รายงาน

ความรับผิดชอบ
ตอสังคมของกิจการ

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)

2563

สารบัญ
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

Trust
การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การตานการทุจริตคอรรัปชัน
การเปดเผยขอมูลและรายงาน

Progressive and Innovative
ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

Togetherness
การดูแลพนักงาน
การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
การจัดการสิ่งแวดลอม
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ไดจัดทำรายงานความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ (Corporate Social Responsibility Report) ประจำป 2563
เพือ่ แสดงถึงนโยบาย กลยุทธ กระบวนการคิด และการดำเนินงานในฐานะสถาบันการเงินหนึง่ ทีม่ สี ว นในการพัฒนาสังคมไทยในดานความมัน่ คงทางการเงินสำหรับ
ประชาชนคนไทยและธุรกิจไทย ผานการดำเนินงานทางธุรกรรมทางการประกันภัยของบริษทั รวมถึงเปดเผยผลจากการดำเนินงานทีม่ ตี อ ผูม สี ว นไดสว นเสีย ไมเพียง
ดานการเงิน แตในประเด็นดานสังคมและสิ่งแวดลอมดวย โดยบริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยคำนึงถึงความรับผิด
ชอบตอสังคมและสิ่งเเวดลอม จึงไดดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมทั้งในกระบวนการทำงาน (CSR-in-process) และนอกกระบวนการทำงาน (CSRafter-process) อยางตอเนื่อง
แนวทางการจัดทำรายงาน
เนือ้ หาของรายงานฉบับนีค้ รอบคลุมการดำเนินงานในป 2563 โดยมีขอบเขตครอบคลุมเฉพาะการปฏิบตั งิ านในสำนักงานใหญอนั เปนสถานทีห่ ลักในการวางนโยบาย
กลยุทธ และดำเนินงานโดยรวมของบริษทั ในประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดลอม ตลอดจนแสดงขอมูลการดำเนินงานภายในตามแนวทาง CSR ทีเ่ กีย่ วของ
บริษัทฯ ตระหนักถึงขอจำกัดและความพรอมของการแสดงขอมูล อยางไรก็ตามรายงานฉบับนี้ไดนำแนวทางการจัดทำรายงานความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มาใชเพือ่ อางอิงเปนกรอบการจัดทำรายงานฉบับนี้ เพือ่ ใหตรงตามมาตรฐานของบริษทั มหาชนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ซึ่งบริษัทไดเขารวมจดทะเบียนมาตั้งแตป พ.ศ. 2536
การคัดเลือกเนื้อหาเพื่อการรายงาน
บริษทั ฯ ไดมกี ารพิจารณาประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม ผานลักษณะการประกอบธุรกิจคือ การประกันวินาศภัยทีป่ ระชาชนใหความไววางใจเลือกใชบริการมาก
ที่สุด โดยกำหนดวิสัยทัศน ที่จะเปนหลักประกันที่มั่นคงสำหรับคนไทย ซึ่งมีพันธกิจในการดำเนินธุรกิจดังนี้
1. พัฒนาองคกรใหมีฐานะการเงินที่แข็งแกรงและบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาล
2. พัฒนาผลิตภัณฑใหมีความคุมคา สามารถชวยลดภาระความเสี่ยงภัย และบรรเทาความเสียหายของประชาชนไดอยางเหมาะสม
3. พัฒนาการบริการใหไดมาตรฐานที่ดี ชวยเสริมสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และคูคาอยางเปนธรรม
เพื่อเปนสวนสำคัญในการกำหนดผลการดำเนินธุรกิจในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ตอผูมีสวนไดสวนเสียในระดับตางๆ
นอกจากนี้ ตัง้ แตป 2558 บริษทั ฯ ไดสรางคุณคารวมของบริษทั ฯ เพิม่ เติมจากวิสยั ทัศนและพันธกิจเพือ่ เปนแนวทางในการดำเนินงานตัง้ แตระดับนโยบายถึงปฏิบตั กิ าร
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ชวยใหวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกรไดเกิดผลปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ทั้งยังสรางสำนึกรวมใหแกบุคลากรในองคกรใหเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันคือ

Trusted

ความเปนมืออาชีพ ที่สรางความไววางใจใหกับลูกคา

Progressive
Innovative

ไมหยุดพัฒนาสินคาและบริการ ที่เขาถึงทุกความตองการ

1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
2. การตอตานทุจริตคอรรัปชัน
3. การเปดเผยขอมูลและรายงาน

4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
5. การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

นวัตกรรมสมัยใหมที่สรางความเปนเลิศในการใหบริการ
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Togetherness

ความเห็นอกเห็นใจในการดูแลกันและกันดุจดังครอบครัว

6. การดูแลพนักงาน
7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การจัดการสิ่งแวดลอม

เพื่อจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ บริษัทฯไดนำความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียเขามารวมพิจารณา
สำคัญตอ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)

สำคัญมาก
สำคัญตอผูมีสวนไดสวนเสีย
สำคัญ

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ
การประกอบกิจการดวยความเปนธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การตอตานทุจริต
การเปดเผยขอมูลและรายงาน
การดูแลพนักงาน (การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม)
การใชทรัพยากร (การจัดการสิ่งแวดลอม)
การพัฒนาสังคมและชุมชน

การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูมีสวนได
สวนเสีย

ความคาดหวัง

แนวปฏิบัติ

ลูกคา

- ผลิตภัณฑที่ชัดเจน คุมครองตรงตาม
ความตองการ เปนที่เขาใจได
- บริการกอนและหลังการขายที่ดี
- บริการสินไหมที่เปนธรรม
- บริ ษ ั ท ประกั น ที ่ ม ั ่ น คง สามารถจ า ย
คาสินไหมทดแทนไดเมื่อเกิดเหตุ

- ใหบริการทีด่ เี พือ่ ใหลกู คามีความพึงพอใจและเชือ่ มัน่ ในการ
ใหบริการของบริษัทฯ
- พัฒนาการบริการใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดอยางรวดเร็ว ทันตอเวลา ควบคูไปกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตรงกับความตองการของลูกคา เพื่อ
ใหลูกคามีความพึงพอใจสูงสุด และอำนวยความสะดวก
ดานชองทางตางๆ
- ลูกคาสามารถเขาถึงผลิตภัณฑไดงาย ตลอดจนใหขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑและบริการอยางถูกตอง
- จัดใหมีหนวยงานลูกคาสัมพันธ เพื่อทำหนาที่ใหบริการ
ตอบขอซักถามตางๆ ของลูกคาทั้งดานผลิตภัณฑและ
บริการในเบื้องตน ตลอดจนหนวยงานรับเรื่องรองเรียน
เพือ่ ดำเนินการประสานงานไปยังหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเพือ่
แกไขปญหาใหกับลูกคา
- จัดชองทางรับเรื่องรองเรียนสำหรับลูกคาผานเว็บไซตของ
บริษัทฯ

- การปฏิบัติตามขอตกลงทางการคา
- การเพิ่มปริมาณ/มูลคาของผลิตภัณฑ
และบริการ

- ดำเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม
- ปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคา และสัญญาระหวางกันอยาง
เครงครัด
- คัดเลือกคูคาที่เหมาะสมมีจริยธรรม ความเปนมืออาชีพ
ชื่อเสียงที่ดี
- มีกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่ชัดเจน

คูคา

4

ชองทางการติดตอ
- การสำรวจความพึงพอใจ
- มีชองทางรับความคิดเห็น
- สำนักงานใหญ และสาขา
- ฝายลูกคาสัมพันธ โทร.1231
- ฝายรับแจงอุบัติเหตุ โทร.1231 กด 2
- Website: thaivivat.co.th

- Facebook: www.facebook.com/thaivivat

- นโยบาย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- การเยี่ยมชมและตรวจประเมิน
- Website: thaivivat.co.th

ผูมีสวนได
สวนเสีย

ความคาดหวัง

แนวปฏิบัติ

ชองทางการติดตอ

พนักงาน

- คาตอบแทนที่เปนธรรม
- การปฏิบัติตามจริยธรรมดานแรงงาน
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- โอกาสในการพัฒนาความรูและกาวหนา
ตามสาขาวิชาชีพ
- สมดุลระหวางชีวิตและการทำงาน

- ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเสมอภาค และจัดใหมีการให
รางวัล หรือแตงตั้งโยกยายอยางเหมาะสมโดยตั้งอยูบน
พื้นฐานตามความรู ความสามารถ ของพนักงาน
- จัดฝกอบรมใหพนักงานไดรับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ประกันภัย
- สงเสริมใหพนักงานทุกคนแสดงความสามารถอยางเต็มที่
- รับฟงขอเสนอแนะของพนักงานทุกระดับชั้นโดยไมเลือก
ปฏิบัติ
- การพิจารณาผลงาน บริษัทฯ ไดกำหนดหลักเกณฑในการ
ประเมินอยางเปนรูปธรรมใหกับพนักงาน
- กำหนดเรื่องคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานไว
อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยมีนโยบายกำหนดอัตรา
คาตอบแทนและสวัสดิการพนักงานในระดับที่เทียบเคียง
ไดกับบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำแหงอื่นๆ
- กำหนดคาตอบแทนในระยะสัน้ พิจารณาจากความสามารถ
ในการทำกำไรในแตละป และระยะยาว พิจารณาจากการ
วัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard
- ดูแลใหมีการปรับปรุงสวัสดิการพนักงานใหสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจในปจจุบนั เพือ่ ใหพนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
- สนับสนุนใหพนักงานมีความรู ความเขาใจ ในการบริหาร
จัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนทีส่ อดคลองกับชวง
อายุ ระดับความเสี่ยง
- จัดใหมีสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นๆ สำหรับพนักงาน
อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการเงินกูพนักงาน และ
การตรวจสุขภาพประจำป

- การใหขอมูลดานสวัสดิการแกพนักงาน
- แบบสำรวจความพึงพอใจ
- การประชุมตามสายงาน
- หนวยงานรับเรื่องรองเรียน ฝายทรัพยากร
บุคคล
- รองเรียนโดยตรงตอผูบริหาร
- E-mail: hrdept@thaivivat.co.th

- ผลการดำเนินงานทางธุรกิจเติบโต
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิและความเทาเทียมของผูถือหุน
- การปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
- การเขาถึงขอมูลที่ถูกตอง

- ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและจัดใหมี
ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสีย่ งทีเ่ พียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
- เสริมสรางธุรกิจใหแข็งแกรง เพือ่ สรางผลประโยชนในระยะ
ยาวใหแกผูถือหุน
- ดำเนินงานใหมผี ลประกอบการทีด่ ี อันจะนำไปสูผ ลตอบแทน
ตอผูถือหุน
- สนับสนุนใหผถู อื หุน ใชสทิ ธิขน้ั พืน้ ฐานทีพ่ งึ ไดรบั ตามกฎหมาย
และตามขอบังคับของบริษทั ฯ และการไดรบั ขอมูลขาวสาร
การดำเนินธุรกิจทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ อยางถูกตอง ครบถวน
และทันตอเหตุการณ โดยผานชองทางตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัทฯ

- รายงานประจำป
- การประชุมผูถือหุน
- ติดตอฝายนักลงทุนสัมพันธโทร. 1231
ตอ 5938

ผูถือหุน
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- E-mail: nantawan_aru@thaivivat.co.th
- Website: thaivivat.co.th/th
/investor_contact.php

ผูมีสวนได
สวนเสีย
คูแขง

ความคาดหวัง

แนวปฏิบัติ

- การแขงขันทางธุรกิจอยางมีจริยธรรม

- แขงขันทางธุรกิจดวยจริยธรรม
- ไมแสวงหาความลับทางการคาของคูแ ขงดวยวิธที ไ่ี มเหมาะสม
- ไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงดวยการกลาวหาในทางราย

- Website: thaivivat.co.th

- การชำระหนี้ตรงตามเวลา
- การปฏิบัติตามขอกำหนดเงื่อนไข

- ชำระหนีต้ ามกำหนดเวลาและสัญญาระหวางกันโดยเครงครัด
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้ำประกัน และการบริหารเงินทุน
- กรณีทไ่ี มสามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีต่ กลงกันไวได จนเปน
เหตุทำใหผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะรีบแจงใหเจาหนี้ทราบ
ลวงหนาโดยไมปกปดขอเท็จจริงเพื่อรวมกันแกไขปญหา
- บริหารจัดการเงินทุนใหมีโครงสรางที่เหมาะสม เพื่อรักษา
ความเชื่อมั่นตอเจาหนี้

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

- การปฏิบัติตามขอกำหนดเงื่อนไข
- ดอกเบี้ยเปนไปตามกฎหมายกำหนด

- ปฎิบัติตามสัญญาระหวางกันอยางเครงครัด
- กรณีที่ลูกหนี้มีเหตุที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลง
กันไวได จนเปนเหตุใหตองผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะเขา
เจรจาเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาอยางเปนธรรมและ
สมเหตุสมผล

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

- ดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ
- การพัฒนาชุมชน
- การปฏิบัติตามกฏหมาย
- การใหความรวมมือในโครงการตางๆ
ของรัฐ

- มุงมั่นใหการสนับสนุนชวยเหลือและเขารวมกิจกรรมตางๆ
ที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชนอยางสม่ำเสมอ
- ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน ใหพนักงานทุกคน มีสิทธิ
เสรีภาพและความเสมอภาคเทาเทียมกันในการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา และมี
นโยบายไมสนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเปนการ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญาทุกประเภท
- ตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน โดยจัดใหมชี อ งทางการรายงาน
และแจงเบาะแสการทุจริต เมื่อพบเห็นการกระทำที่เปน
การทุจริตคอรรปั ชัน และมีมาตรการคุม ครองผูแ จงเบาะแส
ใหมีความปลอดภัย

- ติดตอบริษัทฯ โทร 1231
- Website: thaivivat.co.th
- ติดตอสำนักเลขานุการบริษัท

เจาหนี้

ลูกหนี้

สังคมและ
สิ่งแวดลอม
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ชองทางการติดตอ

Trus ted
ความเปนมืออาชีพ
ที่สรางความไววางใจใหกับลูกคา
• การประกอบกิจการดวยความเปนธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
• การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
• การเปดเผยขอมูลและรายงาน

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบาย แนวปฏิบัติ และการดำเนินงาน
ดานการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาล เพื่อการดำเนินธุรกิจอยางถูกตองโปรงใส สามารถตรวจสอบได บริษัทไดปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได
จัดตัง้ หนวยงานในการกำกับดูแล เพือ่ ใหการดำเนินการตางๆ ภายในบริษทั เปนไปอยางถูกตองตามกฎระเบียบตางๆ และขอบังคับตามกฎหมายของสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสวนงานกำกับดูแลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น คำนึงถึงความเสมอภาค เปนธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบและมีความซือ่ สัตยในการดำเนินธุรกิจประกัน ดวยการรักษาผลประโยชนรว มกับ
ผูท เ่ี กีย่ วของ ซึง่ ไดรบั การปฏิบตั อิ ยางเปนธรรมขณะประกอบธุรกิจ โดยการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกติกาทีก่ ำหนดรวมกันอยางเครงครัด มีจรรยาบรรณในการดำเนิน
ธุรกิจ ไมเรียก ไมรับและจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคา ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ไดรับรางวัลธุรกิจมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล จากหอการคาไทยในงานประกาศ
เกียรติคุณจรรยาบรรณดีเดน หอการคาไทย ประจำป 2560 (ไทยเททำดี วิถียั่งยืน) ที่ไดรับการยกยองและเชิดชูเกียรติ ใหเปนภาคธุรกิจเอกชนที่ประกอบการคา
ดวยหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะเรื่องความโปรงใส และความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสังคม
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ มีหนวยงาน Compliance ที่ขึ้นตรงกับฝายผลประโยชน เพื่อเปนศูนยกลางในการรวบรวม ติดตามขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบภายนอกที่เกี่ยวของ และ
สื่อสารใหความรู คำปรึกษาเรื่องกฎระเบียบภายนอก ดานการเปนบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทจดทะเบียน โดยแปลความและ/หรือสรุปเรียบเรียง เพื่อให
บุคคลและหนวยงานตางๆ ในบริษัท ดำเนินการไดอยางถูกตองตามกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ จากหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของขางตน
ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ยังมีหนวยงานตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานอิสระ ซึง่ ขึน้ ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษทั เพือ่ ทำหนาทีใ่ นการตรวจสอบ
สอบทานกิจกรรมการดำเนินงานตางๆ ภายในบริษทั ใหคำปรึกษา เสนอขอคิดเห็นและคำแนะนำในการแกไขปรับปรุงการดำเนินงานใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในสวนของรายงานการกำกับดูแลกิจการทีด่ นี น้ั ไดรายงานเอาไวแลวในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป 2563 (แบบ 56-1) หัวขอ“การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ”
และ เว็บไซตของบริษัทฯ www.thaivivat.co.th
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การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรปั ชัน ทีส่ ง ผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยัง่ ยืนของ
ประเทศ ทำใหตน ทุนคาใชจา ยในการดำเนินธุรกิจเพิม่ สูงขึน้ ประสิทธิภาพการดำเนินงานทีต่ ำ่ ลง ไมสามารถสรางประโยชนสงู สุดแกผบู ริโภค บริษทั จึงใหความสำคัญ
กับการตอตานการทุจริตคอรรปั ชันทุกรูปแบบ โดยมองวาการทุจริตคอรรปั ชันไมเพียงเปนการกระทำทีผ่ ดิ กฎหมายเทานัน้ แตยงั ขัดตอคุณธรรมและจริยธรรมทีด่ งี าม
เปนพฤติกรรมที่ไมสามารถยอมรับได ดวยเห็นถึงความสำคัญของการตอตานการทุจริตและรวมมือกันเพื่อใหเกิดการตอตานการทุจริตในวงกวาง บริษัทมีนโยบาย
และแนวปฏิบัติเพื่อตอตานการทุจริตคอรรัปชัน (Code of Conduct for Anti-Corruption) รวมถึงจะจัดใหมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงดานการตอตานการ
ทุจริตคอรรปั ชัน มีการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพือ่ ปองกันและติดตามความเสีย่ ง ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย และจัดใหมกี ารฝกอบรมแกพนักงาน
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน รวมถึงมีการทบทวนและสอบทานความโปรงใสและประสิทธิภาพของการทำงาน
เปนระยะตอเนื่องทุกป สรางความเชื่อมั่นวาการดำเนินงานเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่วางไว สวนนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน จะมีการทบทวน
นโยบายตามความจำเปนและเหมาะสมทุก 2 ป หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ
บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น จำกัด (มหาชน) ไดผา นกระบวนการประเมินวามีนโยบายและมีแนวปฏิบตั ปิ อ งกันการทุจริตภายในองคกรครบถวนตามเกณฑทค่ี ณะกรรมการ
แนวรวมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (Collective Action against Corruption) กำหนด และไดการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมฯ วันที่ 14 ตุลาคม
2559 และไดรบั การรับรองการตออายุเปนสมาชิกของโครงการฯ เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ทัง้ นีโ้ ครงการแนวรวมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
ถือเปนโครงการระดับชาติทไ่ี ดรบั การสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ในการนี้ บริษทั ไดใหความ
รวมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคมและสือ่ มวลชน ในการสรางมาตรฐานการประกอบธุรกิจทีโ่ ปรงใส ปราศจากการทุจริต และรวมเปนสวนหนึง่ ในการยกระดับประเทศ
และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ไดรับประกาศนียบัตรจากคณะกรรมการโครงการการสรางแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) ภายในงาน CAC National Conference Day 2019 ซึง่ โครงการดังกลาว
มีวัตถุประสงคหลัก คือการสนับสนุนใหองคกรธุรกิจในภาคเอกชนกำหนดนโยบายตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม และนำกลไกปองกันการจายหรือรับสินบน
มาใชงาน เพื่อสรางและขยายเครือขายของธุรกิจสะอาดใหกวางขวางและแข็งแกรง
นอกจากนีย้ งั มีการสือ่ สารนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการตานทุจริตคอรรปั ชันไปยังบุคลากรในองคกรอยางตอเนือ่ งผานสือ่ ตางๆ และกิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลากร
ภายในองคกร รวมถึงสือ่ สารใหกบั คูค า และหนวยงานภายนอก ผานการออกหนังสือขอความรวมมืองดรับของขวัญทุกประเภท พรอมกำหนดนโยบายการรับเรือ่ งรองเรียน
(Whistle Blowing Policy) และการตรวจสอบ โดยมีชองทางแจงเบาะแสหรือรองเรียน ดังนี้
จดหมายอิเล็กทรอนิกส
โทรศัพท
จดหมายอิเล็กทรอนิกส
โทรศัพท
จดหมาย

นางสุณีย ธีราวิทยางกูร (เลขานุการบริษัท)
sunee_non@thaivivat.co.th
1231
นางสาวนันทวัน อรุณพิริยะกุล แผนก Compliance
Nantawan_aru@thaivivat.co.th
1231 ตอ 5938
นางสาวนันทวัน อรุณพิริยะกุล แผนก Compliance
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ในสวนของกลไกการคุมครองผูแจงเบาะแส รายละเอียดปรากฏตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
ซึ่งไดเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัทฯ
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การเปดเผยขอมูลและรายงาน
ดวยตระหนักดีวาขอมูลของบริษัทมีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสีย จึงไดเนนใหมีการเปดเผยขอมูลสำคัญเกี่ยวของกับบริษัท รวมถึงนโยบาย
และแนวทางปฏิบตั ิ ทีค่ รบถวนและเชือ่ ถือไดตอ สาธารณชน ทัง้ ทีเ่ ปนขอมูลทางการเงินและขอมูลทีไ่ มใชขอ มูลทางการเงินตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรือ่ งหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับฐานะการ
เงินและผลการดำเนินงานของบริษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 อยางถูกตอง ครบถวน ตามเวลา เพือ่ ผูม สี ว นไดสว นเสียสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ อยางเทาเทียม
นอกจากจะเปดเผยขอมูลสูองคกรและหนวยงานกำกับดูแลตางๆ แลว ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียยังสามารถเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ ที่มีการเผยแพรแลว
ผานเว็บไซตของบริษัทฯ
ขอมูลที่บริษัทมีการเผยแพรผานเว็บไซต www.thaivivat.co.th
• ขอบังคับบริษัท
• คูมือการปฏิบัติและหลักการกำกับกิจการที่ดี
• จริยธรรมทางธุรกิจ
• ขอมูลสำคัญทางการเงิน รวมถึงงบการเงินรายป และ รายไตรมาส
• แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1)
• รายงานประจำป
• รายงานความรับผิดชอบตอสังคม
• หนังสือและรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
• นโยบายวาดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
• แนวปฏิบัติเพื่อตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
• หนังสืองดรับของขวัญของกำนัล
• นโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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Progressive
and
Innovative
ไมหยุดพัฒนาสินคาและบริการที่เขาถึง
ทุกความตองการ

นวัตกรรมสมัยใหมที่สรางความเปนเลิศในการใหบริการ
• ความรับผิดชอบตอผูบริโภค

• การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษทั ฯ มีความมุง มัน่ ทีจ่ ะสรางความพึงพอใจในผลิตภัณฑและความมัน่ ใจในบริการใหกบั ผูเ อาประกัน ดวยความรับผิดชอบตอผูเ อาประกัน ใหไดรบั บริการทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพ
ในระดับราคาที่เหมาะสมตามกฎเกณฑกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กลาวคือ แบบและขอความ
ในกรมธรรมประกันภัยจะตองสอดคลองกับการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย และมีความหมายชัดเจน รวมทั้งการกำหนดนิยามที่ใชใหถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อ
ไมใหเกิดปญหาการตีความดานกฎหมายเมือ่ เกิดการเรียกรองคาสินไหมทดแทน นอกจากนัน้ ยังใชอตั ราเบีย้ ประกันภัยในอัตราทีเ่ หมาะสมและอยูใ นอัตราทีน่ ายทะเบียน
ใหความเห็นชอบ
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาปรับปรุงแบบประกันอยางหลากหลายเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการที่เปลี่ยนไปของสังคมไทย รวมถึงพัฒนาปรับปรุงการบริการอยาง
ตอเนือ่ งตามเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นไป เพือ่ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการแกผเู อาประกันภัย รวมถึงรักษาสัมพันธภาพและความยัง่ ยืนกับลูกคาอยางจริงจัง
สม่ำเสมอ
ความสามารถในการชดใชสินไหมทดแทนเมื่อเกิดเหตุ
ความมั่นคงของบริษัทประกันภัยมีความสำคัญอยางยิ่งตอความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑประกันภัย และมีผลกระทบโดยตรงกับผูเอาประกันภัยและระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศในฐานะที่เปนสถาบันทางการเงิน โดยเฉพาะในดานความสามารถในการชดใชคาสินไหม บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)
จึงตระหนักถึงการดำรงสถานะทางการเงินตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และตามขอกำหนดของหนวยงานกำกับดูแล เชน คปภ. ในป 2563 ที่ผานมา บริษัทฯ
มีสดั สวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนทีต่ อ งดำรงตามกฎหมาย ณ ไตรมาส 3 ถึง 245.43% ถือเปนรับประกันถึงความสามารถในการรับประกันภัยและชดใชคา สินไหม
แกประชาชนไดอยางดี
บริการดานสินไหมทดแทน
บริษทั ไดกำหนดนโยบายเกีย่ วกับการจายคาสินไหมทดแทน เพือ่ ใหการบริการสินไหมเปนไปโดยรวดเร็ว ทันการ และสามารถชวยเหลือประชาชนไดอยางเปนรูปธรรม
โดยพิจารณาจายคาสินไหมไมเกิน 14 วันนับจากวันทีต่ กลงคาสินไหม เพือ่ ความรวดเร็ว สามารถตอบสนองผูเ อาประกันภัยไดทนั กับความตองการ โดยบริษทั ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขและขอตกลงที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด เพื่อไมใหเกิดการฟองรองอันจะกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท
บริษัทไดนำเอานวัตกรรมและระบบสารสนเทศใหมๆ เขามาปรับใชกับงานบริการดานการประกันภัย โดยไดใชระบบ E-Claim มาพัฒนาการใหบริการดานจัดการ
สินไหมเต็มรูปแบบ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกรวดเร็วใหกบั ลูกคาทีป่ ระสบเหตุ เพิม่ ศักยภาพการใหบริการของพนักงานสำรวจอุบตั เิ หตุ สามารถพิมพ
ใบสัง่ ซอมไดทนั ที ณ จุดเกิดเหตุตลอด 24 ชัว่ โมงทัว่ ประเทศ นอกจากนีบ้ ริษทั ไดเปดสาขาเพือ่ ใหบริการสินไหมทัว่ ประเทศ 29 สาขา รวมถึงมีบริการแจงซอมสำหรับ
ผูเ อาประกันภัยรถยนต ในศูนยบริการรถยนตทร่ี ว มโครงการ เพือ่ ความสะดวกแกผเู อาประกันภัยในการเรียกรองคาสินไหมและใหคำปรึกษาชวยเหลือแกผเู อาประกันภัย
การพัฒนาผลิตภัณฑและนวัตกรรมดานประกันภัย
บริษัทฯ มุงมั่นและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบโจทยผูบริโภคตลอดระยะเวลาที่ผานมาโดยในป 2563 เพื่อสงเสริมบทบาทของอุตสาหกรรมประกันภัยใหเปนที่เชื่อถือ
ศรัทธาและเปนที่ยอมรับของประชาชน และสะทอนใหเห็นถึง ความมุงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ ดานนวัตกรรมประกันภัยอยางตอเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีมา
ปรับใชกับธุรกิจประกันภัย เพื่อตอบโจทยความตองการของผูบริโภค เพิ่มความสะดวกในการใหบริการเพิ่มมากขึ้น ดังนี้

12

1. การพัฒนาผลิตภัณฑประกันสุขภาพไทยวิวัฒน Active Health
ประกันสุขภาพ แอ็คทีฟ เฮลท เปนผลิตภัณฑที่มีการปรับตัวและพัฒนามาอยางตอเนื่อง หลังจากไดมีการเปดตัวอยางเปนทางการเมื่อป 2561 บริษัทฯ
ก็ไดมคี วามตัง้ ใจทีจ่ ะเปนหนึง่ ในแรงผลักดันใหคนไทยมีสขุ ภาพทีด่ อี ยางยัง่ ยืน เพราะสุขภาพเปนพืน้ ฐานของการดำเนินชีวติ ในทุกดาน เมือ่ คนไทยมีการดูแล
สุขภาพที่ดีพรอม มีการปองกันความเสี่ยงที่เพียงพอ ก็จะสามารถกาวไปสูเปาหมายชีวิตไดตามที่ตั้งใจไวอยางมั่นคง จึงเปนอีกหนึ่งแรงผลักดันใหบริษัทฯ
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑได และดวยแนวคิดหลักประกันเพื่อสุขภาพที่ใหความคุมครองและการดูแลในยามเจ็บปวยแลว ประกันสุขภาพ แอ็คทีฟ เฮลท
ยังมีแนวคิดเพือ่ ลดความเสีย่ งตอการมีสขุ ภาพทีไ่ มดี และใหผใู ชบริการสามารถใชชวี ติ ไดอสิ ระ มีสภาวะของรางกายทีแ่ ข็งแรงสมบูรณและมีความสุขในทุกๆ
ดาน และไดรับความคุมครองครอบคลุมจากผลิตภัณฑ
ในป 2563 บริษัทฯ ไดพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูบริโภคใหมากที่สุด โดยมีการพัฒนาแผนประกันสุขภาพใหครอบคลุมความตองการของผู
บริโภคมากยิง่ ขึน้ และเพือ่ ใหเขาถึงกลุม ผูบ ริโภคมากขึน้ โดยเพิม่ แผน Silver ในเบีย้ ประกันเริม่ ตนเพียง 1,100 บาทตอเดือน เพือ่ ตอบโจทยลกู คาทีม่ ภี าระ
คาใชจายสูงในการใชบริการประกันสุขภาพ ใหสามารถจายในราคาที่เหมาะสมกับตัวเองได
ทัง้ นีใ้ นดานความคุม ครองยังมีการเพิม่ ความคุม ครองในดานการตรวจคัดกรองโควิด-19 เนือ่ งดวยสถานการณโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพือ่ เพิม่
ความคุม ครองใหกบั ผูใ ชบริการใหอนุ ใจกับสถานการณทเ่ี กิดขึน้ รวมถึงมีการพัฒนาและอัพเดทแอปพลิเคชัน และการนำ Wearable เทคโนโลยีทห่ี ลากหลาย
เขามาเปนสวนหนึ่งเพื่อวัดประสิทธิภาพของรางกายของผูบริโภคไดอยางแมนยำ เพื่อใหสิทธิประโยชนใหกับผูบริโภคเพื่อตอบโจทยไลฟสไตลการใชชีวิตให
ไดมากทีส่ ดุ ทัง้ ดานอาหาร และการออกกำลังกาย และสราง Active Bonus Point เพือ่ ใหผบู ริโภคมีความตืน่ ตัวในการออกกำลังกาย สามารถออกกำลังกาย
ไดอยางหลากหลาย จากกิจกรรมทีบ่ ริษทั ฯ ไดจดั ให อาทิเชน คลาสออกกำลังกายตางๆ สิทธิส์ ว นลดอาหารดานสุขภาพ เพือ่ สงเสริมสุขภาพทีด่ ใี นทุกมิติ ทัง้ นี้
ยังมีการรวมมือกับพารทเนอรในการจัดกิจกรรมเพือ่ กระตุน การออกกำลังกายใหกบั ผูบ ริโภค อาทิ กิจกรรม “30 DAYS CHALLENGE SEASON 2 ฟตหุน สวย
รวยเงินแสน” ซึง่ เปนกิจกรรมทีผ่ สู มัครเขารวมแขงขันจะตองลดไขมัน และฟตหุน ใหสวยงามภายในระยะเวลา 30 วัน ทัง้ นีผ้ สู มัครจะตองชัง่ น้ำหนัก วัดมวล
ไขมัน นับตั้งแตเริ่มกิจกรรมจนถึงวันตัดสิน พรอมรับขอมูลโภชนาการ สำหรับการควบคุมน้ำหนัก และการออกกำลังกายอยางเหมาะสม เรียกไดวาเสมือน
มีเทรนเนอรสวนตัวคอยชวยวางแผนพิชิตไขมันใหนั่นเอง
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ “ประกันรถเปดปด”
ป 2563 บริษทั ฯ ไดพฒ
ั นานวัตกรรมดานประกันภัยอยางตอเนือ่ ง และผลิตภัณฑประกันรถเปดปด ถือเปนอีกหนึง่ ผลิตภัณฑทไ่ี ดมกี ารพัฒนาทัง้ การบริการ
และผลิตภัณฑมาโดยตลอด เพือ่ ใหสามารถตอบโจทยการใชงานของผูบ ริโภคใหตรงกับความตองการและการใชงานจริง เพือ่ ใหผบู ริโภคไดรบั การบริการและ
ประโยชนสงู สุด โดยลาสุดเปดตัวแผนประกันรถเปดปดใหม ไดแก ประกันรถเปดปด แบบ Top-up ประกันภัยรถยนตรปู แบบใหม ทีไ่ ดเพิม่ ความพิเศษ ใหกบั
การทำประกันภัยรถยนต นอกเหนือจากการเปดปดประกันแลว ผูใ ชงานยังสามารถ Top-up เพิม่ ชัว่ โมงประกันไดเอง ทำใหผใู ชรถประหยัดคาเบีย้ เพิม่ มากขึน้
และยังสามารถทยอยจายคาเบีย้ ประกันตามทีใ่ ชงานจริง ซึง่ หมายความวาหากใชรถนอยก็จะสามารถจายคาเบีย้ ประกันรถทัง้ ปลดลงไดสงู ถึงประมาณ 70%
ในกรณีนี้หากผูใชบริการตองการจำนวนชั่วโมงความคุมครองเพิ่ม ก็สามารถ Top-up ชั่วโมงความคุมครองไดเองตลอดเวลา ผานทางแอปพลิเคชัน
‘Thaivivat Motor’ ในราคาเริม่ ตนสำหรับประกันชัน้ 1 เพียง 400 บาท ตอทุกๆ 50 ชัว่ โมงความคุม ครอง ทำใหผใู ชรถจายคาเบีย้ ประกันเฉพาะเทาทีใ่ ชงาน
รถจริง หรือคอยๆ ทยอยจายคาเบี้ยตามที่จำเปนเทานั้น
นอกจากประกันชั้น 1 แลว ยังมีประกันชั้น 2+ และ ชั้น 3+ ใหลูกคาเลือกไดตามความเหมาะสมเชนกัน โดยราคาเบี้ยประกันชั้น 2+ ตอป เริ่มตนเพียง
2,900 บาท และราคาเบี้ยประกันชั้น 3+ ตอป เริ่มตนเพียง 2,700 บาท ซึ่งการ Top-up เติมชั่วโมงของประกันชั้น 2+ และ ชั้น 3+ จะอยูที่ 300 บาท
ตอ 50 ชั่วโมงเพียงเทานั้น
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ทัง้ หมดนีถ้ อื เปนการตอบโจทยสถานการณ New Normal ความปกติใหมทไ่ี ดเกิดขึน้ เมือ่ คนไทยมีการเดินทางลดลง สามารถทำงานแบบ Work Anywhere
and Anytime พรอมเชื่อมตอและสงขอมูลกันไดผานทางโลกดิจิทัล ถือไดวาเปนโอกาสดีที่ประกันรถเปดปดจะนำเทคโนโลยีมาชวยตอบโจทยการใชชีวิต
ใหสะดวกและประหยัดไปพรอมๆ กัน
นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑดานการประกันภัยแลว ยังพัฒนาดานการใหบริการ เพื่อตอบโจทยความสะดวกใหกับลูกคา โดยไดมีการเปดตัว “Thaivivat
Parking” ระบบจองที่จอดรถลวงหนาแบบอัตโนมัติ ผานแอปพลิเคชัน Thaivivat Motor บนมือถือรายแรกของเมืองไทย ตอบโจทยไลฟสไตลคนรุนใหม
พรอมกับการยกระดับคุณภาพชีวติ ดวยบริการทีเ่ หนือกวา นำรองเฟสแรกดวยการมอบเปนสิทธิพเิ ศษสำหรับลูกคาประกันรถเปดปด เริม่ 15 ตุลาคม 2563
และขยายบริการครอบคลุมลูกคาทุกกลุมภายในป 2563 โดยรวมมือกับพันธมิตร เพื่อใหบริการกับกลุมลูกคา ซึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑในครั้งนี้ ไดนำ
เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) เขามาเชื่อมตอระหวางอุปกรณล็อคชองจอดอัจฉริยะ หรือ BLUE LOCK เขากับระบบประมวลผลไดอยางเรียลไทม
เพือ่ สงคำสัง่ ผานแอปพลิเคชันบนมือถือทีช่ อ่ื วา “Thaivivat Motor” ใหลกู คาสามารถเลือกสถานทีแ่ ละเวลา ทีจ่ ะเขาไปใชบริการลานจอดรถแบบอัตโนมัติ
ไดดว ยตัวเอง ซึง่ นับเปนการสรางประสบการณใหมเรือ่ งการจอดรถ ใหมคี วามงาย สะดวก ลดการสัมผัส ตอบโจทยการใชชวี ติ แบบ New Normal อยางแทจริง
ทั้งนี้ในการใชบริการ “Thaivivat Parking” สามารถใชบริการไดแลวในศูนยการคาเซ็นทรัล 6 สาขาทั่วกรุงเทพมหานคร นำรองเฟสแรก ประกอบดวย
ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด, เซ็นทรัลพลาซาปนเกลา, เซ็นทรัลพลาซา บางนา, เซ็นทรัลพลาซาพระราม 2, เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสตวิลล และเซ็นทรัลพลาซา
แจงวัฒนะ โดยเบือ้ งตนไดจดั เตรียมพืน้ ทีจ่ อดพิเศษไวรองรับทัง้ หมดราว 24 ชองจอด เพือ่ อำนวยความสะดวก ตอบโจทยความตองการ และสรางความมัน่ ใจ
ใหลกู คาทีเ่ ขามาใชบริการใหเปนเรือ่ งงาย โดยไมตอ งกังวลกับการวนหาทีจ่ อดรถอีกตอไป สงผลใหสามารถยกระดับประสบการณผบู ริโภคไดอยางนาประทับใจ
3. พัฒนาชองทางซื้อและชำระเบี้ยประกันอยางหลากหลาย
ในดานการบริการ บริษทั ไดพฒ
ั นาชองทางการเขาถึงผลิตภัณฑประกันภัยและพัฒนาคุณภาพการใหบริการทางการประกันภัยตางๆ อยางสม่ำเสมอ บริษทั
ไดพฒ
ั นาชองทางการซือ้ ประกันใหหลากหลาย เพือ่ ใหผบู ริโภคสามารถเขาถึงไดสะดวก คือ ตัวแทนและโบรกเกอร เคานเตอรในหางสรรพสินคา เคานเตอร
เซอรวิสในรานสะดวกซื้อทั่วประเทศ เว็บไซต www.thaivivat.co.th และ LINE Ofﬁcial Thaivivat Insurance ซึ่งมีมาตรฐานความปลอดภัยดานการซื้อ
ประกันและชำระเงินออนไลนที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาใหการรับรอง โดยผูเอาประกันสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันไดหลากหลายวิธี ทั้งบัตรเครดิต
เคานเตอรธนาคาร และโมบายเพยเมนท รวมไปถึงการตอประกันภัยผานแอปพลิเคชัน Thaivivat Motor เพือ่ เพิม่ ความสะดวกใหกบั ผูใ ชบริการสามารถใช
บริการไดงายมากยิ่งขึ้น
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ “ประกันภัยการเดินทาง”
ป 2563 บริษัทฯ ไดพัฒนาผลิตภัณฑประกันเดินทางภายในประเทศ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใหบริการและตอบโจทยผูบริโภคในสถานการณปจจุบัน
มากทีส่ ดุ และบริษทั ฯ ไดรว มเปนสวนหนึง่ เพือ่ สนับสนุนการทองเทีย่ วภายในประเทศอยางปลอดภัยและอุน ใจตลอดทริปการเดินทาง และเพือ่ เปนการชวย
กระตุน การทองเทีย่ วภายในประเทศ ในชวงทีภ่ าวะเศรษฐกิจการทองเทีย่ วไดรบั ผลกระทบจากสถานการณโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประกันภัย
การเดินทางไทยวิวฒ
ั น จึงสงแผนภายในประเทศ ทีใ่ หวงเงินความคุม ครองสูงสุดถึง 2,000,000 บาท โดยใหความคุม ครองทัง้ อุบตั เิ หตุสว นบุคคลและคารักษา
พยาบาลจากอุบัติเหตุ คุมครองไฟลทดีเลย การสูญหายหรือเสียหายของกระเปาสัมภาระ คุมครองการยกเลิกการเดินทางหรือการลดจำนวนวันเดินทาง
และสามารถทำประกันไดโดยไมจำกัดอายุผูเอาประกันภัย ใหสามารถชวยลดความเสี่ยงตอเหตุการณไมคาดฝนระหวางเดินทาง
สวนประกันเดินทาง เปด-ปด ซึ่งเปนแผนประกันเดินทางตางประเทศ ไดพัฒนานวัตกรรมดานประกันภัยการเดินทางมาอยางตอเนื่อง เพื่อความสะดวกใน
การใหบริการและตอบโจทยผูบริโภคในปจจุบัน โดยเนนการใชเทคโนโลยีเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจำวันและดำเนินการอัพเดทเวอรชั่น ใหสามารถใช
งานไดสะดวกและรวดเร็วตามความตองการและไลฟสไตลของผูใชบริการมากที่สุด
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บริการอื่นๆ
ในป 2563 นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ แลวยังมีการพัฒนาปรับปรุงบริการดานตางๆ เพื่อใหความสะดวกและรวดเร็วกับผูใชบริการมากยิ่งขึ้น ดังนี้
การติดตอสื่อสาร
มีการปรับปรุงพัฒนาระบบโทรศัพทขององคกรและปรับเบอรโทรศัพทเพือ่ ใหผใู ชบริการสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วและตรงฝายทีต่ อ งการติดตอ
เพือ่ ความสะดวกในการประสานงานและการบริการลูกคาหลังการขายใหไดมากทีส่ ดุ
ศูนยลูกคาสัมพันธ
เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูเอาประกันภัย โดยจะมีพนักงานที่ชำนาญงาน คอยใหคำแนะนำ ทำความเขาใจ แกไขปญหาเบื้องตนและชวยติดตาม
ปญหาตางๆ ของผูเอาประกันภัยใหไดรับการดูแลแกไขอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ศูนยลกู คาสัมพันธยงั เปนหนวยงานทีเ่ ก็บขอมูลในดานความพึงพอใจของลูกคาในการบริการ ทัง้ นีข้ อ มูลของปญหาตางๆ ทีศ่ นู ยลกู คาสัมพันธพบ
จะถูกนำมาใชเปนพื้นฐานในการปรับปรุงการใหบริการและพัฒนาการทำงานของบริษัท สามารถติดตอศูนยลูกคาสัมพันธ ทางโทรศัพทที่เบอร 1231
ในวันและเวลาทำการ (จันทร-ศุกร เวลา 8.00-18.00 น.) ทางเว็บไซต www.thaivivat.co.th และเฟซบุก www.facebook.com/thaivivat
ศูนยรับแจงอุบัติเหตุ
เพือ่ การใหบริการทีร่ วดเร็วฉับไว ในการใหความชวยเหลือลูกคาผูเ อาประกันภัยทัว่ ประเทศ โดยเฉพาะประกันภัยรถยนตและสุขภาพ บริษทั มีหนวยงานรับ
แจงอุบัติเหตุและการตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนตที่ใหบริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน ดวยระบบบอกตำแหนงของพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของบริษัทฯ ผาน
ดาวเทียม (Real-Time Tracking) ทีใ่ ชเทคโนโลยี GPS (Global Positioning System) พนักงานทีศ่ นู ยรบั แจงอุบตั เิ หตุสามารถสงเหตุใหกบั พนักงานตรวจ
สอบอุบตั เิ หตุทอ่ี ยูใ กลกบั จุดเกิดเหตุมากทีส่ ดุ เพือ่ การใหบริการทีร่ วดเร็วทีส่ ดุ ใหลกู คาผูเ อาประกันภัยรูส กึ มัน่ ใจ นอกจากนีส้ ำหรับลูกคาทีล่ งทะเบียนและ
ติดตัง้ Thaivivat Application ในโทรศัพทมอื ถือ ก็สามารถแจงเหตุดว ยปุม “แจงเหตุฉกุ เฉิน” โดยไมตอ งกดหมายเลขโทรศัพท พรอมกับสงพิกดั จุดเกิดเหตุ
ใหบริษัทฯ ไดโดยไมตองอธิบายเสนทาง
สามารถติดตอศูนยรับแจงอุบัติเหตุไดที่เบอร 1231 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
บริการชวยเหลือฉุกเฉิน (Roadside Assistance)
เปนบริการใหกบั ผูเ อาประกันภัยรถยนตเมือ่ เกิดเหตุรถเสียกลางทาง ซึง่ อาจมีสาเหตุจากความบกพรองของเครือ่ งยนต หรืออุปกรณตา งๆ ของรถยนต ทำให
รถไมสามารถขับเคลื่อนได โดยไดจัดใหมีเจาหนาที่คอยใหการปรึกษาดานเทคนิคเพื่อชวยเหลือในการแกไขสถานการณ รวมถึงใหบริการชางเทคนิคนอก
สถานที่ ซึง่ เปนบริการทีจ่ ะชวยเหลือเบือ้ งตนในจุดเกิดเหตุ ตลอดจนบริการรถลากจูงเพือ่ นำไปซอมในศูนยซอ มตอไป ใหบริการตลอด 24 ชัว่ โมง โดยติดตอที่
ศูนยรับแจงอุบัติเหตุ
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การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ
ที่ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
การพัฒนาชุมชนและสังคมเปนองคประกอบสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน ปจจุบันทุกภาคธุรกิจไดรับการเรียกรองใหมีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความ
รับผิดชอบทางสังคมมากขึ้น บริษัทฯ จึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคมในฐานะที่เปนปจจัยสำคัญในการเติบโตอยางยั่งยืน
ของธุรกิจประกันภัย
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัยและการเขาถึงการประกันภัยของประชาชนสวนมาก โดยไดดำเนินการผานผลิตภัณฑ การประกันภัยสำหรับรายยอย
(ไมโครอินชัวรันส) และ มุงเนนที่จะบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุทางทองถนน ซึ่งสัมพันธกับภาคประกันภัยรถยนตที่เปนผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ ไดดำเนินการผานโครงการการบริการที่เปนเลิศในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานตในป 2563 ที่ผานมา ดังนี้
• ประกันภัยสำหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส)
บริษทั ฯ ไดดำเนินงานเพือ่ พัฒนาชุมชนและสังคมตามนโยบายของคณะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการดำเนินธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในแผนพัฒนา
ประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) โดยเฉพาะอยางยิง่ ในสวนของการเสริมสรางความรูแ ละการเขาถึงการประกันภัย ผานการสงเสริมผลิตภัณฑประกันภัยสำหรับ
รายยอย เพือ่ ใหประชาชนใชการประกันภัยเปนเครือ่ งมือสรางหลักประกันความมัน่ คงในชีวติ และทรัพยสนิ ดวยตนเอง รวมถึงแบงเบาภาระของภาครัฐในการเยียวยา
ประชาชน อันเปนการรวมพัฒนาสังคมไทยอยางสำคัญ
บริษัทฯ ไดใหบริการดานการประกันภัยในรูปแบบตางๆ อยางหลากหลาย โดยคำนึงถึงความตองการของประชาชนที่เปลี่ยนไปตามสภาวะสังคมและเศรษฐกิจ
โดยเล็งเห็นความสำคัญในการเขาถึงระบบประกันภัยของประชาชนทุกระดับ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายในการสงเสริมการรับประกันภัยแบบรายยอย หรือ
“ไมโครอินชัวรันส” (Micro insurance) ซึง่ มีความคุม ครองทีเ่ ขาใจงาย เบีย้ ประกันราคาประหยัด สามารถเขาถึงประชาชนทุกระดับไดงา ยดวยชองทางการจำหนาย
ที่กวางขวาง ผลิตภัณฑประกันภัยเพื่อรายยอยของบริษัทฯ ในป 2563 ที่สำคัญไดแก
1. ประกันภัยมะเร็งรายยอย (ไมโครอินชัวรันส)
ประกันภัยไทยวิวัฒนรวมกับเคานเตอรเซอรวิส เพื่อจำหนายผลิตภัณฑประกันภัยรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) ผานเคานเตอรเซอรวิสซึ่งมีมากกวา 6,000
สาขาในประเทศไทย ใหประชาชนเขาถึงการประกันภัยทีจ่ ำเปน แบงเปนผลิตภัณฑ
1. แผนประกันภัยโรคมะเร็งใจป�สำหรับรายยอย คุม ครองโรคมะเร็งทุกชนิดยกเวนโรคมะเร็งผิวหนัง เบี้ยประกัน 711 บาทตอป
ใหความคุมครองรวม 70,000 บาท และ
2. การประกันภัยโรคมะเร็งใจป�พลัสสำหรับรายยอย คุมครองโรคมะเร็งทุกชนิดรวมถึงโรคมะเร็งของเม็ดสี (มะเร็งไฝดำ) ยกเวน
มะเร็งผิวหนัง
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2. ประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2563
บริษัทฯ เปน 1 ใน 17 บริษัทที่เขารวมรับประกันภัย ในโครงการรับประกันภัยขาวนาปกับรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงคที่จะสรางความมั่นคงใหกับเกษตรกร
ในพื้นที่เปาหมายทั่วประเทศ 45.7 ลานไร ชวยลดภาระคาใชจายและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิต เกษตรกรจะไดรับความคุมครองภัยธรรมชาติ 7 ภัย
ประกอบดวย น้ำทวมหรือฝนตกหนัก, ภัยแลง ฝนแลง หรือฝนทิง้ ชวง, ลมพายุหรือพายุไตฝนุ , ภัยอากาศหนาว หรือน้ำคางแข็ง, ลูกเห็บ, ไฟไหม และ ชางปา
เกษตรกรจะไดรบั ความคุม ครองพืน้ ฐาน (สวนที่ 1) 1,260 บาทตอไร ความคุม ครองสวนเพิม่ (สวนที่ 2) 240 บาทตอไร และไดรบั ความคุม ครองจากภัยศัตรู
พืชและโรคระบาด เกษตรกรจะไดรบั ความคุม ครองพืน้ ฐาน (สวนที่ 1) 630 บาทตอไร ความคุม ครองสวนเพิม่ (สวนที่ 2) 120 บาทตอไร โดยหากผูว า ราชการ
จังหวัดไดมีการประกาศพื้นที่รับประกันภัย เปนเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เกษตรกรที่ทำประกันภัย (สวนที่ 1 + สวนที่ 2)
จะไดรับความคุมครอง สูงสุด 1,500 บาทตอไร และจะไดรับความคุมครองจากภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด 750 บาทตอไร โดยประกันภัยขาวนาปจำหนาย
ผานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเพื่อใหเกษตรกรไดเขาถึงหลักประกันอยางทั่วถึง
3. ประกัน 200 สำหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส)
บริษทั ฯ เปนบริษทั ประกันภัยทีเ่ ขารวมรับประกันในโครงการ “กรรมธรรม ประกันภัย 200” รวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกันภัย 200 เปนประกันภัยอุบตั เิ หตุสว นบุคคลสำหรับรายยอย ทีใ่ หความคุม ครองผูเ อาประกันภัย กรณีการเสียชีวติ การสูญเสีย
มือ เทา การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงเนือ่ งจากอุบตั เิ หตุ 1 แสนบาท จากการฆาตกรรม 50,000 บาท และเสียชีวติ จากการเจ็บปวย 10,000 บาท
เบี้ยประกันเพียง 200 บาทตอป สำหรับผูที่มีอายุ 20-60 ป โดยมีจุดประสงคเพื่อเพิ่มโอกาสใหประชาชนทุกระดับสามารถซื้อประกันภัยอุบัติเหตุในราคาที่
เขาถึงได
4. ประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยแบบประหยัดสำหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส)
บริษทั ฯ เปนบริษทั ประกันภัยทีเ่ ขารวมรับประกันในโครงการ “กรรมธรรมประกันอัคคีภยั ทีอ่ ยูอ าศัยแบบประหยัดสำหรับรายยอย” รวมกับสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกันอัคคีภยั ทีอ่ ยูอ าศัยแบบประหยัดสำหรับรายยอยนี้ ใหความคุม ครองความเสียหาย
สำหรับสิ่งกอสรางตามลักษณะสิ่งปลูกสราง ที่ใชเปนที่อยูอาศัยที่เกิดขี้น 4 ภัย ไดแก ภัยไฟไหม ภัยฟาผา ภัยการระเบิด (จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับ
สิ่งปลูกสรางที่เปนคอนกรีต 300,000 บาท สำหรับบานครึ่งตึกครึ่งไม 150,000 บาท สำหรับบานไม 100,000 บาท และสำหรับหองแถวไม 50,000 บาท)
และภัยธรรมชาติ (ไดแก ภัยลมพายุ ภัยน้ำทวม ภัยแผนดินไหว และ ภัยลูกเห็บ จำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกภัยธรรมชาติรวมกันไมเกิน 10,000 บาท)
และหากความเสียหายจากภัยดังกลาวทำใหผเู อาประกันภัยไมสามารถอยูอ าศัยได จำเปนตองหาทีพ่ กั อาศัยชัว่ คราวก็จะมีการชดเชยคาเชาทีอ่ ยูอ าศัยชัว่ คราว
ไมเกินวันละ 300 บาท ไมเกิน 30 วัน ดวยเบีย้ ประกันเพียง 400 บาทตอป โดยมีจดุ ประสงคเพือ่ เพิม่ โอกาสใหประชาชนทุกระดับสามารถซือ้ ประกันอัคคีภยั
ในราคาที่เขาถึงไดเพื่อบรรเทาความเดือดรอนที่เกิดขึ้นในระดับหนึ่ง
5. ประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว
บริษัทฯ เปน 1 ใน 17 บริษัทที่เขารวมรับประกันภัย ในโครงการรับประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยมีวัตถุประสงคที่จะสรางความมั่นคงใหกับเกษตรกร
สำหรับพืน้ ทีเ่ ปาหมาย 3 ลานไร ครอบคลุมทุกพืน้ ทีเ่ พาะปลูกขาวโพดเลีย้ งสัตว สนับสนุนเกษตรกรทำการปลูกขาวโพดหลังฤดูการทำนา เพือ่ ลดปญหาผลผลิต
ขาวลนตลาดและราคาตกต่ำ และเพื่อชวยลดภาระคาใชจายและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิต เกษตรกรจะไดรับความคุมครองภัยธรรมชาติ 8 ภัย
ประกอบดวย น้ำทวมหรือฝนตกหนัก, ภัยแลง ฝนแลง หรือฝนทิง้ ชวง, ลมพายุหรือพายุไตฝนุ , ภัยอากาศหนาวหรือน้ำคางแข็ง, ลูกเห็บ, ไฟไหม และ ภัยจาก
ชางปา เกษตรกรจะไดรบั ความคุม ครองพืน้ ฐาน (สวนที่ 1) 1,500 บาทตอไร ความคุม ครองสวนเพิม่ (สวนที่ 2) 120 บาทตอไร และไดรบั ความคุม ครองจาก
ภัยศัตรูพชื และโรคระบาด ตามความคุม ครองพืน้ ฐาน (สวนที่ 1) 750 บาทตอไร ความคุม ครองสวนเพิม่ (สวนที่ 2) 120 บาทตอไร โดยหากผูว า ราชการจังหวัด
ไดมกี ารประกาศพืน้ ทีเ่ ปนเขตการใหความชวยเหลือผูป ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน เกษตรกรทีท่ ำประกันภัยภัย (สวนที่ 1 + สวนที่ 2) ในคราวเดียวกัน จะได
รับความคุม ครอง 1,740 บาทตอไร และ ความคุม ครองจากภัยศัตรูพชื และโรคระบาด 870 บาทตอไร ประกันภัยขาวโพดเลีย้ งสัตวจำหนายผานธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณเพื่อใหเกษตรกรไดเขาถึงหลักประกันอยางทั่วถึง

17

6. ประกันลำไย
บริษัทฯ เปน 1 ใน 2 บริษัทที่เขารวมประกันในโครงการ ประกันภัยพืชผลลำไยจากภัยแลงโดยใชดัชนีฝนแลง (ตรวจวัดดวยดาวเทียม) สำหรับรายยอย
(ไมโครอินชัวรันส) โดยจำหนายผานธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เพือ่ รองรับความเสีย่ งภัยจากภาวะฝนแลงใหแกเกษตรกร พืน้ ที่
ในการรับประกันภัย 5 จังหวัดในภาคเหนือ ไดแก เชียงใหม เชียงราย พะเยา นาน และลำพูน โดยเริ่มจำหนายกรมธรรมตั้งแตเดือนมกราคม - กุมภาพันธ
2563 เปนระยะแรก เพือ่ ใหความคุม ครองภัยภาวะฝนแลงทีอ่ าจเกิดขึน้ กับเกษตรกรผูเ พาะปลูกพืชลำไยในชวงเดือนมีนาคม - เมษายน 2563 โดยเกษตรกร
ผูเพาะปลูกลำไยที่กูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) ที่มีวงเงินกูทุกๆ 10,000 บาท สามารถขอเอาประกันภัยได 1 หนวย
โดยมีเบี้ยประกันภัยจำนวน 399 บาท ตอการใหความคุมครอง 1 หนวย ใหความคุมครองสูงสุด 2,100 บาท แบงความคุมครองออกเปน 2 สวน คือ
1. กรณีการเกิดภาวะฝนแลงตอเนื่องเกินกวาดัชนีฝนแลง ไดรับเงินชดเชย จำนวน 900 บาท
2. ไดรับเงินชดเชยตอวันเมื่อเกิดภาวะฝนแลงตอเนื่องติดตอกันจากดัชนีฝนแลง 60 บาท
ซึ่งเงินชดเชยเมื่อรวมกันแลวจะไมเกิน 2,100 บาท ทั้งนี้ หากพื้นที่เอาประกันภัยเกิดภาวะฝนแลงตอเนื่อง (มีจำนวนวันที่ฝนไมตกหรือฝนตกนอยกวา 1
มิลลิเมตรตอวันติดตอกัน) มากกวาจำนวนวันที่กำหนดเปนดัชนีฝนแลง บริษัทจะจายเงินชดเชยใหแกเกษตรกรผานบัญชี ธ.ก.ส.
7. ประกันภัยโคนม
บริษัทฯ รวมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อจำหนายผลิตภัณฑประกันภัยโคนม ผานธนาคารฯ ซึ่งมีมากกวา 1,000 สาขา
เพื่อใหเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม (ผูเอาประกันภัย) ไดรับความคุมครองโคนม กรณี สูญเสียหรือเสียหายใน 4 กรณี คือ
1. โคนมตายเนื่องจากอุบัติเหตุ ไฟไหม ฟาผา น้ำทวม ดินถลม พายุ แผนดินไหว จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต
16,500 – 18,000 บาท
2. โคนมตายเนื่องจากเจ็บปวย จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต 16,500 – 18,000 บาท
3. ความสูญเสียที่เกิดจากการเจ็บปวยของโคนมดวยโรคปากและเทาเปอย จนไมสามารถใหน้ำนมได จำนวนเงิน
เอาประกันภัยตั้งแต 3,300 – 3,600 บาท และ
4. ความสูญเสียที่เกิดจากการเจ็บปวยของโคนมดวยโรคเตานมอักเสบจนไมสามารถใหน้ำนมได จำนวนเงินเอา
ประกันภัยตั้งแต 1,650 – 1,800 บาท โดยการจายคาสินไหมทดแทน จะจายตามจำนวนที่ตกลงกันไวตามที่ระบุ
ในกรมธรรมประกันภัยแบบตอตัวตอป และเบี้ยประกันภัยอยูระหวาง 600-1,257 บาท สำหรับโคนมที่เอาประกันภัย
ตองมีอายุตั้งแต 18 เดือน แตไมเกิน 8 ป และทุกตัวที่อยูในฟารมจะตองมีสุขภาพสมบูรณ โดยใชใบรับรองสุขภาพ
จากสัตวแพทยยืนยัน
• โครงการการบริการที่เปนเลิศในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต
หนวยงานภาครัฐและเอกชนลวนเล็งเห็นความสำคัญของอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยที่มีจำนวนสูงที่สุดเปนอันดับตนๆ ของโลก อันทำใหเกิดความสูญเสีย
ทั้งชีวิตและทรัพยสิน และฉุดรั้งการพัฒนาของประเทศ จึงมีการรณรงคและปฏิบัติโครงการตางๆ เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
มาโดยตลอด โดยตระหนักวาประกันภัยรถยนตเปนสวนสำคัญของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย บริษัทฯ จึงมีโครงการ “การบริการที่เปนเลิศในชวง
เทศกาลปใหมและสงกรานต 2563” ขึน้ โดยรวมกับกรมทางหลวงในแตละพืน้ ที่ และการทางพิเศษ เพือ่ อำนวยความสะดวกใหทง้ั ประชาชนและเจาหนาทีห่ นวยงานรัฐ
ที่ทำหนาที่ในชวงเทศกาลในการปองกันอุบัติเหตุ รวมถึงเตรียมพรอมใหบริการทางประกันภัยรถยนตในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต อันเปนชวงที่มีการใชรถ
ใชถนนมากที่สุด และมีอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดในรอบป
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โครงการ “การบริการที่เปนเลิศในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต 2563” มีการปฏิบัติงานดังนี้
1. การจัดวางพนักงานตรวจสอบอุบตั เิ หตุและพนักงานฝายปฏิบตั กิ าร ตามจุดใหบริการในจังหวัดตางๆ เพือ่ ใหบริการดวยความรวดเร็วทันตอเหตุการณ โดย
เพิม่ จำนวนเจาหนาทีใ่ นการใหบริการ ในบริเวณทีม่ กี ารจราจรหนาแนน ถนนสายหลักทีส่ ำคัญในการสัญจรของผูใ ชรถใชถนน และสถานทีท่ อ งเทีย่ วสำคัญๆ
เพื่อใหบริการ ไดอยางรวดเร็วทันเหตุการณ
2. เพิม่ จำนวนพนักงานบริการรับแจงอุบตั เิ หตุ และพนักงานตรวจสอบอุบตั เิ หตุ เพือ่ ใหเพียงพอกับความตองการของลูกคาชวงเทศกาลดังกลาว โดยใหบริการ
ดวยความรวดเร็วทันตอเหตุการณ
• การเสริมสรางความรูและการเขาถึงประกันภัย
ความรูและความเขาใจดานประกันภัยสำหรับผูบริโภคเปนสิ่งสำคัญ แมวาปจจุบันมีการใชเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงขาวสารมากยิ่งขึ้น แตก็ยังมีผูบริโภคบางสวนยัง
เขาถึงขอมูลขาวสารดานประกันภัยไมมากพอ สงผลใหผูบริโภคบางสวน ไมไดเห็นความสำคัญของประกันภัยที่จะชวยลดความเสี่ยงตอชีวิตและทรัพยสินหากเกิด
เหตุการณไมคาดฝน บริษทั ฯ ในฐานะบริษทั ประกันภัยจึงรวมเปนสวนหนึง่ เพือ่ เผยแพรขา วสาร ความรู ความเขาใจเกีย่ วกับการประกันภัยใหแกประชาชนไดเขาถึง
ขอมูลขาวสาร โดยมีการจัดทำรายละเอียดดังนี้
1. จัดทำเนื้อหา เผยแพรความรู ดานการประกันภัย ทั้งประกันภัยรถยนต ประกันสุขภาพ ประกันเดินทางและประกันอื่นๆ ผานสื่อสังคมออนไลน อาทิ
เว็บไซต และโซเชียลมีเดียตางๆ
2. รวมมือกับ Key Opinion Leader ตางๆ เพือ่ สรางความตระหนักรูแ ละสงเสริมใหผบู ริโภคเห็นถึงความสำคัญของการทำประกันภัยเพือ่ ลดความเสีย่ งตอ
ชีวิต และทรัพยสิน
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Togetherness
ความเห็นอกเห็นใจในการดูแลกันและกัน
ดุจดังครอบครัว
• การดูแลพนักงาน

• การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
• การจัดการสิ่งแวดลอม

การดูแลพนักงาน
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักวาพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณคา ซึ่งจะตองไดรับการดูแลและพัฒนาขีดความสามารถเพื่อความพรอมในการทำงานอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายใหบริษทั ฯ ใหความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานทุกระดับอยางตอเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ เติมความรู ความสามารถ ทักษะ สรางทัศนคติทด่ี ี
โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาองคความรูทั้งดาน Technical knowledge ดวยการฝกอบรมภายในบริษัทและอบรมกับหนวยงานตางๆ ภายนอกบริษัท
ในดานผลตอบแทน คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานที่เปนธรรม ดังนี้
ระยะสั้น : บริษัท มีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานปละ 1 ครั้ง โดยกำหนดใหมีการปรับเงินเดือนตามสภาวะและการแขงขัน
ในตลาดโดยพิจารณารวมกับผลการปฏิบัติงานและมีการใหโบนัสตามความสามารถในการทำกำไรของบริษัท
ระยะยาว : บริษัท มีการพิจารณาผลตอบแทนระยะยาวโดยเนนถึงความสมดุลทั้งในรูปแบบของผลตอบแทนที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน
รวมถึงความสมดุลของความตองการของพนักงาน และความเหมาะสมทางดานการเงินขององคกรในระยะยาว
ในสวนของสิทธิประโยชนและสวัสดิการ นอกจากการใหสิทธิการลาและวันหยุดพักผอนประจำปอยางเหมาะสมแลว บริษัทฯ ยังใหความสำคัญในเรื่องการดูแล
สุขภาพและคุณภาพชีวิตพนักงานรวมไปถึงครอบครัวของพนักงาน สิทธิประโยชนตางๆ ที่บริษัทฯ มีใหพนักงานนั้นมีจุดประสงคคือ เพื่อใหบุคลากรมีความสุขใน
การทำงาน อันจะนำไปซึ่งการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพของพนักงาน
บุคลากรในบริษัทฯ เมื่อผานการทดลองงานแลวไดรับการบรรจุเปนพนักงานประจำ พนักงานบริษัทฯ เปนพนักงานประจำทั้งหมด ซึ่งจะไดรับคาตอบแทนและ
มีสิทธิ์ที่จะไดรับสวัสดิการตางๆ จากบริษัท ดังนี้
สวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ มีนโยบายใหพนักงานทุกคนไดออมทรัพยไวสำหรับใชหลังพนสภาพการเปนพนักงานของบริษัทฯ โดยจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น สำหรับ
พนักงานที่ทำงานติดตอกันเปนเวลา 3 ปขึ้นไปไดเขาเปนสมาชิก โดยสมาชิกจายเงินสะสมกองทุนในอัตรารอยละ 5, 10, 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และ
บริษัทจายเงินสมทบเขากองทุนใหสมาชิกในอัตรารอยละ 7.5 ของเงินเดือนทุกเดือน ซึ่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริษัทไดจัดการใหบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน เปนผูจัดการกองทุน
• สวัสดิการดานเงินกู
บุคลากรของบริษัทฯ จะไดรับสิทธิขอกูเงินบริษัทฯ หลังจากไดรับการบรรจุเปนพนักงานแลวไมนอยกวา 3 ป โดยตองมีจุดประสงคในการกูเงินเพื่อใชใน
วัตถุประสงคตางๆ เชน เพื่อที่อยูอาศัย เพื่อการรักษาพยาบาล เพื่อการศึกษา
• เงินชวยเหลือพนักงานและครอบครัว
สำหรับงานแตงงานของพนักงาน และงานศพของบิดา มารดา
• การรักษาพยาบาล
นอกจากการจัดทำประกันสังคมใหแกพนักงานทุกคน เพื่อรองรับสิทธิ์การรักษาพยาบาลตามกฎหมายแรงงานแลว บริษัทฯ ไดจัดใหมีทีมงานพยาบาลจาก
โรงพยาบาลจุฬาฯ คอยดูแลปฐมพยาบาลเบือ้ งตนและวินจิ ฉัย เพือ่ สงตอโรงพยาบาลในกรณีทร่ี า ยแรง เปนสวัสดิการใหกบั พนักงานในทุกวันทำงาน ทีอ่ าคาร
สำนักงานใหญซึ่งเปนสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานสวนใหญ
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• การประกันอุบัติเหตุ
เพื่อสวัสดิภาพของพนักงาน บริษัทฯ ไดทำการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลไวใหแกพนักงานในกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุถึงแกความตาย เพื่อแบงเบาภาระ
ครอบครัวพนักงาน
• การประกันสุขภาพ
เพื่อเพิ่มความสะดวกใหกับพนักงาน บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประกันภัยสุขภาพ เพื่อรองรับการรักษาพยาบาล ใหกับพนักงานเพิ่มเติมจากสิทธิ์การรักษา
พยาบาลตามสวัสดิการประกันสังคม
การดูแลและพัฒนาพนักงานใหมีการเปลี่ยนแปลง
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการอบรม-พัฒนาความสามารถของบุคลากรในบริษัทฯ อยางสม่ำเสมอ ทั้งในดานความรูดานการประกันภัย และ ทักษะดานอื่นที่จำเปนในการ
ปฏิบตั งิ าน ดานการรับประกันภัยและการบริการ ในป 2563 เมือ่ มีการปรับปรุงโครงสรางการทำงานของบริษทั ไดมกี ารแยกแผนกพัฒนาบุคลากรออกเปนสัดสวน
ชัดเจน จากแผนกบริหารงานบุคคล โดยมุงหมายใหการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ในเบื้องตน บริษัทฯ จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม 2 รุน ในป 2563
รุนที่ 1 ในวันที่ 16 กันยายน 2563
รุนที่ 2 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

โดยมีพนักงานใหมเขารวมอบรม จำนวน 20 คน
โดยมีพนักงานใหมเขารวมอบรม จำนวน 25 คน

• หลักสูตร “Basic Insurance Product Knowledge” โดยคุณพรกาญจนทิมา ผลสง, คุณดวงชุดา พฤกษาพิศาล, คุณวาสนา จิตรวิเศษ
อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน หองประชุมชั้น 6 วัตถุประสงคเพื่อเกิดความรูความเขาใจในหลักประกันภัยเบื้องตน ทราบถึงโครงสรางขององคกร
และสวัสดิการของพนักงานโดยรวม
จัดใหมีการอบรมวิธีการประเมินตนเอง ลงในแบบประเมินผลงานรายบุคคล ประจำป 2563 แบบออนไลนผาน Microsoft Teams
รอบที่ 1 : วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น.
รอบที่ 2 : วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 – 12.00 น.
หลังจากไดรับการอบรมเบื้องตนดังกลาวแลว บริษัทฯ ยังจัดการอบรมหลักสูตรที่นำไปใช ในการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานไดจริง โดยในป 2563 มีการจัดอบรม
ที่สำคัญคือ
• หลักสูตร "เทคนิคการประเมินราคาอยางมืออาชีพ เพื่อลดขอโตแยงของลูกคาและคูคา รุนที่ 2" โดยวิทยากร คุณกนกฉัตร ถาวรนันท
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะใหกับบุคลากรในหนวยงาน ใหสามารถประเมินราคาอยางมืออาชีพ และมีความเปนธรรมในการประเมินราคาเรื่อง
คาเสียหายของรถที่เกิดอุบัติเหตุใหแกคูคาและลูกคา
• หลักสูตร "รอบรูสถานการณ รอบรูงานเคลม รุนที่ 1" โดยวิทยากร คุณองศา กมลวิบูลย เพื่อพัฒนาฝมือและทักษะสถานการณในดาน
งานเคลมของพนักงานฝายเคลมพรอมกับการแลกเปลี่ยนประสบการณของพนักงานงานเคลมทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด
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• หลักสูตร "ลด/ปรับเปลี่ยนกระบวนการการทำงาน ภายในระบบ Power Vision (ระบบตั้งเรื่อง)" กับพนักงานเพื่อความรวดเร็ว
เพื่อเพิ่มชิ้นงานและลดขั้นตอนในการทำงานใหกระชับมากขึ้น รวมถึงความถูกตองของการตั้งเบิกจายสินไหมรถยนต
• หลักสูตร "พัฒนาความรูความเขาใจขอกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการจายคาสินไหมทดแทน ตามคำพิพากษาที่
เกี่ยวของกับการประกันภัยรถยนตและคำชี้ขาดอนุญาโตตุลากร โดยวิทยากร พัชริน บูรพัฒนสิริ, และคุณจุรีพร ออนสำโรง เพื่อ
พัฒนาความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับขอกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วของกับการจายคาสินไหมทดแทนใหกบั พนักงานภายในองคกร โดย
จัดอบรมทั้งหมดจำนวน 4 รุน
• หลักสูตร "วิธีใชงานโปรแกรม SmartFleet CallTaker สำหรับคนหาสถานที่เกิดอุบัติเหตุของลูกคาไดอยางทันเหตุการณ" ทั้งนี้
เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการบริการลูกคาอยางทันทวงที
• หลักสูตร "การใชงาน SPSS เพื่อประยุกตใชกับการวิเคราะหขอมูลสถิติการรับประกันภัย" ใหแกบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อความ
สะดวกในการวิเคราะหขอมูลสถิติดานการรับประกันภัย โดยจัดอบรมทั้งหมดจำนวน 3 รุน
• หลักสูตร "เทคนิคการบริหารการรับเบี้ย ติดตามเบี้ย ใหทะลุตามเปาหมายที่กำหนด" เพื่อเพิ่มทักษะใหกับบุคลากรรวมถึงเพิ่ม
เบี้ยประกันภัยใหบรรลุตามเปาหมาย โดยจัดอบรมทั้งหมดจำนวน 2 รุน
• หลักสูตร "ปดงานขายเสนอขายผลิตภัณฑอยางไร ใหไดทั้งงานและใจลูกคา" พัฒนาทักษะดานการเสนอขายใหกับเจาหนาที่
ฝายขาย ใหสามารถปดการขายไดอยางมืออาชีพ รวมถึงการสรางเทคนิคใหมๆ ในดานการขายโดยจัดอบรมทั้งหมดจำนวน 3 รุน
• หลักสูตร “CompTIA Security+ ” วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเชี่ยวชาญดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ใหมี
ปริมาณมากขึ้นในตลาดแรงงานและเทาทันกับเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีบุคลากรเขารวมอบรม จำนวน 1 คน
• หลักสูตร "Work Shop LAN & Wireless Network" วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะของบุคลากรดานไอทีใหมีความ
เชี่ยวชาญในดานการใช Network เพื่อประสิทธิภาพการใชงานภายในองคกร
• หลักสูตร “พระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 : กระบวนการและแนวปฏิบตั ิ รุน ที่ 5 และรุน ที่ 6” วัตถุประสงค
เพือ่ สรางความเขาใจเกีย่ วกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัตคิ มุ ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 อาทิ ความสัมพันธ
ของระบบกฎหมายดิจิทัล นิยามสำคัญ การตีความ การบังคับใช ขอยกเวน บทลงโทษ ตลอดจนผลกระทบตอผูประกอบการและ
ภาคธุรกิจ โดยมีบุคลากรเขารวมอบรม
• หลักสูตร "กฎหมายคุม ครองขอมูลสวนบุคคล สำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล" วัตถุประสงคเพือ่ สรางความเขาใจเกีย่ วกับหลักการ
และสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ตลอดจนผลกระทบและการเตรียมความพรอมในการ
ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายของสวนงานบริหารทรัพยากรบุคคล
• หลักสูตร "เตรียมพรอมรับมือ พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล" วิทยากรโดย
นายภาณุ เนื้อนุม เพื่อเตรียมความพรอมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหกับบุคลากร
ของบริษัทฯ
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นอกจากการอบรมที่จัดภายในองคกรแลว บริษัทฯ ยังสงพนักงานเขารวมอบรมทั้งความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับการทำงาน ซึ่งจัดโดยองคกรภายนอกตางๆ โดย
จะพิจารณาสงบุคลากรในแตละฝายที่เกี่ยวของกับหัวขอการอบรมหรือสัมมนา ตามวาระโอกาส บริษัทฯ ไดสงบุคลากรเขารับการอบรม-สัมมนา ตามสายงาน
เฉลี่ยคนละ 8 ชั่วโมง
การรับผูพิการเขาทำงาน
บริษัทฯ มีความยินดีในการรับผูพิการในดานตางๆ กัน เขาทำงานในตำแหนงงานที่เหมาะสม ที่ศักยภาพทางรางกายของแตละบุคคลไมไดเปนอุปสรรคตอทักษะ
การทำงานที่จำเปนในงานนั้นๆ ทั้งยังมีมาตรฐานการจายคาตอบแทน และเปดโอกาสใหเติบโตในตำแหนงหนาที่อยางเทาเทียมกัน
ในป 2563 จนถึงปจจุบัน บริษัทฯ มีพนักงานที่เปนผูพิการ จำนวน 6 คน
พิการทางสายตา
พิการทางการไดยิน

จำนวน 1 คน
จำนวน 5 คน

กิจกรรมแรงงานสัมพันธ
บริษทั ฯ ไดจดั กิจกรรมแรงงานสัมพันธในทุกป โดยมุง เนนใหเกิดการพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคลากรและระหวางหนวยงานตางๆ ในองคกร ไดเรียนรูก ารทำงาน
เปนทีม, การติดตอและประสานงานทีด่ ผี า นกิจกรรมตางๆ อันจะสงผลทีด่ ถี งึ การทำงานรวมกัน รวมถึงเพือ่ สงเสริมการออกกำลังกายใหพนักงาน และเพือ่ ใหบคุ ลากร
เกิดความผูกพันกับองคกร
ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
คณะกรรมการบริษัทฯ หวงใยสวัสดิภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน โดยเห็นวาเรื่องดังกลาวสงผลตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเปนปจจัยหนึ่งที่
ชวยสงเสริมใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีความมั่นใจในการประกอบกิจกรรมตางๆ คณะกรรมการบริษัทจึงไดกำหนดนโยบายและใหบริษัทฯ ปฏิบัติโดยไดมี
การเตรียมปองกันภัยไวลวงหนาอยางถูกตองเหมาะสม ที่สำคัญคือ
• ไดดำเนินงานเชิงปองกันและรณรงคใหความรูใ นเรือ่ งการปองกันอัคคีภยั และซอมหนีไฟเปนประจำทุกป รวมถึงมีการตรวจสอบความพรอม
ของอุปกรณดับเพลิงและระบบการเตือนภัยอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหบุคลากรทราบถึงแนวทางปฏิบัติและรับมือกับสถานการณจริง ที่อาจ
เกิดขึ้นได ในป 2563 บริษัท ไดจัดใหมีการอบรมปองกันอัคคีภัย ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 โดยไดเชิญวิทยากรจาก สถานีดับเพลิง
พระโขนง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกูภัย 2 สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มาใหความรูเบื้องตนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
สวนการซอมหนีไฟประจำป 2563 จัดขึน้ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารประกันภัยไทยวิวฒ
ั น โดยมีเจาหนาทีจ่ ากสถานีดบั เพลิง
พระโขนงคอยควบคุมดูแล เชนกัน
• นโยบายและหลักการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานปฏิบัติการและพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย ในสวนของ
พนักงานที่จำเปนตองใชรถยนตและรถจักรยานยนตในการปฏิบัติงาน ที่สำคัญคือ พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ (พนักงานเคลม) และ
พนักงานบริการลูกคาและตัวแทน (พนักงานสงกรมธรรม และ เอกสาร) บริษทั ฯ มีกฎและระเบียบเรือ่ งความปลอดภัย สำหรับตัวบุคคล
(การขับรถตามกฎจราจรอยางเครงครัด, การแตงกายตามเครื่องแบบพนักงานอยางถูกตองรัดกุม และมีแถบสะทอนแสงตามที่บริษัทฯ
กำหนด, สวมหมวกนิรภัย-คาดเข็มขัดนิรภัย) และยานพาหนะที่ใช (เปนรถของบริษัทฯ ผานการตรวจสภาพ, มีการติดตั้งกลองที่รถยนต,
มี GPS ประจำตัวพนักงาน) ทั้งยังมีบทลงโทษอยางเครงครัดในเรื่องวินัยจราจร โดยในป 2563
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• มีอบุ ตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ ระหวางทำงาน 5 ครัง้ มีผบู าดเจ็บ คือ พนักงานปฏิบตั กิ ารกรุงเทพ (พนักงานตรวจสอบอุบตั เิ หตุ) 2 คน และ
พนักงานฝายการเงินและการลงทุน 3 คน รวม 5 คน และขณะนีท้ ำการรักษาหายดีแลว
ตรวจสุขภาพประจำป
เนือ่ งดวยปจจุบนั สภาพแวดลอมของโลกมีการเปลีย่ นแปลงผลกระทบคือทำใหมโี รคใหมๆ เกิดขึน้ รวมถึงพฤติกรรมในการดำเนินชีวติ ประจำวันของแตละบุคคล ทีน่ ยิ ม
บริโภคอาหารทีไ่ มมปี ระโยชนตอ สุขภาพ เพือ่ เปนการคนหาความผิดปกติ และหาทางรักษาอาการเริม่ ตนเพือ่ ไมใหลกุ ลามตอ ยังคงเปนวิธที ช่ี ว ยลดความรุนแรงของ
โรคได และเพื่อปองกันและเฝาระวังกอนที่จะเกิดปญหากับสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปจะทำใหสามารถรูแนวโนมความเสี่ยงของผลการตรวจสุขภาพ และ
เปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิต
เมือ่ วันที่ 26 กันยายน และวันที่ 3 ตุลาคม ป 2563 บริษทั ฯ จึงไดจดั ใหมกี ารตรวจสุขภาพพนักงานประจำป เพือ่ สงเสริมสุขภาพของพนักงาน รวมถึงใหพนักงานมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ทำใหสามารถทำงานและพัฒนางานไดดีอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหองคกรสามารถพัฒนาตอไปได โดยการจัดตรวจสุขภาพในครั้งนี้ ดำเนินการ
โดย โรงพยาบาลบางประกอก 9 ณ สำนักงานใหญของบริษัท
ออกมาตรการเขมปองกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)
เนือ่ งจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ยังคงรุนแรงและเกิดขึน้ อยางตอเนือ่ ง ซึง่ ไดนำพาผลกระทบมาสูช วี ติ ของคนไทย รวมถึงผูค น
ทัว่ โลก บริษทั ฯ จึงไดตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานและครอบครัว วาเหตุการณในชวงเวลานีเ้ ราจะตองรวมฝาฟนอุปสรรคไป
ดวยกัน และรวมรับผิดชอบตอสวนรวมในการปองกันการแพรระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา ตามพระราชบัญญัตโิ รคติดตอ พ.ศ. 2558 และประกาศของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
ดังนั้น เพื่อสามารถใหบริการลูกคาอยางตอเนื่องและดีที่สุด และเพื่อสรางความมั่นใจและปลอดภัยใหกับลูกคา พนักงาน ครอบครัวของพนักงาน รวมไปถึงสังคม
และประเทศ ทางบริษัทฯ ไดมีมาตรการดำเนินการอยางเขมงวด ดังนี้ คือ
1. ใหพนักงานบางสวนงานปฏิบตั งิ านจากทีบ่ า น (Work from home) เพือ่ ลดการเดินทางและลดความเสีย่ งการแพรระบาดของเชือ้ ไวรัส
โคโรนา หรือ COVID-19
2. เพิ่มมาตรการความปลอดภัยภายในอาคารสำนักงาน โดยบริษัทฯ มีมาตรการคัดกรอง ตรวจวัดไข และสอบถามประวัติการเดินทาง
ของบุคคลที่จะเขามาภายในอาคารอยางเครงครัด
3. สัง่ การใหพนักงานใสหนากากอนามัย/ผาตลอดเวลา ไมรบั ประทานอาหารรวมจาน หมัน่ ลางมือ และรักษาระยะหางระหวางกัน 1-2 เมตร
(Social distancing) ขณะเดียวกันบริษัทฯ ไดออกสื่อประชาสัมพันธ ใหความรูและแนวทางการปฏิบัติเพื่อระวังและปองกันตัวเองจาก
โรคดังกลาวแกพนักงานอยางทั่วถึงและตอเนื่อง
4. สงเสริมดานอุปกรณปองกันไวรัสใหแกพนักงานทุกคน โดยบริษัทฯ ไดแจกหนากากผา เจลแอลกอฮอล และน้ำยาลางมือเพื่อลดภาระ
คาใชจายและการชวยจัดหาสินคาใหกับพนักงานและครอบครัวพนักงานในยามที่สินคาขาดแคลน พรอมทั้งดำเนินการทำความสะอาด
และฆาเชื้อโรค (Big cleaning) ทั้งอาคารสำนักงาน
5. ออกมาตรการรับมือ หากบริษัทฯ ไดรับแจงวามีพนักงานของบริษัทฯ เปนผูตองสงสัยติดเชื้อ/ผูติดเชื้อ COVID-19 ถึงแมวา ณ ขณะนี้
ยังไมมีพนักงานของบริษัทติดเชื้อ COVID-19 ก็ตาม
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ภาพรวมของพนักงานประกันภัยไทยวิวัฒน 2562
สัดสวนบุคลากร ชาย-หญิง

สัดสวนพนักงานแบงตามจังหวัด

สัดสวนบุคลากรแบงตามระดับการศึกษา

40%
10%

76%

89%

14%

11%

60%
ชาย
หญิง

สัดสวนบุคลากรแบงตามอายุ
14%

27%

20%

39%
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ตางจังหวัด
กรุงเทพ

ต่ำกวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
สัดสวนบุคลากรแบงตามอายุงาน
2%
21 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
มากกวา 50 ป

35%

4%
20%
17%

22%

ทดลองงาน
4 เดือนแตไมถึง 1 ป
1 - 2 ป
3 - 5 ป
6 - 10 ป
มากกวา 10 ป

การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการพัฒนาชุมชนและสังคม ผานหลักการพื้นฐานเรื่องสิทธิมนุษยชน ทั้งในกระบวนการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมรวมพัฒนา
ชุมชนและสังคมนอกกระบวนการดำเนินธุรกิจ เชน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทีน่ บั วาเปนหัวใจสำคัญในการพัฒนาธุรกิจและสรางความยัง่ ยืนใหกบั ธุรกิจ บริษทั ฯ
มีนโยบายในการปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดสวนเสียทุกคนอยางเทาเทียมกัน ไมมีการแบงแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา เผาพันธุ สัญชาติ ความยากจน
ความพิการ รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกตางทางความคิด สังคม สิ่งแวดลอมกฎหมาย และวัฒนธรรม (ดูเพิ่มเติมในหัวขอ “การดูแลพนักงาน”) ในป 2563
บริษัทฯ ไดสงเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมผานการบริจาคและการกุศลในวาระโอกาสตางๆ กันดังนี้
กิจกรรมสงเสริมการศึกษา
บริษทั ฯ รวมสงเสริมใหเกิดความเทาเทียมกันตามสิทธิมนุษยชนกับกลุม คนตางๆ ในสังคมอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะสิทธิใ์ นการรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดวยเล็งเห็น
วาการสรางทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพทั้งทางความรู ทักษะ ความสามารถ คุณธรรมเปนสวนสำคัญในการสรางความมั่นคงและในการพัฒนาประเทศในป 2563
บริษัทฯ ไดดำเนินกิจกรรมเพื่อชวยเหลือดานการศึกษาดังนี้
• บริษทั ฯ ไดรว มสนับสนุนทุนในงานการจัดการเรียนการสอนในโครงการลดความเหลือ่ มล้ำดวยการศึกษาปฐมวัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ RIECE Thailand เปนโครงการ
ทีจ่ ดั ทำขึน้ เพือ่ ชวยใหเด็กปฐมวัยเหลานัน้ เติบโตเปนผูใ หญทม่ี คี ณ
ุ ภาพ ณ ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก อบต. ทาสองคอน (บานบอนอย) จ.มหาสารคาม โดยงานวิจยั
ดานเศรษฐศาสตรการศึกษาในชวงหลายสิบปทผ่ี า นมา ชีใ้ หเห็นอยางชัดเจนวา การพัฒนาเด็กปฐมวัย (early childhood development) มีสว นสำคัญใน
การสรางทุนมนุษย (human capital) ใหกบั ประชากรของประเทศ ซึง่ จะมีสว นชวยเพิม่ ประสิทธิภาพดานการผลิตของสังคม ชวยลดตนทุนทางสังคมทีอ่ าจ
จะเกิดจากการกออาชญากรรม ติดยาเสพติด ประกันภัยไทยวิวฒ
ั นในฐานะองคกรทีใ่ หความสำคัญในดานการศึกษา จึงรวมเปนสวนหนึง่ ในการสนับสนุนเพือ่
พัฒนาการศึกษาพื้นฐานแกเด็กปฐมวัยไทยใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน โดยจะมีการดำเนินกิจกรรมและติดตามผลอยางตอเนื่องในป 2563
• โครงการลดความเหลื่อมล้ำดวยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (Reducing Inequality through Early Childhood Education: RIECE Thailand)
ประสิทธิภาพเรือ่ งการเรียนการสอนสำหรับเด็กถือเปนสิง่ ทีส่ ำคัญ เนือ่ งจากพวกเขาคืออนาคตของประเทศชาติ ดังนัน้ การสนับสนุนดานการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ทางการศึกษาจึงเปนสิ่งที่ทั้งภาครัฐและเอกชนตองคำนึงถึงเปนอันดับแรก ดวยบริษัทฯ ไดเล็งเห็นความสำคัญตอการพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาให
แกเด็กและเยาวชนเสมอมา ในป 2563 จึงไดรว มกับโครงการ ลดความเหลือ่ มล้ำดวยการศึกษาปฐมวัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ หรือ RIECE Thailand ในการสนับสนุน
ทุนทรัพย มูลคากวา 150,000 บาท เพื่อเปนทุนสำหรับจัดทำโครงการใหประสบความสำเร็จ
โดยโครงการดังกลาว มีวตั ถุประสงคเพือ่ ตองการ สรางทุนมนุษยทม่ี ปี ระสิทธิภาพใหแกเด็กปฐมวัยเพือ่ ชวยใหเด็กปฐมวัยเหลานัน้ เติบโตเปนผูใ หญทม่ี คี ณ
ุ ภาพ
มีประสิทธิภาพในการผลิตเพียงพอทีจ่ ะสามารถสรางรายไดทม่ี น่ั คงใหกบั ครอบครัว มีศกั ยภาพเพียงพอทีจ่ ะสามารถดูแลตนเองและครอบครัว มีความรับผิด
ชอบตอสังคม และมีวิจารณญาณที่ดีไมตัดสินใจทำในสิ่งที่เปนปญหาของสังคม ไมวาจะเปนการกออาชญากรรม การติดยาเสพติด การติดการพนัน ฯลฯ
ซึ่งงานวิจัยดานเศรษฐศาสตรการศึกษาในชวงหลายสิบปที่ผานมา ชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา การพัฒนาเด็กปฐมวัย (early childhood development) มี
สวนสำคัญในการสรางทุนมนุษย (human capital) ใหกบั ประชากรของประเทศ ซึง่ จะมีสว นชวยเพิม่ ประสิทธิภาพดานการผลิตของสังคม ชวยลดตนทุนทาง
สังคมที่อาจจะเกิดจากการกออาชญากรรม ติดยาเสพติด นอกจากนี้ การพัฒนาเด็กปฐมวัยยังสามารถชวยลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ จากการลดความแตกตางดานทุนมนุษยนบั ตัง้ แตจดุ เริม่ ตนของชีวติ ซึง่ เปนสาเหตุสำคัญของความเหลือ่ มลํา้ ทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ราพบเห็นอยู
ในปจจุบัน
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การบริจาคสมทบทุนเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนในดานตางๆ
• ดานสังคมและชุมชน
บริษทั รวมบริจาคสมทบทุนใหกบั องคกร และหนวยงานตางๆ ในป 2563 ดังนี้
• ตลอดระยะเวลาที่ผานมาในป 2563 ทามกลางสถานการณการระบาดอยางตอเนื่องของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไดสงผลกระทบไปทั่วโลก รวมถึง
ประเทศไทยดวย ซึง่ หนึง่ ในปญหาทีส่ ำคัญ คือ การขาดแคลนอุปกรณทางการแพทย และอุปกรณการปองกันเชือ้ ไวรัส โดยเฉพาะหนากากอนามัย อาจทำให
เกิดความเสีย่ งในการแพรระบาดของเชือ้ ไวรัสสูบ คุ ลากรทางการแพทยทป่ี ฏิบตั หิ นาที่ รวมไปถึงประชาชนทัว่ ไป บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น จำกัด (มหาชน)
รวมสมทบทุนสนับสนุนทีมวิจยั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จำนวน 1,000,0000 บาท เพือ่ ใชในการผลิตหนากากสะทอนน้ำ (ThamMask) นำไปมอบใหกบั
บุคลากรทางการแพทยในพืน้ ทีข่ าดแคลน ทัง้ นีเ้ ปนการสนับสนุนการทำหนาทีใ่ นการตรวจคัดกรอง และดูแลผูป ว ยของบุคลากรทางการแพทย และลดปญหา
การขาดแคลนหนากากอนามัย พรอมทัง้ รวมสรางขวัญกำลังใจใหกบั บุคลากรผูท อ่ี ทุ ศิ แรงกายแรงใจเพือ่ ประชาชน ในการสนับสนุนการผลิตหนากากสะทอนน้ำ
ในครั้งนี้ มุงหวังเพื่อชวยปองกันการแพรเชื้อ และเพื่อใหกำลังใจแกบุคลากรทางการแพทยที่ทำหนาที่อยางหนักเพื่อดูแลประชาชน ดังนั้นการจะผานพน
วิกฤตการณในครั้งนี้ไปไดทุกคนตองรวมมือกันเพื่อตอสูและฝาวิกฤตครั้งนี้ไปใหได”
สำหรับหนากากสะทอนน้ำ (ThamMask) ที่คิดคนโดยทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนหนากากผา 3 ชั้น โดยชั้นที่ 1-2 ทำดวยผา Cotton
Silk ทีม่ โี ครงสรางเปนดายยืน Polyester Microﬁber มีคณ
ุ สมบัตกิ นั น้ำ กันไรฝุน มีเนือ้ นุม และระบายอากาศไดดี โดยมีการเคลือบสาร NUVA-1811 ซึง่ มี
อนุภาคระดับไมครอน แทรกไปในเนือ้ ผา ทำใหนำ้ ไมสามารถแทรกซึมได และชัน้ ในสุด ทำดวยผา Cotton เพือ่ ดูดซับความชืน้ และสารคัดหลัง่ ทัง้ ยังระบาย
อากาศไดดี ซึ่งสามารถซักทำความสะอาดไดถึง 30 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อเปนการลดปญหาหนากากอนามัยขาดแคลนและมีราคาสูง สงผลกระทบตอผูบริโภคและ
ประชาชนโดยตรง
• บริษัทฯ ไดเล็งเห็นความสำคัญในการมีสวนรวมชวยเหลือและดูแลสุขภาพของทุกคน ไดออกมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสภายในองคกร
อยางเครงครัด ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรของบริษัทสามารถบริการลูกคาอยางตอเนื่องและดีที่สุด ตลอดจนเพื่อสรางความมั่นใจและความปลอดภัยใหกับลูกคา
พนักงาน ครอบครัวของพนักงาน ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป นอกจากนีย้ งั มีการมอบสิทธิพเิ ศษ เพือ่ เยียวยาใหแกผเู อาประกันภัยของบริษทั ในชวงสถานการณ
การแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้
• ประกันเดินทางตางประเทศ กรมธรรมรายปและกรมธรรมประกันเดินทางเปดปด ที่มีผลคุมครองอยูในวันที่ 1 เมษายน 2563
บริษทั ฯ จะขยายระยะเวลาคุม ครองออกไป 3 เดือน นับจากวันสิน้ สุดความคุม ครองเดิมโดยอัตโนมัติ ซึง่ ไมมกี ารคิดเบีย้ ประกันภัย
เพิ่มเติม
• ประกันรถเปดปดไทยวิวัฒน กรมธรรมคุมครอง COVID-19 ความคุมครอง 100,000 บาท ระยะเวลาคุมครอง 6 เดือน สำหรับ
ผูซื้อกรมธรรมใหมหรือตออายุกรมธรรมประกันรถเปดปด แพ็กเกจ 12 เดือน ตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน
2563 (รวมมอบสิทธิพิเศษโดย พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร จำกัด)
• ประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health มอบสิทธิพิเศษ คาตรวจคัดกรองไวรัส COVID-19 สูงสุดถึง 2,000 บาท ใหกับ
ผูเอาประกันภัยกรมธรรมประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health ที่กรมธรรมมีผลคุมครองระหวางวันที่ 23 มีนาคม 2563
ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
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• เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมและเปดงาน “Beyond the New Normal : เติมเต็มกำลังใจชวยคนไทย กับ ประกันรถเปดปด
แบบ Top-up” ผานชองทางออนไลน รวมกับ Inﬂuencers รุน ใหมชอ่ื ดังของไทย อาทิ คุณแบม ปตภิ ทั ร, คุณอู Spin9 พรอมแขกรับเชิญพิเศษ รวมมือกัน
จัดรายการ LIVE ผานชองทาง Social Media ประกันรถเปดปด แบบ Top-up ประกันรูปแบบใหมเบีย้ ประกันทัง้ ปมรี าคาเริม่ ตนประกันชัน้ 1 แค 4,900 บาท
ประหยัดไดถึงประมาณ 70% แตไดรับความคุมครองครบตลอด 24 ชั่วโมง เปด-ปดใหอัตโนมัติ #คุมครองใหญแตจายเล็ก พรอมโปรโมชันสวนลดคาเบี้ย
ประกันสูงสุด 1,000 บาท ใหกับ 3,000 กรมธรรมแรก โดยนำรายไดสวนหนึ่งรวมสมทบทุนบริจาคตูตรวจคัดกรอง COVID-19 มอบให 10 โรงพยาบาลรัฐ
ทั่วประเทศ
• เดือนมิถนุ ายน 2563 บริษทั ฯ ไดเดินทางเพือ่ รวมมอบตู Modular Swab Unit สำหรับตรวจคัดกรองผูป ว ย COVID-19 ใหกบั เครือขายโรงพยาบาลสถาบัน
แพทยศาสตรทว่ั ประเทศ มูลคากวา 2.6 ลานบาท ทัง้ นี้ เพือ่ เปนการสนับสนุนการทำหนาทีใ่ นการตรวจคัดกรอง และดูแลผูป ว ยของบุคลากรทางการแพทย
โดยเครือ่ งมือดังกลาว บุคลากรทางการแพทยและเจาหนาทีส่ ามารถใชดำเนินการตรวจคัดกรองผูป ว ยทีม่ คี วามเสีย่ งไดอยางรวดเร็วและปลอดภัย ดวยระบบ
ควบคุมแรงดันและการหมุนเวียนอากาศของตู ที่ชวยลดโอกาสในการติดเชื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งในการสนับสนุนอุปกรณในครั้งนี้เนื่องดวยสถานการณการระบาดอยางตอเนื่องของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไดสงผลกระทบไปทั่วโลก รวมถึง
ประเทศไทยดวย และหนึง่ ในปญหาทีส่ ำคัญคือ การขาดแคลนอุปกรณทางการแพทย และอุปกรณการปองกันเชือ้ ไวรัส รวมถึงอุปกรณในการตรวจคัดกรอง
ผูป ว ยทีม่ คี วามเสีย่ ง ถึงแมวา ชวงทีผ่ า นมาสถานการณการแพรระบาด COVID -19 ภายในประเทศจะดีขน้ึ เปนลำดับ และมีจำนวนผูต ดิ เชือ้ ลดลง แตกย็ งั คง
วางใจไมได ดังนัน้ การ เตรียมความพรอมสำหรับการรับมือตอการแพรระบาดของเชือ้ ไวรัส โดยเฉพาะความพรอมดานอุปกรณทางการแพทยจงึ เปนสิง่ สำคัญ
จึงไดจัดตั้งโครงการ “รวมน้ำใจจากผูใชประกันรถเปดปด” โดยนำรายไดสวนหนึ่งจากคาเบี้ยประกันของผูใชประกันรถเปดปด ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน - 31
พฤษภาคม 2563 สมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณการตรวจคัดกรองเชื้อ COVID -19
อยางไรก็ตามในการจัดซือ้ ตู Modular Swab Unit ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ มุง หวังเปนอยางยิง่ วาจะสามารถชวยเหลือบุคลากรทางการแพทยใหปลอดภัยและลด
ความเสีย่ งขณะปฏิบตั หิ นาทีใ่ นการคัดกรองผูป ว ยทีม่ คี วามเสีย่ ง และสามารถตรวจคัดกรองเชือ้ ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงชวยเหลือประชาชนใหสามารถ
เขาถึงการตรวจคัดกรองเชื้อ COVID ไดอยางทั่วถึง ซึ่งวิกฤตการณในครั้งนี้จะผานไปได ทุกคนตองรวมมือกันใสใจ ปองกัน การแพรระบาดของเชื้อไวรัส
เพราะนอกจากจะเปนการชวยใหตัวเองปลอดภัยแลว ยังชวยบุคลากรทางการแพทยดวย
• เมือ่ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 พนักงานบริษทั ฯ ไดเขารวมบริจาคเลือดกับสมาคมประกันวินาศภัย จำนวนทัง้ หมด 10 ทาน ทัง้ นีเ้ พือ่ เปนการรวมตอชีวติ ให
กับผูปวย เนื่องจากปริมาณโลหิตในคลังของธนาคารเลือดมีปริมาณนอยซึ่งยังตองการโลหิตอีกจำนวนมาก สมาคมฯ จึงรวมเปนศูนยกลางในการรับบริจาค
โลหิต เพื่อนำไปชวยเหลือผูปวยที่มีความตองการโลหิตตอไป
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การจัดการสิ่งแวดลอม
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะรักษาสังคมและสิ่งแวดลอม ดวยการดำเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรมและการกำกับที่ดี ควบคูไปกับการใสใจดูแลรักษา
สังคมและสิง่ แวดลอมเพือ่ นำไปสูก ารพัฒนาธุรกิจอยางยัง่ ยืน แมวา บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น มิไดอยูใ นภาคอุตสาหกรรมการผลิตทีต่ อ งใชทรัพยากรทางธรรมชาติ
ในสายการผลิตอยางกวางขวาง แตก็ปฏิเสธไมไดวาบริษัทไดใชพลังงานและทรัพยากรตางๆ ในการขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทจึงใหความสำคัญในการสรางจิตสำนึกใน
การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา รวมถึงสรางความตระหนักในหนาที่การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมของพนักงานและบุคลากรของบริษัท
• เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2563 บริษทั ไดมอบกรมธรรมประกันอัคคีภยั ทีใ่ หความคุม ครองมูลคา150,000,000 บาท ใหแกมลู นิธอิ ทุ ยานนานาชาติสง่ิ แวดลอม
สิรนิ ธร เพือ่ เปนการสงเสริมใหมลู นิธดิ ำเนินงานหรือกิจกรรมเพือ่ ฟน ฟูและอนุรกั ษสง่ิ แวดลอม เพือ่ การพัฒนาตอไป เนือ่ งจากอุทยานสิง่ แวดลอมนานาชาติสริ นิ ธร
เปนศูนยการเรียนรูและฝกอบรมดานการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมทั้งการอนุรักษพลังงาน ตามแนวพระราชดำริ ระดับสากล
สรางสรรคนวัตกรรมเชื่อมโยงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาชุมชน
อยางยัง่ ยืน โดยมีเครือขายการศึกษาวิจยั และพัฒนาองคความรูท ง้ั ในและตางประเทศ ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหประชาชนทุกกลุม ทัง้ เด็ก เยาวชน นักวิชาการชุมชนทองถิน่
และประชาชนทั่วไป มีความรู ความเขาใจ และเห็นความสำคัญของการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมทั้งการอนุรักษพลังงาน
ตามแนวพระราชดำริ
การจัดการคัดแยกขยะภายในองคกร
สืบเนื่องจากปจจุบันปญหาเกี่ยวกับขยะอันตรายเปนปญหาที่สงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของนายจาง ลูกจางและประชาชนทั่วไปจาก
สถานการณมลพิษของประเทศไทย ซึ่งที่ผานมาพบวา ของเสียอันตรายหรือขยะมลพิษที่มีปริมาณมาก ซึ่งสวนหนึ่งจะถูกจัดเก็บและทำลายตามขอกำหนดของ
กฎหมาย แตสำหรับของเสียทีเ่ กิดจากกิจกรรมในสำนักงาน หนวยงานราชการ รวมทัง้ รานคา ยังไมมกี ฎหมายใด ทีบ่ ญ
ั ญัตมิ าเพือ่ ควบคุมดูแล ทำใหของเสียอันตราย
ถูกทิ้งและทำลายอยางไมถูกวิธีเกิดการปนเปอนในสิ่งแวดลอม และสงผลกระทบตอสุขภาพของผูที่สัมผัส
บริษทั ฯ จึงไดจดั ทำโครงการ "การคัดแยกขยะ" ภายในสำนักงานขึน้ เพือ่ สรางจิตสำนึกใหบคุ ลากรในองคกร และดำเนินการคัดแยกและจัดการขยะอยางถูกวิธี โดย
การแบงประเภทขยะตามประเภทตางๆ เพือ่ ใหสะดวกในการกำจัดและไมสง ผลกระทบตอสุขภาพของบุคลากรในองคกร รวมไปถึงการจำกัดเวลาสัง่ ซือ้ ของลง และ
รณรงคการใชภาชนะของใชสวนตัวเพื่อลดปริมาณขยะภายในสำนักงาน
พัฒนาผลิตภัณฑดานอิเล็กทรอนิกสเพื่อสิ่งแวดลอม (ลดการใชกระดาษ)
ป 2563 บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจใหเปนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสมากยิ่งขึ้น เพื่อสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยเปนการลดปริมาณการใช
กระดาษ ที่มีบทบาทและความจำเปนอยางมากในหนวยงาน ซึ่งในประเทศไทยนั้นพบวา มีการใชกระดาษประมาณ 34 กิโลกรัม ตอคนตอป หรือ 2 ลานตันตอป
และมีอตั ราการใชเพิม่ ขึน้ ปละ 15% (ขอมูลอางอิงจากสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย) บริษทั ฯ จึงเห็นถึงความสำคัญและจำเปนอยางยิง่ ในการใชกระดาษ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อลดปริมาณขยะกระดาษที่จะเกิดขึ้น พรอมทั้งลดการใชวัสดุธรรมชาติและพลังงานในการผลิตกระดาษ ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ/รณรงคการปฏิบัติตามแนวทางการลดการใชกระดาษผานกิจกรรมตางๆ
• การนำกระดาษที่ใชแลวกลับมาใชใหม (ใชกระดาษทั้ง 2 ดาน)
• การคัดแยกกระดาษ (กระดาษที่มีหนาวาง, กระดาษสีใชแลว กระดาษขาวใชแลว) เพื่อประโยชนในการ recycle
2. พัฒนาระบบการซื้อขายผานอิเล็กทรอนิกส โดยการที่ลูกคาสามารถเลือกชองทางการซื้อผานออนไลน โดยผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนา เชน ผลิตภัณฑ
ประกันรถยนต และประกันเดินทางตางประเทศ ทีส่ ามารถซือ้ บริการผานชองทางออนไลนไดโดยไมตอ งใชกระดาษ นอกจากนีผ้ เู อาประกันยังสามารถเลือก
รับกรมธรรมผานชองทางอิเล็กทรอนิกสตางๆ อาทิ อีเมล แอปพลิเคชัน มากกวาการเลือกใชกรมธรรมที่เปนกระดาษ เพื่อลดการใชกระดาษและสงเสริม
การอนุรักษดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
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ปรับเปลี่ยนระบบ Air ของบริษัทฯ จากระบบ Chiller เปนระบบ VRV
พลังงานไฟฟาเปนปจจัยทีส่ ำคัญในการดำเนินชีวติ และการพัฒนาประเทศ ความตองการใชพลังงานไฟฟาของประเทศไทยมีแนวโนมเพิม่ สูงขึน้ อยางตอเนือ่ ง ในปจจุบนั
การผลิตพลังงานไฟฟาของประเทศยังคงพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งเชื้อเพลิงดังกลาวกำลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล
ดังนั้นเพื่อเปนการลดปญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟาในอนาคต จึงตองชวยกันประหยัดพลังงานไฟฟา ใชพลังงานไฟฟาใหคุมคาที่สุด เพื่อใหมีพลังงานไฟฟาใช
ตอไปในอนาคตไดอีกยาวไกล
บริษัทฯ ไดเห็นความสำคัญในการประหยัดพลังงาน จึงไดมีการปรับเปลี่ยนระบบแอรของบริษัทฯ จากระบบ Chiller เปนระบบ VRV เปนเทคโนโลยีที่ควบคุมการ
จายปริมาณสารทำความเย็นโดยตรง โดยติดตัวควบคุมการจายสารทำความเย็นไวที่ตัวคอยลเย็น (indoor Unit)ทำใหควบคุมอุณภูมิไดแมนยำ และชวยประหยัด
พลังไดถงึ 25% เมือ่ เทียบกับระบบปรับอากาศอืน่ ๆ และทีส่ ำคัญระบบจะมีการปรับปรุงคุณภาพของอากาศใหดขี น้ึ ดวยการระบายอากาศลดความชืน้ และกระบวนการ
อื่นๆ ทำใหบุคคลากรภายในสำนักงานอยูในสภาวะสบายตัวไมรูสึกอึดอัด หรือหายใจลำบาก
ติดตั้งเครื่องฉีดละอองน้ำบนดาดฟาอาคาร เพื่อลดปริมาณฝุน PM 2.5
เมือ่ ป 2563 จากเหตุการณปญ
 หาฝุน ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษทั ฯ ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญตอสุขภาพของประชาชน จึงได
รวมสงเสริมและแกไขปญหามลภาวะฝุน PM 2.5 รวมกับ สำนักงานเขตพญาไท โดยไดดำเนินการติดตั้งเครื่องฉีดพนละอองน้ำฝอยบนดาดฟา อาคารประกันภัย
ไทยวิวฒ
ั น สำนักงานใหญ ถนนดินแดง เพือ่ ชวยลดคาฝุน ละออง ซึง่ ตองใชเครือ่ งฉีดพนแรงดันน้ำประมาณ 120 - 150 PSI ซึง่ ตลอดชวงทีม่ สี ภาวะฝุน ละออง บริษทั ฯ
ไดดำเนินการเปดเครือ่ งอยางตอเนือ่ งทุกวัน วันละ 2 ชวงเวลา คือเวลา 09.00 น. - 10.00 น. และ เวลา 16.00 น. - 17.00 น. จนกวามลภาวะฝุน ละอองขนาดเล็ก
จะมีปริมาณลดลง
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