริหารเชิงรุก (Active Management) มากขึ0น ทาํ
การปรับสดัส่วนการลงทุนระยะสั0น  (Tactical Asset Allocation)   ที.เนน้การปรับพอร์ตการลงทุน 
โดยปรับนํ0 าหนกัลงทุนระหวา่งสินทรัพย ์และการเลือกตราสารที.ลงทุน (Security Selection) ภายใน
สินทรัพยที์.ไปลงทุน เพื.อรองรับแนวโนม้เศรษฐกิจการเงินที.เปลี.ยนแปลงในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 
หรือเมื.อมีเหตุการณ์สาํคญัๆ  (Event Risk)  และการปรับสดัส่วนระยะกลาง  (Dynamic Asset 
Allocation) เพื.อสะทอ้นมุมมอง 1-3 ปี โดยปรับพอร์ตใหส้อดรับกบัวฎัจกัรเศรษฐกิจที.เปลี.ยนแปลง
ไป เช่นในช่วงเศรษฐกิจฟื0 นตวัและเงินเฟ้อไม่เป็นปัญหา จะเพิ.มนํ0 าหนกัลงทุนในหุน้ 

 
6. ความเสี�ยงด้านเครดติ (Credit Risk) 
หมายถึง ความเสี.ยงที.เกิดจากคูส่ญัญา (Counter Party) โดยเฉพาะฐานะการเงินที.ดอ้ยลงของคูส่ญัญา การผิดนดั
ชาํระหนี0  (Default Risk)  เช่น  ผูรั้บประกนัภยัตอ่ (Reinsurer),  นายหนา้,  ลูกหนี0 ,  ผูค้ ํ0าประกนั,  ลูกคา้ทาํใหไ้ม่ 
สามารถปฏิบติัตามภาระที.ตกลงไวก้บับริษทั อาจส่งผลกระทบตอ่รายได ้ผลประกอบการของบริษทัไดก้าํหนด 
การจดัอนัดบัความน่าเชื.อถือในการคดัเลือกผูรั้บประกนัภยัตอ่และการลงทุน    ตามเกณฑที์.สาํนกังาน คปภ.  
กาํหนด  บริษทัไดมี้ระบบตรวจสอบและติดตามการชาํระหนี0 คูส่ญัญาอยา่งสมํ.าเสมอ  

 

5.  โครงสร้างการถือหุ้นการจดัการ  
ผูถื้อหุน้ : 
กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ ่10 อนัดบั  ขอ้มูล ณ วนัที.  3 พฤษภาคม 2561 

ผู้ถือหุ้น จาํนวนผู้ถือหุ้น สัดส่วน (%) 

1.    บริษทั ตั0งใจมั.น จาํกดั 67,570,840 22.30 
2.    บริษทั เอม็.เอ.อินเตอร์เนชั.นแนล จาํกดั 66,384,280 21.91 
3.    นางจีราภรณ์  บูรณะสมบติั 18,239,400 6.02 
4.     BANK OF SINGAPORE LIMITED 15,096,000 4.98 
5.    บริษทั เจน พนัธ์ พร็อพเพอร์ตี0  จาํกดั 15,082,648 4.98 
6.    นายเทพพนัธ์  อศัวะธนกลุ 12,600,000 4.16 
7.    นางสาวเจนจิรา  อศัวะธนกลุ 12,600,000 4.16 
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ผู้ถือหุ้น จาํนวนผู้ถือหุ้น สัดส่วน (%) 

8.    นางสาวรจนา ธีราวทิยางกรู 9,620,000 3.17 
9.    นายจีรพนัธ์  อศัวะธนกลุ 6,630,400 2.19 
10.  นายจีรพฒัน์  อศัวะธนกลุ 5,954,400 1.97 

  
          ( 3 )  นโยบายการจ่ายปันผล 
                  บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ 40% ของกาํไรหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

 โครงสร้างการจดัการ 
   รายชื�อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 

1.   นายชลอ  เฟื. องอารมย ์          กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน 
     2.   นายพิศิษฐ  เศรษฐวงศ ์                     กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3.   นางพิไล   เปี. ยมพงศส์านต ์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา 

และพิจารณาคา่ตอบแทน 
  4.   นางปราณี  ภาษีผล              กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน 

5.   นางสุภาภรณ์  บุรพกศุลศรี  กรรมการอิสระ  
6.   นายจีรพนัธ์  อศัวะธนกลุ   ประธานเจา้หนา้ที.บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

และกรรมการลงทุน 
7.   นายถวลัย ์ วริานนท ์                         กรรมการที.ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละกรรมการสรรหา 
     และพิจารณาคา่ตอบแทน 
8.   นางสุเทพี  อศัวะธนกลุ   กรรมการผูอ้าํนวยการและกรรมการสรรหาและพิจารณา 
     คา่ตอบแทน 
9.   นางสุณีย ์ ธีราวทิยางกรู        กรรมการและเลขานุการบริษทั 

  บริษทักาํหนดคาํนิยามกรรมการอิสระไว ้เท่ากับขอ้กาํหนดขั0นตํ.าของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั   หลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกิน 1%  ของจาํนวนหุ้นที.มี
สิทธิออกเสียงทั0 งหมดของบริษทั    ไม่เป็นกรรมการบริหาร   ลูกจา้ง พนักงาน ที.ปรึกษา    ไม่มีความสัมพนัธ์ทาง
สายโลหิตหรือคูส่มรสของผูบ้ริหาร  ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ มีความเป็นอิสระในการทาํหนา้ที. 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายห้ามกรรมการ ที.ปรึกษา ผูบ้ริหาร พนกังานพนกังานที.ล่วงรู้ถึงผลประกอบการของ
บริษทัไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม    และบุคคลที.เกี.ยวขอ้งซื0อขายหุ้นของบริษทัในช่วงเวลา  60 วนัก่อนประกาศงบ
การเงินตอ่สาธารณะชนและกาํหนดให ้กรรมการ ที.ปรึกษา ผูบ้ริหาร และ พนกังานตั0งแตร่ะดบั ผูจ้ดัการฝ่ายขึ0นไป ที.
ทาํการซื0อ  หรือ ขายหุน้ของบริษทัจะตอ้งแจง้ให ้แผนกกฎหมายกฎระเบียบทราบถึงการซื0อขายนั0น  ภายในวนัถดัไป
นบัจากที.ไดมี้การซื0อขายนั0น  เพื.อรายงานการซื0อขายต่อสํานกังาน กลต.ต่อไป หรือดาํเนินการรายงานดว้ยตนเอง 
ภายใน 3 วนัทาํการนับจากวนัที.ไดม้า หรือจาํหน่ายไปในหุ้นนั0นและจะมีการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์อง
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร   และผูส้อบบญัชีให ้ที.ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั0 ง 
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บริษทัไม่มีกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบริษทัสอบบญัชี
ภายนอกที.บริษทัใชบ้ริการอยูใ่นช่วง 2 ปีที.ผา่นมา 

 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการที.มีความรู้ความเชี.ยวชาญ  ทกัษะที.หลากหลายเป็นประโยชน์ตอ่

บริษทั สามารถอุทิศเวลาและความพยายามใหก้บัการเป็นกรรมการบริษทั  ไดอ้ยา่งเตม็ที. โดยบริษทั ไดก้าํหนด
คุณสมบติัเบื0องตน้  ของคณะกรรมการไวด้งันี0   

 ขอ้ที.  1   ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่  7  คน  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ.งหนึ.งของจาํนวน 
กรรมการทั0งหมดตอ้งมีถิ.นที.อยูใ่นราชอาณาจกัร 

       ขอ้ที.  2   ใหที้.ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั0งกรรมการ   ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัตอ่ไปนี0    
(1)    ผูถื้อหุน้คนหนี.งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ.งหุน้ตอ่เสียงหนึ.ง 

          (2)    ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที.มีอยูท่ ั0งหมดตาม (1)  เลือกตั0งบุคคลคนเดียว 
                             หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3)    บุคคลซึ.งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั0งเป็นกรรมการเท่า 
         จาํนวนกรรมการที.จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั0งในครั0 งนั0น    ในกรณีที.บุคคลซึ.งไดรั้บการเลือกตั0งใน 
         ลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที.จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั0งในครั0 งนั0น   
         ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี0ขาด 

ขอ้ที.  3  ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั0 ง  ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง  1 ใน 3  เป็นอตัราส่วน  ถา้จาํนวน
กรรมการที.จะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกจาํนวนที.ใกลเ้คียงที.สุด กบั 1 ใน 3 กรรมการที.
จะตอ้งออกจากตาํแหน่ง ในปีแรก และปีที. 2 ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั0น ใหจ้บัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการที.อยูใ่นตาํแหน่งนานที.สุดนั0น 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.ใบลาออกไป 

ขอ้ที.  6  ในกรณีที.ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุผลอื.น  นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือก
บุคคลใดบุคคลหนึ.ง ซึ.งมีคุณสมบติัตามที.กฎหมายกาํหนด เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน   บุคคลซึ.งเขา้เป็น
กรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระ ที.ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที.ตนแทน 
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ.ง ตอ้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวน
กรรมการที.ยงัเหลืออยู ่

 ขอ้ที.  7   ที.ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ.งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่กึ.งหนึ.งของจาํนวนหุน้ที.ถือโดยผูถื้อหุน้ที.มาประชุม  และมีสิทธิออกเสียง                         
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         ขอ้ที.  8    กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้
ขอ้ที.  9    ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ.งเป็นประธานกรรมการ   ในกรณีที.คณะกรรมการพิจารณา  
  เห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ.ง  หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้รองประธาน 
  กรรมการมีหนา้ที.ตามขอ้บงัคบัในกิจการซึ.งประธานกรรมการมอบหมาย 
ขอ้ที. 10 ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ.งหนึ.งของจาํนวนกรรมการทั0งหมด 

จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยูใ่นที.ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที.ได ้ถา้มี
รองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่ม่
สามารถปฏิบติัหนา้ที.ไดใ้หก้รรมการซึ.งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ.งเป็นประธานในที.ประชุม  การ
วนิิจฉยัชี0ขาดของที.ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ.งมีเสียงหนึ.งในการลงคะแนน  เวน้แต่
กรรมการซึ.งมีส่วนไดเ้สียในเรื.องใด  ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื.องนั0น  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้
ประธานในที.ประชุมออกเสียงเพิ.มขึ0นอีกเสียงหนึ.งเป็นเสียงชี0ขาด 

ขอ้ที. 11   ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ  หรือกรรมการผูซึ้. งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือ
นดัประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม  เวน้แตใ่นกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพื.อรักษาสิทธิ
หรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอื.นและกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั0นก็ได ้          

ขอ้ที. 12   กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ที.ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย   วตัถุประสงค ์  และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติ
ที.ประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ที. 13   หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการ  เขา้เป็นหุน้ส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุน้ในนิติบุคคลอื.น ที.มีสภาพอยา่ง
เดียวกนั  และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษทั     เวน้แตจ่ะแจง้ใหที้.ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนที.จะมี
มติแตง่ตั0ง 

ขอ้ที. 14   กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้  หากมีส่วนไดเ้สียในสญัญาที.บริษทัทาํขึ0นหรือถือหุน้ หรือ
หุน้กูเ้พิ.มขึ0นหรือลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ 

         ขอ้ที. 15  ใหค้ณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนตอ่ครั0 ง 
               

อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 
1. พิจารณากาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที.ดี เพื.อใหฝ่้ายบริหารนาํไปปฏิบติั ซึ.งรวมถึงการทบทวนประเมินผล

การปฏิบติัเพื.อนาํมาพิจารณาปรับปรุงใหเ้หมาะสม และรายงานไวใ้นรายงานประจาํปี 
2. พิจารณาความเหมาะสม ใหค้าํแนะนาํ และอนุมติัวสิยัทศัน์ กลยทุธ์ ตลอดจนเป้าหมายการดาํเนินงานของบริษทั ที.

นาํเสนอ 
โดยฝ่ายบริหาร รวมถึงการติดตามประเมินผลความสาํเร็จของการดาํเนินงาน 

        3.    ดูแลใหบ้ริษทั  มีระบบบริหารความเสี.ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบที.เหมาะสม 
        4.    ดูแลใหมี้กระบวนการสรรหา และแผนการสืบทอดตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั  ที.มี   
               ประสิทธิผล คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ตง่ตั0งกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ ่เป็นหวัหนา้คณะผูบ้ริหารระดบัสูง เพื.อ 
               รับผิดชอบในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริษทั  
        5.    ดูแลใหมี้แนวทางปฏิบติัเกี.ยวกบัจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  ขอ้พึงปฏิบติัที.ดีของกรรมการและ 
     พนกังานรวมถึงการสื.อสารใหผู้เ้กี.ยวขอ้งไดท้ราบ 
        6.    พิจารณาความเหมาะสมในการแตง่ตั0งและกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที.ของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
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        7.    พิจารณามอบอาํนาจอยา่งเหมาะสมใหแ้ก่กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ ่เพื.อใหส้ามารถดาํเนินงานธุรกิจปกติไดอ้ยา่ง 
               รวดเร็ว 
        8.    จดัทาํรายงานอธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั  ในการจดัทาํรายงานทางการเงินไวใ้นรายงาน 
      ประจาํปี 
        9.    พิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั  กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ ่รวมทั0งกาํกบัดูแลใหมี้ 
               กระบวนการที.มีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูง 
      10.    ดาํเนินการอื.นๆ เพื.อใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติของที.ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั    
 
        การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561  
        มีการจดัประชุมจาํนวน 6 ครั0 ง มีจาํนวนการเขา้ประชุมดงันี0  

1. นายชลอ  เฟื. องอารมย ์     กรรมการอิสระและประธานกรรมการ                   เขา้ประชุม       6    ครั0 ง 
2. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์     กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ               เขา้ประชุม       6    ครั0 ง 
3. นางพิไล เปี. ยมพงศส์านต ์    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                  เขา้ประชุม       5    ครั0 ง  
4. นางปราณี ภาษีผล            กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                 เขา้ประชุม      4    ครั0 ง 
5. นางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี   กรรมการอิสระ                                 เขา้ประชุม      6    ครั0 ง 
6. นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ      ประธานเจา้หนา้ที.บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ เขา้ประชุม      6    ครั0 ง 
7. นางสุเทพี อศัวะธนกลุ        กรรมการผูอ้าํนวยการ    เขา้ประชุม      6    ครั0 ง 
8. นายถวลัย ์วริานนท ์ กรรมการ      เขา้ประชุม      5    ครั0 ง 
9. นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู       กรรมการและเลขานุการบริษทั   เขา้ประชุม      5    ครั0 ง 

 
คณะกรรมการชุดย่อย 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน 3 ท่าน กาํหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั0 ง 
โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี0                    
      1.   นายพิศิษฐ       เศรษฐวงศ ์                        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      2.   นางพิไล          เปี. ยมพงศส์านต ์                กรรมการตรวจสอบ 
      3.   นางปราณี        ภาษีผล                              กรรมการตรวจสอบ 
อาํนาจ หน้าที� และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
            1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจ ดงัตอ่ไปนี0  

1.1   เชิญกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร หรือเจา้หนา้ที.ของบริษทัฯ มาร่วมประชุม หารือ ชี0แจงหรือตอบขอ้ซกัถาม ใน   
        เรื.องที.เกี.ยวกบักิจการและการดาํเนินงานของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมทุน และโครงการร่วมทุน ที.อยูใ่น 
        ขอบแขตหนา้ที.และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.2   ปรึกษาหารือผูเ้ชี.ยวชาญหรือที.ปรึกษาของบริษทัฯ (ถา้มี) หรือจา้งที.ปรึกษาหารือผูเ้ชี.ยวชาญภายนอกในกรณี 
        จาํเป็นดว้ยคา่ใชจ่้ายของบริษทัฯ 

 1.3   ตรวจสอบ และสอบสวนตามที.จาํเป็นในเรื.องตา่งๆ เพื.อใหก้ารปฏิบติังานภายใตห้นา้ที.ความรับผิดชอบของ 
         คณะกรรมการตรวจสอบสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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 2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที.และความรับผดิชอบดงัตอ่ไปนี0  :- 
 2.1  สอบทานใหบ้ริษทัฯ  มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง  และเพียงพอ  มีระบบการควบคุมภายใน (Internal 
                   Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal  Audit) ใหเ้หมาะสม มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึง 
                   กระบวนการอื.นที.เกี.ยวขอ้งกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอร์รัปชั.น   
 2.2  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตั0ง   
  โยกยา้ย เลิกจา้ง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 2.3  สอบทานการบริหารความเสี.ยงตามกรอบการบริหารความเสี.ยงของบริษทั วา่มีการบริหารความเสี.ยงอยา่งมี 
  ประสิทธิภาพ ซึ.งจะส่งผลใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั ทั0งในเชิงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  ของงาน 
 2.4  สอบทานใหบ้ริษทัฯ  ปฏิบติัหนา้ที.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาด 
  หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที.เกี.ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
 2.5  พิจารณาคดัเลือก  เสนอแตง่ตั0งบุคคลซึ.งมีความเป็นอิสระ  เพื.อทาํหนา้ที.เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  และเสนอ 
  คา่ตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทั0งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
  อยา่งนอ้ยปีละ  1  ครั0 ง 
 2.6  พิจารณารายการที.เกี.ยวโยงกนั  หรือรายการที.อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ 
  ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ ทั0งนี0 เพื.อใหม้ั.นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล  และเป็นประโยชน์สูงสุดตอ่ 
  บริษทัฯ 
 2.7  สอบทานการปฏิบติัตามนโยบายตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั.น และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 
 2.8  จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  
     ซึ.งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย 
 ดงัตอ่ไปนี0  
  (ก)   ความเห็นเกี.ยวกบัความถูกตอ้ง  ครบถว้น  เป็นที.เชื.อถือไดข้องรายงานทาง การเงินของบริษทัฯ 
  (ข)   ความเห็นเกี.ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
  (ค)   ความเห็นเกี.ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของ 
      ตลาด 
             หลกัทรัพยห์รือกฎหมายที.เกี.ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
                (ง)    ความเห็นเกี.ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
           (จ)    ความเห็นเกี.ยวกบัรายการที.อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
  (ฉ)   จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต ่
      ละท่าน 
       (ช)   ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที.คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ที.ตามกฎบตัร  
     (Charter) 

  (ซ)   รายการอื.นที.เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั.วไปควรทราบ  ภายใตข้อบเขตหนา้ที.และความรับผิดชอบ 
          ที.ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
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3. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษทัฯ ตามหนา้ที.และความรับผดิชอบที.ไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในขระที.ความรับผดิชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษทัฯ ตอ่
บุคคลภายนอก ยงัเป็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั0งหมด  
      คณะกรรมการจดัตั0งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ0นเป็นหน่วยงานหนึ.งภายในบริษทั โดยมีรองผูจ้ดัการฝ่าย
ตรวจสอบ ภายใน (นางสาวยพิุน ตรงพิทกัษก์ลุ) เป็นผูรั้บผิดชอบ 

            ประวติัรองผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
                   นางสาวยพิุน ตรงพิทกัษก์ลุ 
                   ประวตักิารศึกษา 
                   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ปริญญาตรี สาขา การจดัการทั.วไป        ปี 2537 
                   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ปริญญาตรี สาขา การบญัชี                    ปี 2547  
                   ประสบการณ์ในการทาํงาน 5 ปียอ้นหลงั 
                   รองผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั )มหาชน(   ปี 2557-2561 

การพิจารณาแตง่ตั0ง โยกยา้ย  เลิกจา้ง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นอาํนาจหนา้ที.ของคณะกรรมการ 
             ตรวจสอบตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561 มีการจดัประชุมจาํนวน 5 ครั0 ง  มีจาํนวนการเขา้ประชุมดงันี0  

1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์     กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ              เขา้ประชุม       5    ครั0 ง 
2. นางพิไล เปี. ยมพงศส์านต ์    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                 เขา้ประชุม       5    ครั0 ง  
3. นางปราณี ภาษีผล            กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                เขา้ประชุม      5     ครั0 ง 

 
2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และ กรรมการบริหาร 2 
ท่าน มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี กาํหนดใหมี้การประชุมเป็นแบบเฉพาะกิจเมื.อมีความจาํเป็น แตต่อ้งไม่นอ้ยกวา่ 1 ครั0 งตอ่
ปี โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี0   
 1.นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 2.นางพิไล เปี. ยมพงศส์านต ์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 3.นายถวลัย ์วริานนท ์  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 4.นางสุเทพี อศัวะธนกลุ  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ขอบเขตหนา้ที.และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเพื.อใหก้ารปฏิบติังานของ
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที.ดี คณะกรรมการบริษทัจึงกาํหนด
ขอบเขตหนา้ที.ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทนดงันี0  

1 ด้านการสรรหา 
1.1  กาํหนดวธีิการสรรหาบุคคลเพื.อดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะขององคก์ร เช่น พิจารณา    
       กรรมการเดิมเพื.อเสนอใหด้าํรงตาํแหน่งตอ่ เปิดรับการเสนอชื.อจากผูถื้อหุน้ การใชบ้ริษทัภายนอกใหช่้วยสรรหา 
 การพิจารณาบุคคลจากทาํเนียบกรรมการอาชีพ หรือ การใหก้รรมการแตล่ะคนเสนอชื.อบุคคลที.เหมาะสม เป็นตน้ 
1.2  ดาํเนินการพิจารณารายชื.อบุคคลที.ไดรั้บการเสนอชื.อและคดัเลือกบุคคลที.มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑ ์
 คุณสมบติัที.กาํหนดไว ้ 
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1.3  ตรวจสอบใหร้อบคอบวา่ บุคคลที.จะถูกเสนอชื.อนั0นมีคุณสมบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงาน 
 ทางการ 
1.4  ดาํเนินการทาบทามบุคคลที.มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณสมบติัที.กาํหนดไว ้เพื.อจะไดม้ั.นใจวา่บุคคล 
 ดงักล่าวมีความยนิดีจะมารับตาํแหน่งกรรมการของบริษทั หากไดรั้บการแตง่ตั0งจากผูถื้อหุน้ 
1.5  เสนอชื.อใหค้ณะกรรมการเพื.อพิจารณาและบรรจุชื.อในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ เพื.อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา 
 แตง่ตั0งตอ่ไป  
1.6  คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน อาจไดรั้บมอบหมายใหพิ้จารณาสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง  
 โดยเฉพาะกรรมการผูอ้าํนวยการ ก็ได ้ 
2 ด้านการพจิารณาค่าตอบแทน 
2.1  ทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนที.ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
2.2  พิจารณาขอ้มูลการจ่ายคา่ตอบแทนของบริษทัอื.นที.อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกบับริษทั 
2.3  กาํหนดหลกัเกณฑใ์หมี้ความเหมาะสมเพื.อใหเ้กิดผลงานตามที.คาดหวงั ใหมี้ความเป็นธรรมและเป็น การตอบ 
 แทนบุคคลที.ช่วยใหง้านของบริษทัประสบผลสาํเร็จ 
2.4  ทบทวนรูปแบบการจ่ายคา่ตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจาํนวนเงินและสดัส่วนการจ่ายคา่ตอบแทนของแต ่
 ละรูปแบบใหมี้ความเหมาะสม ทั0งนี0  หลกัการสาํคญัในการพิจารณารูปแบบคา่ตอบแทนแตล่ะประเภท ไดแ้ก่  

2.4.1 คา่ตอบแทนประจาํ (Retainer Fee) เช่น คา่ตอบแทนรายเดือน คา่ตอบแทนรายปี เป็นตน้ ควรคาํนึงถึง 
         ปัจจยั 3 ประการ คือ (1) แนวปฏิบติัที.บริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัใชอ้ยู ่(2) ผลประกอบการและขนาด 
         ธุรกิจของบริษทั (3) ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ หรือ  
         กรรมการผูอ้าํนวยการที.บริษทัตอ้งการ 

 2.4.2 คา่ตอบแทนตามผลการดาํเนินงานของบริษทั (Incentive) ควรเชื.อมโยงกบัมูลคา่ที.บริษทัสร้างใหก้บัผูถื้อ 
          หุน้ เช่นผลกาํไรของบริษทัหรือเงินปันผลที.จ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

 2.4.3 คา่เบี0ยประชุม (Attendance Fee) ควรพิจารณาใหอ้ยูใ่นระดบัที.เหมาะสม เพื.อจูงใจใหก้รรมการปฏิบติั 
          หนา้ที.โดยการเขา้ประชุมอยา่งสมํ.าเสมอ 
  2.5  พิจารณาใหก้ารจ่ายคา่ตอบแทนเป็นไปตามเกณฑที์.หน่วยงานทางการกาํหนดหรือขอ้แนะนาํที.เกี.ยวขอ้งการ 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ปี 2561 มีการจดัประชุมจาํนวน 1 ครั0 ง มีจาํนวนการเขา้ประชุมดงันี0   
1.นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์     กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  เขา้ประชุม 1 ครั0 ง 
2.นางพิไล เปี. ยมพงศส์านต ์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เขา้ประชุม 1 ครั0 ง 
3.นายถวลัย ์วริานนท ์      กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   เขา้ประชุม 1 ครั0 ง 
4.นางสุเทพี อศัวะธนกลุ      กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   เขา้ประชุม 1 ครั0 ง 

 
3. คณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการลงทุน ประกอบไปดว้ย กรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการบริหาร 1 ท่าน มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 
ปี โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี0  
1. นายชลอ เฟื. องอารมย ์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน 
2. นางปราณี ภาษีผล  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการลงทุน 
3. นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ   กรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละกรรมการลงทุน 
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     คณะกรรมการลงทุน มีอาํนาจหนา้ที.ดงัตอ่ไปนี0  
1. จดัทาํกรอบนโยบายการลงทุน เพื.อขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
2. พิจารณาอนุมติัแผนการลงทุนของบริษทัที.สอดคลอ้งกบักรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหารความ  
    เสี.ยงรวม 
3. กาํกบัดูแลการลงทุนของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี.ยงรวม 
    ระเบียบวธีิปฏิบติัเกี.ยวกบัการลงทุน และขอ้กาํหนดของกฎหมายที.เกี.ยวขอ้ง 
4. กาํกบัดูแลในเรื.องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนที์.เกี.ยวกบัธุรกรรม 
    การลงทุนของบริษทัฯ 
5. กาํกบัดูแล ระบบงาน บุคลากร และขอ้มูลที.ใชป้ระกอบการลงทุนของบริษทัใหมี้ความเพียงพอตอ่การ 
 ดาํเนินงาน 
6. บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที.ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
7. รายงานผลการลงทุนใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งสมํ.าเสมอ  

การประชุมคณะกรรมการลงทุน ปี 2561    มีการจดัประชุมจาํนวน 2 ครั0 ง  มีจาํนวนการเขา้ประชุมดงันี0  
1. นายชลอ เฟื. องอารมย ์   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน เขา้ประชุม  2 ครั0 ง 
2. นางปราณี ภาษีผล   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการลงทุน      เขา้ประชุม  2 ครั0 ง 
3. นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ   กรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละกรรมการลงทุน       เขา้ประชุม  2 ครั0 ง 

 
3. คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี�ยง 
         คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี.ยง ประกอบดว้ยกรรมการ และผูบ้ริหาร  ไม่นอ้ยกวา่ 5 ท่าน มีวาระการดาํรง
ตาํแหน่ง 3 ปี โดยกาํหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั0 ง  
         คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี.ยงมีหนา้ที.และความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี0  

1. กาํหนดนโยบายการบริหารจดัการความเสี.ยงเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทั ซึ.งตอ้งครอบคลุมความเสี.ยงที.
สาํคญั  เช่น ความเสี.ยงดา้นกลยทุธ์ ความเสี.ยงดา้นการรับประกนัภยั ความเสี.ยงดา้นสภาพคล่อง ความเสี.ยง
ดา้นปฏิบติัการ ความเสี.ยงดา้นตลาดความเสี.ยงดา้นเครดิต ความเสี.ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ และความเสี.ยงอื.นๆ ที.มีผลกระทบตอ่การดาํเนินกิจการ 

2. ประเมินความเพียงพอของกลยทุธ์การบริหารจดัการความเสี.ยง รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การบริหารจดัการ ความเสี.ยง 

3. รายงานผลความคืบหนา้การบริหารจดัการความเสี.ยงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 
ครั0 ง  ยกเวน้มีความเสี.ยงที.มีนยัสาํคญัใหร้ายงานตอ่คณะกรรมการบริษทั 

4. กาํหนดนโยบายการบริหารความตอ่เนื.องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) และจดัทาํแผน
รองรับการดาํเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื.อง (Business Continuity Plan) 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี.ยง ปี 2561 มีการจดัประชุม 5 ครั0 ง มีจาํนวนกรรมการเขา้ประชุมดงันี0  
นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ประธาน                            เขา้ประชุม   5 ครั0 ง  
นายประพิทย ์ธีระประยติุ รองประธาน         เขา้ประชุม   5 ครั0 ง   
นางรัชนี วงษกิ์จพฒันา   กรรมการ           เขา้ประชุม   5 ครั0 ง 
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นางสาวลสัพรรณ เติมทองไชย กรรมการ           เขา้ประชุม   3 ครั0 ง 
นายกนกฉตัร์ ถาวรนนัท ์ กรรมการ           เขา้ประชุม   5 ครั0 ง 
นางสาวนนัทวนั อรุณพิริยะกลุ กรรมการ          เขา้ประชุม   5 ครั0 ง 
นายธนาวฒิุ บุญพฒุ                 กรรมการ - เลขานุการ          เขา้ประชุม   5 ครั0 ง 
นางสาวดุษฎี วรรณคลํ0า                 กรรมการ – ผูช่้วยเลขานุการ   เขา้ประชุม   4 ครั0 ง 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี.ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจ ควบคุมและเลขานุการของบริษทั 
 

การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั4ง 
นายชลอ เฟื. องอารมย ์อาย ุ81 ปี   
กรรมการอิสระ    แตง่ตั0งเมื.อวนัที.     5 เมษายน 2555 
ประธานกรรมการ     แตง่ตั0งเมื.อวนัที.     8 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั 
ประธานคณะกรรมการลงทุน  แตง่ตั0งเมื.อวนัที.   12 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบนั 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
-  ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัฟิลลิปส์ สหรัฐอเมริกา 
-  ปริญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเซาเทอร์น อิลินอยส์ สหรัฐอเมริกา 
-  ปริญญาโทสงัคมศาสตร์ (บริหาร) มหาวทิยาลยัเบอร์มิงแฮม  องักฤษ 
-  ปริญญาบตัร วปอ. หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที. 27 
-   หลกัสูตร Director Certificate Program (IOD) รุ่นที. 18 และหลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการ 
การอบรมในปี 2561  - ไม่มี 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
  ไม่มีหุน้ในบริษทั  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
   ไม่มี 
 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559) 
พ.ศ. 2555 ถึง 2557 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรีประกนัชีวติ จาํกดั  
พ.ศ. 2551 ถึง 2555 ดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการ บมจ.โปรเฟสชั.นแนล เวสต ์ เทคโนโลย ี(1999) 
 
 

การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  

บริษัทจดทะเบียน 
-  ไม่มี 
กจิการอื�นๆ  
-  กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงั 

 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561)  
2555-2558     ดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ .ประกนัภยัไทยววิฒัน์ ,ประกนัภยั  
2555-2558     ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบ บมจ .ไทยรีประกนัชีวติ , ธุรกิจประกนัชีวติ 
2551-2555     ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ บมจ .โปรเฟสชั.นแนลเวสต ์เทคโนโลย ี)1999(, ธุรกิจบริการเฉพาะกิจ 
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั4ง 
นางพิไล เปี. ยมพงศส์านต ์ อาย ุ 82 ปี 
กรรมการอิสระ  แตง่ตั0งเมื.อวนัที.    2 มิถุนายน 2542 
กรรมการตรวจสอบ แตง่ตั0งเมื.อวนัที. 23 กมุภาพนัธ์ 2552 – ปัจจุบนั 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แตง่ตั0งเมื.อวนัที. 11 สิงหาคม 2559 – ปัจจุบนั 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
-  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต CPA Thailand (CPA. No 2336) 
-  Certified Internal Auditor กิตติมศกัดิ�  จาก Institute of Internal Auditors (CIA No.30861) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)   (IOD) 
   การอบรมในปี 2561   
- ไม่มี 
 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
ไม่มีหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่มี 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561) 
พ.ศ. 2547 - 2556     ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ  บมจ.เมโทรสตาร์พร็อพเพอร์ตี0 , ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
พ.ศ. 2542 - ปัจจุบนั  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ฝาจีบ,ธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2542 - ปัจจุบนั  ดาํรงตาํแหน่ง ประธานบริษทั ออดิตแอนดแ์มเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั, 

   ธุรกิจสาํนกังานบญัชี 
 
 
การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  

บริษัทจดทะเบียน 
-  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ฝาจีบ , ธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรม 
บริษัทจาํกดั 
-  ประธานบริษทั ออดิตแอนดแ์มเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั ,ธุรกิจสาํนกังานบญัชี  (อาชีพหลกั) 
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั4ง 
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์  อาย ุ 74 ปี 
กรรมการอิสระ   แตง่ตั0งเมื.อวนัที.  28 ตุลาคม 2548 
กรรมการตรวจสอบ  แตง่ตั0งเมื.อวนัที.   5 เมษายน 2555 – 2558 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  แตง่ตั0งเมื.อวนัที.    8 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แตง่ตั0งเมื.อวนัที. 11 สิงหาคม 2559 – ปัจจุบนั 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริกา 
 หลกัสูตรDirector Accreditation Program (DAP) (IOD) 
   การอบรมในปี 2561  - ไม่มี 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
ไม่มีหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่มี 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561) 
พ.ศ. 2555 – 2557  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน์ ,ธุรกิจประกนัภยั 
 
 
การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
-  ไม่มี 
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั4ง 
นางปราณี ภาษีผล  อาย ุ 69 ปี 
กรรมการอิสระ   แตง่ตั0งเมื.อวนัที.  8 เมษายน 2558 
กรรมการตรวจสอบ  แตง่ตั0งเมื.อวนัที. 8 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั 
คณะกรรมการลงทุน  แตง่ตั0งเมื.อวนัที.     12 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบนั 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม  

- บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชนประจาํปีการศึกษา 2546 - 2547 

- ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน รุ่นที. 9 - มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และสาํนกังานกฤษฎีกา 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชยรุ่์นที. 2 -  สถาบนัวทิยาการการคา้     

   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

- ประกาศนียบตัร Change Management จาก Ripa International ประเทศองักฤษ 

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

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

  - หลกัสูตร DCP รุ่น 10/2001    (IOD) 

- Advance Audit Committee Programs  
 

การอบรมในปี 2561            - ไม่มี 
 

 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
ไม่มีหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไม่มี 
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ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561) 
พ.ศ. 2557 - 2561   ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
  กรรมการสรรหาและบรรษทัภิบาล  บมจ.ดุสิตธานี ,ธุรกิจการการท่องเที.ยวและ 

สนัทนาการ 
พ.ศ. 2558 - 2560  ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา 
                                คา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค,ธุรกิจพลงังาน 

ถึง 2560   กรรมการตรวจสอบ – ศูนยศิ์ลปาชีพเพื.อการส่งออก 
 ถึง 2560   กรรมการกองทุนประกนัชีวติ – กองทุนประกนัชีวติ         
 ถึง 2560   คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนตา่งดา้ว กระทรวงพาณิชย ์
  ถึง 2560   ที.ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมและควบคุมคุณภาพงานผูส้อบบญัชี /  
   คณะกรรมการบริหารการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี/คณะกรรมการทดสอบ 
                                การปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี  – สภาวิชาชีพนกับญัชีในพระบรมราชูปถมัป์ 
พ.ศ 2544 - 2561     กรรมการผูท้รงคุณวฒิุสาขาการเงินและการบญัชี-สาํนกังาน ก.พ.      
 
 
 
การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
บริษทัจดทะเบียน 
-  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการสรรหาและบรรษทัภิบาล 
   บมจ.ดุสิตธานี, ธุรกิจการท่องเที.ยวและสนัทนาการ 
-  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการ 
   อิสระ, บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค , ธุรกิจพลงังาน 
 
บริษัทจาํกดั  

- ไม่มี 
 
กจิการอื�นๆ  
   กรรมการผูท้รงคุณวฒิุสาขาการเงินและการบญัชี-สาํนกังาน ก.พ.     
   ที.ปรึกษาคณะกรรมการ – สภาวชิาชีพนกับญัชีในพระบรมราชูปถมัป์ 
   คณะอนุกรรมการชุดตา่งๆ – สภาวชิาชีพนกับญัชีในพระบรมราชูปถมัป์ 
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั4ง 
นางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี  อาย ุ 65 ปี 
กรรมการอิสระ แตง่ตั0งเมื.อวนัที. 14 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบนั 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
Certified Public Accountant (CPA), หมายเลข 2800 
หลกัสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที. 7 สถาบนัพระปกเกลา้ 
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที.172/2013 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที. 87/2011 
หลกัสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที.13/2011 
วทิยาลยัการทพัอากาศ รุ่นที. 35 (วทอ.35) กองทพัอากาศ 
หลกัสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที. 4 สภาวชิาชีพบญัชี 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง รุ่นที. 2 สถาบนัวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง 
หลกัสูตร Strategic Airport Development ประเทศเยอรมนี 
หลกัสูตร Airport Management Commercial ประเทศสิงคโปร์ 
หลกัสูตร Advance Audit Committee (AACP23/2016) IOD 
 
การอบรมในปี 2561 
ความรู้กฎหมายภาษีอากร – PwC Thailand 

รายงานการเงินสาํหรับกิจการที.ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ – สภาวิชาชีพนกับญัชี 

เรื.องเล่าขา่วทุจริตและผิดมาตรฐานบญัชีของบริษทัจดทะเบียน รุ่นที. 1/2561 – สภาวชิาชีพนกับญัชี 

การอบรมมาตรฐานการบญัชี ปี 2561 – PWC 

Audit Committee Forum 2018, Learn, unlearn and relearn – Audit Committee in the Age of 
Disruption- IOD 
 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
ไม่มีหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่มี 
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ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561) 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริหารความเสี.ยง, กรรมการสรรหา 

และพิจารณาคา่ตอบแทน, กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที.ดี  
     บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) ,ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
2558 – 2558 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ   บริษทั ชีวาทยั จาํกดั,ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
2551 – 2556 รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญส่ายงานแผนงานและการเงิน (CFO)  

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)  , ธุรกิจสนามบิน 
2551 – 2555 กรรมการ บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาํกดั, ธุรกิจโรงแรม 
 
 
 
การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
บริษัทจดทะเบียน  
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริหารความเสี.ยง,   กรรมการสรรหาและพิจารณา 
คา่ตอบแทน, กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที.ดี - บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) ,ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
บริษัทจาํกดั  
- ไม่มี   
กจิการอื�น 
- ไม่มี 
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั4ง 
นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  อาย ุ  59 ปี 
กรรมการ     แตง่ตั0งเมื.อวนัที. 12 พฤษภาคม 2529 – ปัจจุบนั 
คณะกรรมการลงทุน แตง่ตั0งเมื.อวนัที.    12 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบนั 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บณัฑิต    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโทการบญัชี     University Of Texas At Austin, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาบตัร วปอ. หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที. 56 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง รุ่นที. 1  สถาบนัวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุ่นที. 8  สถาบนัวทิยาการการคา้ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD) 
- หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที. 22 
 
การอบรมในปี 2561  - ไม่มี 
 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 

2.89 % (ตนเอง 2.89 % / บุตรที.ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 0 %) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
สามี  นางสุเทพี อศัวะธนกลุ  กรรมการผูอ้าํนวยการ 
นอ้งเขย   นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู  กรรมการและเลขานุการบริษทั 
 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561) 
พ.ศ. 2529 - ปัจจุบนั    ดาํรงตาํแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที.บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
                                    บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน์ ,ธุรกิจประกนัภยั 
พ.ศ. 2557 - 2558        ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บมจ.ไทยรีประกนัชีวติ , ธุรกิจประกนัชีวติ 
พ.ศ.2559 - ปัจจุบนั     ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ 
       พิจารณาคา่ตอบแทน บมจ.วจิิตรภณัฑ ์ปาลม์ออยล ์, ธุรกิจการเกษตร 
พ.ศ. 2535 - ปัจจุบนั    ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ, กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

                     บมจ.ไทยรับประกนัภยัตอ่ , ธุรกิจประกนัภยั 
 พ.ศ. 2543 - ปัจจุบนั    ดาํรงตาํแหน่ง รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน  
                                     บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั, ธุรกิจประกนัภยั 
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พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั    ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ บจก.ที.ไอ.ไอ.(สถาบนัประกนัภยัไทย) , ธุรกิจการศึกษา 
พ.ศ.2552 -  2560         ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 
พ.ศ.2556 -  ปัจจุบนั    ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการสภาธุรกิจประกนัภยัไทย 
พ.ศ.2556 -  2560         ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการเหรัญญิก หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั    ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ บริษทัไทยอินชวัเรอส์ดาตา้เนท , ธุรกิจสนบัสนุนธุรกิจ 
                                    ประกนัวนิาศภยั 
พ.ศ.2560 - ปัจจุบนั     ดาํรงตาํแหน่ง นายก สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 
พ.ศ.2560 - ปัจจุบนั     ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการเลขาธิการ หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  

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

    บมจ. วจิิตรภณัฑ ์ปาลม์ออยล ์, ธุรกิจการเกษตร 

บริษัทจาํกดั 

-  รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั, 

   ธุรกิจประกนัภยั 

-  กรรมการ  บริษทั ที.ไอ.ไอ.จาํกดั (สถาบนัประกนัภยัไทย) , ธุรกิจการศึกษา 
-  กรรมการ  บริษทั ไทยอินชวัเรอส์ดาตา้เนท จาํกดั, ธุรกิจสนบัสนุนธุรกิจประกนัวนิาศภยั 
กจิการอื�นๆ  
-  นายกสมาคม  สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 
-  กรรมการ  สภาธุรกิจประกนัภยัไทย 
-  กรรมการเลขาธิการ หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั4ง 
นายถวลัย ์วริานนท ์ อาย ุ 70  ปี 
กรรมการที.ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ ่  แตง่ตั0งเมื.อวนัที. 29 เมษายน 2530 – ปัจจุบนั 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  แตง่ตั0งเมื.อวนัที.      11 สิงหาคม 2559  - ปัจจุบนั 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD) 
การอบรมในปี 2561 
- ไม่มี 
 
 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 

0.006 % (ตนเอง 0.006 % / บุตรที.ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 0% ) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่มี 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561) 
พ.ศ. 2543 ถึง 2557 ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน ์
พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการที.ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน ์
 
 
การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
- ไม่มี 
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั4ง 
นางสุเทพี อศัวะธนกลุ   อาย ุ  58 ปี 
กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ  แตง่ตั0งเมื.อวนัที. 18  มิถุนายน 2529 – ปัจจุบนั 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  แตง่ตั0งเมื.อวนัที.       11 สิงหาคม 2559  - ปัจจุบนั 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บณัฑิต    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ     Tarleton State University สหรัฐอเมริกา 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง รุ่นที. 2 สถาบนัวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) (IOD) 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์ TEPCoT รุ่นที. 11 
การอบรมในปี 2561 
- ไม่มี 
 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 

1.56 % (ตนเอง 1.56 % / บุตรที.ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 0%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ภรรยา นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ประธานเจา้หนา้ที.บริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
นอ้งสาว นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู  กรรมการและเลขานุการบริษทั 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561) 
พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการ  
บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน)  
 
 
การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
- ไม่มี 
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั4ง 
นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู อาย ุ67 ปี 
กรรมการ  แตง่ตั0งเมื.อวนัที.  18 มิถุนายน 2529 – ปัจจุบนั 
เลขานุการบริษทั  แตง่ตั0งเมื.อวนัที.       14 สิงหาคม 2551 – ปัจจุบนั 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตรDirector Accreditation Program (DAP) (IOD) 
การอบรมในปี 2561 
- ไม่มี 
 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 

0.006 % (ตนเอง 0.006 % / บุตรที.ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ0%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
พี.สาว  นางสุเทพี อศัวะธนกลุ  กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
พี.ภรรยา  นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ กรรมการผูอ้าํนวยการ  
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561) 
พ.ศ. 2551 - 2554  ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลประโยชน์   
 

การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
- ไม่มี 
 
หน้าที�ของเลขานุการบริษัท 
1 .จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี0  
    ก.ทะเบียนกรรมการ 
    ข.หนงัสือนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั 
    ค.หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที.รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตาม 
    มาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการนบัแตว่นัที.บริษทั 
    ไดรั้บรายงานนั0น 
3. ดาํเนินการอื.นๆตามที.คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
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เอกสารแนบ 2    รายละเอียดเกี.ยวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 
 

การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั4ง 
นายวเิพด็ สีหาจกัร  อาย ุ 52  ปี 
ประธานกรรมการ  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
ปริญญาโท ประเทศสหภาพโซเวยีต  
การอบรมในปี 2561 
-ไม่มี 
 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่มี 
 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561) 
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการ บจก.ลาวววิฒัน์ประกนัภยั 
ทาํธุรกิจส่วนตวั 
 
 

 

 

การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
-ไม่มี 
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั4ง 
นายถวลัย ์วริานนท ์ อาย ุ 70  ปี 
รองประธานกรรมการ  
 
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD) 
การอบรมในปี 2561 
-ไม่มี 
 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่มี 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561) 
พ.ศ. 2543 - 2557 ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน ์
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการที.ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน ์
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง รองประธานกรรมการ บจก.ลาวววิฒัน์ประกนัภยั 
 
 
 

 

การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
-ไม่มี 
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั4ง 
นายปราสาทชยั พีลาพนัแดช  อาย ุ 54  ปี 
รองประกรรมการ  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
- 
การอบรมในปี 2561 
-ไม่มี 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่มี 
 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561) 
รองประธานกรรมการ บจก.ลาวโตโยตา้ 
กรรมการ บจก.เค 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง รองประธานกรรมการ บจก.ลาวววิฒัน์ประกนัภยั 
 
 
 
 
การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
-ไม่มี 
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั4ง 
นายพงษพจน์  เปี. ยมเจริญ  อาย ุ 54  ปี 
กรรมการ  
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
- 
การอบรมในปี 2561 
-ไม่มี 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไม่มี 
 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมูล ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561) 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ บจก.ลาวววิฒัน์ประกนัภยั 
พ.ศ. 2550 - 2560 ดาํรงตาํแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายสินไหมรถยนต ์บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน ์
 
 
 
 

 

การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
-ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 



-43- 
 

หน้าที�ของเลขานุการบริษัท 
1. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี0  
 1.1. ทะเบียนกรรมการ 
 1.2. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั 
 1.3. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที.รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร พร้อมทั0งจดัทาํสาํเนาส่งใหป้ระธาน 
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการ นบัจากวนัที.ไดรั้บรายงาน 
3.  ดาํเนินการอื.นๆ ตามที.คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
 
เลขานุการบริษัท     
การแตง่ตั0งเลขานุการบริษทัฯ ขึ0นอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการคดัเลือกบุคคลที.มีคุณสมบติัเหมาะสมที. 
จะทาํหนา้ที.ดงักล่าว โดยที.ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ครั0 งที. 3/2551   เมื.อวนัที.  13 สิงหาคม 2551  ไดมี้มติแตง่ตั0ง   
นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู ใหด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั โดยใหมี้ผลตั0งแตว่นัที. 14 สิงหาคม 2551 เป็นตน้ไป จนกระทั.งปัจจุบนั 
      นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู อาย ุ66 ปี  สดัส่วนการถือครองหุน้ 0.006% 
      กรรมการ   แตง่ตั0งเมื.อวนัที.  18 มิถุนายน 2529 – ปัจจุบนั 
      เลขานุการบริษทั   แตง่ตั0งเมื.อวนัที.     14 สิงหาคม 2551 – ปัจจุบนั 
      ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร – พี.สาว นางสุเทพี อศัวะธนกลุ   
                                                                                               พี.ภรรยา นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ 
      คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัอบรม  
               ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
               ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD) 
 ประสบการณ์ทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี 
 2556-2561  กรรมการและเลขานุการบริษทั,ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลประโยชน์ (บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน)์  
 

หัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตติามกฎหมายกฎระเบียบของบริษัท (Compliance) 
นางสาวนนัทวนั อรุณพิริยะกลุ        ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการฝายผลประโยชน ์

 คุณวฒิุทางการศึกษา 
 ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  
 ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปียอ้นหลงั 
 2556-2561   ผูจ้ดัการฝ่ายผลประโยชน์  บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน์  
 หน้าที�และความรับผดิชอบ 
    1. กาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมาย 
             1.1  เป็นศูนยก์ลางการรวบรวมกฎหมายและกฎเกณฑต์า่งๆ ของหน่วยงานภายนอกที.กาํกบัดูแลธุรกิจประกนัวนิาศภยั 
  อาทิ คปภ. กลต. และ ปปง. 
             1.2  เป็นศูนยก์ารการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายใหแ้ก่ทุกหน่วยงานภายในองคก์รไดท้ราบถึงการเปลี.ยนแปลง 
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  กฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ คาํสั.ง ประกาศ ที.ออกใหม่ และจดัทาํสรุปสาระสาํคญัของกฎหมายกฎเกณฑ ์ฯลฯ  
  ที.ออกใหม่ดงักล่าว 
             1.3  จดัทาํคูมื่อการปฏิบติัตามกฎหมายเบื0องตน้ในรูปของฐานขอ้มูลกฎหมายและกฎเกณฑท์างการที.สาํคญั ใหข้อ้มูล 
  เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ เพื.อประโยชน์ในการปฏิบติังานและเป็นขอ้มูลอา้งอิงในการปฏิบติังานของหน่วยงานตา่งๆ  
  ภายในองคก์ร 
             1.4  ติดตามใหห้น่วยงานภายในมีการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑต์า่งๆ 
             1.5  เป็นที.ปรึกษา ใหค้าํแนะนาํ ชี0แจง และใหค้วามเห็นเกี.ยวกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์นโยบายระเบียบ หรือประกาศตา่งๆ  
   ที.เกี.ยวกบัธุรกิจประกนัวนิาศภยั 
             1.6  งานในหนา้ที.รับผิดชอบเฉพาะ ไดแ้ก่ การเป็นหน่วยงานกลางในการกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย 
   เกี.ยวกบัป้องกนัและปราบปรามฟอกเงินและการตอ่ดา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย(AML/CFT) 
         1.7  สนบัสนุนงานบริหารความเสี.ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย โดยสนบัสนุนขอ้มูลตา่งๆ ที.ไดจ้ากการติดตาม 
   การปฏิบติังานดา้นกฎหมายของทุกหน่วยงาน รวมถึงร่วมใหข้อ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะแนวทางเกี.ยวกบัการควบคุม 
   ภายในดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายเพื.อนาํไปใชว้เิคราะห์และจดัทาํแผนบริหารความเสี.ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย 
     2. ประสานงานหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในองคก์ร 
              2.1   ประสานงานเรื.องการขออนุญาตในการดาํเนินการใดๆ ขององคก์รซึ.งจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานภายนอก 
   ที.กาํกบัดูแลก่อน หรือเพื.อขอหารือประเด็นขอ้กฎหมายตา่งๆ เพื.อความชดัเจนในการนาํมาปฏิบติัหนา้ที.ของหน่วยงาน 
   ภายในองคก์รทั0งนี0หน่วยงานภายนอกที.สาํนกักาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายตอ้งติดตอ่ประสานงาน ไดแ้ก่ 
   (1)  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
   (2)  สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 
   (3)  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 
   (4)  หน่วยงานทางการอื.นตามที.คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
              2.2.   เป็นผูป้ระสานงานในนามขององคก์รกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการการประกอบธุรกิจประกนั 
    (คปภ.) หรือหน่วยงานกาํกบัอื.นตามกฎหมาย 
              2.3.   เป็นผูป้ระสานงานในนามขององคก์รกบัสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ตา้นการสนบัสนุน 
    ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ปปง.) หรือหน่วยงานทางการอื.นใด ในประเดน็ดา้น AML/CFT 
              2.4.   ประสานงานกบัหน่วยงานภายในองคก์ร เพื.อใหจ้ดัทาํรายงานตามที.หน่วยงานภายนอกที.กาํกบัดูแลแจง้ขอ หรือตามที. 
    กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัทาํ 
              2.5    ใหค้วามรู้ดา้นกฎหมาย จดัทาํขอ้มูลกฎหมายดา้นการประกนัวนิาศภยั หรือกฎหมายอื.นใดที.น่าสนใจและเกี.ยวขอ้ง 
    กบัธุรกรรมหลกัขององคก์ร เพื.อรองรับการอบรมใหแ้ก่บุคลากรภายในองคก์ร 
 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
       คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารก่อนที.จะนาํเสนอขออนุมติัจากที.ประชุมผูถื้อหุน้   
โดยเกณฑก์าํหนดคา่ตอบแทนจะอยูใ่นระดบัเทียบไดก้บัระดบัที.จ่ายอยูใ่นธุรกิจ เหมาะสมกบัภาระหนา้ที.ความรับผิดชอบ    
รวมทั0งมีการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปีและนาํผลที.ไดม้าใชร่้วมในการกาํหนดคา่ตอบแทนดว้ยคา่ตอบแทน 
ที.เป็นตวัเงิน 
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ก.  คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเบี4ยประชุมและเงนิบําเหน็จกรรมการ ปี 2561 ดงันี4       (หน่วย: บาท) 

  
ชื.อ ตาํแหน่ง 

จาํนวน
ครั0 งที.เขา้
ประชุม 

คา่ตอบแทน 

  
เบี0ย

ประชุม 
คา่

บาํเหน็จ รวม 

1 นายชลอ เฟื. องอารมย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 6/6 205,000 420,000 625,000 

   
และประธานกรรมการลงทุน 

    2 นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 6/6 230,000 430,000 660,000 

   

ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

 
 

  3 นางพิไล เปี. ยมพงศส์านต ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 5/6 210,000  420,000 630,000 

   

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
 

  4 นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 6/6 115,000 210,000 325,000 

   
และกรรมการลงทุน 

 
 

  5 นางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี กรรมการอิสระ 6/6 250,000 420,000 670,000 

6 นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่และกรรมการ 6/6 115,000 210,000 325,000 

   
ลงทุน 

 
 

  7 นางสุเทพี อศัวะธนกลุ กรรมการผูอ้าํนวยการ กรรมการสรรหา 6/6 130,000 30,000 180,000 

   
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
 

  8 นายถวลัย ์ วริานนท ์ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา 5/6 110,000 210,000 320,000 

   
คา่ตอบแทน 

 
 

  9 นางสุณีย ์ ธีราวทิยางกรู กรรมการและเลขานุการบริษทั 5/6 95,000 210,000 305,000 

 
     รวม - 1,495,000 2,380,000 3,875,000 

 
                        ข.  ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตั0งแตร่ะดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ0นไปของบริษทัฯ ทั0งหมด 25 ท่าน ไดรั้บคา่ตอบแทน    
                             ในรูปของเงินเดือนและโบนสัในปี 2561   รวมเป็นเงินทั0งสิ0น  71,538,105 บาท 
 
บุคลากร 
           ในปี 2561 บริษทัฯ มีจาํนวนพนกังานทั0งหมด 579 คน  ผลตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนสั คิดเป็นเงิน 
    310,128,792 บาท  รวมทั0งเงินสมทบกองทุนสาํรองเลี0ยงชีพ คิดเป็นเงิน 12,751,732 บาท 
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                     การถือครองหุ้นบริษัท ของ กรรมการ และ ผู้บริหารระดบัสูง ปี 2561 

ชื�อ ตาํแหน่ง มกราคม กรกฎาคม ธันวาคม 

นายชลอ เฟื. องอารมย ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ - - - 

นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ - - - 

นางพิไล เปี. ยมพงศส์านต ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ - - - 

นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ - - - 

นางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี กรรมการอิสระ 
  

- 

นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ ประธานเจา้หนา้ที.บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ 8,781,128 8,781,128 8,781,128 

นายถวลัย ์วริานนนท ์ กรรมการ 18,000 18,000 18,000 

นางสุเทพี อศัวะธนกลุ กรรมการผูอ้าํนวยการ 4,725,384 4,725,384 4,725,384 

นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู กรรมการ 18,000 18,000 18,000 

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

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

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

นางสาวเจนจิรา อศัวะธนกลุ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 12,600,000 12,600,000 12,600,000 

นายพิมล ฉนัทวรีกรู ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการและประสานงาน - - - 

นายเฉลิมพล สายสุวรรณ ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายนวตักรรม - - - 

นายสมกฤษณ์ สุระชีวกฤต ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย - - - 
 
6. การกาํกบัดูแลกจิการ     
    6.1 คณะกรรมการบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการที.ดี เพราะแสดงให ้ 

เห็นถึงการมีระบบบริหารจดัการที.มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซึ.งช่วยสร้างความเชื.อมั.นและความมั.นใจ
ตอ่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุนผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผูที้.เกี.ยวขอ้งทุกฝ่าย และเป็นเครื.องมือที.จะนาํบริษทั ไปสู่ความมั.นคง บริษทัจึง
ไดก้าํหนดหลกัการ กาํกบัดูแล  กิจการทีดี. รวมถึงแนวปฏิบติัโดยมีเนื0อหาสาํคญั ไดแ้ก่ 
1.    หมวดสิทธิของผูถื้อหุน้ 
       บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัและเคารพสิทธิพื0นฐานของผูถื้อหุ้น  โดยสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นทุกราย ทั0งรายใหญ่และ
รายยอ่ยสามารถใชสิ้ทธิไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัตามหลกัเกณฑที์.กฎหมายกาํหนด  ไดแ้ก่   การซื0อขายหรือโอนหุ้น การมี
ส่วนแบ่งในกาํไรของกิจการ การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ สิทธิในการทราบขอ้มูลเกี.ยวกบัการ
ประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิการเขา้ร่วมประชุมเพื.อใชสิ้ทธิออกเสียง รวมถึงการซกัถาม และส่งคาํถามล่วงหนา้ สิทธิในการ
แตง่ตั0งถอดถอนกรรมการ และกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวมถึงสิทธิในการแต่งตั0งผูส้อบบญัชี กาํหนดค่า
สอบบญัชี และเรื.องตา่งๆ ที.มีผลกระทบต่อบริษทั เช่นการจดัสรรเงินปันผล  การเพิ.มทุนลดทุน เป็นตน้  โดยปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ ์ที.กฎหมายกาํหนด 
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      บริษทัไดส่้งเสริมสิทธิของผูถื้อหุน้ โดย สนบัสนุน และส่งเสริมผูถื้อหุน้ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนั 
ใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้  กาํหนดใหมี้การเปิดเผย ขอ้มูล วนั เวลา สถานที. และวาระการประชุม โดยมีคาํชี0แจงและ
เหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที.ขอตามที.ระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุ้น 
หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม  
       บริษทั  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยกาํหนดหลกัเกณฑ์การส่งคาํถามล่วงหน้า
ใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษทั  ไดจ้ดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. เพื.อให้ผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้และ
ไดก้าํหนดให้มีกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นในการประชุมผูถื้อหุ้น
บริษทัจดัให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที.วาระนั0นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั0งกรรมการ บริษทัมี
การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระที.สําคญั เช่น การทาํรายการเกี.ยวโยง การทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ. ง
สินทรัพย ์เป็นตน้ เพื.อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงัระหวา่งการประชุม  ประธาน
ในที.ประชุมควรจดัสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั0งคาํถามต่อที.
ประชุมในเรื.องที.เกี.ยวขอ้งกบับริษทัได ้

  บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุน้ใหส้าธารณชนทราบถึงผลกาลงคะแนน 
ของแต่ละวาระในการประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุ้นในวนัทาํการถดัไปบน  website ของตลาดหลกัทรัพย ์และ
บริษทั   

    ในปี 2561    บริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัที. 20  เมษายน  2561    มีกรรมการ 7 ท่าน   เขา้ร่วมประชุม   
โดยทางบริษทัมอบใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย)  จาํกดั    ซึ.งเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษทัเป็นผู ้
จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 14 วนั ประธานในที.ประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อ
หุน้มีสิทธิเท่ากนัในการตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทั,  สอบถาม   และแสดงความคิดเห็น  ซึ. งไดล้งบนัทึกไว้
ในรายงานการประชุม 

            2.   หมวดการปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
    บริษทัให้ความสาํคญักบัผูถื้อหุ้นและส่งเสริมความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อ
หุน้รายยอ่ย ผูถื้อหุน้ตา่งชาติ และ นกัลงทุนสถาบนั โดยบริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัไวด้งันี0  
    บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื.อบุคคลเพื.อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการรวมถึงเสนอเพิ.ม
วาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ในเวลาอนัสมควร  

    บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นที.ไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้
ผูอื้.นประชุมและออกเสียงลงมติแทน  

                    บริษทักาํหนดใหก้รรมการบริษทัและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเกี.ยวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้กี.ยวขอ้ง เพื.อให ้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษทัที.อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพื.อ
ประโยชน์ของบริษทัโดยรวม ทั0งนี0  กรรมการและผูบ้ริหารที.มีส่วนไดเ้สียกบัธุรกรรมที.ทาํกบับริษทัไม่ควรมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจทาํธุรกรรมดงักล่าว  
        บริษทัไดก้าํหนดนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในที.มีผลต่อการซื0อขายหลกัทรัพย ์เพื.อเป็นมาตรการป้องกนั
กรณีที.กรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายในเพื.อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอื้.นในทางมิชอบ โดยห้าม
กรรมการ ที.ปรึกษา ผูบ้ริหาร พนกังานพนกังานที.ล่วงรู้ถึงผลประกอบการของบริษทัไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และ
บุคคลที.เกี.ยวขอ้งซื0อขายหุ้นของบริษทัในช่วงเวลา 60 วนัก่อนประกาศงบการเงินต่อสาธารณะชน  ในระหวา่งปีที.
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ผ่านมากรรมการและผูบ้ริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฎว่ามีการซื0อขายหุ้นในช่วงนั0นเลย  
รวมทั0งหา้มไม่ใหผู้บ้ริหารหรือหน่วยงานที.ไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน  เปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที.ไม่
มีหนา้ที.เกี.ยวขอ้งตามรายละเอียดที.ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้การดูแลเรื.องการใชข้อ้มูลภายใน 

            3.    หมวดบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
       บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัตอ่สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั0งภายในและภายนอก  บริษทัจะไม่กระทาํการใดๆที.เป็นการ
ละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงยดึถือแนวปฎิบติัที.ก่อใหเ้กิดความเสมอภาคตอ่ทุกฝ่าย โดยกาํหนดบทบาทของ
บริษทัตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียดงันี0  
ลูกคา้              บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการใหบ้ริการที.ดี เพื.อใหลู้กคา้มีความพึงพอใจและเชื.อมั.นในการ 
   ใหบ้ริการของบริษทัควบคูไ่ปกบัการพฒันาผลิตภณัฑที์.มีคุณภาพ ตรงกบัความตอ้งการของ 
   ลูกคา้ เพื.อใหลู้กคา้มีความพึงพอใจสูงสุด 
คูค่า้   บริษทัดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ปฏิบติัต่อคู่คา้ทุกรายดว้ยความเสมอภาคและเท่าเทียม

กัน และปฏิบัติตามเงื.อนไขทางการค้า และสัญญาระหว่างกันอย่างเคร่งครัด บริษัทให้
ความสาํคญัอยา่งยิ.งในการคดัเลือกคู่คา้ที.เหมาะสม โดยตระหนกัถึงความสาํคญัในการมีคู่คา้ที.
จริยธรรม ความเป็นมืออาชีพ ควบคูไ่ปกบัการมีชื.อเสียงที.ดี  

ผูถื้อหุน้             บริษทัมุง่มั.นที.จะดาํเนินงานใหมี้ผลประกอบการที.ดี อนัจะนาํไปสู่ผลตอบแทนตอ่ผูถื้อหุน้ เพื.อ 
   สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  
พนกังาน            บริษทัถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรที.มีค่าอยา่งยิ.ง จึงมีการส่งเสริมและให้โอกาสพนกังาน

ไดรั้บการพฒันาอยา่งสมํ.าเสมอ  เพื.อใหมี้ความพร้อมที.จะกา้วไปขา้งหนา้กบับริษทั  และมี
นโยบายในการให้ผลตอบแทนและสวสัดิการที.เหมาะสม และสามารถเทียบเคียงไดก้บั
ธุรกิจเดียวกนั  

คูแ่ขง่              บริษทัยดึมั.นในการแขง่ขนัทางธุรกิจดว้ยจริยธรรม โดยไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบั 
   ทางการคา้ของคูแ่ขง่โดยวธีิฉอ้ฉล โดยเนน้การปฏิบติัภายใตก้ติกาการแขง่ขนัที.ดี ไม่แสวงหา 
   ความลบัทางการคา้ของคูแ่ขง่ดว้ยวธีิที.ไม่เหมาะสม ไม่ทาํลายชื.อเสียงของคูแ่ขง่ดว้ยการ 
   กล่าวหาในทางร้าย  
เจา้หนี0                   บริษทัยดึมั.นในการปฏิบติัเรื.องการชาํระหนี0ตามกาํหนดเวลาและสญัญาระหวา่งกนัโดย 
   เคร่งครัดโดยจะปฏิบติัตอ่เจา้หนี0 ทุกรายอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม  โดยเฉพาะเรื.องเงื.อนไข 
   การคํ0าประกนั การบริหารเงินทุน  กรณีที. ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื.อนไขที.ตกลงกนัไวไ้ด ้จน 
   เป็นเหตทุาํใหผ้ิดนดัชาํระหนี0   บริษทัจะรีบแจง้ใหเ้จา้หนี0ทราบล่วงหนา้โดยไม่ปกปิด 

ขอ้เทจ็จริงเพื.อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นธรรมและสมเหตุสมผล  
รวมถึงการบริหารจดัการเงินทุนใหมี้โครงสร้างที.เหมาะสม เพื.อรักษาความเชื.อมั.นตอ่เจา้หนี0  

ลูกหนี0               บริษทัยดึมั.นในการปฎิบติัตามสญัญาระหวา่งกนัอยา่งเคร่งครัด กรณีที.ลูกหนี0 มีเหตุที.ไม่ 
   สามารถปฏิบติัตามเงื.อนไขที.ตกลงกนัไวไ้ด ้จนเป็นเหตุใหต้อ้งผิดนดัชาํระหนี0  บริษทัจะเขา้ 
   เจรจาเพื.อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
สงัคมและ           บริษทัตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคม จึงมุ่งมั.นใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือและเขา้ร่วม 
สิ.งแวดลอ้ม  กิจกรรมตา่งๆ ที.เป็นประโยชนต์อ่สงัคมและชุมชนอยา่งสมํ.าเสมอ 
สิทธิมนุษยชน     บริษทัยดึมั.นในหลกัสิทธิมนุษยชน จึงกาํหนดนโยบายเกี.ยวกบัสิทธิมนุษยชน โดยใหพ้นกังาน 
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   ทุกคน มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกนัในการปฏิบติังาน ตลอดจน 
ความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน ภายใตข้อ้บงัคบัการทาํงานของบริษทั และจะใหค้วามรู้ความ 
เขา้ใจแก่พนกังาน เพื.อนาํหลกัสิทธิมนุษยชนไปปรับใชใ้นการปฏิบติังานทรัพยสิ์นทางปัญญา 
บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายเกี.ยวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา และมีนโยบายไม่สนบัสนุนการ
ดาํเนินการที.มีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาทุกประเภท โดยพนกังานทุกคนมี
หนา้ที.ตอ้งปกป้องรักษาความลบัอนัเกี.ยวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั ไม่วา่จะเป็น 
ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัระบบคอมพิวเตอร์ จนถึงคูมื่อการปฏิบติังาน และอื.นๆ ที.พนกังานได้
สร้างสรรคขึ์0นในระหวา่งการปฏิบติังานโดยไดรั้บมอบหมายจากบริษทั ในขณะเดียวกนั
พนกังานทุกคนตอ้งไม่นาํทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้.นไปใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของ
ผลงาน 

         การตอ่ตา้นทุจริต     บริษทัไดก้าํหนดนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบติัเพื.อตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั.น ที.ไดรั้บความ 
เห็นชอบจากทุจริตคอร์รัปชั.น คณะกรรมการ และไดเ้ผยแพร่ใหพ้นกังาน คูค่า้ และบุคคลทั.วไป
ทราบเพื.อปฎิบติัตามโดยเคร่งครัด 

4.  หมวดการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
        คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษทั    งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ0นตามมาตรฐาน
การบญัชีที.รับรองทั.วไปในประเทศไทย   โดยใชน้โยบายบญัชีที.เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ.าเสมอ 
และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที.ดีในการจดัทาํ     รวมทั0งการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
        คณะกรรมการไดจ้ดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน     เพื.อให้มั.นใจวา่การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชี 
มีความถูกตอ้งครบถว้น    พร้อมทั0งแตง่ตั0งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ. งประกอบดว้ย     กรรมการที.ไม่เป็น
ผูบ้ริหารเป็นผูดู้แลรับผิดชอบรายงานทางการเงิน     และระบบควบคุมภายในโดยไดแ้สดงรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบไวใ้นรายงานประจาํปี 
          บริษทัไดก้าํหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบั
อุตสาหกรรม  และสูงเพียงพอที.จะรักษากรรมการที.มีคุณสมบัติที.ตอ้งการ   ซึ. งได้ผ่านการอนุมติัจากที.
ประชุมผูถื้อหุ้นแลว้   ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที.คณะกรรมการบริษทั
กาํหนด     ซึ.งเกี.ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและของผูบ้ริหารแต่ละท่านค่าตอบแทนที.เป็นตวัเงินได้
ระบุรายละเอียดไวใ้นหนา้ที. 28 ถึง 29 แต่ไม่ไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการที.เป็นผูบ้ริหารในส่วนที.
ไดรั้บจากการเป็นกรรมการบริษทัอื.น  เพราะไม่ใช่ขอ้มูลของบริษทั 
          คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงขอ้มูลของบริษทัวา่มีผลตอ่การตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วน
ไดเ้สียของบริษทัจึงไดเ้นน้และถือปฏิบติักบัฝ่ายบริหารในการเปิดเผยขอ้มูลที.ครบถว้นและเชื.อถือได ้    

 5.  หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
    คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมี
ความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื.อประโยชน์สูงสุดและผูถื้อหุน้โดยรวม 

          คณะกรรมการของบริษทัมีจาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการที.เป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน, กรรมการที.
กรรมการอิสระ 5 ท่าน ส่วนประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพย ์ไม่
มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการเพื.อเป็นการแบ่งแยก
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หนา้ที.ในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล และการบริหารงานประจาํ  โครงสร้างคณะกรรมการของ
บริษทั  ประกอบดว้ยกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี.ยง   ซึ.งมีการกาํหนดสมาชิกและหนา้ที.ความรับผิดชอบ
ไวใ้นรายละเอียดหนา้  18 ถึง 25 
 
           คณะกรรมการแตล่ะชุดมีการจดัประชุมตามจาํนวนครั0 งที.ไดก้าํหนดไว ้โดยมีการกาํหนดวาระชดัเจน
ล่วงหนา้และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ  เลขานุการของคณะกรรมการแตล่ะคณะ
ไดจ้ดัหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม  และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้  7 วนั 
เพื.อใหค้ณะกรรมการไดศึ้กษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการแตล่ะคณะไดมี้การจด
บนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมจดัเก็บรายงานการประชุมที.ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการ 

 
          บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัตอ่ระบบการควบคุมภายในทั0งในระดบับริหาร และการปฏิบติังานจึงได้
กาํหนดหนา้ที. อาํนาจการดาํเนินการของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร   มีการ
ควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัใหเ้กิดประโยชน์ และการแบ่งแยกหนา้ที.ของผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตาม
ควบคุมรวมทั0งประเมินผลออกจากกนั เพื.อใหเ้กิดการตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน   บริษทัมีฝ่าย
ตรวจสอบภายในทาํหนา้ที.ตรวจสอบการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินของบริษทัวา่ได้
ดาํเนินการตามแนวทางที.กาํหนดไว ้  รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที.เกี.ยวขอ้ง
กบับริษทั (Compliance Control)  คณะกรรมการไดก้าํหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื.อใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ที.ตรวจสอบไดอ้ยา่งเตม็ที. 

รายงานการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย  

      ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทั ไดท้าํการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั โดยแบ่ง
หวัขอ้การประเมินออกเป็น 6  หมวด สาํหรับวธีิการประเมินไดใ้หก้รรมการแตล่ะท่านใหค้ะแนนแตล่ะหวัขอ้
โดยอิสระ แลว้นาํคะแนนการประเมินแตล่ะหวัขอ้ของกรรมการทุกท่านมารวมกนัแลว้หารดว้ยจาํนวน
กรรมการ  โดยมีผลการประเมินแตล่ะหมวดดงัตอ่ไปนี0       

  คะแนนเฉลี.ย 

1.โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ               3.55 

2.บทบาทหนา้ที. และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ              3.71 

3.การประชุมคณะกรรมการ                3.72 

4.การทาํหนา้ที.ของกรรมการ              3.83  

5.ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ              3.80  

6.การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร          3.81   

ภาพรวมของการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ พบวา่คณะกรรมการบริษทัฯ ประเมินตนเองใน

ระดบัดีโดยมีคะแนนเฉลี.ย 3.76 จากคะแนนเตม็ 4.00 คิดเป็นร้อยละ 93.98 โดยหวัขอ้ประเมินที.ไดค้ะแนน
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สูงสุด คือ การทาํหนา้ที.ของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร และที.ไดค้ะแนนตํ.าสุดคือ หมวดโครงสร้างและ

คุณสมบติัของคณะกรรมการ  

การประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล มีการประเมินใน 3 หวัขอ้ โดยมีผลการประเมินดงันี0  
         คะแนนเฉลี.ย 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ            3.81 

2. การประชุมของคณะกรรมการ             3.76 

3. บทบาท หนา้ที. และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                   3.84  

ภาพรวมของการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล พบวา่คณะกรรมการบริษทั

ประเมินตนเองในระดบัดี ที.คะแนนเฉลี.ย 3.79 จากคะแนนเต็ม 4.00 คิดเป็นร้อยละ 94.75 โดยหัวขอ้

ประเมินที.ไดค้ะแนนสูงสุด คือ บทบาท หนา้ที. และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และที.ไดค้ะแนน

ตํ.าสุดคือ หมวดการประชุมของคณะกรรมการ  รวมถึงไดท้าํการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุด

ยอ่ยเป็นรายคณะ โดยแบ่งหัวขอ้การประเมินเป็น 3 หมวด ไดแ้ก่หมวดโครงสร้างและคุณสมบติัของ

คณะกรรมการ หมวดการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย และ หมวดบทบาท หนา้ที. และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้การประเมินรูปแบบเดียวกบัการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษทั ผลการประเมินทุกหมวด มีผลการประเมินดงันี0  

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดค้ะแนนโดยเฉลี.ย 3.30 คะแนน จากคะแนนเตม็ 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.5 

คะแนนเฉลี.ย 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ            3.62 

2. การประชุมของคณะกรรมการ             3.56 

3. บทบาท หนา้ที. และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ              3.52 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้คะแนนโดยเฉลี.ย 3.66คะแนน จากคะแนนเต็ม 4 

คะแนน  

คิดเป็นร้อยละ 91.45       คะแนนเฉลี.ย 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ            3.46 

2. การประชุมของคณะกรรมการ             3.50 

3. บทบาท หนา้ที. และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ           3.58 

คณะกรรมการลงทุน ไดค้ะแนนโดยเฉลี.ย 3.59 คะแนน จากคะแนนเตม็ 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.78 

คะแนนเฉลี.ย 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ            3.71 

2. การประชุมของคณะกรรมการ             3.56 

3. บทบาท หนา้ที. และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ           3.52 

 



-52- 
 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

คณะกรรมการบริษทั ไดท้าํการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ที.บริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ ่โดยแบ่งหวัขอ้การประเมินออกเป็น 10 หมวด  สาํหรับวิธีการประเมินไดใ้ห้กรรมการ
แตล่ะท่านใหค้ะแนนแตล่ะหวัขอ้โดยอิสระ แลว้นาํคะแนนการประเมินแตล่ะหวัขอ้ของกรรมการทุก
ท่านมารวมกนัแลว้หารด้วยจาํนวนกรรมการ ผลการประเมินทุกหมวดได้คะแนนโดยเฉลี.ย 3.85  
คะแนน จากคะแนนเตม็ 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.24 โดยมีรายละเอียดผลการประเมินดงันี0  
         คะแนนเฉลี.ย 
1.ความเป็นผูน้าํ            4.00 
2.การกาํหนดกลยทุธ์             3.89 
3.การปฏิบติัตามกลยทุธ์             3.91 
4.การวางแผนและผลการปฏิบติัทางการเงิน           3.83  
5.ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ              3.87 
6.ความสมัพนัธ์กบัภายนอก            3.96  
7.การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับุคลากร          4.00 
8.การสืบทอดตาํแหน่ง             3.96 
9.ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ            4.00  
10.คุณลกัษณะส่วนตวั            4.00 
 
โดยหมวดที. 2 เรื.องการพฒันา CEO  คณะกรรมการมีความเห็นวา่ จุดแข็งสาํคญัที. CEO ควรจะรักษาไวคื้อ 
การความรู้เชิงลึกในเชิงธุรกิจและกลยทุธ์ในการพฒันานวตักรรม ให้ความสาํคญัต่ออุตสาหกรรม มีความ
เป็นผูน้าํ มีความเขา้ใจผูอื้.น และประนีประนอม หาขอ้ยติุในเรื.องตา่งๆ ไดดี้ ส่วนประเด็นที. CEO ควรไดรั้บ
การพฒันามากขึ0นในปีถดัไป คือ ควรจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมมากยิ.งขึ0น 

      6.2   การสรรหาและแตง่ตั0งกรรมการและผูบ้ริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ทาํหนา้ที.
สรรหาบุคคลเพื.อดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะขององคก์ร พิจารณารายชื.อบุคคลที.
ไดรั้บการเสนอชื.อและคดัเลือกบุคคลที.มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณสมบติัที.กาํหนดไว ้ ตรวจสอบ
วา่ บุคคลที.จะถูกเสนอชื.อนั0นมีคุณสมบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการเสนอชื.อให้
คณะกรรมการเพื.อพิจารณาและบรรจุชื.อในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ เพื.อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตั0ง
ตอ่ไป รวมถึงไดรั้บมอบหมายใหพิ้จารณาสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง โดยเฉพาะกรรมการผูจ้ดัการใหญด่ว้ย 

       6.2.1 คุณสมบติักรรมการ และ กรรมการอิสระ 
        1. คุณสมบติัของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการที.มีความรู้ความเชี.ยวชาญ ประสบการณ์  ทกัษะที.หลากหลาย
เป็น  ประโยชน์ตอ่บริษทั โดยไม่จาํกดัเพศ มีความเขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงหนา้ที.ความรับผิดชอบของกรรมการ 
และ ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทั สามารถอุทิศเวลาและความพยายามใหก้บัการเป็นกรรมการบริษทั 
ไดอ้ยา่งเตม็ที. 
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   2. คุณสมบติักรรมการอิสระ  
    กรรมการอิสระนอกจากจะตอ้งมีคุณสมบติัที.ครบถว้นของการเป็นกรรมการบริษทัแลว้ ยงัตอ้งมีคุณสมบติั 
                      เพิ.มเติมดงันี0  

1)  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที.มีสิทธิออกเสียงทั0งหมดของบริษทั บริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย   
      บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้องบริษทั ทั0งนี0  ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผู ้
      ที.เกี.ยวขอ้งดว้ย 
2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที.มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจา้ง พนกังาน ที.ปรึกษาที.ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ

ผูมี้ อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ ่หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่ 2 ปี ทั0งนี0  ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที.กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ   หรือที.
ปรึกษาของส่วนราชการซึ.งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญห่รือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

      3)  ไม่เป็นบุคคลที.มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที.เป็น  
   บิดา มารดา คูส่มรส พี.นอ้ง และบุตร รวมทั0งคูส่มรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ ่ผูมี้ 

อาํนาจควบคุมหรือบุคคลที.จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย 

                 4) ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ ่ 
   หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที.อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของ 

ตน รวมทั0งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที.มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้.มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับริษทั บริษทัใหญบ่ริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้
แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว 
รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที.กระทาํเป็นปกติเพื.อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่า
อสงัหาริมทรัพย ์รายการเกี.ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ  

   การให ้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค ํ0าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็น 
หลกัประกนัหนี0 สิน รวมถึงพฤติการณ์อื.นทาํนองเดียวกนั ซึ.งเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหนี0
ที.ตอ้งชาํระตอ่อีกฝ่ายหนึ.ง ตั0งแตร้่อยละ 3 ของสินทรัพยที์.มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั0งแต่ 20 ลา้น
บาทขึ0นไปแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ.ากว่า ทั0 งนี0  การคาํนวณภาระหนี0 ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
คาํนวณมูลคา่ของรายการที.เกี.ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
ในการทาํรายการที.เกี.ยวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี0ดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหนี0
ที.เกิดขึ0นในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัที.มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

                           5)  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือ 
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที.มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนัก
งานสอบบญัชี ซึ. งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยูเ่วน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

                6)   ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซึ.งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที.ปรึกษากฎหมายหรือที. 
   ปรึกษาทางการเงิน ซึ.งไดรั้บคา่บริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปี จากบริษทั บริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย  
   บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที.มีนยั ผูมี้อาํนาจ 
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   ควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั0นดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว 
   มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
                7)  ไมเ่ป็นกรรมการที.ไดรั้บการแตง่ตั0งขึ0นเพื.อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ ่ 
   หรือผูถื้อหุน้ซึ.งเป็นผูที้.เกี.ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ ่
                8)  ไมป่ระกอบกิจการที.มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที.มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทั 
   ยอ่ยหรือไมเ่ป็นหุน้ส่วนที.มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที.มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจา้ง  
   พนกังาน ที.ปรึกษาที.รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที.มีสิทธิออกเสียง 
   ทั0งหมดของบริษทัอื.น ซึ.งประกอบกิจการที.มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที.มีนยักบักิจการ 
   ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
                 9)  ไมมี่ลกัษณะอื.นใดที.ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี.ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั    

 3. คุณสมบติัคณะกรรมการตรวจสอบ  
  กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัดงันี0   
     1)   มีคุณสมบติัของกรรมการอิสระทุกขอ้ 

   2)  ไม่เป็นกรรมการที.ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทั 
        ใหญ ่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที.อาจมีความขดัแยง้ 

     3)  ไม่เป็นกรรมการของ บริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะที.เป็นบริษทัจดทะเบียน  
   4)  กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที.จะสามารถทาํหนา้ที.สอบทาน 
         ความน่าเชื.อถือของงบการเงินได ้  

     6.3 กระบวนการสรรหากรรมการ  และผูบ้ริหาร  
 คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ทาํหนา้ที.สรร
หาบุคคลเพื.อดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะขององคก์ร   พิจารณารายชื.อบุคคลที.ไดรั้บการ
เสนอชื.อและคดัเลือกบุคคลที.มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณสมบติัที.กาํหนดไว ้ ตรวจสอบวา่ บุคคลที.
จะถูกเสนอชื.อนั0นมีคุณสมบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการเสนอชื.อใหค้ณะกรรมการ
เพื.อพิจารณาและบรรจุชื.อในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ เพื.อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตั0งตอ่ไป  

  6.3.1 สิทธิของผูถื้อหุน้รายยอ่ยในการแตง่ตั0งกรรมการ 
  เพื.อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้รายยอ่ย เพื.อใหไ้ดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัจึงได้
เปิด  โอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอชื.อบุคคลที.มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบติัที.เหมาะสม เพื.อ
รับการ   พิจารณาเลือกตั0งเป็นกรรมการล่วงหนา้ ซึ.งบริษทัไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นช่องทางการแจง้
ขอ้มูลของ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.thaivivat.co.th  โดย
กาํหนดหลกัเกณฑก์ารเสนอชื.อบุคคลเพื.อรับการพิจารณาเลือกตั0งเป็นกรรมการ พร้อมแบบฟอร์มการ
เสนอชื.อกรรมการแสดงไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย  

  6.3.2 กระบวนการสรรหาผูบ้ริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนทาํหนา้ที.จดัใหมี้    
 กระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่งของกรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละ
ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัอยา่งมีประสิทธิผล โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ตง่ตั0งและ
กรรมการผูจ้ดั การใหญป่ระธานเจา้หนา้ที.บริหาร เพื.อรับผดิชอบในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  
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ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ คณะกรรมการ  บริษทัสาํหรับการแตง่ตั0งผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานตาม
โครงสร้างองคก์รใหเ้ป็นหนา้ที.คดัเลือกและแตง่ตั0งโดยประธานเจา้หนา้ที.บริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญต่อ่ไป  

     6.4  การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 
 การกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัยอ่ย บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย  คือ บริษทั ลาวววิฒัน์
ประกนัภยั จาํกดั  เป็นบริษทัประกนัวนิาศภยัที.จดัตั0งขึ0นใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยนั0น  บริษทัฯ ไดแ้ตง่ตั0งผูบ้ริหารไปเป็นกรรมการใน
บริษทัยอ่ย  โดยกรรมการของบริษทัฯ จะพิจารณาคดัเลือกบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย และ
เสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยบุคคลที.ไดรั้บแตง่ตั0งใหเ้ป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย   
มีหนา้ที.ดาํเนินการเพื.อประโยชนที์.ดีที.สุดของบริษทัยอ่ย  และกาํหนดใหบุ้คคลที.ไดรั้บการแตง่ตั0ง
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อนจะลงมติในเรื.องสาํคญั 

      6.5   การดูแลเรื.องการใชข้อ้มูลภายใน 
     บริษทัมีมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน โดยกาํหนดนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในที.มี
ผลตอ่การซื0อขายหลกัทรัพย ์ซึ.งมีขอ้กาํหนดดงันี0  
  1. หา้มกรรมการ ที.ปรึกษา ผูบ้ริหาร และ พนกังานใชช้อ้มูลภายใน เพื.อประโยชนใ์นการซื0อ
ขายหลกัทรัพย ์เนื.องจากการใชข้อ้มูลภายในเพื.อการซื0อขายหลกัทรัพย ์เป็นการกระทาํที.ผิดกฎหมาย
และขดัตอ่หลกัการเรื.องการขดัแยง้ในผลประโยชน์ เป็นการกระทาํที.ไม่เป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้รายอื.น 
รวมถึงหา้มเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที.ไม่มีหนา้ที.เกี.ยวขอ้งดว้ย 
 2. กรรมการ ที.ปรึกษา ผูบ้ริหาร และ พนกังานตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที.
เกี.ยวขอ้งกบัการใชข้อ้มูลภายในอยา่งเคร่งครัด ซึ.งรวมถึงกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และ กฎเกณฑอื์.นๆ ที.เกี.ยวขอ้ง 
 3. หา้มกรรมการ ที.ปรึกษา ผูบ้ริหาร พนกังานที.ล่วงรู้ถึงผลประกอบการของบริษทัไม่วา่ทางตรง
หรือทางออ้ม และบุคคลที.เกี.ยวขอ้งซื0อขายหุน้ของบริษทัในช่วงเวลา 60 วนัก่อนประกาศงบการเงินตอ่
สาธารณะชน 
          4. กรรมการ ที.ปรึกษา ผูบ้ริหาร และ พนกังานตั0งแตร่ะดบั ผูจ้ดัการฝ่ายขึ0นไป ที.ทาํการซื0อ หรือ 
ขายหุน้ของบริษทั จะตอ้งแจง้ใหแ้ผนกกฎหมายกฎระเบียบทราบถึงการซื0อขายนั0น ภายในวนัถดัไป
นบัจากที.ไดมี้การซื0อขายนั0น เพื.อรายงานการซื0อขายตอ่สาํนกังาน กลต.ตอ่ไป หรือดาํเนินการรายงาน
ดว้ยตนเอง ภายใน 3 วนัทาํการนบัจากวนัที.ไดม้า หรือจาํหน่ายไปในหุน้นั0น และจะมีการรายงานการ
ถือครองหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ ผูส้อบบญัชีให ้ที.ประชุมคณะกรรมการทราบ
ทุกครั0 ง   สาํหรับปี 2561 บริษทัไดป้ฎิบติัตามระเบียบที.กาํหนดโดยเคร่งครัด 

     6.6    คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
                                 บริษทั  สาํนกังาน อีวาย จาํกดั   เป็นบริษทัที.มีชื.อเสียงและไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล        
                 ที.ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  และมี 
  ส่วนร่วมในการใหค้วามคิดเห็นตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
  ประกนัภยั (คปภ.)    ในการเริ.มใชก้ารกาํกบัเงินทุนตามระดบัความเสี.ยง  (RBC)   รวมถึงมี 
  ประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชี ใหก้บับริษทัประกนัวนิาศภยัอีกหลายแห่ง ทั0งยงัไม่มี 
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  ความสมัพนัธ์ และ/หรือส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชีกบับริษทั / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญห่รือผู ้
  ที.เกี.ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ในรอบปี 2561 ทางบญัชีมีคา่ 

    ตอบแทนของผูส้อบบญัชีจาํนวนเงินรวม 2,390,000.- บาท ตามรายละเอียดดงันี0  
1. คา่สอบบญัชีประจาํปี     1,095,000.-  บาท 
2. คา่สอบทานบญัชี 3 ไตรมาส    765,000.- บาท 
3. คา่สอบทานรายงาน RBC ไตรมาส 2    160,000.- บาท 
4. คา่ตรวจสอบรายงาน RBC ประจาํปี     370,000.- บาท 
คา่บริการอื.นๆ   ไม่มี    

       6.7 การปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที.ดี  
ในปี 2561 บริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั ที.กาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที.ดีของบริษทั 
โดยรายละเอียดไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทั www.thaivivat.co.th     
การนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที.ดีสาํหรับ บริษทัจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใชน้ั0น คณะกรรมการบริษทัได้
กาํหนดใหมี้ปรับปรุงหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที.ดีของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที.ดี
สาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 และกาํหนดใหมี้การทบทวนการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที.ดีอยา่ง
สมํ.าเสมออยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั0 ง  
 

7. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (Corporate 

Social Responsibility Report) ประจาํปี 2561 เพื.อแสดงถึงนโยบาย กลยทุธ์ กระบวนการคิด และการดาํเนินงานในฐานะ
สถาบนัการเงินหนึ.งที.มีส่วนในการพฒันาสังคมไทยในดา้นความมั.นคงทางการเงินสาํหรับประชาชนคนไทยและธุรกิจ
ไทย ผา่นการดาํเนินงานทางธุรกรรมทางการประกนัภยัของบริษทั รวมถึงเปิดเผยผลจากการดาํเนินงานที.มีต่อผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย ไม่เพียงดา้นการเงิน แต่ในประเด็นดา้นสังคมและสิ.งแวดลอ้มดว้ย โดยบริษทัมีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจ
ภายใตห้ลกัจริยธรรมและการจดัการที.ดี โดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ.งเเวดลอ้ม จึงไดด้าํเนินงานดา้น
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมทั0งในกระบวนการทาํงาน (CSR-in-process) และนอกกระบวนการทาํงาน (CSR-after-process) 
อยา่งตอ่เนื.อง 

 

• แนวทางการจดัทาํรายงาน 
 เนื0อหาของรายงานฉบบันี0ครอบคลุมการดาํเนินงานในปี 2561 โดยมีขอบเขตครอบคลุมเฉพาะการปฏิบติังาน
ในสาํนกังานใหญ่อนัเป็นสถานที.หลกัในการวางนโยบาย กลยทุธ์ และดาํเนินงานโดยรวมของบริษทั ในประเด็นทาง
เศรษฐกิจ สงัคมและสิ.งแวดลอ้ม ตลอดจนแสดงขอ้มูลการดาํเนินงานภายในตามแนวทาง CSR ที.เกี.ยวขอ้ง  

บริษทัฯ ตระหนักถึงขอ้จาํกดัและความพร้อมของการแสดงขอ้มูล อยา่งไรก็ตามรายงานฉบบันี0 ไดน้ําแนว
ทางการจดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มาใชเ้พื.ออา้งอิงเป็น
กรอบการจดัทาํรายงานฉบบันี0  เพื.อใหต้รงตามมาตรฐานของบริษทัมหาชนที.จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซึ.งบริษทัได้
เขา้ร่วมจดทะเบียนมาตั0งแตปี่ พ.ศ. 2536 
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• การคดัเลอืกเนื4อหาเพื�อการรายงาน 
บริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม ผา่นลกัษณะการประกอบธุรกิจคือ การประกนัวินาศ

ภยัที.ประชาชนใหค้วามไวว้างใจเลือกใชบ้ริการมากที.สุด โดยกาํหนดวสิยัทศัน์ ที.จะเป็นหลกัประกนัที.มั.นคงสาํหรับคนไทย 
ซึ.งมีพนัธกิจในการดาํเนินธุรกิจดงันี0   

1. พฒันาองคก์รใหมี้ฐานะการเงินที.แขง็แกร่งและบริหารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล 

2. พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความคุม้คา่ สามารถช่วยลดภาระความเสี.ยงภยั และบรรเทาความเสียหายของประชาชน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. พฒันาการบริการใหไ้ดม้าตรฐานที.ดี ช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ และคูค่า้อยา่งเป็นธรรม 

เพื.อเป็นส่วนสาํคญัในการกาํหนดผลการดาํเนินธุรกิจในทางเศรษฐกิจ สงัคม สิ.งแวดลอ้ม ตอ่ผูมี้ส่วนไดส่้วน 

เสียในระดบัตา่งๆ  
 

นอกจากนี0  ตั0 งแต่ปี 2558 บริษทัฯ ได้สร้างคุณค่าร่วมของบริษทัฯ เพิ.มเติมจากวิสัยทัศน์และพนัธกิจเพื.อเป็น
แนวทางในการดาํเนินงานตั0งแตร่ะดบันโยบายถึงปฏิบติัการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ช่วยให้วิสัยทศัน์และพนัธกิจของ
องคก์รไดเ้กิดผลปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม ทั0งยงัสร้างสาํนึกร่วมใหแ้ก่บุคลากรในองคก์รใหเ้ป็นอนัหนึ.งอนัเดียวกนั คือ 

 

Trusted   

ความเป็นมอือาชีพที�สร้างความไว้วางใจให้กบัลูกค้า 

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั�น 

3. การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน 

Progressive  

ไม่หยุดพฒันาสินค้าและบริการ ที�เข้าถึงทุกความ

ต้องการ 

4. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค  

5. การพฒันาผลติภณัฑ์และบริการที�ช่วยพฒันาคุณภาพชีวติ 

    และสังคม 

Innovative 

นวตักรรมสมยัใหม่ที�สร้างความเป็นเลศิในการ

ให้บริการ 

Togetherness  

ความเห็นอกเห็นใจในการดูแลกนัและกนัดจุดงั

ครอบครัว 

6. การดูแลพนักงาน 

7. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

8. การจดัการสิ�งแวดล้อม 
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เพื.อจดัลาํดบัความสาํคญัของประเด็นความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการ บริษทัฯไดน้าํความคิดเห็นของผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียเขา้มาร่วมพิจารณา 

 
สํา
คญั

ต่อ
ผู้ม

สี่ว
นไ
ด้ส่
วน
เสี
ย 

สําคญั

มาก 

 1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

    และการกาํกบัดูแลกจิการที�ด ี

2. การต่อต้านทุจริต 

3. การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน 

4. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค  

5. การพฒันาผลติภณัฑ์และบริการ 

สําคญั 7. การพฒันาสังคมและชุมชน 

8. การใช้ทรัพยากร (การจดัการสิ�งแวดล้อม) 

6. การดูแลพนักงาน (การปฏิบตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม) 

สําคญั สําคญัมาก 

สําคญัต่อ บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 
 
การมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ผูมี้ส่วน
ไดส่้วน

เสีย 
ความคาดหวงั แนวปฏิบติั ช่องทางการติดตอ่ 

ลูกคา้ - ผลิตภณัฑที์.ชดัเจน คุม้ครอง 
   ตรงตามความตอ้งการ เป็นที. 
   เขา้ใจได ้
- บริการก่อนและหลงัการขาย 
   ที.ดี 
- บริการสินไหมที.เป็นธรรม 
- บริษทัประกนัที.มั.นคง 
  สามารถจ่ายคา่สินไหม 
  ทดแทนไดเ้มื.อเกิดเหต ุ
 

- การส่งเสริมการขาย 
- ใหบ้ริการก่อนและหลงัการขายที.ดี 
- ความคุม้ครองเป็นไปตามกรมธรรม ์
- พฒันาผลิตภณัฑที์.มีคุณภาพ ตรงกบัความตอ้งการ 
   ของลูกคา้ 
- ใหบ้ริการสินไหมอยา่งเป็นธรรม ถูกตอ้งและรวดเร็ว 
- บริหารความเสี.ยงดา้นการประกนัภยัตามหลกัเกณฑ ์
   ของ คปภ. 

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

คูค่า้ - การปฏิบติัตามขอ้ตกลง 
  ทางการคา้ 
- การเพิ.มปริมาณ/มูลคา่ของ 
   ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

- ดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม  
- ปฏิบติัตอ่คูค่า้อยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั  
- ปฏิบติัตามเงื.อนไขทางการคา้ และสญัญาระหวา่งกนั 
  อยา่งเคร่งครัด  
 

- นโยบาย จรรยาบรรณในการดาํเนิน 
  ธุรกิจ 
- การเยี.ยมชมและตรวจประเมิน 
- Website: thaivivat.co.th 
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ผูมี้ส่วน
ไดส่้วน

เสีย 
ความคาดหวงั แนวปฏิบติั ช่องทางการติดตอ่ 

- คดัเลือกคูค่า้ที.เหมาะสมมีจริยธรรม ความเป็นมืออาชีพ 
  ชื.อเสียงที.ดี 
- มีกระบวนการจดัซื0อจดัจา้งที.ชดัเจน 

พนกังาน - คา่ตอบแทนที.เป็นธรรม 
- การปฏิบติัตามจริยธรรมดา้น 
   แรงงาน 
- ความปลอดภยัในชีวติและ 
   ทรัพยสิ์น 
- โอกาสในการพฒันาความรู้ 
   และกา้วหนา้ตามสาขา 
   วชิาชีพ 
- สมดุลระหวา่งชีวติและการ 
   ทาํงาน 

- ส่งเสริม ใหก้ารฝึกอบรมทกัษะและความรู้ 
- นโยบายในการใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการที. 
   เหมาะสม  
   เทียบเคียงไดก้บัธุรกิจเดียวกนั 
- ความมั.นคงและโอกาสในการเจริญเติบโตในหนา้ที. 
- สภาพแวดลอ้มในการทาํงานที.ดี ปลอดภยั 
- กิจกรรมสร้างความผกูพนักบัองคก์ร 

- การใหข้อ้มูลดา้นสวสัดิการแก่ 
  พนกังาน 
- แบบสาํรวจความพึงพอใจ 
- การประชุมตามสายงาน 
- หน่วยงานรับเรื.องร้องเรียน ฝ่าย 
   ทรัพยากรบุคคล  
- ร้องเรียนโดยตรงตอ่ผูบ้ริหาร 
- E-mail: hrdept@thaivivat.co.th 

ผูถื้อหุน้ - ผลการดาํเนินงานทางธุรกิจ 
  เติบโต 
- การกาํกบัดูแลกิจการที.ดี 
- สิทธิและความเท่าเทียมของ 
   ผูถื้อหุน้ 
- การป้องกนัการทุจริต 
   คอรัปชั.น 
- การเขา้ถึงขอ้มูลที.ถูกตอ้ง 
 

- สร้างผลตอบแทนตอ่เนื.องในระยะยาว 
- ดาํเนินธุรกิจตามธรรมภิบาล และหลกัการกาํกบัดูแล 
   กิจการที.ดี 
- เผยแพร่รายงานตา่งๆ ตามกาํหนดเวลาและขอ้บงัคบั 
   ของตลาดหลกัทรัพย ์
 

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

คูแ่ขง่ - การแขง่ขนัทางธุรกิจอยา่งมี 
   จริยธรรม 

- แขง่ขนัทางธุรกิจดว้ยจริยธรรม  
- ไม่แสวงหาความลบัทางการคา้ของคูแ่ขง่ดว้ยวธีิที.ไม่ 
   เหมาะสม  
- ไม่ทาํลายชื.อเสียงของคูแ่ขง่ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 
 

- Website: thaivivat.co.th 

เจา้หนี0  - การชาํระหนี0ตรงตามเวลา 
- การปฏิบติัตามขอ้กาํหนด 
   เงื.อนไข 

-  ชาํระหนี0ตามกาํหนดเวลาและสญัญาระหวา่งกนัโดย 
    เคร่งครัด 
-  ปฏิบติัตามเงื.อนไขการคํ0าประกนั และการบริหาร 
    เงินทุน 
-  กรณีที.ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื.อนไขที.ตกลงกนัไวไ้ด ้ 
   จนเป็นเหตุทาํใหผ้ิดนดัชาํระหนี0  บริษทัจะรีบแจง้ให ้

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

เสีย 
ความคาดหวงั แนวปฏิบติั ช่องทางการติดตอ่ 

   เจา้หนี0ทราบล่วงหนา้โดยไม่ปกปิดขอ้เทจ็จริงเพื.อ 
   ร่วมกนัแกไ้ขปัญหา  
-  บริหารจดัการเงินทุนใหมี้โครงสร้างที.เหมาะสม เพื.อ 
   รักษาความเชื.อมั.นตอ่เจา้หนี0  
 

ลูกหนี0  - การปฏิบติัตามขอ้กาํหนด 
   เงื.อนไข 
- ดอกเบี0ยเป็นไปตามกฎหมาย 
   กาํหนด 

- ปฎิบติัตามสญัญาระหวา่งกนัอยา่งเคร่งครัด  
- กรณีที.ลูกหนี0 มีเหตุที.ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื.อนไขที. 
  ตกลงกนัไวไ้ด ้จนเป็นเหตุใหต้อ้งผิดนดัชาํระหนี0   
  บริษทัจะเขา้เจรจาเพื.อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่ง 
  เป็นธรรมและสมเหตุสมผล 

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

สงัคมและ
สิ.งแวด 
ลอ้ม 

- ดาํเนินธุรกิจดว้ยความ 
   รับผิดชอบ 
- การพฒันาชุมชน 
- การปฏิบติัตามกฏหมาย  
- การใหค้วามร่วมมือใน 
  โครงการตา่งๆ ของรัฐ 

- ตระหนกัถึงและรับผิดชอบตอ่ผลกระทบของธุรกิจ  
   ตอ่สงัคมทั0งดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและสิ.งแวดลอ้ม 
- ดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที.ดี และใต ้
   ความควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐตา่งๆ  
- ใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือและเขา้ร่วมกิจกรรมตา่งๆ  
   ที.เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและชุมชน 

- ติดตอ่บริษทัฯ  โทร 1231 
- Website: thaivivat.co.th 
- ติดตอ่สาํนกัเลขานุการบริษทั  

 
 
การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

• นโยบาย แนวปฏบิัต ิและการดาํเนินงาน 
ดา้นการบริหารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล เพื.อการดาํเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้งโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้บริษทัได้

ปฏิบติัตามหลกักาํกบัดูแลกิจการที.ดี โดยบริษทัไดจ้ดัตั0 งหน่วยงานในการกาํกบัดูแล เพื.อให้การดาํเนินการต่างๆ ภายใน
บริษทัเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎระเบียบต่างๆ และขอ้บงัคบัตามกฎหมายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และส่วนงานกาํกบัดูแลอื.นๆ ที.เกี.ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ตลท.) สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และสาํนักงานป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (ปปง.) 

บริษทัประกนัภยัไทยวิวฒัน์ คาํนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบและมีความซื.อสัตยใ์นการ
ดาํเนินธุรกิจประกนั ดว้ยการรักษาผลประโยชน์ร่วมกบัผูที้.เกี.ยวขอ้ง ซึ. งไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมขณะประกอบธุรกิจ 
โดยการปฎิบติัตามกฎหมายและกติกาที.กาํหนดร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด มีจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับและ
จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที.ไม่สุจริตในการคา้กบัคูค่า้ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที.ดี 

เมื.อวนัที.  18 ธนัวาคม 2560 บริษทัประกนัภยัไทยววิฒัน์  จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัธุรกิจมีจรรยาบรรณและธรร
มาภิบาล จากหอการคา้ไทยในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการคา้ไทย ประจาํปี 2560 (ไทยเท่ทาํดี วิถีย ั.งยืน) 
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ที.ไดรั้บการยกยอ่งและเชิญชูเกียรติ ให้เป็นภาคธุรกิจเอกชน ที.ประกอบการคา้ ดว้ยหลกัธรรมาภิบาล โดยเฉพาะเรื.องความ
โปร่งใส และความซื.อสตัยสุ์จริต มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
 

• หน่วยงานที�เกี�ยวข้องกบัการกาํกบัดูแลกจิการ 
บริษทัฯ มีหน่วยงาน Compliance ที.ขึ0นตรงกบัฝ่ายผลประโยชน์ เพื.อเป็น ศูนยก์ลางในการรวบรวม ติดตามขอ้มูล

เกี.ยวกบักฎระเบียบภายนอกที.เกี.ยวขอ้ง และสื.อสาร ใหค้วามรู้ คาํปรึกษา เรื.องกฎระเบียบภายนอกดา้นการเป็นบริษทัประกนั
วินาศภัยและบริษัทจดทะเบียน โดยแปลความและ/หรือสรุปเรียบเรียง เพื.อให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท 
ดาํเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัตา่งๆ จากหน่วยงานภายนอกที.เกี.ยวขอ้งขา้งตน้ 

ทั0งนี0บริษทัฯ ยงัมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระซึ.งขึ0นตรงต่อคณะกรรมการการตรวจสอบและ
คณะกรรมการของบริษทั เพื.อทาํหนา้ที.ในการตรวจสอบ สอบทานกิจกรรมการดาํเนินงานต่างๆ ภายในบริษทั ให้คาํปรึกษา 
เสนอขอ้คิดเห็นและคาํแนะนาํในการแกไ้ขปรับปรุงการดาํเนินงานใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในส่วนของรายงานการ
กาํกบัดูแลกิจการที.ดีนั0น ไดร้ายงานเอาไวแ้ลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) หัวขอ้ “การจดัการและ
การกาํกบัดูแลกิจการ” และ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.thaivivat.co.th  

 
 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 
บริษัทประกันภัยไทยวิวฒัน์ จํากดั (มหาชน) ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ที. ส่งผลกระทบต่อขีด

ความสามารถในการแข่งขนัและการพฒันาอยา่งย ั.งยืนของประเทศ ทาํให้ตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการดาํเนินธุรกิจเพิ.มสูงขึ0น 
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานที.ต ํ.าลง ไม่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผูบ้ริโภค บริษทัจึงใหค้วามสาํคญักบัการตอ่ตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันไม่เพียงเป็นการกระทาํที.ผิดกฎหมายเท่านั0น แต่ยงัขดัต่อ
คุณธรรมและจริยธรรมที.ดีงาม เป็นพฤติกรรมที.ไม่สามารถยอมรับได ้

ดว้ยเห็นถึงความสาํคญัของการตอ่ตา้นการทุจริตและร่วมมือกนัเพื.อใหเ้กิดการตอ่ตา้นการทุจริตในวงกวา้ง บริษทัมี
นโยบาย และแนวปฏิบติัเพื.อต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั (Code of Conduct for Anti-Corruption) รวมถึงจะจดัให้มีการ
ทบทวนและสอบทานความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการทาํงานเป็นระยะต่อเนื.องทุกปี สร้างความเชื.อมั.นว่าการ
ดาํเนินงานเป็นไปมาตรฐานการปฏิบติังานที.วางไว ้ส่วนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั จะมีการทบทวนนโยบายตาม
ความจาํเป็นและเหมาะสมทุก 2 ปี หรือเมื.อมีการเปลี.ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ไดผ้า่นกระบวนการประเมินวา่มีนโยบายและมีแนวปฏิบติัป้องกนั
การทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที.คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 
(Collective Action against Corruption) กาํหนด และไดก้ารรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ เมื.อวนัที. 18 ตุลาคม 2559 ทั0งนี0
โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ถือเป็นโครงการระดบัชาติที.ไดรั้บการสนบัสนุนจาก
รัฐบาลและสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการนี0  บริษทัไดใ้ห้ความร่วมมือ
กบัภาครัฐ ภาคประชาสงัคมและสื.อมวลชน ในการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที.โปร่งใส ปราศจากการทุจริต และร่วม
เป็นส่วนหนึ.งในการยกระดบัประเทศ 
 นอกจากนี0 ยงัมีการสื.อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการตา้นทุจริตคอร์รัปชันไปยงับุคลากรในองค์กรอย่าง
ตอ่เนื.องผา่นสื.อตา่งๆ และกิจกรรมการอบรมพฒันาบุคลากรภายในองคก์ร รวมถึงสื.อสารให้กบัคู่คา้และหน่วยงานภายนอก 
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ผ่านการออกหนังสือขอความร่วมมืองดรับของขวญัทุกประเภท พร้อมกาํหนดนโยบาย การรับเรื.องร้องเรียน (Whistle 
Blowing Policy) และการตรวจสอบ โดยมีช่องทางแจง้เบาะแสหรือร้องเรียน ดงันี0  
    นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู (เลขานุการบริษทั) 
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์   sunee_non@thaivivat.co.th 
    นางสาวนนัทวนั อรุณพิริยะกลุ  แผนก Compliance 
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์   Nantawan_aru@thaivivat.co.th 
จดหมาย    บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์   1231 ตอ่ 5938 

 

ในส่วนของกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส รายละเอียดปรากฎตามนโยบายการตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัซึ.งได้
เปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

 

การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน 
ดว้ยตระหนกัดีวา่ขอ้มูลของบริษทัมีผลตอ่การตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงไดเ้นน้ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลสาํคญั
เกี.ยวขอ้งกบับริษทั รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบติั ที.ครบถว้นและเชื.อถือไดต้่อสาธารณชน ทั0งที.เป็นขอ้มูลทางการเงิน
และขอ้มูลที.ไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัดูแลและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั(คปภ.)  เรื.องหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงื.อนไขในการเปิดเผยขอ้มูลเกี.ยวกบัฐานะการเงิน
และผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2551 อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ตามเวลา เพื.อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ อยา่งเท่าเทียม นอกจากจะเปิดเผยขอ้มูลสู่องคก์รและหน่วยงานกาํกบัดูแลต่างๆ แลว้ ประชาชนและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียยงัสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ที.มีการเผยแพร่แลว้ ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
 
ขอ้มูลที.บริษทัมีการเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต ์www.thaivivat.co.th 

• ขอ้บงัคบับริษทั 

• คูมื่อการปฏิบติัและหลกัการกาํกบักิจการที.ดี 

• จริยธรรมทางธุรกิจ 

• ขอ้มูลสาํคญัทางการเงิน รวมถึงงบการเงินรายปี และ รายไตรมาส  
• แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1)  
• รายงานประจาํปี  
• รายงานความรับผดิชอบตอ่สงัคม 
• หนงัสือและรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
• นโยบายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

• แนวปฏิบติัเพื.อตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

• หนงัสืองดรับของขวญัของกาํนลั 

• นโยบายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
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ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
บริษัทฯ มีความมุ่งมั.นที.จะสร้างความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และความมั.นใจในบริการให้กับผูเ้อาประกัน ด้วยความ
รับผิดชอบต่อผูเ้อาประกนั ให้ได้รับบริการที.ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที.เหมาะสมตามกฎเกณฑ์กาํกบัของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวคือ แบบและข้อความในกรมธรรม์
ประกนัภยัจะตอ้งสอดคลอ้งกบัการกาํหนดอตัราเบี0ยประกนัภยั  และมีความหมายชดัเจน รวมทั0งการกาํหนดนิยามที.ใชใ้ห้
ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ เพื.อไม่ใหเ้กิดปัญหาการตีความดา้นกฎหมายเมื.อเกิดการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทน นอกจากนั0นยงั
ใชอ้ตัราเบี0ยประกนัภยัในอตัราที.เหมาะสมและอยูใ่นอตัราที.นายทะเบียนใหค้วามเห็นชอบ 

นอกจากนี0ยงัมีการพฒันาปรับปรุงแบบประกนัอยา่งหลากหลายเพื.อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการที.เปลี.ยนไปของสังคมไทย 
รวมถึงพฒันาปรับปรุงการบริการอยา่งตอ่เนื.องตามเทคโนโลยีที.เปลี.ยนไป เพื.อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
แก่ผูเ้อาประกนัภยั รวมถึงรักษาสมัพนัธภาพและความยั.งยนืกบัลูกคา้อยา่งจริงจงั สมํ.าเสมอ  
 

ความสามารถในการชดใชสิ้นไหมทดแทนเมื.อเกิดเหต ุ

ความมั.นคงของบริษทัประกนัภยัมีความสาํคญัอยา่งยิ.งตอ่ความน่าเชื.อถือของผลิตภณัฑป์ระกนัภยั และมีผลกระทบโดยตรง
กับผู ้เอาประกันภัยและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในฐานะที. เป็นสถาบันทางการเงิน โดยเฉพาะในด้าน
ความสามารถในการชดใชค้่าสินไหม บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) จึงตระหนักถึงการดาํรงสถานะทาง
การเงินตามกฎหมายที.เกี.ยวขอ้ง และตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล เช่น คปภ.ในปี 2561 ที.ผ่านมา บริษทัฯ มี
สดัส่วนเงินกองทุนตอ่เงินกองทุนที.ตอ้งดาํรงตามกฎหมาย ณ ไตรมาส 3 มากกวา่ 300% ถือเป็นรับประกนัถึงความสามารถ
ในการรับประกนัภยัและชดใชค้า่สินไหมแก่ประชาชนไดอ้ยา่งดี 
 

บริการดา้นสินไหมทดแทน 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายเกี.ยวกบัการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื.อให้การบริการสินไหมเป็นไปโดยรวดเร็ว ทนัการ และ
สามารถช่วยเหลือประชาชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาจ่ายคา่สินไหมไม่เกิน 14 วนันบัจากวนัที.ตกลงคา่สินไหม เพื.อ
ความรวดเร็ว สามารถตอบสนองผูเ้อาประกนัไดท้นักบัความตอ้งการ โดยบริษทัปฏิบติัตามเงื.อนไขและขอ้ตกลงที.มีต่อลูกคา้
อยา่งเคร่งครัด เพื.อไม่ใหเ้กิดการฟ้องร้องอนัจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั 

บริษทัไดน้าํเอานวตักรรมและระบบสารสนเทศใหม่ๆ เขา้มาปรับใชก้บังานบริการดา้นการประกนัภยั โดยไดใ้ชร้ะบบ E-
Claim มาพฒันาการใหบ้ริการดา้นจดัการสินไหมเตม็รูปแบบ เพื.อเพิ.มประสิทธิภาพอาํนวยความสะดวกรวดเร็วให้กบัลูกคา้
ที.ประสบเหตุ เพิ.มศกัยภาพการให้บริการของพนกังานสาํรวจอุบติัเหตุ สามารถพิมพใ์บบนัทึกความเสียหายไดท้นัที ณ จุด
เกิดเหตุ ตลอด 24 ชั.วโมงทั.วประเทศ นอกจากนี0บริษทัไดเ้ปิดสาขาเพื.อให้บริการสินไหมทั.วประเทศ 27 สาขา รวมถึงมี
บริการแจง้ซ่อมสาํหรับผูเ้อาประกนัภยัรถยนต ์ในศูนยบ์ริการรถยนตที์.ร่วมโครงการ เพื.อความสะดวกแก่ผูเ้อาประกนัในการ
เรียกร้องคา่สินไหมและใหค้าํปรึกษาช่วยเหลือแก่ผูเ้อาประกนั  

การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละนวตักรรมดา้นประกนัภยั   

บริษทัฯ มุ่งมั.นและพฒันาผลิตภณัฑเ์พื.อตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคตลอดระยะเวลาที.ผา่นมาโดยในปี 2561 บริษทัฯ จึงไดรั้บรางวลั
ดา้นนวตักรรม ดงันี0    

เมื.อวนัศุกร์ที. 7 กนัยายน 2561  บริษทัไดรั้บรางวลั ประกนัภยัดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจาํปี 
2561 ในงาน “สปัดาห์ประกนัภยั ปี2561” ซึ.งจดัโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
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(คปภ.) โดยในโอกาสนี0  คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ ประธานเจา้หนา้ที.บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บริษทั ประกนัภยัไทย
ววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ขึ0นรับรางวลั "สร้างสรรคน์วตักรรมเทคโนโลยีดา้นประกนัภยัดีเด่น"  จาก นายอภิศกัดิ�  ตนัติวรวงศ ์
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัประธานในพิธี  ถือเป็นรางวลัอนัทรงเกียรติเพื.อเป็นแรงผลกัดนัในการพฒันาผลิตภณัฑ์
ดา้นนวตักรรมประกนัภยัอยา่งตอ่เนื.อง เพื.อตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภค  
 

เมื.อวนัที. 5 ตุลาคม 2561 บริษทัฯ ไดรั้บมอบโล่รางวลัและประกาศนียบตัร รับรองความสามารถทางนวตักรรมและองคก์ร
นวตักรรม (Innovative Organization) โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวตักรรมสําหรับผูป้ระกอบการในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากนายวิเชฐ ตนัติวานิช กรรมการนวตักรรมแห่งชาติ สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์าร
มหาชน) ในงานเสวนา "องค์กรนวตักรรม..สู่ความยั.งยืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย" ซึ. งจัดโดยสํานักงาน
นวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) (สนช.) ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เพื.อ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กบัผูป้ระกอบการในตลาดทุน สามารถเขา้ใจศกัยภาพของบริษทั เพื.อนาํไปสู่การคิดคน้รังสรรค์
นวตักรรมที.ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตลอดจนการสร้างความยั.งยนืทางธุรกิจใหแ้ก่องคก์ร 
 

การพฒันาการพฒันาผลิตภณัฑ ์ประกนัสุขภาพไทยววิฒัน์ Active Health 

ดว้ยปัจจุบนัคนไทยประสบปัญหาดา้นสุขภาพเป็นจาํนวนมาก ซึ. งสาเหตุหนึ. งอาจมาจากการละเลยดา้นการออกกาํลงักาย
หรือใส่ใจสุขภาพของตนเอง บริษทัฯ ในฐานะบริษทัประกนัภยัที.เล็งเห็นถึงความสําคัญและส่งเสริมด้านสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคมาโดยตลอด จึงพร้อมที.จะสนบัสนุนใหทุ้กคนมีสุขภาพที.ดีอยา่งย ั.งยืน และในปี 2561 จึงไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ์
ประกนัสุขภาพรูปแบบใหม่ และเพื.อเป็นการสร้างทางเลือกให้กบัผูบ้ริโภคโดยการออกผลิตภณัฑ ์“ประกนัภยัสุขภาพ ไทย
วิวฒัน์ แอคทีฟ เฮลท”์ เพื.อตอบโจทยก์ารดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคให้สามารถมีสุขภาพที.ดีไปพร้อมๆกบัการดาํรงชีวิตใน
ปัจจุบนั โดยการนาํเทคโนโลยีดา้น Health Tech และ Wearable Technology มาเป็นส่วนหนึ.งเพื.อส่งเสริมการออกกาํลงักาย 
รวมถึงสร้างวนิยัและปรับพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการในระยะยาว โดยเฉพาะผูที้.กาํลงัเริ.มตน้ออกกาํลงักายให้มีแรงผลกัดนัในการ
ออกกาํลงักายเพื.อสุขภาพมากยิ.งขึ0น 

แผนประกนัภยัสุขภาพไทยววิฒัน์ แอคทีฟ เฮลท ์นอกจากจะเป็นแผนประกนัที.ช่วยส่งเสริม และสร้างวินยัให้ผูใ้ชบ้ริการใส่
ใจสุขภาพแลว้ ยงัเป็นแผนที.เพิ.มแรงผลกัดนัให้ผูใ้ชบ้ริการออกกาํลงักายอยา่งสมํ.าเสมอ โดยการใชเ้ทคโนโลยี IoT ร่วมกบั
อุปกรณ์ Smart watch และนวตักรรมดา้น Wearable Technology เขา้มาเป็นส่วนเสริมในการ  Track ขอ้มูลการออกกาํลงักาย 
พร้อมกบัแอปพลิเคชนั “Thaivivat Health” ที.ถูกออกแบบเพื.อใชง้านควบคูก่บัประกนัสุขภาพเพื.อบริการขอ้มูลตา่งๆ ไม่วา่จะ
เป็นขอ้มูลดา้นสุขภาพ ขอ้มูลดา้นการออกกาํลงักายในแตล่วนั ช่วยให้ผูใ้ชบ้ริการวางแผนเรื.องสุขภาพได ้รวมถึงสร้างความ
ตื.นตวัใหก้บัผูใ้ชบ้ริการโดยการนาํขอ้มูลการออกกาํลงักายทั0งหมดมาคิดคาํนวณเป็นส่วนลดค่าเบี0 ยประกนัทุกเดือนไดสู้งสุด
ถึง 40% เพื.อกระตุน้ใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดพฤติกรรมการออกกาํลงักายอยา่งสมํ.าเสมอ 
 

การพฒันาผลิตภณัฑ ์“ประกนัรถเติมเงิน” 

ปี 2561 บริษทัฯ ไดพ้ฒันานวตักรรมดา้นประกนัภยัอยา่งตอ่เนื.อง และผลิตภณัฑป์ระกนัรถเติมเงิน ถือเป็นอีกหนึ.งผลิตภณัฑ์
ที.ไดมี้การพฒันาทั0งการบริการและผลิตภณัฑม์าโดยตลอด เพื.อใหส้ามารถตอบโจทยก์ารใชง้านของผูบ้ริโภคใหต้รงกบัความ
ตอ้งการและการใชง้านจริง เพื.อใหผู้บ้ริโภคไดรั้บการบริการและประโยชน์สูงสุดทั0งดา้นแอปพลิเคชนั ที.นอกเหนือจากจะมี
ฟังกช์นั เปิด –ปิดประกนัแลว้ ยงัมีฟังกช์นัช่วยบริการตา่งๆ อาทิ บริการแจง้เหตุฉุกเฉินโดยไม่ตอ้งอธิบายเส้นทางดว้ยระบบ 
GPS   โดยผูใ้ชง้านสามารถทราบการเดินทางของพนกังานเคลมได ้รวมถึงบริการเช็คขอ้มูลอู่ซ่อมรถรวมถึงสถานีตาํรวจ 
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โรงพยาบาลและสถานีดบัเพลิงใกลเ้คียงผ่านแอปพลิเคชั.นได ้รวมถึงสามารถต่อประกนัผ่านแอปพลิเคชนัไดท้นัทีโดยไม่
ตอ้งผา่นเจา้หนา้ที. ซึ.งเนน้ใหค้วามคุม้คา่กบัผูใ้ชบ้ริการ และเพิ.มความสะดวกรวดเร็วในการติดตอ่สื.อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ตา่งๆ อีกดว้ย 

นอกจากนี0ยงัมีการพฒันาทั0งอุปกรณ์เชื.อมตอ่แอปพลิเคชั.นเพื.อ เปิด – ปิด ประกนัรถยนตอ์ตัโนมติั  โดยมีการพฒันาอุปกรณ์ 
TBeacon มาเป็นอุปกรณ์ USB –Tbeacon เพื.อใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเชื.อมต่อไดส้ะดวก เพียงแค่ติดตั0งอุปกรณ์ภายในรถและ
ทาํการเชื.อมต่อกบัแอปพลิเคชนัไทยวิวฒัน์ก็สามารถใชง้านไดจึ้งช่วยเพิ.มความสะดวกให้ผูใ้ชง้านไม่ตอ้งเปิด – ปิดประ
กนัเอง 
 

การพฒันาผลิตภณัฑ ์ “ประกนัภยัการเดินทาง เปิด - ปิด”   

ปี 2561  เพื.อความสะดวกในด้านการบริการ ประกอบกับปัจจุบันผู ้ใช้บริการนิยมใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ. งใน
ชีวิตประจาํวนั บริษทัฯจึงไดย้กระดบันวตักรรมการประกนัภยักา้วไปอีกขั0น โดยการพฒันาผลิตภณัฑ์เดินทางให้สามารถ
ตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคสมยัใหม่ และไดเ้ปิดตวัผลิตภณัฑป์ระกนัภยัใหม่ “ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ พลสั เปิด - ปิด 
แผนประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศที.เนน้ความคุม้ค่าให้กบันกัเดินทางสามารถ วางแผนการเดินทางไดด้ว้ยตวัเองอยา่ง
อิสระ  คิดเบี0ยจ่ายตามจริง เดินทางเท่าไร จ่ายเท่านั0น ทาํให้ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ทั0งนี0 แผนประกนัเดินทาง 
เปิด – ปิด  ยงัสามารถ Top up หรือเพิ.ม-ลด วนัเดินทางไดต้ามตอ้งการ วนัเหลือก็เก็บไวใ้ชท้ริปต่อไปได ้ตอบโจทยทุ์กไลฟ์
สไตลก์ารเดินทาง ไม่วา่จะเป็นนักท่องเที.ยว หรือนกัธุรกิจก็วางแผนการเดินทางไดง่้ายๆ รวมถึงสามารถตรวจสอบความ
คุ้มครองและติดต่อรับความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางได้ทุกที.ทั.วโลก ตลอด 24 ชั.วโมง ผ่าน
แอพพลิเคชั.น “Thaivivat Travel” ช่วยเสริมความมั.นใจทุกทริปการเดินทาง 
 

พฒันาช่องทางซื0อและชาํระเบี0ยประกนัอยา่งหลากหลาย 

ในด้านการบริการ บริษัทได้พฒันาช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยและพฒันาคุณภาพการให้บริการทางการ
ประกนัภยัตา่งๆ อยา่งสมํ.าเสมอ บริษทัไดพ้ฒันาช่องทางการซื0อประกนัใหห้ลากหลาย เพื.อผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก 
คือ ตวัแทนและโบรกเกอร์ เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินคา้ เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านสะดวกซื0อทั.วประเทศ และเวบ็ไซต ์
www.thaivivat.co.th ซึ.งมีมาตรฐานความปลอดภยัดา้นการซื0อประกนัและชาํระเงินออนไลน์ที.กรมพฒันาธุรกิจการคา้ให้การ
รับรอง โดยผูเ้อาประกนัสามารถเลือกชาํระเบี0ยประกนัไดห้ลากหลายวิธี ทั0งบตัรเครดิต เคาน์เตอร์ธนาคาร และโมบายเพย์
เมนท ์ 
 

บริการอื�นๆ  

ศูนยลู์กคา้สมัพนัธ์ เพื.ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยจะมีพนกังานที.ชาํนาญงาน คอยใหค้าํแนะนาํ ทาํความ
เขา้ใจ แกไ้ขปัญหาเบื0องตน้และช่วยติดตามปัญหาตา่งๆ ของผูเ้อาประกนัภยัใหไ้ดรั้บการดูแลแกไ้ขอยา่งถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภาพ 

นอกจากนี0  ศูนยลู์กคา้สมัพนัธ์ยงัเป็นหน่วยงานที.เก็บขอ้มูลในดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ในการบริการ ทั0งนี0ขอ้มูลของ
ปัญหาตา่งๆ ที.ศูนยลู์กคา้สมัพนัธ์พบ จะถูกนาํมาใชเ้ป็นพื0นฐานในการปรับปรุงการใหบ้ริการและพฒันาการทาํงานของ
บริษทั  สามารถติดตอ่ ศูนยลู์กคา้สมัพนัธ์ ทางโทรศพัทที์.เบอร์ 02-695-0777 และ 1231 ในวนัและเวลาทาํการ (จนัทร์-ศุกร์ 
เวลา 8.00 -18.00 น.) ทางเวบ็ไซต ์www.thaivivat.co.th และเฟสบุค๊ www.facebook.com/thaivivat  
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ศูนยรั์บแจง้อุบติัเหต ุ เพื.อการใหบ้ริการที.รวดเร็วฉบัไว ในการใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ผูเ้อาประกนัภยัทั.วประเทศ โดยเฉพาะ
ประกนัรถยนตแ์ละสุขภาพ บริษทัมีหน่วยงานรับแจง้อุบติัเหตุและการตรวจสอบอุบติัเหตุรถยนตที์.ให้บริการ 24 ชั.วโมงทุก
วนั ด้วยระบบบอกตาํแหน่งของพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของบริษทัฯ ผ่านดาวเทียม (Real-Time Tracking) ที.ใช้
เทคโนโลยี GPS (Global Positioning System) พนกังานที.ศูนยรั์บแจง้อุบติัเหตุสามารถส่งเหตุให้กบัพนกังานตรวจสอบ
อุบติัเหตุที.อยูใ่กลก้บัจุดเกิดเหตุมากที.สุด เพื.อการให้บริการที.รวดเร็วที.สุด ให้ลูกคา้ผูเ้อาประกนัภยัรู้สึกมั.นใจ นอกจากนี0
สาํหรับลูกคา้ที.ลงทะเบียนและติดตั0ง Thaivivat Application ในโทรศพัทมื์อถือ ก็สามารถแจง้เหตุดว้ยปุ่ม “แจง้เหตุฉุกเฉิน” 
โดยไม่ตอ้งกดหมายเลขโทรศพัท ์พร้อมกบัส่งพิกดัจุดเกิดเหตุใหบ้ริษทัฯไดโ้ดยไม่ตอ้งอธิบายเสน้ทาง 

สามารถติดตอ่ศูนยรั์บแจง้อบุติัเหตุไดที้.โทร 02-695-0700 และ 1231 ทุกวนัตลอด 24 ชั.วโมง  

• บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Roadside Assistance) เป็นบริการให้กบัผูเ้อาประกนัภยัรถยนตเ์มื.อเกิดเหตุรถ
เสียกลางทาง ซึ.งอาจมีสาเหตุ จากความบกพร่องของเครื.องยนต ์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ของรถยนต ์ทาํให้รถ
ไม่สามารถขบัเคลื.อนได ้โดยไดจ้ัดให้มีเจ้าหน้าที.คอยให้การปรึกษาดา้นเทคนิคเพื.อช่วยเหลือในการ
แกไ้ขสถานการณ์ รวมถึงให้บริการช่างเทคนิคนอกสถานที. ซึ. งเป็นบริการที.จะช่วยเหลือเบื0องตน้ในจุด
เกิดเหตุ ตลอดจนบริการรถลากจูงเพื.อนาํไปซ่อมในศูนยซ่์อมต่อไป ให้บริการตลอด 24 ชั.วโมง โดย
ติดตอ่ที.ศูนยรั์บแจง้อุบติัเหต ุ

 

การร่วมพฒันาชุมชนและสังคมผ่านผลติภณัฑ์และบริการ 

การพฒันาชุมชนและสงัคมเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการพฒันาธุรกิจอยา่งย ั.งยนื ปัจจุบนัทุกภาคธุรกิจไดรั้บการเรียกร้องให้
มีการดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบทางสังคมมากขึ0น บริษทัฯ จึงจาํเป็นอยา่งยิ.งที.จะตอ้งให้ความสาํคญักบัการ
พฒันาชุมชนและสงัคมในฐานะที.เป็นปัจจยัสาํคญัในการเติบโตอยา่งย ั.งยนืของธุรกิจประกนัภยั  
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการประกนัภยัและการเขา้ถึงการประกนัภยัของประชาชนส่วนมาก โดยไดด้าํเนินการ
ผา่นผลิตภณัฑ์ การประกนัภยัสําหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันซ์) และ มุ่งเนน้ที.จะบรรเทาความเสียหายจากอุบติัเหตุทาง
ทอ้งถนน ซึ.งสมัพนัธ์กบัภาคประกนัภยัรถยนตที์.เป็นผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดด้าํเนินการผา่นโครงการการ
บริการที.เป็นเสิศในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานตใ์นปี 2561 ที.ผา่นมา ดงันี0  
 

ประกนัภยัสาํหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันซ์) 
บริษทัฯ ได้ดาํเนินงานเพื.อพฒันาชุมชนและสังคมตามนโยบายของคณะสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ
ดาํเนินธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ในแผนพฒันาประกนัภยั ฉบบัที. 3 (พ.ศ. 2559-2563) โดยเฉพาะอยา่งยิ.งในส่วนของการ
เสริมสร้างความรู้และการเขา้ถึงการประกนัภยั ผา่นการส่งเสริมผลิตภณัฑป์ระกนัภยัสาํหรับรายยอ่ย เพื.อให้ประชาชนใชก้าร
ประกนัภยัเป็นเครื.องมือสร้างหลกัประกนัความมั.นคงในชีวิตและทรัพยสิ์นดว้ยตนเอง รวมถึงแบ่งเบาภาระของภาครัฐใน
การเยยีวยาประชาชน อนัเป็นการร่วมพฒันาสงัคมไทยอยา่งสาํคญั 

บริษทัฯ ไดใ้ห้บริการดา้นการประกนัภยัในรูปแบบต่างๆ อยา่งหลากหลาย โดยคาํนึงถึงความตอ้งการของประชาชนที.
เปลี.ยนไปตามสภาวะสังคมและเศรษฐกิจ โดยเล็งเห็นความสําคญัในการเขา้ถึงระบบประกนัภยัของประชาชนทุกระดบั 
ดงันั0นบริษทัจึงมีนโยบายในการส่งเสริมการรับประกนัภยัแบบรายยอ่ย หรือ “ไมโครอินชวัรันส์” (Micro insurance) ซึ. งมี
ความคุม้ครองที.เขา้ใจง่าย เบี0 ยประกนัราคาประหยดั สามารถเขา้ถึงประชาชนทุกระดบัไดง่้ายดว้ยช่องทางการจาํหน่ายที.
กวา้งขวาง ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัเพื.อรายยอ่ยของบริษทัฯ ในปี 2561 ที.สาํคญัไดแ้ก่  
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1. ประกนัภยัมะเร็งรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันส์) 
ประกันภยัไทยวิวฒัน์ร่วมกับเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื.อจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภยัรายย่อย (ไมโครอินชัวรันซ์)  ผ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วสิซึ.งมีมากกวา่ 6,000 สาขาในประเทศไทย  ใหป้ระชาชนเขา้ถึงการประกนัภยัที.จาํเป็น แบ่งเป็นผลิตภณัฑ ์1. 
แผนประกนัภยัโรคมะเร็งใจปํ0 าสาํหรับรายยอ่ย คุม้ครองโรคมะเร็งทุกชนิดยกเวน้โรคมะเร็งผิวหนงั เบี0 ยประกนั 711 บาทต่อ
ปี ใหค้วามคุม้ครองรวม 70,000 บาท และ 2. การประกนัภยัโรคมะเร็งใจปํ0 าพลสัสาํหรับรายยอ่ย คุม้ครองโรคมะเร็งทุกชนิด
รวมถึงโรคมะเร็งของเมด็สี (มะเร็งไฝดาํ) ยกเวน้มะเร็งผิวหนงั  
 

2. ประกนัภยัขา้วนาปี ปีการผลิต 2561 

บริษทัฯ เป็น 1 ใน 22 บริษทัที.เขา้ร่วมรับประกนัภยั ในโครงการรับประกนัภยัขา้วนาปีกบัรัฐบาล โดยมีวตัถุประสงคที์.จะ
สร้างความมั.นคงให้กบัเกษตรกร ในพื0นที.เป้าหมายทั.วประเทศ 30 ลา้นไร่ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและความเสี.ยงที.จะเกิด
ขึ0นกบัผลผลิต เกษตรกรจะไดรั้บความคุม้ครองภยัธรรมชาติ 7 ภยั ประกอบดว้ย นํ0 าท่วมหรือฝนตกหนกั, ภยัแลง้ ฝนแลง้ 
หรือฝนทิ0งช่วง, ลมพายุหรือพายุไตฝุ้่ น, ภยัอากาศหนาว หรือนํ0 าคา้งแข็ง, ลูกเห็บ และไฟไหม ้เกษตรกรจะไดรั้บความ
คุม้ครอง 1,260 บาท ตอ่ไร่ และไดรั้บความคุม้ครองจากภยัศตัรูพืชและโรคระบาด เกษตรกรจะไดรั้บความคุม้ครอง 630 บาท
ตอ่ไร่ ประกนัภยัขา้วนาปีจาํหน่ายผา่นธนาคารเพื.อการเกษตรและสหกรณ์เพื.อใหเ้กษตรกรไดเ้ขา้ถึงหลกัประกนัอยา่งทั.วถึง  
 

3. ประกนั 200 สาํหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันส์) 
บริษัทฯ เป็นบริษัทประกันภัยที. เข้าร่วมรับประกัน ในโครงการ “กรรมธรรม์ ประกันภัย 200” ร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ประกนัภยั 200 เป็นประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล
สาํหรับรายยอ่ย ที.ใหค้วามคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยั กรณีการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ0นเชิงเนื.องจากอุบติัเหตุ 100,000 บาท จากการฆาตกรรม 50,000 บาท และเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 10,000 บาท เบี0 ย
ประกนัเพียง 200 บาทต่อปี สําหรับผูที้.มีอาย ุ20-60 ปี โดยมีจุดประสงคเ์พื.อเพิ.มโอกาสให้ประชาชนทุกระดบัสามารถซื0อ
ประกนัภยัอุบติัเหตุในราคาที.เขา้ถึงได ้
 

4. ประกนัภยัอคัคีภยัที.อยูอ่าศยัแบบประหยดัสาํหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันส์) 
บริษทัฯ เป็นบริษทัประกนัภยัที.เขา้ร่วมรับประกนัในโครงการ “กรรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยัที.อยูอ่าศยัแบบประหยดัสาํหรับ
รายยอ่ย” ร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ประกนัอคัคีภยัที.อยูอ่าศยั
แบบประหยดัสาํหรับรายยอ่ยนี0  ให้ความคุม้ครองความเสียหายสาํหรับสิ.งก่อสร้างตามลกัษณะสิ.งปลูกสร้าง ที.ใชเ้ป็นที.อยู่
อาศยัที.เกิดขี0น 4 ภยั ไดแ้ก่ ภยัไฟไหม ้ภยัฟ้าผา่ ภยัการระเบิด (จาํนวนเงินเอาประกนัภยัสาํหรับสิ.งปลูกสร้างที.เป็นคอนกรีต 
300,000 บาท สาํหรับบา้นครึ. งตึกครึ. งไม ้150,000 บาท สาํหรับบา้นไม ้100,000 บาท และสาํหรับห้องแถวไม ้50,000 บาท)  
และภยัธรรมชาติ (ไดแ้ก่ ภยัลมพายุ ภยันํ0 าท่วม ภยัแผ่นดินไหว และ ภยัลูกเห็บ จาํนวนเงินเอาประกนัภยั ทุกภยัธรรมชาติ
รวมกนัไม่เกิน 10,000 บาท) และหากความเสียหายจากภยัดงักล่าวทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัไม่สามารถอยูอ่าศยัได ้จาํเป็ตตอ้งหา
ที.พกัอาศยัชั.วคราวก็จะมีการชดเชยคา่เช่าที.อยูอ่าศยัชั.วคราวไม่เกินวนัละ 300 บาท ไม่เกิน 30 วนั  ดว้ยเบี0ยประกนัเพียง 400 
บาทตอ่ปี โดยมีจุดประสงคเ์พื.อเพิ.มโอกาสให้ประชาชนทุกระดบัสามารถซื0อประกนัอคัคีภยัในราคาที.เขา้ถึงไดเ้พื.อบรรเทา
ความเดือนร้อนที.เกิดขึ0นในระดบัหนึ.ง 
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5. ประกนัภยัขา้วโพดเลี0ยงสตัว ์

บริษทัฯ เป็น 1 ใน 14 บริษทัที.เขา้ร่วมรับประกนัภยั ในโครงการรับประกนัภยัขา้วโพดเลี0ยงสัตว ์โดยมีวตัถุประสงคที์.จะ
สร้างความมั.นคงใหก้บัเกษตรกร สาํหรับพื0นที.เป้าหมาย 2 ลา้นไร่ใน 33 จงัหวดั สนบัสนุนเกษตรกรทาํการปลูกขา้วโพดหลงั
ฤดูการทาํนา เพื.อลดปัญหาผลผลิตขา้วลน้ตลาดและราคาตกตํ.า และเพื.อช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายและความเสี.ยงที.จะเกิดขึ0นกบั
ผลผลิต เกษตรกรจะไดรั้บความคุม้ครองภยัธรรมชาติ 8 ภยั ประกอบดว้ย นํ0 าท่วมหรือฝนตกหนกั, ภยัแลง้ ฝนแลง้ หรือฝนทิ0ง
ช่วง, ลมพายหุรือพายไุตฝุ้่ น, ภยัอากาศหนาวหรือนํ0 าคา้งแข็ง, ลูกเห็บ, ไฟไหม ้ และภยัจากชา้งป่า เกษตรกรจะไดรั้บความ
คุม้ครอง 1,500 บาท ตอ่ไร่ และไดรั้บความคุม้ครองจากภยัศตัรูพืชและโรคระบาด เกษตรกรจะไดรั้บความคุม้ครอง 750 บาท
ต่อไร่ ประกนัภยัขา้วโพดเลี0ยงสัตวจ์าํหน่ายผา่นธนาคารเพื.อการเกษตรและสหกรณ์เพื.อให้เกษตรกรไดเ้ขา้ถึงหลกัประกนั
อยา่งทั.วถึง  
 

โครงการการบริการที.เป็นเลิศในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนลว้นเลง็เห็นความสาํคญัของอุบติัเหตุทางถนนในประเทศไทยที.มีจาํนวนสูงที.สุดเป็นอนัดบัตน้ๆ 
ของโลก อนัทาํให้เกิดความสูญเสียทั0งชีวิตและทรัพยสิ์น และฉุดรั0 งการพฒันาของประเทศ จึงมีการรณรงค์และปฏิบัติ
โครงการต่างๆ เพื.อลดจาํนวนอุบติัเหตุและความสูญเสียจากอุบติัเหตุทางถนนมาโดยตลอด โดยตระหนักวา่ประกนัภยั
รถยนตเ์ป็นส่วนสาํคญัของภาคธุรกิจประกนัวินาศภยัในประเทศไทย บริษทัฯ จึงมีโครงการ “การบริการที.เป็นเลิศในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์2561” ขึ0นโดยร่วมกบักรมทางหลวงในแต่ละพื0นที. และการทางพิเศษ เพื.ออาํนวยความสะดวก
ใหท้ั0งประชาชนและเจา้หนา้ที.หน่วยงานรัฐที.ทาํหนา้ที.ในช่วงเทศกาลในการป้องกนัอุบติัเหตุ รวมถึงเตรียมพร้อมให้บริการ
ทางประกนัภยัรถยนตใ์นช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์อนัเป็นช่วงที.มีการใชร้ถใชถ้นนมากที.สุด และมีอุบติัเหตุทางถนน
สูงสุดในรอบปี 

 

 โครงการ “การบริการที.เป็นเลิศในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์2561” มีการปฏิบติังานดงันี0  
1. การจดัวางพนกังานตรวจสอบอุบติัเหตุและพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ ตามจุดใหบ้ริการในจงัหวดัตา่งๆ เพื.อ

ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็วทนัตอ่เหตุการณ์ โดยเพิ.มจาํนวนเจา้หนา้ที.ในการใหบ้ริการ ในบริเวณที.มีการจราจรหนาแน่น 
ถนนสายหลกัที.สาํคญัในการสญัจรของผูใ้ชร้ถใชถ้นน และสถานที.ท่องเที.ยวสาํคญัๆ เพื.อใหบ้ริการ ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนั
เหตุการณ์ 

 2. เพิ.มจาํนวนพนกังานบริการรับแจง้อุบติัเหตุ และพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ เพื.อใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ช่วงเทศกาลดงักล่าว  โดยใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็วทนัตอ่เหตุการณ์  
 

การเสริมสร้างความรู้และการเขา้ถึงประกนัภยั  
 ความรู้และความเขา้ใจด้านประกนัภยัสําหรับผูบ้ริโภคเป็นสิ.งสําคญั แมว้า่ปัจจุบันมีการใชเ้ทคโนโลยีในการ
เชื.อมโยงข่าวสารมากยิ.งขึ0น แต่ก็ยงัมีผูบ้ริโภคบางส่วนยงัเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดา้นประกนัภยัไม่มากพอ ส่งผลให้ผูบ้ริโภค
บางส่วน ไม่ไดเ้ห็นความสําคญัของประกนัภยัที.จะช่วยลดความเสี.ยงต่อชีวิตและทรัพยสิ์นหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน  
บริษทัฯในฐานะบริษทัประกนัภยัจึงร่วมเป็นส่วนหนึ.งเพื.อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเขา้ใจเกี.ยวกบัการประกนัภยัให้แก่
ประชาชนไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลขา่วสาร โดยมีการจดัทาํรายละเอียดดงันี0   
1. จดัทาํเนื0อหา เผยแพร่ความรู้ ดา้นการประกนัภยั ทั0งประกนัภยัรถยนต ์ประกนัสุขภาพ ประกนัเดินทางและประกนัอื.นๆ 
ผา่นสื.อสงัคมออนไลน์ อาทิ เวบ็ไซต ์และโซเชียลมีเดียตา่งๆ  
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2. ร่วมมือกบั Key Opinion Leader ตา่งๆ เพื.อสร้างความตระหนกัรู้และส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคเห็นถึงความสาํคญัของการทาํ
ประกนัภยัเพื.อลดความเสี.ยงตอ่ชีวติ และทรัพยสิ์น   
 
การดูแลพนักงาน 
 บริษทัฯ ตระหนกัวา่พนกังานคือทรัพยากรที.มีคุณคา่ ซึ.งจะตอ้งไดรั้บการดูแลและพฒันาขีดความสามารถเพื.อความ
พร้อมในการทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ จึงให้ความสําคญักบัการพฒันาพนักงานทุกระดบัอยา่งต่อเนื.อง เพื.อ
เพิ.มเติมความรู้ ความสามารถ ทักษะ สร้างทัศนคติที.ดี โดยให้ความสําคญักบัการพฒันาองค์ความรู้ทั0 งด้าน Technical 
knowledge ดว้ยการฝึกอบรมภายในบริษทัและอบรมกบัหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริษทั      ในดา้นผลตอบแทน บริษทัมี
นโยบายในการกาํหนดคา่ตอบแทนที.เป็นธรรม ดว้ยการประเมินผลงานปีละ 2 ครั0 ง รวมถึงติดตามความเคลื.อนไหวของอตัรา
เงินเดือนในภาคธุรกิจเพื.อจดัสร้างโครงสร้างเงินเดือนอยา่งเหมาะสม  

ในส่วนของสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ นอกจากการให้สิทธิการลาและวนัหยดุพกัผอ่นประจาํปีอยา่งเหมาะสม
แลว้ บริษทัฯ ยงัให้ความสําคญัในเรื.องการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตพนักงานรวมไปถึงครอบครัวของพนกังาน สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ที.บริษทัฯ มีให้พนักงานนั0นมีจุดประสงค์คือ เพื.อให้บุคลากรมีความสุขในการทาํงาน อนัจะนําไปซึ. ง
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพของพนกังาน 

 บุคลากรในบริษัทฯ เมื.อผ่านการทดลองงานแลว้ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจํา พนักงานบริษทัฯ เป็น
พนกังานประจาํทั0งหมด ซึ.งจะไดรั้บคา่ตอบแทนและมีสิทธิที.จะไดรั้บสวสัดิการตา่งๆ จากบริษทั ดงันี0  
 

สวสัดิการเพื.อคุณภาพชีวติที.ดี 

• กองทุนสาํรองเลี0ยงชีพ  
บริษทัฯ มีนโยบายให้พนักงานทุกคนได้ออมทรัพยไ์วส้ําหรับใช้หลงัพน้สภาพการเป็นพนักงานของบริษทัฯ โดยจัดตั0ง
กองทุนสาํรองเลี0ยงชีพขึ0น สาํหรับพนกังานที.ทาํงานติดตอ่กนัเป็นเวลา 3 ปีขึ0นไปไดเ้ขา้เป็นสมาชิก โดยสมาชิกจ่ายเงินสะสม
กองทุนในอตัราร้อยละ 5, 10, 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนให้สมาชิกในอตัราร้อยละ 7.5 
ของเงินเดือนทุกเดือน ซึ. งเงินกองทุนสํารองเลี0 ยงชีพนี0 บริษทัไดจ้ัดการให้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เป็นผูจ้ดัการ
กองทุน 

• สวสัดิการดา้นเงินกู ้ 
บุคลากรของบริษทัฯ จะไดรั้บสิทธิขอกูเ้งินบริษทัฯ หลงัจากไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานแลว้ไม่น้อยกวา่ 3 ปี โดยตอ้งมี
จุดประสงคใ์นการกูเ้งินเพื.อใชใ้นวตัถุประสงคต์า่งๆ เช่น เพื.อที.อยูอ่าศยั เพื.อการรักษาพยาบาล เพื.อการศึกษา   

• เงินช่วยเหลือพนกังานและครอบครัว 

     สาํหรับงานแตง่งานของพนกังาน  และงานศพของบิดา มารดา  
• การรักษาพยาบาล     

นอกจากการจดัทาํประกนัสงัคมใหแ้ก่พนกังานทุกคน เพื.อรองรับสิทธิการรักษาพยาบาลตามกฎหมายแรงงานแลว้ บริษทัฯ 
ไดจ้ดัใหมี้ทีมงานพยาบาลจาก โรงพยาบาลจุฬาฯ คอยดูแลปฐมพยาบาลเบื0องตน้และวนิิจฉยัเพื.อส่งต่อโรงพยาบาลในกรณีที.
ร้ายแรง เป็นสวสัดิการให้กบัพนกังานในทุกวนัทาํงาน ที.อาคารสาํนกังานใหญ่ซึ. งเป็นสถานที.ปฏิบติังานของพนกังานส่วน
ใหญ ่
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• การประกนัอุบติัเหตุ   
เพื.อสวสัดิภาพของพนกังาน บริษทัฯ ไดท้าํการประกนัภยัอุบติัเหตสุ่วนบุคคลไวใ้หแ้ก่พนกังานในกรณีที.ไดรั้บอบุติัเหตุถึง
แก่ความตาย เพื.อแบ่งเบาภาระครอบครัวพนกังาน  

• การประกนัสุขภาพ        
  เพื.อเพิ.มความสะดวกใหก้บัพนกังาน บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประกนัภยัสุขภาพ เพื.อรองรับการ 

รักษาพยาบาล ใหก้บัพนกังาน เพิ.มเติมจากสิทธิการรักษาพยาบาลตามสวสัดิการประกนัสงัคม 

 

การดูแลและพฒันาพนกังาน 

บริษทัฯ ได้จัดให้มีการอบรม-พฒันาความสามารถของบุคลากรในบริษทัฯ อย่างสมํ.าเสมอ ทั0 งในด้านความรู้ด้านการ
ประกนัภยั และ ทกัษะดา้นอื.นที.จาํเป็นในการปฏิบติังานดา้นการรับประกนัภยัและการบริการ ในปี 2561 เมื.อมีการปรับปรุง
โครงสร้างการทาํงานของบริษทั ไดมี้การแยกแผนกพฒันาบุคลากรออกเป็นสดัส่วนชดัเจน จากแผนกบริหารงานบุคคล โดย
มุ่งหมายใหก้ารพฒันาบุคลากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
ในเบื0องตน้ บริษทัฯ ส่งอบรมเพื.อใหค้วามรู้แก่พนกังานใหม่ ในปี  2561   ในหลกัสูตร “Get to Know Insurance Business” 
ความรู้ประกนัภยัเบื0องตน้ ณ บริษทั ไทยรี เซอร์วสิเซส จาํกดั ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร 
 

รุ่นที. 1 ในวนัที. 12 ธนัวาคม 2561 มีพนกังานใหม่เขา้ร่วมทั0งหมด 8 คน 

 

หลงัจากไดรั้บการอบรมเบื0องตน้ดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ ยงัจดัการอบรมหลกัสูตรที.นาํไปใช ้ในการเพิ.มทกัษะในการ
ปฏิบติังานไดจ้ริง โดยในปี 2561 มีการจดัอบรมที.สาํคญัคือ 

 

• หลกัสูตรงานทรัพยากรมนุษยที์.จาํเป็นสาํหรับผูที้.ไม่ใช่นกัทรัพยากรมนุษย ์Essential HR Functions for 
Non HR โดยผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ธชัพงศ ์ เศรษฐบุตร  ณ  อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน์  หอ้งประชุม
ชั0น   6   วตัถุประสงคเ์พื.อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ ในบทบาทหนา้ที. หลกัการพื0นฐานในหนา้ที.งานดา้น
การบริหารองคก์รและการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร  

รุ่นที.  1  วนัที.  6   ตุลาคม 2561  บุคลากรเขา้ร่วมอบรม จาํนวน  45  คน 
 

• หลกัสูตรทกัษะการโคช้ชิ.ง Coaching Skill การบริหารจดัการงานยคุใหม่ Agile Scrum โดยอาจารย ์ สัน
ติทตั  ไพใหม่ จดัขึ0นเมื.อวนัที.  3  พฤศจิกายน  2561  ณ  อาคารประกนัภยัไทยวิวฒัน์  ห้องประชุมชั0น   6  
โดยจัดเฉพาะกลุ่มตาํแหน่งหัวหน้า  วตัถุเพื.อให้ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจหลกัการทาํงานร่วมกนั (Synergy) 
นาํไปสู่เป้าหมายของการทาํงานเป็นทีม (Teamwork) และสามารถนาํเทคนิคไปบริหารจดัการทีมงานไดมี้
บุคลากรเขา้ร่วมอบรม จาํนวน  50  คน 

 

• หลกัสูตร Microsoft Excel สาํหรับการใชง้าน โดยคุณอญัมณี  อารักษว์าณิช จดัขึ0นเมื.อวนัที. 7 ธนัวาคม  
2561  ณ  อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน์  หอ้งประชุมชั0น  6 วตัถุประสงคเ์พื.อเกิดความรู้ ความเขา้ใจในงาน
ในงาน Excel  ที.จาํเป็น เกี.ยวขอ้งและมีผลต่อผูป้ฎิบติังานในสายงาน โดยบุคลากรเขา้ร่วมอบรม จาํนวน  
40  คน 
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นอกจากการอบรมที.จดัภายในองค์กรแลว้ บริษทัฯ ยงัส่งพนักงานเขา้ร่วมอบรมทั0 งความรู้และทักษะที.เกี.ยวขอ้งกบัการ
ทาํงาน ซึ.งจดัโดยองคก์รภายนอกต่างๆ โดยจะพิจารณาส่งบุคลากรในแต่ละฝ่ายที.เกี.ยวขอ้งกบัหัวขอ้การอบรมหรือสัมมนา 
ตามวาระโอกาส บริษทัฯ ไดส่้งบุคลากรเขา้รับการอบรม-สมัมนา ตามสายงาน เฉลี.ยคนละ  8  ชั.วโมง  
 

การรับผูพิ้การเขา้ทาํงาน 
บริษทัฯ มีความยนิดีในการรับผูพิ้การในดา้นต่างๆ กนั เขา้ทาํงานในตาํแหน่งงานที.เหมาะสม ที.ศกัยภาพทางร่างกายของแต่
ละบุคคลไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคตอ่ทกัษะการทาํงานที.จาํเป็นในงานนั0นๆ ทั0งยงัมีมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทน และเปิดโอกาส
ใหเ้ติบโตในตาํแหน่งหนา้ที.อยา่งเท่าเทียมกนั 

ในปี 2561 จนถึงปัจจุบนั บริษทัฯ มีพนกังานที.เป็นผูพิ้การ จาํนวน 6 คน 
พิการทางสายตา      จาํนวน 1 คน 

 พิการทางการไดย้นิ    จาํนวน 4 คน 
 พิการทางการเคลื.อนไหว  จาํนวน 1 คน 
 
กิจกรรมแรงงานสมัพนัธ์  
บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมแรงงานสมัพนัธ์ในทุกปี โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลากรและระหวา่ง
หน่วยงานตา่งๆ ในองคก์ร ไดเ้รียนรู้การทาํงานเป็นทีม, การติดตอ่และประสานงานที.ดีผา่นกิจกรรมตา่งๆ อนัจะส่งผลที.ดีถึง
การทาํงานร่วมกนั รวมถึงเพื.อส่งเสริมการออกกาํลงักายใหพ้นกังาน และเพื.อใหบุ้คลากรเกิดความผกูพนักบัองคก์ร 

  

ความปลอดภยัในสถานที.ทาํงาน 

บริษทัฯ ห่วงใยสวสัดิภาพและความปลอดภยัของพนกังาน โดยเห็นวา่เรื.องดงักล่าวส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที.ดี และเป็น
ปัจจยัหนึ.งที.ช่วยส่งเสริมใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ มีความมั.นใจในการประกอบกิจกรรมต่างๆ บริษทัไดมี้การเตรียม
ป้องกนัภยัไวล่้วงหนา้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ที.สาํคญัคือ  

• ได้ดาํเนินงานเชิงป้องกนัและรณรงค์ให้ความรู้ในเรื. องการป้องกันอคัคีภยัและซ้อมหนีไฟเป็น
ประจาํทุกปี รวมถึงมีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดบัเพลิงและระบบการเตือนภยัอยา่ง
สมํ.าเสมอ เพื.อใหบุ้คลากรทราบถึงแนวทางปฏิบติัและรับมือกบัสถานการณ์จริง ที.อาจเกิดขึ0นได ้ใน
ปี 2561 บริษทั ไดจ้ดัให้มีการอบรมป้องกนัอคัคีภยั ในวนัที.  1 ธนัวาคม 2561 โดยไดเ้ชิญวิทยากร
จาก สถานีดบัเพลิงสุทธิสาร กองปฏิบติัการดบัเพลิง 3 สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มา
ให้ความรู้เบื0องตน้ทั0งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ส่วนการซ้อมหนีไฟประจาํปี 2561 จัดขึ0นในวนัที. 7 
ธันวาคม 2561 ณ อาคารประกนัภยัไทยวิวฒัน์ โดยมีเจ้าหน้าที.จากสถานีดับเพลิงสุทธิสารคอย
ควบคุมดูแล เช่นกนั  

• นโยบายและหลกัการปฏิบติัหนา้ที.ของพนกังานปฏิบติัการและพนกังานสาํรวจอุบติัเหตุที.เกี.ยวขอ้ง
กับความปลอดภัย ในส่วนของพนักงานที.จ ําเป็นต้องใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในการ
ปฏิบติังาน ที.สําคญัคือ พนักงานสํารวจอุบติัเหตุ (พนักงานเคลม) และพนักงานบริการลูกคา้และ
ตวัแทน (พนกังานส่งกรมธรรม ์และ เอกสาร) บริษทัฯ มีกฎและระเบียบเรื.องความปลอดภยั สาํหรับ
ตวับุคคล (การขบัรถตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด, การแตง่กายตามเครื.องแบบพนกังานอยา่งถูกตอ้ง
รัดกุม และมีแถบสะทอ้นแสงตามที.บริษทัฯ กาํหนด, สวมหมวกนิรภยั-คาดเข็มขดันิรภยั) และ



-72- 
 

ยานพาหนะที.ใช้ (เป็นรถของบริษทัฯ ผ่านการตรวจสภาพ, มีการติดตั0งกลอ้งที.รถยนต์, มี GPS 
ประจาํตวัพนกังาน) ทั0งยงัมีบทลงโทษอยา่งเคร่งครัดในเรื.องวนิยัจราจร โดยในปี 2561 มีอุบติัเหตุที.
เกิดขึ0นระหวา่งทาํงาน  4  ครั0 ง มีผูบ้าดเจ็บ  คือ พนกังานปฏิบติัการกรุงเทพ (พนักงานตรวจสอบ
อุบติัเหตุ )  รวม  4  คน  และขณะนี0ทาํการรักษาหายดีแลว้ 
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การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงการพฒันาชุมชนและสังคม ผา่นหลกัการพื0นฐานเรื.องสิทธิมนุษยชน ทั0งในกระบวนการดาํเนินธุรกิจ
และกิจกรรมร่วมพฒันาชุมชนและสังคมนอกกระบวนการดาํเนินธุรกิจ เช่น การพฒันาทรัพยากรบุคคล ที.นบัวา่เป็นหัวใจ
สาํคญัในการพฒันาธุรกิจและสร้างความยั.งยนืใหก้บัธุรกิจ บริษทัฯ มีนโยบายในการปฏิบติัต่อพนกังานและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่มีการแบ่งแยกสีผิว เชื0อชาติ เพศ ศาสนา เผา่พนัธ์ุ สัญชาติ ความยากจน ความพิการ รวมถึง
เคารพและยอมรับความแตกต่างทางความคิด สังคม สิ.งแวดลอ้มกฎหมาย และวฒันธรรม (ดูเพิ.มเติมในหัวขอ้ “การดูแล
พนกังาน”) ในปี 2561 บริษทัฯ ไดส่้งเสริมการพฒันาชุมชนและสังคมผา่นการบริจาคและการกุศลในวาระโอกาสต่างๆ กนั
ดงันี0  
  

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา 

บริษทัฯ ร่วมส่งเสริมใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัตามสิทธิมนุษยชนกบักลุ่มคนตา่งๆ ในสงัคมอยา่งสมํ.าเสมอ โดยเฉพาะสิทธิใน
การรับการศึกษาขั0นพื0นฐาน ด้วยเล็งเห็นว่าการสร้างทรัพยากรมนุษยที์.มีศักยภาพทั0 งทางความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
คุณธรรมเป็นส่วนสําคญัในการสร้างความมั.นคงและในการพฒันาประเทศในปี 2561 บริษทัฯ ได้ดาํเนินกิจกรรมเพื.อ
ช่วยเหลือดา้นการศึกษาดงันี0  

- เมื.อวนัที. 30 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ ไดร่้วมสบทบทุน สนับสนุนของขวญัและของรางวลัให้กบัมูลนิธิ 
พล.ต.อ.เภา สารสิน ณ บา้นตะวนัใหม่ ที.มีโครงการจดังานส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ ให้แก่เด็กๆอีกทั0ง
ยงัเป็นการใหค้วามสาํคญักบัเด็กๆในโอกาสต่างๆ และมูลนิธิ เพื.อให้ฟื0 นฟูและพฒันาศกัยภาพของเด็กๆ
อนาคตของชาติ ใหส้ามารถเติบโตเป็นทรัพยากรที.มีคุณคา่ใหก้บัสงัคมไทย 

 

- เมื.อวนัที. 13 มกราคม 2561 บริษทัฯ ไดร่้วมสบทบทุน มอบทุนสนบัสนุนการศึกษาบุตรขา้ราชการตาํรวจ
ในสงักดัสถานีตาํรวจนครบาลดินแดง  เนื.องในวนัเด็กแห่งชาติ  โดยจดักิจกรรม ณ สถานีตาํรวจนครบาล
ดินแดง เพื.อส่งเสริมใหเ้ด็กๆไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม เรียนรู้ในการใชชี้วติในสงัคมอยา่งมีความสุขและเติบโต
เป็นพลเมืองที.ดีแก่ประเทศชาติตอ่ไป  

 

การบริจาคสมทบทุนเพื.อการพฒันาสงัคมและชุมชนในดา้นตา่งๆ  
• ดา้นสงัคมและชุมชน 

บริษทัร่วมบริจาคสมทบทุนใหก้บัองคก์ร และหน่วยงานตา่งๆ ในปี 2561 ดงันี0  
- ตลอดระยะเวลาที.ผา่นมาในปี 2561 ท่ามกลางการแขง่ขนัอยา่งสูงของคนไทยในสงัคมปัจจุบนัทาํให้

เกิดกระแสความคิดต่าง ที. เกิดขึ0นไปทั.วทุกพื0นที.  บ่อยครั0 งที.ความคิดต่างทําให้เกิดปัญหาการ
กระทบกระทั.งความรุนแรงในสังคมจนเหมือนขาดความสามคัคี แต่ในเวลาที.เกิดวิกฤตต่างๆ ของ
ประเทศ เรามกัไดเ้ห็น ความรัก ความสามคัคี ความเกื0อกลู ของคนไทยที.สยบวกิฤตตา่งๆ ไดเ้สมอคาํ
วา่ “คนไทยรักกนั” มนัจึงเป็นสิ.งที.ถูกฝังอยูใ่นชาติพนัธ์ุ อยูใ่นสายเลือด และประกนัภยัไทยวิวฒัน์ใน
ฐานะที. เป็นบริษัทที.ส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในชาติจึงเห็นความสําคัญของการ
ช่วยเหลือสงัคมมาโดยตลอด ดงันั0น บริษทั จึงร่วม 

เป็นส่วนหนึ.งในการสนบัสนุนจดักิจกรรมเพื.อการกศุล  "คนไทยรักกนั" ร่วมกบัหนงัสือพิมพด์ารา
เดลี. โดยภายในงานจะมีกิจกรรมทาํความดี จาํหน่ายสินคา้เพื.อนํารายได้มอบให้กบัมูลนิธิต่างๆ 
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จาํนวน 14 แห่ง ทั0งนี0 เพื.อเป็นการรวมพลงัสงัคมเพื.อสร้างปรากฎการณ์ร่วมดว้ยช่วยกนั ใหค้นไทยมี
หวัใจเดียวกนั เมื.อวนัที. 29 - 30 กนัยายน 2561  

 

- เมื.อวนัที. 7 ตุลาคม 2561  บริษทัฯ ได้ร่วมสนับสนุนประกนัอุบัติเหตุสําหรับผูเ้ขา้ร่วมงาน “วิ.ง
ครอบครัว การกุศล ศลัยศาสตร์ รามาธิบดี” ทั0งนี0 เนื.องจากไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาดา้นสุขภาพ ที.เป็น
ปัญหาใหญ่และกําลงัเกิดขึ0 นกับสังคมไทย ทําให้มีผู ้ป่วยยิ.งเพิ.มมากขึ0 นในทุกๆวนั ส่งผลให้
โรงพยาบาลต่างๆ ทั.วประเทศขาดแคลนอุปกรณ์ดา้นการแพทย ์ โรงพยาบาลรามาธิบดีถือเป็นอีก
หนึ.งโรงพยาบาลที.มีผูป่้วยจาํนวนมาก และตอ้งการงบประมาณที.สนบัสนุนอุปกรณ์ดา้นการแพทย ์
โดยเฉพาะการส่งเสริมบุคคลกรที.มีประสิทธิภาพในดา้นการแพทย ์ กิจกรรม “วิ.งครอบครัว การ
กุศล ศลัยศาสตร์ รามาธิบดี” จึงเป็นอีกหนึ.งกิจกรรมที.จะช่วยเหลือสังคม และผูป่้วย ทั0งนี0 ในการ
สนบัสนุนกิจกรรม เพื.อนาํรายไดท้ั0งหมดโดยไม่หกัคา่ใชจ่้ายเขา้สมทบทุนจดัหาอุปกรณ์ และสื.อการ
เรียน-การสอนทางการแพทย ์แก่ภาควิชาศลัยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั0งเป็นการส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวโดยชวนกันมาออกกาํลังกาย เพื.อสุขภาพพลานามัยที.สมบูรณ์ 
แขง็แรง   

• ดา้นนวตักรรม 
- ตลอดระยะเวลาที.ผา่นมา บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของการอนุรักษว์ฒันธรรม และพร้อมที.

จะสนับสนุนรวมถึงส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทยมาโดยตลอด ทั0 งนี0 เพื.อรณรงค์สร้างความเขา้ใจ 
ความสํานึกรัก และหวงแหนในมรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาติ รวมถึงให้ประชาชนไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมในการพิทกัษ์รักษามรดกทางวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาติให้มากยิ.งขึ0น  ในปี 
2561  บริษทัฯ จึงไดส้นับสนุน  "ยนิูค รันนิ.ง"  กิจกรรมงานวิ.งที.ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของประเทศ  
รวมถึงวฒันธรรม ประเพณีอันดีงามจนได้รับขึ0 นเป็นมรดกโลกให้ทุกคนได้รับรู้  โดยมีการ
สนบัสนุนทั0งหมด  2  กิจกรรมดงันี0   

 

- บริษทัฯ ไดเ้ป็นส่.วนหนึ.งในการสนบัสนุนประกนัอุบติัเหตุสาํหรับนกัวิ.งที.เขา้ร่วมกิจกรรม ในงาน 
"อยธุยา มาราธอน 2018"  ที.จดัขึ0น ณ ณ อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา(ศาลากลางเก่า)   ที.
นํานักวิ.งวิ.งสู่เส้นทางสายวฒันธรรมและสถาปัตยกรรมโบราณคู่บ้านคู่เมืองอันงดงามของ จ.
พระนครศรีอยธุยา  

 
- บรัษทัฯ ไดเ้ป็นส่วนหนึ.งในการสนบัสนุนประกนัอุบติัเหตุสาํหรับนกัวิ.งที.เขา้ร่วมกิจกรรม ในงาน 

บา้นเชียงมาราธอน จดัขึ0น ณ แหล่งโบราณคดีบา้นเชียง เป็นแหล่งโบราณคดีสําคญัแห่งหนึ.ง อยูที่.
อาํเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี ที.ทาํใหรั้บรู้ถึงการดาํรงชีวิตในสมยัก่อนประวติัศาสตร์ยอ้นหลงั
ไปกวา่ 5,000 ปี 

 

• ดา้นกีฬา ศาสนาและศิลปวฒันธรรม 

บริษทัร่วมบริจาคสมทบทุนใหก้บัองคก์ร และหน่วยงานตา่งๆ เพื.อสนบัสนุนทางดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม และกีฬาในปี 
2561 ดงันี0  
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- เมื.อวนัที.  17  พฤศจิกายน 2561  บริษทัไดร่้วมเป็นส่วนหนึ. งในการจดักิจกรรมงานวิ.ง "กรุงเทพ
มาราธอน" โดยไดส้นบัสนุนประกนัอุบติัเหตุสาํหรับนกัวิ.งกวา่  27,000 คน เพื.อเป็นการสนบัสนุน
ใหป้ระชาชนหนัมาออกกาํลงักายดูแลสุขภาพของตวัเอง ทั0งกิจกรรมในครั0 งนี0 เป็นงานวิ.งมาราธอนที.
ใหญ่ที.สุดในประเทศ ที.มีทั0งนกัวิ.งไทยและต่างชาติให้ความสนใจเขา้ร่วมการแข่งขนั จึงถือวา่เป็น
การประชาสมัพนัธ์การท่องเที.ยวไทยอีกอยา่งหนึ.ง  

- เมื.อวนัที. 23 กนัยายน 2561 สนบัสนุนกิจกรรมวิ.ง  "YOLO Run Bangkok 2018” เพื.อส่งเสริมให้
ประชาชนหนัมาใส่ใจสุขภาพดว้ยการออกกาํลงักาย รวมถึงสร้างกิจกรรมกบัครอบครัว  

- เมื.อวนัที. 23 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ สนับสนุนประกนัอุบติัเหตุสําหรับนักวิ.ง ในกิจกรรมงานวิ.ง 
“Farm Chokchai Run de Farm” เพื.อส่งเสริมใหป้ระชาชนหนัมาใส่ใจสุขภาพดว้ยการออกกาํลงักาย
ใหม้ากขึ0น รวมถึงสนบัสนุนการท่องเที.ยวเชิงธรรมชาติ อนุรักษป่์าเขาและการเกษตร   

 
การจดัการสิ�งแวดล้อม 
คณะกรรมการผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ มีความมุ่งมั.นที.จะรักษาสงัคมและสิ.งแวดลอ้ม ดว้ยการดาํเนินธุรกิจภายใต้
หลกัจริยธรรมและการกาํกบัที.ดี ควบคู่ไปกบัการใส่ใจดูแลรักษาสังคมและสิ.งแวดลอ้มเพื.อนาํไปสู่การพฒันาธุรกิจอยา่ง
ย ั.งยืน แม้ว่า บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒัน์ มิได้อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที.ต้องใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติใน
สายการผลิตอยา่งกวา้งขวาง แต่ก็ปฏิเสธไม่ไดว้า่บริษทัไดใ้ชพ้ลงังานและทรัพยากรต่างๆ ในการขบัเคลื.อนธุรกิจ บริษทัจึง
ให้ความสาํคญัในการสร้างจิตสาํนึกในการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า รวมถึงสร้างความตระหนกัในหน้าที.การ
ดูแลรักษาสิ.งแวดลอ้มของพนกังานและบุคลากรของบริษทั  
 

•  เมื.อวนัที. 30 พฤษภาคม 2561 บริษทัไดม้อบกรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยั ที.ใหค้วามคุม้ครองมูลคา่
150,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิอุทยานนานาชาติสิ.งแวดลอ้มสิรินธร เพื.อเป็นการส่งเสริมให้
มูลนิธิดาํเนินงานหรือกิจกรรมเพื.อฟื0 นฟแูละอนุรักษสิ์.งแวดลอ้ม เพื.อการพฒันาตอ่ไป เนื.องจาก
อุทยานสิ.งแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร เป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื0 นฟูและ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ สิ.งแวดลอ้ม รวมทั0 งการอนุรักษ์พลงังาน ตามแนวพระราชดาํริ 
ระดบัสากล สร้างสรรค์นวตักรรมเชื.อมโยงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ.น 
ส่งเสริมการประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื.อพฒันาชุมชนอยา่งย ั.งยืน โดยมี
เครือขา่ยการศึกษาวิจยัและพฒันาองคค์วามรู้ทั0งในและต่างประเทศ ทั0งนี0 เพื.อให้ประชาชนทุก
กลุ่ม ทั0งเด็ก เยาวชน นกัวชิาการชุมชนทอ้งถิ.น และประชาชนทั.วไป มีความรู้ ความเขา้ใจ และ
เห็นความสาํคญัของการฟื0 นฟแูละอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ สิ.งแวดลอ้ม รวมทั0งการอนุรักษ์
พลงังาน ตามแนวพระราชดาํริ 

 

• หนึ. งในปัญหาที.เกิดขึ0นมาเนิ.นนาน  นั.นคือปัญหาทรัพยากรป่าไม ้สัตวป่์า ที.นับวนัจะยิ.งทวี
ความรุนแรงและทรัพยกรที.มีอยูก็่ลดนอ้ยลง  ซึ. งทั0งหมดเกิดจากมนุษยเ์ราไม่มีความตระหนัก
และเห็นคุณคา่ของทรัพยากรเหล่านี0  บริษทัฯ ในฐานะองคก์รที.เห็นความสาํคญัของทรัพยากร
ดา้นสิ.งแวดลอ้ม และร่วมรณรงคใ์หรั้กษาทรัพยก์รป่าไม ้สัตวป่์า และสิ.งแวดลอ้มมาโดยตลอด   
บริษทัฯ จึงร่วมกบัเนชั.นจัดกิจกรรมงานวิ.ง Run for the Animals 2018 เพื.อส่งเสริมให้
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ประชาชนหันมาสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม ้และสตัวป่์าโดยนาํรายไดส่้วนหนึ.งมอบให ้“มูลนิธิสืบนาคะเสถียร” 
มูลนิธิที.ให้ความสาํคญัในการปกป้องผืนป่าและแหล่งธรรมชาติซึ. งเป็นถิ.นที.อยูอ่าศยัของสัตว์
ป่า รวมถึงเป็นองค์กรที.ทาํหนา้ที.เป็นเป็นเครือข่ายในการอนุรักษส์ร้างความรู้ความเขา้ใจและ
ความสาํคญัของทรัพยากรณ์ธรรมชาติ และผลกัดนัใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษผ์ืนป่าว 
สัตวป่์า และแหล่งธรรมชาติของประเทศไม่ให้ถูกทาํลาย นอกจากนี0  กิจกรรมที.จดัขึ0น ยงัเป็น
อีกกิจกรรมหนึ.งที.ร่วมรณรงค ์ลดการทิ0งขยะ ที.เป็นปัญหาของสงัคม รวมถึงเป็นการสนบัสนุน 
“ปีท่องเที.ยววิถีไทย เก๋ไก๋อยา่งย ั.งยืน” (Amazing Thailand Tourism Year 2018) ตามนโยบาย
ของรัฐบาล โดยใชกี้ฬาเป็นสื.อ เมื.อวนัที. 23 กนัยายน 2561  

 
พฒันาผลติภัณฑ์ด้านอเิลก็โทรนคิส์เพื�อสิ�งแวดล้อม (ลดการใช้กระดาษ) 

• ปี 2561 บริษทัฯ ไดมี้การปรับปรุงและพฒันาธุรกิจให้เป็นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ.งขึ0น 
เพื.อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ.งแวดลอ้ม โดยเป็นการลดปริมาณการใชก้ระดาษ ที.มีบทบาทและ
ความจาํเป็นอยา่งมากในหน่วยงาน ซึ. งในประเทศไทยนั0นพบวา่ มีการใชก้ระดาษประมาณ 34 
กิโลกรัม ตอ่คนตอ่ปี หรือ 2 ลา้นตนัตอ่ปี และมีอตัราการใชเ้พิ.มขึ0นปีละ 15% (ขอ้มูลอา้งอิงจาก
สาํนกัจดัการกากของเสียและสารอนัตราย) บริษทัฯ จึงเห็นถึงความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิ.งใน
การใชก้ระดาษใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพื.อลดปริมาณขยะกระดาษที.จะเกิดขึ0น พร้อมทั0งลดการ
ใชว้สัดุธรรมชาติและพลงังานในการผลิตกระดาษ  ดงันี0   

1. ประชาสมัพนัธ์ / รณรงคก์ารปฏิบติัตามแนวทางการลดการใชก้ระดาษผา่นกิจกรรมตา่งๆ  
- การนาํกระดาษที.ใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ (ใชก้ระดาษทั0ง 2 ดา้น)  
- การคดัแยกกระดาษ (กระดาษที.มีหนา้วา่ง, กระดาษสีใชแ้ลว้ กระดาษขาวใชแ้ลว้) 

เพื.อประโยชนใ์นการ recycle 
2. พฒันาระบบการซื0อขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ โดยการที. ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการซื0อผ่าน

ออนไลน์ โดยผลิตภณัฑ์ที.ได้รับการพฒันา เช่น ผลิตภณัฑ์ประกนัรถยนต์ และประกนัเดินทาง
ต่างประเทศ ที.สามารถซื0อบริการผา่นช่องทางออนไลน์ไดโ้ดยไม่ตอ้งใชก้ระดาษ  นอกจากนี0ผูเ้อา
ประกนัยงัสามารถเลือกรับกรมธรรม์ผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาทิ อีเมลล์ แอปพลิเคชั.น 
มากกวา่การเลือกใชก้รมธรรมที์.เป็นกระดาษ เพื.อลดการใชก้ระดาษและส่งเสริมการอนุรักษ์ดา้น
พลงังานและสิ.งแวดลอ้ม  

 

8. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง 
บริษทัฯ จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและบริหารจดัการความเสี.ยงที.มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัและ

ผูบ้ริหารมีหน้าที.และรับผิดชอบในการจดัให้มีและรักษาไวซึ้. งระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจดัการความเสี.ยง 
โดยกรรมการฝ่ายบริหารไดด้าํเนินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และมอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทาํหน้าที.และรับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึ. งครอบคลุมใน
ดา้นตา่งๆ ดงันี0  
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การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
1.   องคก์รแสดงถึงความยดึมั.นในคุณคา่ของความซื.อตรง (Integrity) และจริยธรรม 
2.   คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทาํหนา้ที.ในการกาํกบัดูแล (Oversight) และพฒันาการ 
      ดาํเนินการดา้นการควบคุมภายใน 
3.   ฝ่ายบริหารไดจ้ดัใหมี้โครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการสั.งการ และความรับผดิชอบที.เหมาะสม  
      เพื.อใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคภ์ายใตก้ารกาํกบัดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ 
4.   องคก์รแสดงถึงความมุ่งมั.นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรที.มีความรู้ความสามารถ 
5.   องคก์รกาํหนดใหบุ้คลากรมีหนา้ที.และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื.อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

การประเมินความเสี.ยง (Risk Assessment) 
  6.   องคก์รกาํหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจนเพียงพอเพื.อใหส้ามารถระบุและประเมินความเสี.ยงตา่งๆ ที.เกี.ยวขอ้งกบัการ 
        บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
  7.   องคก์รระบุและวเิคราะห์ความเสี.ยงทุกประเภทที.อาจจะกระทบตอ่การบรรลุวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งครอบคลุมทั.วทั0ง 
        องคก์ร 
  8.   องคก์รไดพิ้จารณาถึงโอกาสที.จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี.ยงที.จะบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
  9.   องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปลี.ยนแปลงที.อาจกระทบตอ่ระบบการควบคุมภายใน 
การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities) 
   10. องคก์รมีมาตรการควบคุมที.ช่วยลดความเสี.ยงที.จะไม่บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รใหอ้ยูใ่นระดบัที.ยอมรับได ้
   11. องคก์รเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคุมทั.วไปดว้ยระบบเทคโนโลยเีพื.อช่วยสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงค ์
   12. องคก์รจดัใหมี้กิจกรรมการควบคุมผา่นทางนโยบาย ซึ.งไดก้าํหนดสิ.งที.คาดหวงัและขั0นตอนการปฏิบติัเพื.อใหน้โยบาย 
         ที.กาํหนดไวน้ั0นนาํไปสู่การปฏิบติัได ้
ระบบสารสนเทศและสื.อสารขอ้มูล (Information & Communication) 
   13. องคก์รมีขอ้มูลที.เกี.ยวขอ้งและมีคุณภาพ เพื.อสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปไดต้ามที.กาํหนดไว ้
   14. องคก์รสื.อสารขอ้มูลภายในองคก์ร ซึ.งรวมถึงวตัถุประสงคแ์ละความรับผิดชอบตอ่การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไป 
         ไดต้ามที.วางไว ้
   15. องคก์รไดสื้.อสารกบัหน่วยงานภายนอกเกี.ยวกบัประเดน็ที.อาจมีผลกระทบตอ่การควบคุมภายใน 
 
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
   16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื.อใหม้ั.นใจไดว้า่การควบคุมภายในยงัดาํเนินไปอยา่งครบถว้น 
        เหมาะสม 
   17. องคก์รประเมินและสื.อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอยา่งทนัเวลาตอ่บุคคลที.รับผดิชอบ ซึ.งรวมถึงผูบ้ริหาร 
        ระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
 

คณะกรรมการบริหาร ไดป้ระเมินการควบคุมภายในของบริษทัฯ แลว้ มีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารจดัการความเสี.ยงที.เหมาะสมและเพียงพอที.จะดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ตามแบบประเมินฯ 

ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์แลว้มีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี.ยงที.เหมาะสมและเพียงพอที.จะดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ที.ตามที.ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบติังานตามขอบเขต หนา้ที. และความรับผิดชอบตามที.กาํหนดไวใ้นคูมื่อการปฏิบติังาน
ตรวจสอบภายในของบริษทัฯ  
 

 

    9.    รายการระหว่างกนั 
                    ไม่มี 
 


