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ส่ วนที
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษ ัท ฯ มุ่ งเน้น การเป็ นหลัก ประกัน ที ม นั คงสําหรั บ คนไทย มี ก ารบริ ห ารทรั พ ย์สิ น เป็ นเงิ น สํารองอย่างเพี ยงพอ
สําหรับหนี# สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย รวมถึ งการดํารงเงิ นกองทุ นตามระดับความเสี ยง (Risked-Based
Capital) ตามกฏหมาย จึงมีฐานะทางการเงินทีแข็งแกร่ งพร้อมสําหรับการให้บริ การประชาชน นอกจากนี# ยงั เลือกบริ หาร
จัดการความเสี ยงอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยการรับประกันที เน้นคุณภาพ พร้อมกับปรับกลยุทธ์ทางการแข่งขันโดยหา
ช่องทางการตลาดใหม่ๆ ที มีศกั ยภาพผ่านเคาน์เตอร์ บริ การต่างๆ หรื อออนไลน์ ขณะเดียวกันก็คาํ นึ งถึงความต้องการของ
ประชาชน โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการบริ การทีดีเสมอมา นอกจากการบริ หารทีโปร่ งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
แล้ว ทางบริ ษทั ฯ ยังเข้าไปมีส่วนในโครงการทีเป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมโดยมิได้มงุ่ หวังทีผลกําไร เช่น โครงการไมโครอินชัวรันส์ ที มุ่งให้บริ การการประกันภัยในราคาทีเข้าถึงได้ง่ายกับประชาชนทัว ไป และการเข้าร่ วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี
กับรัฐบาลมาตั#งแต่ปี JKKL ซึงเป็ นการสร้างความมัน คงทางรายได้ให้แก่เกษตรกร
เป้ าหมายของบริ ษ ัท ในการดําเนิ น งานมาโดยตลอดมี อ ยู่ N ประการ ได้แ ก่ 1) พัฒ นาองค์กรให้มี ฐ านะการเงิ น ที
แข็งแกร่ งและบริ หารงานอย่างมีธรรมาภิบาล 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความคุม้ ค่า ช่วยลดภาระความเสี ยงภัย และบรรเทา
ความเสี ยหายของประชาชนได้อย่างเหมาะสม และ 3) พัฒนาการบริ การให้ได้มาตรฐาน เสริ มสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกค้า และคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม ทางบริ ษทั ฯ พร้อมที จะเป็ นที ปรึ กษาในทุ กด้านการประกันภัยให้แก่ลูกค้า และประชาชน
ทัว ไป โดยมีแนวทางการดําเนิ นงานด้านต่างๆ ด้วยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื อง การพัฒนาทุนมนุษย์และทุนทางปั ญญา
การพัฒนานวัตกรรม และการปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงานให้เป็ นมาตรฐานและมีประสิ ทธิภาพ
ในปี 2563 บริ ษทั ได้เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ประกันรถเปิ ดปิ ดแบบ Top-Up บนแคมเปญ คุม้ ครองใหญ่แต่จ่ายเล็กเป็ น
ประกันภัยรู ปแบบใหม่เบี#ยประกันทั#งปี มีราคาเริ มต้นประกันชั#น 1 เพียง 4,900.-บาท ประหยัดได้ถึงประมาณ 70% แต่ได้รับ
ความคุม้ ครองครบตลอด 24 ชัว โมง เปิ ด-ปิ ดให้อตั โนมัติ พร้อมโปรโมชัน ส่ วนลดค่าเบี#ยประกันสู งสุ ด 1,000.- บาท ให้กบั
3,000 กรมธรรม์แรก โดยนํารายได้ส่วนหนึงร่ วมสมทบทุนบริ จาคตูต้ รวจคัดกรอง COVID-19 มอบให้ 10 โรงพยาบาลรัฐ ทัว
ประเทศ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
( 1 ) ประวัติความเป็ นมา
8 ตุลาคม JLbL จดทะเบียนจัดตั#งบริ ษทั ด้วยทุนจดทะเบียนทีออกและเรี ยกชําระแล้ว cd ล้านบาท ในนามบริ ษทั
ประกันภัยไทยวิวฒั น์จาํ กัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพือดําเนินธุรกิจ ประกันวินาศภัยซึงในระยะแรก
บริ ษทั ฯ รับประกันเฉพาะอัคคีภยั และภัยทางทะเล เท่านั#น มีสาํ นักงานตั#งอยูท่ ีช# นั J อาคาร
บี.เอ็ล.ฮั#ว. สี แยกวัดตึก กรุ งเทพ โดยมีผเู ้ ริ มจัดตั#งบริ ษทั ทั#งหมด b คนด้วยกันดังรายนามต่อไปนี#
1. ร้อยเอก สมหวัง สารสาส
2. นายไว ว่องตระกูล
3. นายศิวะอัศว์ อัศวเกียรติ
4. นายเกษม ปังศรี วงศ์
5. นายม้า ชันเหล็ง (นายปรี ชา อัศวะอินทรา)
6. นายชั#งตัง แซ่เบ๊ (นายเสริ มศักดิh อัศวะธร)
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7. นายทอง อัศวรักษ์
8. นายทิ#งเกียง แซ่เบ๊ (นายยนต์ อัศวะธนกุล)
9. นายบี.เอ็ล.ฮั#ว หรื อนายหลูฮ่ # วั แซ่บาง
ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เลขที j/JKci ซึงออกโดยสํานักงานประกันภัย
กระทรวงพาณิ ชย์
ได้ขยายกิจการ โดยการเปิ ดรับประกันภัยรถยนต์เพิม ขึ#นอีกหนึงแผนก และได้ยา้ ยสํานักงานใหญ่
จากอาคารบี.เอ็ล.ฮั#ว มายังอาคารทินกร ถนนสุริยวงศ์ กรุ งเทพฯ
ได้เปิ ดแผนกประกันภัยเบ็ดเตล็ดขึ#น และได้จดั หาผูเ้ ชียวชาญในการประกันภัยเบ็ดเตล็ดเข้ามารับ
หน้าทีในการดําเนินงาน พร้อมกันนี#บริ ษทั ยังได้ขยายธุรกิจไปในด้านของการลงทุนประเภทต่างๆ
เพิม มากขึ#น
เพือรับมือกับการขยายตัวของกิจการอย่างรวดเร็ ว บริ ษทั ฯจึงได้นาํ ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้
ในกิจการของบริ ษทั เพือพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึงนับได้วา่ เป็ นปั จจัยสําคัญของการบริ หารงาน
ในปั จจุบนั และได้ขยายศูนย์บริ การไปยังหัวเมืองต่าง ๆ รอบกรุ งเทพมหานคร เพืออํานวยความ
สะดวกรวดเร็ วแก่ลกู ค้าของบริ ษทั โดยได้เปิ ดศูนย์บริ การขึ#นที จังหวัดชลบุรี ราชบุรี สระบุรี
และนครราชสี มา
บริ ษทั ฯ ได้ติดต่อเช่าความถีคลืนกระจายเสี ยงจากการสื อสารแห่งประเทศไทยเพือนําเทคโนโลยี
อันทันสมัยนี#มาเพิม ประสิทธิภาพการติดต่อสื อสารระหว่างพนักงานสิ นไหมกับบริ ษทั ฯ เพือจะได้
สามารถอํานวยความสะดวกรวดเร็ วให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยได้ดียงิ ขึ#นถือได้วา่ บริ ษทั เป็ นบริ ษทั
ประกันภัยบริ ษทั แรกในประเทศไทยทีนาํ เอาเทคโนโลยีอนั ทันสมัยนี#มาประยุกต์ใช้ในงานประกันภัย
จากการประยุกต์เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้บริ การนี# ทําให้บริ ษทั ฯได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล
HI – TECH AWARD ด้านบริ การ
ได้นาํ เทคโนโลยีใหม่มาให้บริ การช่วยเหลือฉุกเฉิ นด้านอุบตั ิเหตุประกันภัยรถยนต์ตลอด 24ชัว โมง
ด้วยระบบ Mobile Tracking
ให้บริ การเฮลิคอปเตอร์เคลือนย้ายผูป้ ่ วยฉุกเฉิ นทางอากาศ
ได้รับรางวัลบริ ษทั ประกันวินาศภัย ทีมีการบริ หารงานดีเด่นประจําปี JKKK
ได้รับรางวัลบริ ษทั ประกันภัย ทีมีการพัฒนาดีเด่นประจําปี JKKl
ได้ผา่ นการรับรองเป็ นสมาชิก CAC (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริ ต
ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2017 สาขา Innnovation Projects
ได้รับรางวัลธุรกิจมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล จากหอการค้าไทย
ได้รับรางวัลสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่นครบวงจร ในงานสัปดาห์ประกันภัย
ประจําปี JKic
ได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรรับรองความสามารภทางนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรมจาก
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ได้รับรางวัลบริ ษทั ประกันวินาศภัยทีมีการพัฒนาดีเด่นประจําปี JKic และบริ ษทั ประกันวินาศภัยที
นําเทคโนโลยีมาใช้กบั ระบบการประกันภัยดีเด่นประจําปี JKiJ

-5พ.ศ. JKiJ

ได้รับประกาศนียบัตรจากคณะกรรมการโครงการการสร้างแนวร่ วมปฏิบติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริ ต

( 2 ) การประกอบธุรกิจ
การดําเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของบริ ษทั สามารถแบ่งได้ดงั นี#
1. การประกันภัยรถยนต์
1.1 การประกันภัยรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ.JKNK
1.2 การประกันภัยประเภทหนึง
1.3 การประกันภัยประเภทสอง
1.4 การประกันภัยประเภทสาม
1.5 การประกันภัยประเภทสี
1.6 การประกันภัยประเภทห้า
2. การประกันอัคคีภยั
3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
3.1 การประกันภัยสิ นค้า
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
4.1 การประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
4.2 การประกันอุบตั ิเหตุเดินทาง
4.3 การประกันภัยชดเชยรายได้
4.4 การประกันภัยโรคร้ายแรง
4.5 การประกันความเสี ยงภัยทุกชนิดของผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
4.6 การประกันภัยความเสี ยงภัยทุกชนิดของผูร้ ับเหมาติดตั#งเครื องจักร
4.7 การประกันภัยหม้อนํ#าระเบิด
4.8 การประกันภัยความเสี ยหายต่อบุคคลภายนอก
4.9 การประกันภัยกอล์ฟ
4.10 การประกันภัยป้ ายโฆษณา
4.11 การประกันภัยโจรกรรม
4.12 การประกันภัยความเสี ยงภัยทุกชนิด
4.13 การประกันภัยสุขภาพ
4.14 การประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุขภาพเดินทางต่างประเทศ
5. การประกันภัยต่อ ซึงถือเป็ นพื#นฐานทีสาํ คัญของการรับประกันภัยเนืองจากเป็ นการช่วยกระจายความเสี ยงภัย
โดยทําประกันภัยต่อให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อ ขณะเดียวกันก็รับประกันภัยต่อจากบริ ษทั อืนด้วยโดยถือเป็ น
การรับกระจายความเสี ยงภัยตามหลักการดังกล่าวข้างต้น
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ต.ค. JLbL ทุนจดทะเบียน หุน้ สามัญ cd,ddd,ddd บาท มูลค่าหุน้ ละ c,ddd.dd บาท
ม.ค. JKJL เพิม ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ Jd,ddd,ddd บาท มูลค่าหุน้ ละ cdd.dd บาท
พ.ย. JKNd เพิม ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ Nd,ddd,ddd บาท มูลค่าหุน้ ละ cdd.dd บาท
ก.ค. JKNK เปิ ดทีทาํ การสํานักงานใหญ่บริ เวณถนนดินแดง เป็ นอาคารสูง 11 ชั#น มีพ#นื ที
ใช้สอยทั#งสิ#น K,Kbi ตารางเมตร พื#นทีจอดรถ N,NJd ตารางเมตร
ต.ค. JKNK เพิม ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ id,ddd,ddd บาท มูลค่าหุน้ ละ cd.dd บาท
พ.ย. JKNi จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหาชน และนําหุน้ สามัญของบริ ษทั เข้าทําการซื#อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.ค. JKNl เพิม ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ cdc,ddd,ddd บาท มูลค่าหุน้ ละ cd.dd บาท
ก.ค. JKLJ เพิม ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ cJi,JKd,ddd บาท มูลค่าหุน้ ละ cd.dd บาท
และทางบริ ษทั ฯ ได้เปลียนชือภาษาอังกฤษ Pacific Insurance Public Co., Ltd.
เป็ น Thaivivat Insurance Public Co., Ltd.
ก.ย. JKLi แปลงมูลค่าหุน้ จาก cd.dd บาท เป็ น c.dd บาท
เม.ย.JKLj เพิม ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ cKc,Kdd,ddd บาท มูลค่าหุน้ ละ c.dd บาท
พ.ค.JKKj เพิม ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ 303,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ละ c.dd บาท
( 3 ) โครงสร้างรายได้
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยมีรายได้หลักมาจากเบี#ยประกันภัย
เมือบริ ษทั ได้รับเบี#ยประกันภัยแล้ว เบี#ยประกันภัยส่วนหนึงบริ ษทั จะนําไปทําการประกันภัยต่อ
และอีกส่วนหนึงบริ ษทั จะรับเสี ยงภัยไว้เอง สําหรับในส่วนทีบริ ษทั รับเสี ยงภัยไว้น# นั เมือหักค่าใช้จา่ ยแล้ว
บริ ษทั จะนําไปลงทุนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มก
ารประกอบธุรกิจประกันภัยเกียวกับการลงทุนประกอบธุรกิจอืนของบริ ษทั ประกันวินาศภัยอนุญาตเพือแสวงหา
รายได้อีกส่วนหนึง
รายได้ของบริ ษทั ในรอบ N ปี ทีผา่ นมาเป็ นดังนี#
(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2561
รายได้จากการรับ
ประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
รายได้อืน
รวมรายได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
%
ปี 2562 %
ปี 2563

3,217.3 99.1
20.2
0.7
7.4
0.2
3,244.9 100.0

3,733.7 96.2
134.1
3.5
14.6
0.3
3,882.4 100.0

%

4,677.0 99.7
2.1
0.1
8.3
0.2
4,687.4 100.0

ปี 2561

%

3,219.8 99.1
23.2
0.7
7.4
0.2
3,250.5 100.0

งบการเงินรวม
ปี 2562 %

ปี 2563

%

3,736.3 96.1
136.7
3.5
14.5
0.4
3,887.5 100.0

4,680.7
4.9
8.0
4,693.6

99.7
0.1
0.2
100.0
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( 1 ) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
บริ การหลักของบริ ษทั มี L ประเภทคือ
1. การประกันภัยรถยนต์
1.1 การประกันภาคบังคับ (Compulsory Insurance)
1.2 การประกันภาคสมัครใจ (Voluntary Insurance) โดยแบ่งการประกันภัยในกลุม่ นี#
เป็ น K ประเภท ได้แก่ ประเภท c, ประเภท J, ประเภท N, ประเภท L และประเภท K
ซึงมีความคุม้ ครองทีแตกต่างกัน
2. การประกันอัคคีภยั คือ การทําสัญญารับเสี ยงภัยโดยบริ ษทั ตกลงจะชดใช้คา่ สินไหม
ทดแทนแก่ผเู ้ อาประกันในกรณี ทีทรัพย์สินทีเอาประกัน ได้เกิดความเสี ยหายอันเนือง
มาจากเพลิงไหม้ หรื อฟ้าผ่า หรื อการระเบิดของแก๊สทีใช้ประกอบการอุปโภคบริ โภค
อาจขยายความคุม้ ครองไปถึงเปี ยกนํ#า ระเบิด จราจล นัดหยุดงาน ลูกเห็บ นํ#าท่วม
แผ่นดินไหว ลมพายุ ภัยอากาศยาน เป็ นต้น
3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่งคือ การทําสัญญารับเสี ยงภัยโดยบริ ษทั ตกลงชดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผเู ้ อาประกันในกรณี ทีทรัพย์สินทีเอาประกันได้เกิดความเสี ยหาย
อันเนืองมาจากการขนส่ง
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึงประกอบด้วยการประกันวินาศภัยอีกมากมายหลายประเภท
เช่น การประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล, การประกันอุบตั ิเหตุเดินทาง, การประกันสุขภาพ,
การประกันภัยชดเชยรายได้, การประกันภัยโรคร้ายแรง, การประกันการเสี ยงภัยระหว่าง
ก่อสร้าง, การประกันโจรกรรม, การประกันภัยสุขภาพ และ การประกันภัยอุบตั ิเหตุและ
สุขภาพเดินทางต่างประเทศ เป็ นต้น
( J ) ตลาดและภาวะการแข่งขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริ การทีสาํ คัญ
กลยุทธ์ในการแข่งขันการให้บริ การทีรวดเร็ ว, สะดวกพร้อมกับสร้างความประทับใจให้กบั
ผูเ้ อาประกัน และประชาสัมพันธ์ให้รู้จกั บริ ษทั มากขึ#น และใช้เทคโนโลยีการสื อสารทันสมัย
ทุกรู ปแบบ และฝึ กอบรมให้พนักงานมีคุณภาพตลอดเวลา
จุดเด่น
- เป็ นบริ ษทั ทีดาํ เนินการด้านการประกันภัยรถยนต์มายาวนานเกือบจะทีสุดในบรรดาบริ ษทั ประกัน
ภัยในปั จจุบนั ซึงทําให้มีประสบการณ์ในการให้บริ การแก่ผเู ้ อาประกันภัยและผูเ้ กียวข้องพร้อมกับ
มีฐานข้อมูลในการกําหนดการรับประกันภัยทีคอ่ นข้างสมบูรณ์
- ฐานลูกค้าทีทาํ ประกันอย่างยาวนานกับบริ ษทั
- มีวฒั นธรรมของบริ ษทั ทีเข้าใจความต้องการของลูกค้าและผูเ้ กียวข้องเป็ นอย่างดีซ ึงทําให้ลูกค้าแ
ละผูเ้ กียวข้องประทับใจกับการให้บริ การของบริ ษทั
- บริ ษทั มีฐานลูกค้าทีคอ่ นข้างจะมีการกระจายความเสี ยงทีดี ประกอบกับเงินกองทุนของบริ ษทั
ทีคอ่ นข้างมาก ทําให้บริ ษทั มีความสามารถในการทีจะรับเสี ยงภัยไว้เองได้คอ่ นข้างสูง
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- งานของทางบริ ษทั เป็ นงานทีมาจากการตลาดโดยตรง ไม่มีงานทีได้รับจากความสัมพันธ์
ของการถือหุน้ ( CAPTIVE BUSINESS )
ลูกค้ ากลุ่มเป้าหมายของบริษัท
เนืองจากงานประกันภัยทีเป็ นงานด้านอุตสาหกรรมใหญ่ๆ นั#น ส่วนใหญ่จะเป็ นการประกันภัย
กับบริ ษทั ประกันภัยทีมีความสัมพันธ์กนั ในรู ปของการลงทุน ดังนั#นจากโครงสร้างของบริ ษทั
ทางบริ ษทั มีเป้ าหมายในการทีจะทําการตลาดในกลุม่ ลูกค้ารายย่อย หรื อขนาดกลางซึงจะมีความ
อิสระในการเลือกบริ ษทั ประกันภัยค่อนข้างสูง ทําให้จุดเด่นในการให้บริ การและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทีเหมาะกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค สามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจได้สูง
(ข) ภาวะการแข่งขัน
ตลาดรวมเบี#ยประกันวินาศภัยปี 2563 มีมูลค่า 253,580 ล้านบาท เพิม ขึ#นจากปี 2562 ร้อยละ
3.9 การระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อกําลังซื#อของผูบ้ ริ โภคหดตัวอย่างรุ นแรง การปรับขึ#น
อัตราเบี#ยประกันภัยรถยนต์เนืองจากค่าใช้จ่าย ของการซ่อมแซมรถทีสูงขึ#น ส่งผลให้อตั ราการ
เติบโตของเบี#ยประกันภัยรถยนต์ลดลง การรี ไฟแนนซ์ทีอยูอ่ าศัย, การขอสิ นเชืออเนกประสงค์ที
มีอสังหาริ มทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ค# าํ ประกันได้ขยายตัวต่อเนือง และการหดตัวของ Reinsurance
Capacity ของบริ ษทั ประกันภัยต่อต่างประเทศ ทําให้เบี#ยประกันอัคคีภยั และ IAR ได้ปรับตัว
สูงขึ#น รวมทั#งเบี#ยประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพทั#งปี ก็เพิม ขึ#นตามความตระหนักถึง
สุขภาพและค่ารักษาพยาบาลทีสูงขึ#น ทางบริ ษทั ได้นาํ เทคโนโลยีมาใช้ในการขายและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เพือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในปั จจุบนั และการเห็นความสําคัญของการ
ประกันการเดินทางและอุบตั ิเหตุ ส่งผลให้หาซื#อกรมธรรม์ได้ง่ายและมีความต้องการมากขึ#น ซึง
เบี#ยประกันภัยรับโดยตรงของการประกันภยประเภทนี# จะเติบโตไปในทิศทางเดียวกับการ
ประกันสุขภาพ บริ ษทั เน้นความเป็ นผูน้ าํ ด้านนวัตกรรม ปรับกลยุทธ์กา้ วสู่ยคุ ดิจิทลั นํา
เทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือตอบโจทย์ลูกค้าทั#งระดับองค์กรและลูกค้ารายย่อย โดย
ขายผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายทีหลากหลายเพือเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมายให้ได้มากทีสุด เช่น
ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร (Bancassurance) สถาบันการเงิน ขายผ่านโทรศัพท์ (Telemarketing)
ร้านสะดวกซื#อและผ่านช่องทางออนไลน์มากยิง ขึ#น พัฒนาการให้บริ การสิ นไหมผ่าน
แอปพลิเคชัน บนสมาร์ทโฟน
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ลําดับ

ประเภทการประกันภัย
Class of Business

1.

รถยนต์ (Motor)

1.1
1.2

2.
3.
4.

อัคคีภยั (Fire)
เบ็ดเตล็ด (Misc.)
ทะเล (Marine)

2.
3.
4.

ปี (Year)
รายการ (Sub Class)
สมัครใจ (Voluntary)
บังคับ (Compulsory)
รวม (Total)
อัคคีภยั (Fire)
เบ็ดเตล็ด (Misc.)
ทะเล (Marine)
รวมทั:งสิ:น (Grand Total)

เบีย: ประกันรับโดยตรง (Direct Premium)
(หน่ วย : ล้ านบาท)
2560
2561
2562
2563
110,160
15,958
126,118
9,850
77,110
5,356
218,434

118,870
18,063
136,933
10,165
80,470
5,522
233,090

125,528
18,497
144,025
10,118
84,443
5,469
244,055

127,375
18,663
146,038
10,167
91,221
5,290
252,716

( 3 ) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
(ก) แหล่งทีมาของเงินทุน
ธุรกิจประกันวินาศภัยมีรายได้หลักจากเบี#ยประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยเป็ นผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั ซึงกระทําผ่านตัวกลางได้ N วิธีดงั นี#: 1. การจําหน่ายผ่าน ตัวแทนประกันวินาศภัยในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา L
ได้ให้คาํ จํากัดความไว้วา่ “ตัวแทนประกันวินาศภัย หมายความว่า ผูซ้  ึงบริ ษทั มอบหมาย
ให้ทาํ การชักชวนให้บุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั ”
2. การจําหน่ายผ่าน นายหน้าประกันภัยในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา L ได้ให้
คําจํากัดความไว้วา่ “นายหน้าประกันวินาศภัยหมายความว่า ผูซ้  ึงชี#ช่องหรื อจัดการให้บุคคล
ทําสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั โดยหวังบําเหน็จเนืองจากการนั#น”
3. การจําหน่ายตรงโดยอาศัยพนักงานของบริ ษทั
(ข) ความสามารถในการดํารงอัตราส่วนตามประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ได้ดาํ รงเงินกองทุนไม่ตาํ กว่า Nd ล้านบาท โดยพิจารณาอัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุน ซึงคํานวณจากเงินกองทุนของบริ ษทั ทีมีอยู่ หารด้วยจํานวนเงินกองทุนทีบริ ษทั
ต้องดํารงไว้ ไม่ตาํ กว่าร้อยละหนึงร้อยสี สิบ โดย ณ วันที Nc ธันวาคม JK63 บริ ษทั ได้มีเงิน
กองทุนตามราคาบัญชีคิดเป็ น 1,350,942,191 บาท และมีระดับการดํารงเงินกองทุนตาม
ระดับความเสี ยง CAR Ratio ทีร้อยละ 287.35
(ค) สภาพคล่อง
การบริ หารสภาพคล่องสําหรับเบี#ยประกันภัยรับของบริ ษทั ต่อค่าสิ นไหมทดแทนได้มีสดั ส่วน
ทีเหมาะสม โดยในปี JKiN อัตราส่วนค่าสิ นไหมทดแทนต่อรายได้จากการรับประกันภัยคิดเป็ น
ร้อยละ Kl.lN เพิม ขึ#นร้อยละ J.Jj จากปี JKiJ

-10(4) วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ เป้ าหมายระยะยาวของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ เป้ าหมายระยะยาวของบริ ษทั
เป็ นประจําทุกปี เพือพิจารณาถึงความเหมาะสมและรับทราบผลการดําเนินงานต่างๆ ทีเกียวข้อง โดย
ในปี JKi3 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ เป้ าหมายระยะ
ยาวของบริ ษทั มีความเหมาะสม
วิสัยทัศน์
เป็ นหลักประกันทีมนั คงสําหรับคนไทย ทีประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริ การมากทีสุด
พันธกิจ
พัฒนาองค์กรให้มีฐานะการเงินทีแข็งแกร่ งและบริ หารงานอย่างมีธรรมาภิบาล
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความคุม้ ค่า สามารถช่วยลดภาระความเสี ยงภัย และบรรเทาความเสี ยหายของ
ประชาชนได้อย่างเหมาะสมพัฒนาการบริ การให้ได้มาตรฐานทีดี ช่วยเสริ มสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกค้า และคูค่ า้ อย่างเป็ นธรรม
เป้าหมายระยะยาว
เป็ นผูน้ าํ ด้านนวัตกรรมของธุรกิจประกันวินาศภัย ตลอด cd ปี
3. ปัจจัยความเสียง
ปั จจัยความเสี ยงของธุรกิจประกันภัย สามารถแบ่งออกได้ดงั นี#
1. ความเสียงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
หมายถึง การกําหนดนโยบายภาพรวม ระดับกลุม่ ธุรกิจ (Business Portfolio) ประเภทของผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม เขตภูมิศาสตร์ รวมถึงแผนการดําเนินงาน ซึงเป็ นการเพิม ความเสี ยงของบริ ษทั เช่น เน้นการ
เติบโตด้านปริ มาณหรื อส่วนแบ่งตลาด มากกว่ามูลค่าผลกําไร เพิม ยอดขายด้วยการแข่งขันตัดราคาเบี#ย
ประกันภัยทั#งการรับประกันภัยทีมีความเสี ยงสูงและตํา การขายผลิตภัณฑ์ทีมีความเสี ยงสูงแต่กาํ ไรน้อย
เพือรักษาลูกค้าพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงปั จจัยเสี ยงทีมีผลกระทบทําให้บริ ษทั ไม่สามารถบรรลุเป้ าหมาย
ธุรกิจทีกาํ หนดไว้
2. ความเสียงด้ านการปฏิบัตกิ าร (Operational Risk)
หมายถึง ความเสี ยงทีเกิดขึ#นทีหน้างาน การปฏิบตั ิงาน ซึงมีสาเหตุจาก
 บุคลากร (People Risk) เช่น การขาดความรู ้ ความชํานาญ การสัง สมประสบการณ์ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที ประมาทเลินเล่อ จํานวนบุคลากรทีไม่เพียงพอ ทําให้ความผิดพลาด (Human Error) การทุจริ ต
(Fraud) ของพนักงาน รวมถึงการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนด้วยเหตุอนั เท็จจากลูกค้าและคูค่ า้ เช่น
อูซ่ ่อมรถ, โรงพยาบาล เป็ นต้น บริ ษทั ได้มีการกําหนดนโยบายภาพรวมตลอดจนแผนการดําเนินงาน
ต่าง ๆ โดยคํานึงถึงปั จจัยความเสี ยงต่าง ๆ ทีอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษทั เช่น
ความเสี ยงจากสภาวะ เศรษฐกิจทีผนั ผวน และความเสี ยงทีเกิดจากกฏระเบียบทีเปลียนแปลง
นอกจากนั#น บริ ษทั ได้มีการ ทบทวนวิเคราะห์เพือปรับปรุ งนโยบายภาพรวม ตลอดจนแผนการ
ดําเนินงานอย่างสมําเสมอแผนการรับพนักงานใหม่เพือให้ทนั ต่อการขยายบริ ษทั ได้มีการจัดการความ
เสี ยงโดย การจัดอบรมพนักงานอย่างสมําเสมอ, แผนการรับพนักงานใหม่ เพือให้ทนั ต่อการขยายงาน

-11รวมทั#งการจัดตั#งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพือตรวจสอบให้การปฏิบตั ิงานของทุกฝ่ ายเป็ นไปอย่าง
ถูกต้อง โปร่ งใส
 กระบวนการปฏิบตั ิงาน (Process Risk) เช่น ความบกพร่ องของระบบงาน กระบวนการ
ปฏิบตั ิงานภายในทีไม่รัดกุม การจัดโครงสร้างระบบการควบคุมระหว่างหน่วยงาน การแบ่งแยก
หน้าทีระหว่างผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิและผูจ้ ่าย การระบุวงเงินตามอํานาจอนุมตั ิ บริ ษทั ได้มีการพัฒนาวิธีการ
ปฏิบตั ิงานและมีการปรับปรุ งคูม่ ือการทํางานอย่างสมําเสมอ เพือให้การทํางานเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
 Technology Risk เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ไม่มีประสิ ทธิภาพ ข้อมูลไม่ถูกต้อง ล่าช้า หรื อถูกโจรกรรม
โดยบริ ษทั ดําเนินการลงทุนใน Hardware และ Software ทีทนั สมัย กําหนดให้มีกระบวนการรักษา
ความปลอดภัย การจํากัดการเข้าถึงข้อมูล เฉพาะผูม้ ีอาํ นาจหรื อผูไ้ ด้รับการอนุมตั ิเท่านั#น
3. ความเสียงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)
หมายถึง ความเสี ยงทีเกิดจากการทีไม่สามารถจัดหากระแสเงินสดได้เพียงพอทีจะชําระหนี#สินและภาระผูกพัน
 ประเมินสถานะการเงิน ก่อนการแต่งตั#งเป็ นตัวแทนและ Broker
 จัดเก็บเบี#ยประกันภัยรถยนต์ตามหลักเกณฑ์ Cash Before Cover
 สร้างระบบติดตามเก็บเบี#ยทีเกินกําหนดชําระจากตัวแทนและ Broker
4. ความเสียงด้ านการประกันภัย (Insurance Risk)
หมายถึ ง ความเสี ยงต่ อความสู ญ เสี ยทางการเงิ น จากการรั บประกันภัยและหนี# สิ น (Underwriting and
Liability Risk) ที เป็ นผลจากการคัดเลื อกและการให้ความเห็ น ชอบประเภทความเสี ยงที จะรั บประกันภัย
อัต ราส่ ว นระหว่า งการรั บ ความเสี ย งภัย ไว้เอง และการโอนความเสี ย ง (Risk Transfer) รวมถึ ง ดู แ ล
กระบวนการจัดการสิ นไหมของบริ ษทั ให้รัดกุม และมีระบบ ถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ งของความเสี ยหาย
ทีเกิดขึ#น
 บริ ษทั มีการบริ หารความเสี ยงอย่างเป็ นระบบ โดยเริ มตั#งแต่การรับประกันภัย กําหนดเงือนไขการรับ
ประกันภัย อัตราเบี#ยประกันภัยทีเหมาะสมกับความเสี ยง
 บริ ษทั จัดให้มีการโอนความเสี ยงภัย (Risk Transfer) ให้แก่บริ ษทั รับประกันภัยต่อทีมีฐานะมัน คง
ทั#งในประเทศและต่างประเทศ
 บริ ษทั มีระบบจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนทีถูกต้องตามความคุม้ ครองและรวดเร็ ว บริ หารให้มีอตั ราค่า
สิ นไหมทดแทน (Loss Ratio) ของประกันภัยแต่ละประเภทให้อยูใ่ นอัตราตํา
5. ความเสียงด้ านตลาด (Market Risk)
หมายถึง ความผันผวนหรื อการขึ#นลงของผลตอบแทนสิ นทรัพย์ทีลงทุน ซึงเป็ นผลจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี#ย ราคาตราสารทุน กระแสเงินทุน (Fund Flow) จากต่างประเทศ เป็ นต้น
 มุง่ สร้างผลตอบแทนการลงทุนทีมนั คงในระยะยาว ให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ
 การจัดสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) นโยบายการลงทุนของบริ ษทั เป็ นการลงทุนแบบ
ผสมผสานเพือกระจายความเสี ยง จะให้น# าํ หนักกับการลงทุนตามเกณฑ์ของสํานักงาน คปภ. ทีเน้น
การลงทุนอย่างระมัดระวังและปลอดภัย บริ ษทั วางกรอบการแบ่งเงินลงทุนไปยังสิ นทรัพย์ (Asset
Class) ประเภทต่างๆ พิจารณาภาวะทีนกั ลงทุนกล้ารับความเสี ยง (Risk on) และ กลัวความเสี ยง

-12(Risk off) ประกอบการตัดสิ นใจ โดยเลือกกระจายการลงทุนในสิ นทรัพย์ทีมีความเสี ยงตํา คือ
พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี# ตราสารทุน ของบริ ษทั ทีมีความมัน คงสูง สร้างรายได้และกําไร
ค่อนข้างสมําเสมอ ไม่ผนั ผวนมากนัก มีสภาพคล่องและจ่ายเงินปันผลสูง ซึงจะช่วยสร้าง
ผลตอบแทนในระดับสูง
 วิธีการบริ หารจัดการเงินลงทุน ปรับแผนการลงทุนเพือให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ตลาด
ทุนทัว โลกทีมีความเชือมโยงกันมากขึ#น แนวโน้มเงินเฟ้อและดอกเบี#ยอยูใ่ นช่วงขาขึ#น ใช้โอกาสที
ตลาดผันผวนเพิม ผลตอบแทนทีดีกว่าตลาด ทําการบริ หารเชิงรุ ก (Active Management) มากขึ#น ทํา
การปรับสัดส่วนการลงทุนระยะสั#น (Tactical Asset Allocation) ทีเน้นการปรับพอร์ตการลงทุน
โดยปรับนํ#าหนักลงทุนระหว่างสิ นทรัพย์ และการเลือกตราสารทีลงทุน (Security Selection) ภายใน
สิ นทรัพย์ทีไปลงทุน เพือรองรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินทีเปลียนแปลงในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
หรื อเมือมีเหตุการณ์สาํ คัญๆ (Event Risk) และการปรับสัดส่วนระยะกลาง (Dynamic Asset
Allocation) เพือสะท้อนมุมมอง 1-3 ปี โดยปรับพอร์ตให้สอดรับกับวัฎจักรเศรษฐกิจทีเปลียนแปลง
ไป เช่น ในช่วงเศรษฐกิจฟื# นตัวและเงินเฟ้อไม่เป็ นปั ญหา จะเพิม นํ#าหนักลงทุนในหุน้
6. ความเสียงด้ านเครดิต (Credit Risk)
หมายถึง ความเสี ยงทีเกิดจากคูส่ ญ
ั ญา (Counter Party) โดยเฉพาะฐานะการเงินทีดอ้ ยลงของคูส่ ญ
ั ญา การผิดนัด
ชําระหนี# (Default Risk) เช่น ผูร้ ับประกันภัยต่อ (Reinsurer), นายหน้า, ลูกหนี#, ผูค้ # าํ ประกัน, ลูกค้าทําให้ไม่
สามารถปฏิบตั ิตามภาระทีตกลงไว้กบั บริ ษทั อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ผลประกอบการของบริ ษทั ได้กาํ หนด
การจัดอันดับความน่าเชือถือในการคัดเลือกผูร้ ับประกันภัยต่อและการลงทุน ตามเกณฑ์ทีสาํ นักงาน คปภ.
กําหนด บริ ษทั ได้มีระบบตรวจสอบและติดตามการชําระหนี#คูส่ ญ
ั ญาอย่างสมําเสมอ
4. ทรัพ ย์ สินทีใ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
( 1 ) สิ นทรัพย์ถาวรหลักทีใช้ในการประกอบธุรกิจ : บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
ประเภทลักษณะทรัพ ย์ สิน
ลักษณะกรรมสิทธิ
1. อาคารสํานักงานใหญ่
- อาคาร 11 ชั#นมีเนื#อทีใช้สอย 5,500 ตารางเมตร ตั#งอยูเ่ ลขที
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
เป็ นเจ้าของ
- อาคาร 4 ชั#น มีเนื#อทีใช้สอย 1,215 ตารางเมตร ตั#งอยูเ่ ลขที 1
ถนนดินแดง เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร
เป็ นเจ้าของ
2. สํานักงานสาขาเฉพาะเพือบริ การชดใช้คา่ สิ นไหมทดแทน
- สาขานครราชสี มา เลขที 1528 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
เป็ นเจ้าของ
- สาขาชลบุรี เลขที 136/88-9 หมู่ 9 ถนนสุขมุ วิท ตําบลบ้านสวน
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
เป็ นเจ้าของ
- สาขาสระบุรี เลขที 175/30-33 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลห้วยทราย
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
เป็ นเจ้าของ

มูลค่ า (ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

157,641,604.73

-

30,560,357.00

-

1,008,441.00

-

2,884,427.00

-

9,415,803.01

-
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- สาขาลําพูน เลขที 152/1 หมู่ 11 ถนนสายลําปาง - เชียงใหม่
ตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
- สาขาพัทยา ทีดินตามโฉนดเลขที 151138 เลขทีดิน 661 เนื#อที
21 ตารางวา และอาคารพาณิ ชย์เลขที 392/91 หมู่ 6 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- สาขาอุบลราชธานี ทีดินตามโฉนดเลขที ijcdj เลขทีดิน N เนื#อที
Jb.J ตารางวา และอาคารพาณิ ชย์เลขที bdJ หมู่ cd ถ.สายเลียง
เมืองอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
- สาขาราชบุรี โฉนดเลขที jNJNl เนื#อที KL.J ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์ เลขที lN/K ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
- สาขาหัวหิ น โฉนดเลขที Jijdj เนื#อที Jj.L ตารางวาและอาคาร
พาณิ ชย์เลขที Kl/c ถ.เพชรเกษม (ทล.L) ต.หัวหิ น อ.หัวหิ น
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
- สาขาอุดรธานี โฉนดเลขที cbdddN เนื#อที Nc.N ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์เลขที Jdd/JJN ถ.สายเลืยงเมืองอุดรธานี ต.สามพร้าว
อ.เมือง จ.อุดรธานี
- สาขาสระบุรี J โฉนดทีดินเลขที cKKJK เนื#อที Jd ตารางวา และ
อาคารพาณิ ชย์เลขที il/cd ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรี ยว อ.เมือง จ.สระบุรี
และโฉนดทีดินเลขที cjjjid-cjjjiJ เนื#อที jd ตารางวา
- สาขาพิษณุโลก โฉนดเลขที cljdcj เนื#อที JL ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์เลขที Jdi/N ถ.สี หราชเดโชชัย ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก
- สาขามหาสารคาม โฉนดเลขที jbKNN เนื#อที Kc ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์เลขที Jbd-Jbd/c ถ.ถีนานนท์ ต.เกิ#ง อ.เมืองมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
- สาขาสุรินทร์ โฉนดเลขที clKbij เนื#อที JN ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์เลขที cd หมู่ J ถ.เลียงเมืองสุรินทร์ ต.นอกเมือง
อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
- สาขาตาก โฉนดเลขที KLiJj เนื#อที Jd.i ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์เลขที cKL/cd ม.i ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก
- สาขาภูเก็ต โฉนดเลขที cdibdd เนื#อที cb.L ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์เลขที bJ/Nc ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต
- สาขานครสวรรค์ โฉนดเลขที ccLccN เนื#อที JN.j ตารางวา และ
อาคารพาณิ ชย์เลขที cNJ/cd ม.cd ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์

ลักษณะกรรมสิทธิ

มูลค่ า (ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ

8,548,953.25

-

เป็ นเจ้าของ

5,850,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

4,036,644.00

-

เป็ นเจ้าของ

5,500,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

4,500,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

5,500,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

1,500,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

5,900,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

7,500,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

4,400,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

4,000,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

6,700,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

4,500,000.00

-
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- สาขาขอนแก่น โฉนดเลขที JjdJNN เนื#อที Jd ตารางวา บ้านเลขที
bJ/cdi ม.cL ถ.มิตรภาพ (ทล.J) ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
- สาขาจันทบุรี โฉนดเลขที ijlib เนื#อที Ji.J ตารางวา บ้านเลขที
bd/l หมู่ cc ถ.สุขมุ วิท ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี
- สาขาเชียงราย โฉนดเลขที cNJcil เนื#อที LL.j ตารางวา บ้านเลขที
Llj/b หมู่ K ถ.พหลโยธิน ต.ริ มกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
- สาขาสุราษฎร์ธานี โฉนดเลขที cdlcNi เนื#อที cj.N ตารางวา
บ้านเลขที ccj/Nj หมู่ c ถ.สุราษฎร์-กองบิน l ต.วัดประดู่
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
- สาขานครศรี ธรรมราช โฉนดเลขที cKlbbN เนื#อที Jd.j ตารางวา
บ้านเลขที LN/j ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรี ธรรมราช
- สาขาหาดใหญ่ โฉนดเลขที JdLiJK เนื#อทีดิน Nc.N ตารางวา
บ้านเลขที jL/Ll ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- สาขาแม่สอด โฉนดเลขที idJdL เนื#อทีดิน NN.bd ตารางวา
บ้านเลขที jc/cL ถนนสายเอเซีย (ทล.cJ) ตําบลแม่สอด อําเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก
- สาขากาญจนบุรี โฉนดเลขที NdjJK เลขที Jc.Nd ตารางวา
บ้านเลขที iK/NK หมู่ b ถนนเลียงเมือง (ทล.Nil) ตําบลปากแพรก
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
- สาขากําแพงเพชร โฉนดทีดินเลขที ldcNK เนื#อที Jb.j ตารางวา
บ้านเลขที ljc/l ถนนราชดําเนิน c ต.ในเมือง
- สาขาระยอง เลขทีโฉนด clblll, 179778 เนื#อที LL.N ตรว.
บ้านเลขที ld/ci-17 ถ.เลียงเมืองระยอง (ทางหลวงหมายเลข N)
ต.เชิลเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
- สาขาปั ตตานี เลขทีโฉนด iKLdj เนื#อที JJ.K ตรว. ถ.นาเกลือ
ต.อาเนาะรู อ.เมืองปั ตตานี จ.ปัตตานี
3. สถานทีประกอบธุรกิจเก็บอะไหล่และซากรถ
- อาคารพาณิ ชย์ เลขที JJL/N-L ตําบลบางโคล่ เขตยานนาวา
สาธุประดิษฐ์ กรุ งเทพมหารคร
- อาคารพาณิ ชย์ เลขที Kj/cJ-cN ถ.ทางหลวงแผ่นดินสายปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ลักษณะกรรมสิทธิ

มูลค่ า (ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ

8,800,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

4,390,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

7,340,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

5,500,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

6,500,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

6,500,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

6,000,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

4,800,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

5,500,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

15,000,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

9,000,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

15,601,734.00

-

เป็ นเจ้าของ

5,000,000.00

-
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- ทีดินทีพระโขนง โฉนดเลขที lNLl เนื#อที Nlc ตารางวา
ตั#งอยูต่ าํ บลคลองตัน เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร
- อาคาร เลขที il/b ถนนมิตรภาพ ตําบลปากเพรี ยว อําเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี
L. สถานทีเพือให้เป็ นสวัสดิการของพนักงาน
- ห้องอาคารชุดเมโทรจอมเทียน เลขที LJd หมูท่ ี cJ
ถ.เลียบชายหาดจอมเทียน ต.หนองปรื อ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- บ้านพักสมุทรปราการ เลขที idK/cj-cb หมู่ J บางปูใหม่
ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
- อาคารชุดบางกะปิ เลขที cLJ ซอยลาดพร้าว ตําบลคลองจัน
เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร
- บ้านพักตากอากาศ-ระยอง JJb/l-j ม.i โครงการร็ อคการ์เด้นบีช
ถ.สุขมุ วิท-อ่าวไขา ต.กรํา อ.แกลง จ.ระยอง
- อาคารพาณิ ชย์ เลขที cdj/i-l ถ.รัชดาภิเษก ซ.เทอดไท NN
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร cdidd และใช้เป็ น
สํานักงานสํารองกรณี ฉุกเฉิ นของบริ ษทั เมือปี พ.ศ. JKKN
- บ้านพักเขาพระนอน กม.cj ถ.ธนะรัตน์-มวกเหล็ก
ถนนบ้านกุดคล้า ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา
5. ส่วนปรับปรุ งอาคาร
6. เครื องตกแต่ง
7. อุปกรณ์สาํ นักงาน
8. ยานพาหนะ
9. งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

ลักษณะกรรมสิทธิ

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิหกั หนี#สินทีอาจเกิดขึ#น
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิตอ่ หุน้
จํานวนหุน้ คํานวณโดยวิธีถวั เฉลียถ่วงนํ#าหนัก (หุน้ )

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ

28,082,653.00

-

เป็ นเจ้าของ

541,077.00

-

เป็ นเจ้าของ

5,053,004.00

-

เป็ นเจ้าของ

3,000,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

1,500,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

3,200,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

7,000,000.00

-

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

8,148,867.50
23,823,161.16
47,265,541.13
105,490,650.54
92,183,431.85
1,760,773.45
696,927,123.62

-

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
1.
2.
3.
4.

มูลค่ า (ล้ านบาท)

งบการเงินรวม
7,845,299,435
1,345,758,757
4.4
303,000,000

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
7,842,742,136
1,350,942,189
4.5
303,000,000

( 2 ) เงินลงทุนในหลักทรัพย์
นโยบายการลงทุนของบริ ษทั อยูภ่ ายในขอบเขตของประกาศการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
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5. ข้ อพิพ าททางกฎหมาย
เป็ นข้อพิพาทตามการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริ ษทั
6. ข้ อมูลทัว ไป
6.1 รายละเอียดบริ ษทั
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลักประเภท ธุรกิจประกันวินาศภัย
ทีต# งั สํานักงานใหญ่ lc อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร cdLdd
เลขทะเบียนบริ ษทั dcdlKNiddcLJl ( เดิม บมจ. Jci )
โทรศัพท์ 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 : โทรศัพท์ d-2695-dldd ; โทรสาร d-2644-6545
Customer Care : โทรศัพท์ d-2695-dlll ; โทรสาร d-2644-6545
Health Claim : โทรศัพท์ d-2695-0707 ; โทรสาร d-2644-6545
บริ ษทั มีหุน้ สามัญจํานวน NdN,0dd,ddd หุน้ ทีจาํ หน่ายได้แล้วทั#งหมด
6.2 การลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด
ประกอบธุรกิจหลักประเภท ธุรกิจประกันวินาศภัย
ทีต# งั สํานักงาน dcc บ้านทัดข้าว หน่วย dc เมืองสี สดั ตะนาถ แขวงนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
เลขทะเบียนบริ ษทั icLcLlNibbdd
ทุนจดทะเบียนจํานวน ci,ddd,ddd,ddd กีบ (หนึงหมืนหกพันล้านกีบ)
หุน้ สามัญจํานวน J,ddd,dddd หุน้ (สองล้านหุน้ ) มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ j,ddd กีบ (แปดพันกีบ)
บริ ษทั มีหุน้ สามัญจํานวน c,Ldd,ddd หุน้ (หนึงล้านสี แสนหุน้ ) คิดเป็ นร้อยละ ld ของจํานวนหุน้ ทั#งหมด

-17-

ส่ วนที
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพ ย์ และผู้ถือหุ้น
( 1 ) หลักทรัพย์ของบริ ษทั
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 303 ล้านบาท เรี ยกชําระแล้ว 303 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
303,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

เดือน/ปี ที/
จดทะเบียนทุน
ชําระแล้ว
มีนาคม 2535

กรกฎาคม 2537

มิถุนายน 2542

พฤษภาคม 2548

พฤษภาคม 2558

การเพิม/ / ลดทุนในระยะ 6 ปี ที/ผา่ นมาดังนี4
ทุนชําระแล้ว
ทุนจดทะเบียน
ทุนที/เพิม/
หลังเพิม/ ทุน
เสนอขายให้แก่......เพื/อ......
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
30
30
60
เพื/อขยายกิจการ เสนอขายให้ผถู ้ ือ
หุน้ เดิม 1 ล้านหุน้ และขายให้
บุคคลทัว/ ไป 2 ล้านหุน้
60
41
101
เพื/อขยายกิจการ เสนอขายให้ผถู ้ ือ
หุน้ เดิม 4 ล้านหุน้ และขายให้
พนักงาน 1 แสนหุน้
101
25.25
126.25
ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเป็ น
เงินกองทุนเพื/อรับการเสี/ ยงภัยจาก
การรับประกันภัยเพิม/ เสนอขายให้
ผูถ้ ือหุน้ เดิมอัตราส่วน >:1
126.25
25.25
151.50
เพื/อจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของ
บริ ษทั ฯ ในอัตรา C หุน้ เดิมต่อ
D หุน้ ปั นผล ให้กบั ผูถ้ ือหุน้
151.5
151.5
303
เพื/อจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของ
บริ ษทั ฯ ในอัตรา D หุน้ เดิมต่อ
D หุน้ ปั นผล ให้กบั ผูถ้ ือหุน้

บริ ษทั มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดงั นี4 :Consolidated
Financial Statement
สินทรัพ ย์ ทางการเงินตราสารหนี6
ตราสารหนี4ที/วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ตราสารหนี4ที/วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื/น
ตราสารหนี4ที/วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
รวม

1,467,639,493
1,210,687,624
1,187,274,028
3,865,601,145

Separate Financial
Statement
1,467,639,493
1,210,687,624
1,141,609,484
3,819,936,601
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ตราสารทุนที/วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ตราสารทุนที/กาํ หนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื/น
รวม
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพ ย์
( G ) ผูถ้ ือหุน้
กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 8 อันดับ ข้อมูล ณ วันที/ 14 ตุลาคม 2563
ผู้ถือหุ้น
1. บริ ษทั มาแฟม จํากัด
2. นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ
3. นางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล
4. นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล
5. BANK OF SINGAPORE LIMITED
6. นางสาวรจนา ธีราวิทยางกูร
7. นาง สุเทพี อัศวะธนกุล
8. นาย ชาญ ฉันท์วภิ า

382,383,982

382,383,982

312,838,040
695,222,022
4,560,823,167

312,838,040
695,222,022
4,515,158,623

จํานวนผู้ถือหุ้น สัดส่ วน (% )
145,655,120
48.07
18,239,400
6.02
15,542,150
5.13
15,542,150
5.13
15,082,648
4.98
9,665,500
3.19
4,725,384
1.56
4,455,000
1.47

บริ ษทั มาแฟม จํากัด ได้เข้าถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนทั4งสิ4น D>C,\CC,DG] หุน้ คิดเป็ นร้อยละ >^.]_ ของหุน้ ที/
จําหน่ายแล้วทั4งหมดของบริ ษทั ฯ ซึ/งเป็ นการได้หุน้ มาจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ เดิม G ราย คือ บริ ษทั เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชัน/ แนล
จํากัด และ บริ ษทั ตั4งใจมัน/ จํากัด ซึ/งควบรวมกิจการกัน เมื/อวันที/ D> ตุลาคม GC\b เมื/อรวมกับบุคคลตามมาตรา GC^ ของกลุม่
(นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล และ นางสุเทพี อัศวะธนกุล ) เป็ นผลให้กลุม่ ถือครองหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ภายหลังการได้มาในครั4ง
นี4คิดเป็ นร้อยละ >c.cc ของสิ ทธิออกเสี ยงทั4งหมดของหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ
การเปลี/ยนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการเปลี/ยนแปลงอํานาจควบคุมภายในบริ ษทั ฯ โดย บริ ษทั
มาแฟม จํากัด และ นางสุเทพี อัศวะธนกุล จะใช้สิทธิออกเสี ยงในหุน้ ของตนในบริ ษทั ฯ ไปในทิศทางเดียวกันตามคําแนะนําของ
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที/บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ของบริ ษทั ฯ
( b ) นโยบายการจ่ายปั นผล
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่า >]% ของกําไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 และ @. รายชื อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
1. นายชลอ เฟื/ องอารมย์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน *
2. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*
3. นางพิไล เปี/ ยมพงศ์สานต์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน*

-19>. นางปราณี ภาษีผล
C. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
6. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
7. นายถวัลย์ วิรานนท์
8. นางสุเทพี อัศวะธนกุล
c. นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน
และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที/ดี*
กรรมการอิสระ กรรมการกํากับดูแลกิจการที/ดี *
ประธานเจ้าหน้าที/บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และกรรมการลงทุน
กรรมการที/ปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการกํากับดูแล
กิจการที/ดี
กรรมการผูอ้ าํ นวยการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั

บริ ษทั กําหนดคํานิยามกรรมการอิสระ*ไว้ เท่ ากับ ข้อกําหนดขั4นตํ/าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระถือหุ ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ ้นที/มีสิทธิ ออก
เสี ยงทั4งหมดของบริ ษทั ไม่เป็ นกรรมการบริ หาร ลูกจ้าง พนักงาน ที/ปรึ กษา ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อคูส่ มรส
ของผูบ้ ริ หาร ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีความเป็ นอิสระในการทําหน้าที/
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายห้ามกรรมการ ที/ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร พนักงานพนักงานที/ลว่ งรู ้ถึงผลประกอบการของบริ ษทั ไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้อม และบุคคลที/เกี/ยวข้องซื4อขายหุน้ ของบริ ษทั ในช่วงเวลา \] วันก่อนประกาศงบการเงินต่อสาธารณะชน
และกําหนดให้ กรรมการ ที/ ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานตั4งแต่ระดับ ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ4 นไป ที/ ทาํ การซื4 อ หรื อ ขายหุ ้นของ
บริ ษทั จะต้องแจ้งให้ แผนกกฎหมายกฎระเบี ยบทราบถึงการซื4 อขายนั4น ภายในวันถัดไปนับจากที/ ได้มีการซื4 อขายนั4น เพื/อ
รายงานการซื4 อขายต่อสํานักงาน กลต.ต่อไป หรื อดําเนิ นการรายงานด้วยตนเอง ภายใน b วันทําการนับจากวันที/ ได้มา หรื อ
จําหน่ายไปในหุน้ นั4นและจะมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีให้ ที/ประชุม
คณะกรรมการทราบทุกครั4ง
บริ ษทั ไม่มีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั เคยเป็ นพนักงานหรื อหุน้ ส่วนของบริ ษทั สอบบัญชีภายนอก
ที/บริ ษทั ใช้บริ การอยูใ่ นช่วง G ปี ที/ผา่ นมา
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการที/มีความรู ้ความเชี/ยวชาญ ทักษะที/หลากหลายเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษทั
สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กบั การเป็ นกรรมการบริ ษทั ได้อย่างเต็มที/ โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดคุณสมบัติเบื4องต้น
ของคณะกรรมการไว้ดงั นี4
ข้อที/ D ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า _ คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ/งหนึ/งของจํานวน
กรรมการทั4งหมดต้องมีถ/ินที/อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อที/ G ให้ที/ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั4งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี4
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนี/งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ/งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ/ง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที/มีอยูท่ 4 งั หมดตาม (D) เลือกตั4งบุคคลคนเดียว
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ/งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตั4งเป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที/จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั4งในครั4งนั4น ในกรณี ที/บุคคลซึ/งได้รับการเลือกตั4งในลําดับถัดลงมา
มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที/จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั4งในครั4งนั4น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ น
ผูอ้ อกเสี ยงชี4ขาด

-20ข้อที/ b ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั4ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง D ใน b เป็ นอัตราส่วน ถ้าจํานวนกรรมการ
ที/จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจํานวนที/ใกล้เคียงที/สุด กับ D ใน b กรรมการที/จะต้องออกจาก
ตําแหน่ง ในปี แรก และปี ที/ G ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั4น ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการที/อยูใ่ นตําแหน่งนานที/สุดนั4น เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
ข้อที/ 4 นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื/อ
(D) ตาย
(G) ลาออก
(b) ขาดคุณสมบัติ หรื อลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(>) ที/ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
(C) ศาลมีคาํ สัง/ ให้ออก
ข้อที/ C กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยนื/ ใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที/ใบลาออกไป
ข้อที/ 6 ในกรณี ที/ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุผลอื/น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลใดบุคคลหนึ/ง ซึ/งมีคุณสมบัติตามที/กฎหมายกําหนด เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะ
กรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า G เดือน บุคคลซึ/งเข้าเป็ นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ ที/ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที/ตนแทน มติขอ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ/ง ต้อประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า b ใน > ของจํานวนกรรมการที/ยงั
เหลืออยู่
ข้อที/ _ ที/ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน > ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ/ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึ/งหนึ/งของจํานวนหุน้ ที/ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที/มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง
ข้อที/ ^ กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่กไ็ ด้
ข้อที/ c ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ/งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณี ที/คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
จะเลือกกรรมการคนหนึ/ง หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที/ตาม
ข้อบังคับในกิจการซึ/งประธานกรรมการมอบหมาย
ข้อที/ D] ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ/งหนึ/ งของจํานวนกรรมการทั4งหมด จึง
จะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที/ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที/ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิ บตั ิหน้าที/ ได้ให้กรรมการซึ/ งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ/ งเป็ นประธานในที/ ประชุม การวินิจฉัยชี4
ขาดของที/ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ/ งมีเสี ยงหนึ/งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ/ งมี
ส่ วนได้เสี ยในเรื/ องใด ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื/ องนั4น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที/
ประชุมออกเสี ยงเพิม/ ขึ4นอีกเสี ยงหนึ/งเป็ นเสี ยงชี4ขาด
ข้อที/ DD ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรื อกรรมการผูซ้ / ึ งได้รับมอบหมายส่ งหนังสื อนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า _ วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นรี บด่วนเพื/อรักษาสิ ทธิ หรื อ
ประโยชน์ประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื/นและกําหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั4นก็ได้
ข้อที/ DG กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที/ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที/
ประชุมผูถ้ ือหุน้

-21ข้อที/ Db ห้ามมิ ให้กรรมการประกอบกิ จการ เข้าเป็ นหุ ้นส่ วนหรื อเข้าเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในนิ ติบุคคลอื/ น ที/ มีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ที/ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบก่อนที/จะมีมติ
แต่งตั4ง
ข้อที/ D> กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาที/ บริ ษทั ทําขึ4นหรื อถือหุ ้น หรื อ
หุน้ กูเ้ พิม/ ขึ4นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
ข้อที/ DC ให้คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุมอย่างน้อย b เดือนต่อครั4ง
อํานาจหน้ าทีข องคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณากําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที/ดี เพื/อให้ฝ่ายบริ หารนําไปปฏิบตั ิ ซึ/งรวมถึงการทบทวนประเมินผลการ
ปฏิบตั ิเพื/อนํามาพิจารณาปรับปรุ งให้เหมาะสม และรายงานไว้ในรายงานประจําปี
2. พิจารณาความเหมาะสม ให้คาํ แนะนํา และอนุมตั ิวสิ ยั ทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้ าหมายการดําเนินงานของบริ ษทั ที/นาํ
เสนอโดยฝ่ ายบริ หาร รวมถึงการติดตามประเมินผลความสําเร็ จของการดําเนินงาน
3. ดูแลให้บริ ษทั มีระบบบริ หารความเสี/ ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบที/เหมาะสม
4. ดูแลให้มีกระบวนการสรรหา และแผนการสื บทอดตําแหน่งของกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ที/มี
ประสิ ทธิผล คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั4งกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ เป็ นหัวหน้าคณะผูบ้ ริ หารระดับสูง เพื/อ
รับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริ ษทั
5. ดูแลให้มีแนวทางปฏิบตั ิเกี/ยวกับจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ข้อพึงปฏิบตั ิที/ดีของกรรมการและพนักงาน
รวมถึงการสื/ อสารให้ผเู ้ กี/ยวข้องได้ทราบ
6. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั4งและกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที/ของคณะกรรมการชุดย่อย
7. พิจารณามอบอํานาจอย่างเหมาะสมให้แก่กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ เพื/อให้สามารถดําเนินงานธุรกิจปกติได้อย่าง
รวดเร็ ว
8. จัดทํารายงานอธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในการจัดทํารายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจําปี
9. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ รวมทั4งกํากับดูแลให้มี
กระบวนการที/มีประสิ ทธิผลในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารระดับสูง
10. ดําเนินการอื/นๆ เพื/อให้เป็ นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที/ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี EF3
มีการจัดประชุมจํานวน \ ครั4ง มีจาํ นวนการเข้าประชุมดังนี4
1. นายชลอ เฟื/ องอารมย์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางพิไล เปี/ ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ
6. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที/บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
7. นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
8. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการ
9. นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
ลาประชุมเนื/องจากมีปัญหาเรื/ องสุขภาพ *

เข้าประชุม
เข้าประชุม
เข้าประชุม
เข้าประชุม
เข้าประชุม
เข้าประชุม
เข้าประชุม
เข้าประชุม
เข้าประชุม

5
3
5
5
5
5
C
5

ครั4ง*
ครั4ง
ครั4ง
ครั4ง
ครั4ง
ครั4ง
ครั4ง
ครั4ง
ครั4ง
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การประชุมคณะกรรมการอิสระ โดยไม่ มฝี ่ ายบริหารเข้ าร่ วมการประชุม
มีการจัดประชุมจํานวน G ครั4ง
คณะกรรมการชุดย่ อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 4 ท่าน กําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ D ครั4ง
โดยมีรายนามดังต่อไปนี4
1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
G. นางพิไล
เปี/ ยมพงศ์สานต์
กรรมการตรวจสอบ
3. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการตรวจสอบ
>. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
กรรมการตรวจสอบ
อํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
D. คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจ ดังต่อไปนี4
D.D เชิญกรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร หรื อเจ้าหน้าที/ของบริ ษทั ฯ มาร่ วมประชุม หารื อ ชี4แจงหรื อตอบข้อซักถาม ในเรื/ องที/
เกี/ยวกับกิจการและการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมทุน และโครงการร่ วมทุน ที/อยูใ่ นขอบแขต
หน้าที/และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
D.G ปรึ กษาหารื อผูเ้ ชี/ยวชาญหรื อที/ปรึ กษาของบริ ษทั ฯ (ถ้ามี) หรื อจ้างที/ปรึ กษาหารื อผูเ้ ชี/ยวชาญภายนอกในกรณี จาํ เป็ น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ
D.b ตรวจสอบ และสอบสวนตามที/จาํ เป็ นในเรื/ องต่างๆ เพื/อให้การปฏิบตั ิงานภายใต้หน้าที/ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบสําเร็ จลุลว่ งด้วยดี
G. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที/และความรับผิดชอบดังต่อไปนี4 :2.1 สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินตามมาตรฐาน การ
รายงานทางการเงิน เพื/อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงมีระบบบริ หารความเสี/ ยงทางการเงินที/เพียงพอเพื/อสร้าง
ความเชื/อมัน/ แก่ผใู ้ ช้งบการเงิน
2.2 สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน )Internal Control) และการตรวจสอบภายใน )Internal Audit) ที/หมาะสม มี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล และครอบคลุมถึงกระบวนการอื/นที/เกี/ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน/
2.3 สอบทานการบริ หารความเสี/ยงตามกรอบการบริ หารความเสี/ ยงของบริ ษทั ว่ามีการบริ หารความเสี/ ยงอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ซึ/งจะส่งผลให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ทั4งในเชิงประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลของงาน
G.> สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิหน้าที/ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที/เกี/ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
G.C พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั4งบุคคลซึ/งมีความเป็ นอิสระ เพือ/ ทําหน้าที/เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั4งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปี ละ D ครั4ง
G.\ พิจารณารายการที/เกี/ยวโยงกัน หรื อรายการที/อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั4งรายการที/มีนยั สําคัญ
ที/เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ/งทรัพย์สิน ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ ทั4งนี4เพื/อให้มน/ั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
G._ สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน/ และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ

-232.8 รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบ อย่างน้อยปี ละ 4คร้ัง
2.9 จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
ซึ/งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี4
(ก) ความเห็นเกี/ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที/เชื/อถือได้ของรายงานทาง การเงินของบริ ษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกี/ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกี/ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์หรื อกฎหมายที/เกี/ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกี/ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี/ยวกับรายการที/อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที/คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที/ตามกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รายการอื/นที/เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว/ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที/และความรับผิดชอบที/
ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
b. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามหน้าที/และความรับผิดชอบที/ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในขณะที/ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก ยังเป็ นของคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ทั4งหมด
คณะกรรมการจัดตั4งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ4นเป็ นหน่วยงานหนึ/งภายในบริ ษทั โดยมีรองผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน (นางสาวยุพิน ตรงพิทกั ษ์กลุ ) เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ประวัตริ องผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
นางสาวยุพิน ตรงพิทกั ษ์กลุ
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริ ญญาตรี สาขา การจัดการทัว/ ไป
ปี 2537
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริ ญญาตรี สาขา การบัญชี
ปี 2547
ประสบการณ์ ในการทํางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
รองผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ปี 2557-ปั จจุบนั
การพิจารณาแต่งตั4ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็ นอํานาจหน้าที/ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี GC63 มีการจัดประชุมจํานวน 5 ครั4ง มีจาํ นวนการเข้าประชุมดังนี4
1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
เข้าประชุม 5 ครั4ง
2. นางพิไล เปี/ ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เข้าประชุม 4 ครั4ง
3. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เข้าประชุม 5 ครั4ง
4. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี * กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เข้าประชุม b ครั4ง
*แต่งตั4ง G มิถุนายน GC\b
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ G ท่าน และ กรรมการบริ หาร 1 ท่าน
มีวาระการดํารงตําแหน่ง b ปี กําหนดให้มีการประชุมเป็ นแบบเฉพาะกิจเมื/อมีความจําเป็ น แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า D ครั4งต่อปี โดยมี
รายนามดังต่อไปนี4

-241. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางพิไล เปี/ ยมพงศ์สานต์
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตหน้าที/และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื/อให้การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที/ดี คณะกรรมการบริ ษทั จึงกําหนดขอบเขตหน้าที/ของ
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนดังนี4
1 ด้ านการสรรหา
D.D กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื/อดํารงตําแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร เช่น พิจารณากรรมการ
เดิมเพื/อเสนอให้ดาํ รงตําแหน่งต่อ เปิ ดรับการเสนอชื/อจากผูถ้ ือหุน้ การใช้บริ ษทั ภายนอกให้ช่วยสรรหา การ
พิจารณาบุคคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ หรื อ การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื/อบุคคลที/เหมาะสม เป็ นต้น
D.G ดําเนินการพิจารณารายชื/อบุคคลที/ได้รับการเสนอชื/อและคัดเลือกบุคคลที/มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติ
ที/กาํ หนดไว้
D.b ตรวจสอบให้รอบคอบว่า บุคคลที/จะถูกเสนอชื/อนั4นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานทางการ
D.> ดําเนินการทาบทามบุคคลที/มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที/กาํ หนดไว้ เพื/อจะได้มน/ั ใจว่าบุคคลดังกล่าว
มีความยินดีจะมารับตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั หากได้รับการแต่งตั4งจากผูถ้ ือหุน้
D.C เสนอชื/อให้คณะกรรมการเพือ/ พิจารณาและบรรจุชื/อในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื/อให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั4งต่อไป
D.\ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน อาจได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสูง
โดยเฉพาะกรรมการผูอ้ าํ นวยการ ก็ได้
2 ด้ านการพิจารณาค่ าตอบแทน
2.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที/ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
G.G พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษทั อื/นที/อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริ ษทั
G.b กําหนดหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมเพื/อให้เกิดผลงานตามที/คาดหวัง ให้มีความเป็ นธรรมและเป็ น การตอบแทน
บุคคลที/ช่วยให้งานของบริ ษทั ประสบผลสําเร็ จ
G.> ทบทวนรู ปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจํานวนเงินและสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละ
รู ปแบบให้มีความเหมาะสม ทั4งนี4 หลักการสําคัญในการพิจารณารู ปแบบค่าตอบแทนแต่ละประเภท ได้แก่
2.4.1 ค่าตอบแทนประจํา (Retainer Fee) เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายปี เป็ นต้น ควรคํานึงถึงปัจจัย
b ประการ คือ (D) แนวปฏิบตั ิที/บริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่
(G) ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริ ษทั
(3) ความรับผิดชอบ ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ หรื อ กรรมการผูอ้ าํ นวยการที/บริ ษทั ต้องการ
G.>.G ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั (Incentive) ควรเชื/อมโยงกับมูลค่าที/บริ ษทั สร้างให้กบั ผูถ้ ือหุน้
เช่น ผลกําไรของบริ ษทั หรื อเงินปันผลที/จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น
G.>.b ค่าเบี4ยประชุม (Attendance Fee) ควรพิจารณาให้อยูใ่ นระดับที/เหมาะสม เพื/อจูงใจให้กรรมการปฏิบตั ิหน้าที/
โดยการเข้าประชุมอย่างสมํ/าเสมอ
2.5 พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็ นไปตามเกณฑ์ที/หน่วยงานทางการกําหนดหรื อข้อแนะนําที/เกี/ยวข้อง
โดยบริ ษทั มีนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสูง และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยพิจารณาศึกษา วิเคราะห์
เปรี ยบเทียบค่าตอบแทนให้อยูใ่ นระดับที/เทียบเคียงได้กบั บริ ษทั จดทะเบียนที/มีขนาดใกล้เคียงกัน และบริ ษทั อื/นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน เพื/อจูงใจและรักษากรรมการผูบ้ ริ หารระดับสูง และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ที/มีคุณภาพไว้กบั
บริ ษทั

-25การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี GC\3 มีการจัดประชุมจํานวน D ครั4ง มีจาํ นวนการเข้าประชุมดังนี4
D.นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เข้าประชุม D ครั4ง
G.นางพิไล เปี/ ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เข้าประชุม - ครั4ง
3.นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เข้าประชุม D ครั4ง
3. คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุน ประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ G ท่าน กรรมการบริ หาร D ท่าน มีวาระการดํารงตําแหน่ง b ปี
โดยมีรายนามดังต่อไปนี4
1. นายชลอ เฟื/ องอารมย์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน
2. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการลงทุน
3. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุน มีอาํ นาจหน้าที/ดงั ต่อไปนี4
D. จัดทํากรอบนโยบายการลงทุน เพื/อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
G. พิจารณาอนุมตั ิแผนการลงทุนของบริ ษทั ที/สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริ หารความ
เสี/ ยงรวม
b. กํากับดูแลการลงทุนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริ หารความเสี/ ยงรวมระเบียบ
วิธีปฏิบตั ิเกี/ยวกับการลงทุน และข้อกําหนดของกฎหมายที/เกี/ยวข้อง
>. กํากับดูแลในเรื/ องธรรมาภิบาล ความโปร่ งใส และการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที/เกี/ยวกับธุรกรรมการ
ลงทุนของบริ ษทั ฯ
C. กํากับดูแล ระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที/ใช้ประกอบการลงทุนของบริ ษทั ให้มีความเพียงพอต่อการดําเนินงาน
\. บริ หารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที/ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
_. รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างสมํ/าเสมอ
การประชุมคณะกรรมการลงทุน ปี 2563 มีการจัดประชุมจํานวน 2 ครั4ง มีจาํ นวนการเข้าประชุมดังนี4
1. นายชลอ เฟื/ องอารมย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน
2. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการลงทุน
3. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และกรรมการลงทุน

เข้าประชุม - ครั4ง
เข้าประชุม 2 ครั4ง
เข้าประชุม 2 ครั4ง

4. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด ี
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที/ดี ประกอบด้วย ประกอบด้วยกรรมการอิสระ G ท่าน และ กรรมการบริ หาร D ท่าน
มีวาระการดํารงตําแหน่ง b ปี โดยมีรายนามดังต่อไปนี4
D. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และ ประธานกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที/ดี
G. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
กรรมการอิสระ และกรรมการกํากับดูแลกิจการที/ดี
b. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการที/ปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการกํากับดูแลกิจการที/ดี
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที/ดี มีอาํ นาจหน้าที/ดงั ต่อไปนี4
D กําหนดและทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการที/ดีของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับหลักการที/เป็ นมาตรฐานสากลและ
แนวทาง การกํากับดูแลกิจการที/ดีของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานอื/นที/เกี/ยวข้อง
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b สื/ อสาร เสริ มสร้างความรู ้และความเข้าใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที/ดีให้แก่กรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ของบริ ษทั ให้เกิดจิตสํานึก และตระหนักถึงความสําคัญของปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที/ดี
> กํากับดูแล และติดตามให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที/ดีอย่าง
ถูกต้องและมีประสิ ทธิผลเพื/อสร้างความเชื/อมัน/ ของผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุม่
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที/ดี มีกาํ หนดให้มีการประชุมไม่นอ้ ยกว่า D ครั4งต่อปี
การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที/ดี ปี GC\3 มีการจัดประชุมจํานวน 2 ครั4ง มีจาํ นวนการเข้าประชุมดังนี4
1. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที/ดี
เข้าประชุม 2 ครั4ง
2. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
กรรมการอิสระ และกรรมการกํากับดูแลกิจการที/ดี
เข้าประชุม 2 ครั4ง
3. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการที/ดี
เข้าประชุม 2 ครั4ง
5. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสียง
คณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี/ ยง ประกอบด้วยกรรมการ และผูบ้ ริ หาร ไม่นอ้ ยกว่า C ท่าน มีวาระการดํารงตําแหน่ง b
ปี โดยกําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ D ครั4ง
คณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี/ ยงมีหน้าที/และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี4
1. กําหนดนโยบายการบริ หารจัดการความเสี/ ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ซึ/งต้องครอบคลุมความเสี/ ยงที/สาํ คัญ
เช่น ความเสี/ ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี/ ยงด้านการรับประกันภัย ความเสี/ ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี/ ยงด้าน
ปฏิบตั ิการ ความเสี/ ยงด้านตลาดความเสี/ ยงด้านเครดิต ความเสี/ ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบ
และความเสี/ ยงอื/นๆ ที/มีผลกระทบต่อการดําเนินกิจการ
2. ประเมินความเพียงพอของกลยุทธ์การบริ หารจัดการความเสี/ ยง รวมถึงประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการ
บริ หารจัดการ ความเสี/ ยง
3. รายงานผลความคืบหน้าการบริ หารจัดการความเสี/ ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยไตรมาสละ D ครั4ง
ยกเว้นมีความเสี/ ยงที/มีนยั สําคัญให้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4. กําหนดนโยบายการบริ หารความต่อเนื/องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) และจัดทําแผนรองรับ
การดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื/อง (Business Continuity Plan)
การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี/ ยง ปี GC\3 มีการจัดประชุม 4 ครั4ง มีจาํ นวนกรรมการเข้าประชุมดังนี4
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
ประธาน
เข้าประชุม 4 ครั4ง
นายประพิทย์ ธีระประยุติ
รองประธาน
เข้าประชุม 4 ครั4ง
นางรัชนี วงษ์กิจพัฒนา
กรรมการ
เข้าประชุม 4 ครั4ง
นายสมกฤษณ์ สุระชีวะกฤต
กรรมการ
เข้าประชุม 4 ครั4ง
นายกนกฉัตร์ ถาวรนันท์
กรรมการ
เข้าประชุม 4 ครั4ง
นางสาวนันทวัน อรุ ณพิริยะกุล
กรรมการ
เข้าประชุม 4 ครั4ง
นายธนาวุฒิ บุญพุฒ
กรรมการ - เลขานุการ
เข้าประชุม 4 ครั4ง
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8.3 เลขานุการบริษัท
การแต่งตั4งเลขานุการบริ ษทั ฯ ขึ4นอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการคัดเลือกบุคคลที/มีคุณสมบัติเหมาะสมที/
จะทําหน้าที/ดงั กล่าว โดยที/ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั4งที/ b/GCCD เมื/อวันที/ Db สิ งหาคม GCCD ได้มีมติแต่งตั4ง
นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร ให้ดาํ รงตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั โดยให้มีผลตั4งแต่วนั ที/ D> สิ งหาคม GCCD เป็ นต้นไป จนกระทัง/ ปั จจุบนั
นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร อายุ \8 ปี สัดส่วนการถือครองหุน้ ].]]\%
กรรมการ
แต่งตั4งเมื/อวันที/
D^ มิถุนายน GCGc – ปั จจุบนั
เลขานุการบริ ษทั แต่งตั4งเมื/อวันที/
D> สิ งหาคม GCCD – ปั จจุบนั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร – พี/สาว นางสุเทพี อัศวะธนกุล
พี/ภรรยา นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
ประสบการณ์ทาํ งานย้อนหลัง C ปี
2557-ปั จจุบนั กรรมการและเลขานุการบริ ษทั (บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์)
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้เลขานุการบริ ษทั รับผิดชอบงาน ดังนี4
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี4
D.D. ทะเบียนกรรมการ
D.G. หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริ ษทั
D.b. หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที/รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร พร้อมทั4งจัดทําสําเนาส่งให้ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน _ วันทําการ นับจากวันที/ได้รับรายงาน
b. ดําเนินการอื/นๆ ตามที/คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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8.4 ผู้รับผิดชอบสู งสุ ดในสายบัญชีและการเงิน (CFO)
นางสุเทพี อัศวะธนกุล
ตําแหน่ง กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
คุณวุฒ ิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ Tarleton State University สหรัฐอเมริ กา
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่ นที/ G สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) (IOD)
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์ TEPCoT รุ่ นที/ DD
การอบรมในปี EF3
วิทยาการการจัดการสําหรับนักบริ หารระดับสูง (วบส.)" รุ่ นที/ C (Advance Master of Management Program, AMM)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ประสบการณ์ยอ้ นหลัง C ปี (ข้อมูล ณ วันที/ bD ธันวาคม 2563)
พ.ศ. GC>b ถึง ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งกรรมการผูอ้ าํ นวยการ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
@.E ผู้ควบคุมดูแลการทําบัญชี (สมุห์บัญชี)
นายสุชีพ หลักทอง ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
แต่งตั4งเมื/อวันที/ D มิถุนายน GC\b ถึง ปัจจุบนั
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี บญั ชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ใบอนุญาตเลขที/ DbD\>
การอบรมในปี 2563
แนวทางการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั ที/ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19
กลยุทธ์บริ หารการเงินเพื/อพลิกฟื4 นองค์กรและสร้างการเติบโตในยุค New Normal
การตั4งสํารองการด้อยค่าของเครื/ องมือทางการเงิน (TFRS9) และสัญญาเช่า (TFRS16)
TFRS4, RBC2 และการเตรี ยมตัวเข้าสู่ TFRS17
ตามติด Disclosure Form พร้อมรับหลักเกณฑ์กาํ หนดราคาโอน
ประสบการณ์ ทาํ งานย้ อนหลัง E ปี (ข้ อมูล ณ วันที TU ธันวาคม 2563)
พ.ศ. 2559 ถึง 2562 ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี
พ.ศ. 2563 ถึง ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
8.6 หัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตติ ามกฎหมายกฎระเบียบของบริษัท (Compliance)
นางสาวนันทวัน อรุ ณพิริยะกุล ตําแหน่ง ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายผลประโยชน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ์ทาํ งาน C ปี ย้อนหลัง
2557-2562 ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลประโยชน์ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์

-29-

หน้ าทีแ ละความรับผิดชอบ
D. กํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
1.1 เป็ นศูนย์กลางการรวบรวมกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ของหน่วยงานภายนอกที/กาํ กับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย
อาทิ คปภ. กลต. และ ปปง.
1.2 เป็ นศูนย์การการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายให้แก่ทุกหน่วยงานภายในองค์กรได้ทราบถึงการเปลี/ยนแปลง
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ คําสัง/ ประกาศ ที/ออกใหม่ และจัดทําสรุ ปสาระสําคัญของกฎหมายกฎเกณฑ์ ฯลฯ
ที/ออกใหม่ดงั กล่าว
1.3 จัดทําคูม่ ือการปฏิบตั ิตามกฎหมายเบื4องต้นในรู ปของฐานข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ทางการที/สาํ คัญ ให้ขอ้ มูล
เป็ นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ เพื/อประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานและเป็ นข้อมูลอ้างอิงในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ
ภายในองค์กร
1.4 ติดตามให้หน่วยงานภายในมีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ตา่ งๆ
1.5 เป็ นที/ปรึ กษา ให้คาํ แนะนํา ชี4แจง และให้ความเห็นเกี/ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายระเบียบ หรื อประกาศต่างๆ
ที/เกี/ยวกับธุรกิจประกันวินาศภัย
1.6 งานในหน้าที/รับผิดชอบเฉพาะ ได้แก่ การเป็ นหน่วยงานกลางในการกํากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เกี/ยวกับป้ องกันและปราบปรามฟอกเงินและการต่อด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)
1.7 สนับสนุนงานบริ หารความเสี/ ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย โดยสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ที/ได้จากการติดตาม
การปฏิบตั ิงานด้านกฎหมายของทุกหน่วยงาน รวมถึงร่ วมให้ขอ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางเกี/ยวกับการควบคุม
ภายในด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายเพื/อนําไปใช้วเิ คราะห์และจัดทําแผนบริ หารความเสี/ ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
G. ประสานงานหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในองค์กร
G.D ประสานงานเรื/ องการขออนุญาตในการดําเนินการใดๆ ขององค์กรซึ/งจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภายนอก
ที/กาํ กับดูแลก่อน หรื อเพื/อขอหารื อประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ เพื/อความชัดเจนในการนํามาปฏิบตั ิหน้าที/ของหน่วยงาน
ภายในองค์กรทั4งนี4หน่วยงานภายนอกที/สาํ นักกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายต้องติดต่อประสานงาน ได้แก่
(1) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
(2) สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
(3) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
(4) หน่วยงานทางการอื/นตามที/คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
2.2. เป็ นผูป้ ระสานงานในนามขององค์กรกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการการประกอบธุรกิจประกัน
(คปภ.) หรื อหน่วยงานกํากับอื/นตามกฎหมาย
2.3. เป็ นผูป้ ระสานงานในนามขององค์กรกับสํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ปปง.) หรื อหน่วยงานทางการอื/นใด ในประเด็นด้าน AML/CFT
2.4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร เพื/อให้จดั ทํารายงานตามที/หน่วยงานภายนอกที/กาํ กับดูแลแจ้งขอ หรื อตามที/
กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งจัดทํา
2.5 ให้ความรู ้ดา้ นกฎหมาย จัดทําข้อมูลกฎหมายด้านการประกันวินาศภัย หรื อกฎหมายอื/นใดที/น่าสนใจและเกี/ยวข้อง
กับธุรกรรมหลักขององค์กร เพือ/ รองรับการอบรมให้แก่บุคลากรภายในองค์กร
8.7 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารก่อนที/จะนําเสนอขออนุมตั ิจากที/ประชุมผูถ้ ือหุน้
โดยเกณฑ์กาํ หนดค่าตอบแทนจะอยูใ่ นระดับเทียบได้กบั ระดับที/จ่ายอยูใ่ นธุรกิจ เหมาะสมกับภาระหน้าที/ความรับผิดชอบ

-30รวมทั4งมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจําทุกปี และนําผลที/ได้มาใช้ร่วมในการกําหนดค่าตอบแทนด้วยค่าตอบแทน
ที/เป็ นตัวเงิน
โครงสร้ างค่ าตอบแทนคณะกรรมการ
ที/ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั4งที/ G7/2563 ได้มีการอนุมตั ิคา่ ตอบแทนและค่าเบี4ยประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ดังต่อไปนี4
ค่าตอบแทนกรรมการ
1. ค่าบําเหน็จกรรมการ (คณะ/บาท)
จํานวนกรรมการ
2. ค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (คณะ/บาท)
จํานวนกรรมการ
3. ค่าบําเหน็จกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (คณะ/บาท)
จํานวนกรรมการ
4. ค่าบําเหน็จกรรมการลงทุน (คณะ/บาท)
จํานวนกรรมการ
C. ค่าบําเหน็จกรรมการกํากับดูแลกิจการที/ดี (คณะ/บาท)
จํานวนกรรมการ
ค่าเบี4ยประชุมกรรมการ (คน/ครั4ง/บาท)
1 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
-ประธานกรรมการ
- กรรมการ
4. คณะกรรมการลงทุน
-ประธานกรรมการ
- กรรมการ
5. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที/ดี
-ประธานกรรมการ
- กรรมการ

ปี 2563
4,000,000
9
1,000,000
4
3
3
3

30,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000

-31ก. คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้รับค่าตอบแทนในรู ปของเบี4ยประชุมและเงินบําเหน็จกรรมการ ปี 2563 ดังนี4
(หน่วย: บาท)
จํานวน
ค่าตอบแทน
ชื/อ
ตําแหน่ง
ครั4งที/เข้า
เบี4ยประชุม ค่าบําเหน็จ รวม
ประชุม
1 นายชลอ
เฟื/ องอารมย์
กรรมการอิสระประธานกรรมการ
0/5
680,000 680,000
และประธานกรรมการลงทุน
2 นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
5/5
220,000
570,000 790,000
และพิจารณาค่าตอบแทน
3
นางพิไล
ปี/ ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
3/5
140,000
560,000 700,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4
นางปราณี
ภาษีผล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
5/5
280,000
560,000 840,000
กรรมการลงทุน และประธานกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที/ดี
5 นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
5/5
200,000
350,000 550,000
กรรมการกํากับดูแลกิจการที/ดี
6 นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการ
5/5
140,000
350,000 490,000
ลงทุน
7 นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ และกรรมการสรรหา
5/5
120,000
350,000 470,000
และพิจารณาค่าตอบแทน
8 นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการที/ดี
5/5
140,000
350,000 490,000
9 นางสุณีย ์
ธีราวิทยางกูร กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
5/5
100,000
350,000 450,000
รวม
1,340,000 4,120,000 5,460,000
*ค่าเบี4ยประชุมรวมการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยตามจํานวนครั4งที/เข้าร่ วมการประชุม
ข. ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ตั4งแต่ระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ4นไปของบริ ษทั ฯ ทั4งหมด G4 ท่าน ได้รับค่าตอบแทน
ในรู ปของเงินเดือนและโบนัสในปี 2563 รวมเป็ นเงินทั4งสิ4น 59,704,699 บาท
8.8 บุคลากร
ในปี GC\3 บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนพนักงานทั4งหมด 623 คน ผลตอบแทนในรู ปเงินเดือนและโบนัส คิดเป็ นเงิน 302,092,211 บาท
รวมทั4งเงินสมทบกองทุนสํารองเลี4ยงชีพ คิดเป็ นเงิน 12,454,137 บาท
การถือครองหุ้นบริษัทของ กรรมการ และ ผู้บริหารระดับสู ง ปี 2563
ชื อ
นายชลอ

เฟื/ องอารมย์

ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการลงทุน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางพิไล
เปี/ ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางปราณี
ภาษีผล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน
และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที/ดี
นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที/ดี

มกราคม

กรกฎาคม

ธันวาคม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ชื อ
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที/บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการลงทุน
คูส่ มรส
นิติบุคคล ตามมาตรา GC^

นายถวัลย์
นางสุเทพี

วิรานนนท์
อัศวะธนกุล

กรรมการ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
คูส่ มรส
นิติบุคคล ตามมาตรา GC^

นางสุณีย ์

ธีราวิทยางกูร

กรรมการและเลขานุการบริ ษทั

มกราคม
1,081,128
4,725,384

กรกฎาคม
1,081,128
4,725,384

ธันวาคม
1,081,128
4,725,384

145,655,120 145,655,120 145,655,120
18,000
4,725,384

18,000
4,725,384

18,000
4,725,384

1,081,128

1,081,128

1,081,128

145,655,120 145,655,120 145,655,120
18,000

18,000

18,000

นายสุรพงษ์ ธีราวิทยางกูร

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

476,040

476,040

476,040

นายประพิทย์ ธีระประยุติ

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

50,264

50,264

50,264

นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

12,600,000

15,542,150

15,542,150

นิติบุคคล ตามมาตรา GC^

15,082,648

15,082,648

15,082,648

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

12,600,000

15,542,150

15,542,150

นิติบุคคล ตามมาตรา GC^

15,082,648

15,082,648

15,082,648

นางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล
นายเฉลิมพล สายประเสริ ฐ

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายนวัตกรรม

-

-

-

นางสาวพรกาญจน์ทิมา ผลส่ง

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์

-

-

-

นายพิมล

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการและประสานงาน

-

-

-

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย

-

-

-

ฉันทวีรกูร

นายสมกฤษณ์ สุระชีวกฤต

9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 คณะกรรมการบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที/ดี เพราะแสดงให้
เห็นถึงการมีระบบบริ หารจัดการที/มีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ซึ/งช่วยสร้างความเชื/อมัน/ และความมัน/ ใจต่อผูถ้ ือ
หุ ้น นักลงทุนผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผูท้ ี/ เกี/ ยวข้องทุกฝ่ าย และเป็ นเครื/ องมือที/ จะนําบริ ษทั ไปสู่ ความมัน/ คง บริ ษทั จึงได้กาํ หนด
หลักการ กํากับดูแล กิจการทีดี/ รวมถึงแนวปฏิบตั ิโดยมีเนื4อหาสําคัญ ได้แก่
1. หมวดสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญและเคารพสิ ทธิ พ4ืนฐานของผูถ้ ือหุ ้น โดยสนับสนุ นให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกราย ทั4งรายใหญ่และราย
ย่อยสามารถใช้สิทธิได้อย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ที/กฎหมายกําหนด ได้แก่ การซื4 อขายหรื อโอนหุน้ การมีส่วนแบ่ง
ในกําไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิ ทธิ ในการทราบข้อมูลเกี/ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
สิ ทธิ การเข้าร่ วมประชุมเพื/อใช้สิทธิ ออกเสี ยง รวมถึ งการซักถาม และส่ งคําถามล่วงหน้า สิ ทธิ ในการแต่งตั4งถอดถอน
กรรมการ และกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวมถึงสิ ทธิ ในการแต่งตั4งผูส้ อบบัญชี กําหนดค่าสอบบัญชี และเรื/ อง
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กําหนด
บริ ษทั ได้ส่งเสริ มสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น โดย สนับสนุน และส่ งเสริ มผูถ้ ือหุ ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผูถ้ ือหุ ้นประเภทสถาบัน ให้
เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น กําหนดให้มีการเปิ ดเผย ข้อมูล วัน เวลา สถานที/ และวาระการประชุม โดยมีคาํ ชี4แจงและเหตุผล
ประกอบในแต่ละวาระหรื อประกอบมติ ที/ขอตามที/ ระบุ ไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญ และวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น หรื อใน
เอกสารแนบวาระการประชุม
บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่ งคําถามล่วงหน้าให้
ชัดเจน และแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบไว้ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ได้จดั ทําหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. เพื/อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสี ยงได้ และได้
กําหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย D คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จัด
ให้มีการลงมติ เป็ นแต่ละรายการในกรณี ที/วาระนั4นมี หลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั4งกรรมการ บริ ษทั มีการใช้บัตร
ลงคะแนนเสี ยงในวาระที/สาํ คัญ เช่น การทํารายการเกี/ยวโยง การทํารายการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ/ งสิ นทรัพย์ เป็ นต้น เพื/อ
ความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ในกรณี มีขอ้ โต้แย้งในภายหลังระหว่างการประชุม ประธานในที/ประชุมควรจัดสรรเวลา
ให้เหมาะสมและส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั4งคําถามต่อที/ประชุมในเรื/ องที/เกี/ยวข้องกับบริ ษทั
ได้
บริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน
ของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันทําการถัดไปบน website ของตลาดหลักทรัพย์ และบริ ษทั
ในปี GC\b บริ ษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที/ G> เมษายน GC\b มีกรรมการ C ท่าน (เนื/ องจากสภาวะการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา G]Dc) เข้าร่ วมประชุม โดยบริ ษทั มอบให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ซึ/งเป็ นนายทะเบียนหุน้ ของบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม D> วัน ประธานใน
ที/ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ เท่ากันในการตรวจสอบการดําเนิ นงานของบริ ษทั , สอบถาม และแสดงความ
คิดเห็น ซึ/งได้ลงบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
2. หมวดการปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับผูถ้ ือหุน้ และส่ งเสริ มความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ ้น ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุ ้นราย
ย่อย ผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ และ นักลงทุนสถาบัน โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิไว้ดงั นี4
บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชื/อบุคคลเพื/อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการรวมถึงเสนอเพิม/ วาระการ
ประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นที/ ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงโดยมอบฉันทะให้ผูอ้ ื/ น
ประชุมและออกเสี ยงลงมติแทน
บริ ษทั กําหนดให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลเกี/ยวกับส่วนได้เสี ยของตนและผูเ้ กี/ยวข้อง เพื/อให้
คณะกรรมการสามารถพิ จารณาธุ รกรรมของบริ ษทั ที/ อาจมี ความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัด สิ นใจเพื/ อ
ประโยชน์ของบริ ษทั โดยรวม ทั4งนี4 กรรมการและผูบ้ ริ หารที/มีส่วนได้เสี ยกับธุรกรรมที/ทาํ กับบริ ษทั ไม่ควรมีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจทําธุรกรรมดังกล่าว
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในที/มีผลต่อการซื4อขายหลักทรัพย์ เพื/อเป็ นมาตรการ
ป้ องกันกรณี ที/กรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายในเพื/อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื/นในทางมิชอบ โดยห้าม
กรรมการ ที/ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร พนักงานพนักงานที/ลว่ งรู ้ถึงผลประกอบการของบริ ษทั ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม และบุคคล
ที/ เกี/ ยวข้อ งซื4 อขายหุ ้น ของบริ ษ ัท ในช่ วงเวลา \] วัน ก่ อนประกาศงบการเงิ น ต่ อสาธารณะชน ในระหว่างปี ที/ ผ่านมา
กรรมการและผูบ้ ริ หารได้ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัดไม่ปรากฎว่ามีการซื4อขายหุน้ ในช่วงนั4นเลย รวมทั4งห้ามไม่ให้
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รายละเอียดที/ได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อการดูแลเรื/ องการใช้ขอ้ มูลภายใน
3. หมวดบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
คณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั4งภายในและภายนอก บริ ษทั จะไม่กระทํา
การใดๆที/เป็ นการละเมิดสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย จึงยึดถือแนวปฎิบตั ิที/ก่อให้เกิดความเสมอภาคต่อทุกฝ่ าย โดยกําหนด
บทบาทของบริ ษทั ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังนี4
ผู้ถือหุ้น บริ ษทั ฯ ยึดมัน/ การดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบบริ หารความ
เสี/ ยงที/เพียงพอและมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนเสริ มสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่ งเพื/อสร้างผลประโยชน์ในระยะยาว
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ มุ่งมัน/ ที/จะดําเนิ นงานให้มีผลประกอบการที/ ดี อันจะนําไปสู่ ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้น
เพื/อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น และสนับสนุ นให้ผูถ้ ือหุ ้นใช้สิทธิ ข4 นั พื4นฐานที/พึงได้รับตามกฎหมาย
และตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ อาทิสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนในวาระ
ต่าง ๆ การเลือกตั4งกรรมการ การพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและการได้รับข้อมูลข่าวสารการดําเนินธุรกิจ
ที/ สําคัญ ของบริ ษ ัท ฯ อย่างถูก ต้อง ครบถ้ว นและทัน ต่ อเหตุก ารณ์ โดยผ่านช่ องทางตลาดหลักทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ นอกเหนือจากสิ ทธิขา้ งต้น
ลูกค้ า บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการให้บริ การที/ดีเพื/อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและเชื/อมัน/ ในการให้บริ การของ
บริ ษทั ฯ โดยการพัฒนาการบริ การให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วทันต่อเวลา
ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ที/มีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื/อให้ลูกค้ามี ความพึงพอใจ
สู งสุ ดและอํานวยความสะดวกด้านช่องทางต่างๆ เพื/อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย ตลอดจนให้
ข้อมูลข่าวสารเกี/ยวกับ ผลิตภัณฑ์และบริ การอย่างถูกต้อง
บริ ษ ัท ฯ จัด ให้มี ห น่ วยงานลู ก ค้าสัม พัน ธ์ เพื/ อ ทําหน้าที/ ให้ บ ริ ก ารตอบข้อ ซัก ถามต่ างๆของลู กค้าทั4งด้าน
ผลิ ตภัณ ฑ์และบริ การในเบื4 องต้น ตลอดจนหน่ วยงานรั บเรื/ องร้ องเรี ยน เพื/อดําเนิ นการประสานงานไปยัง
หน่วยงานที/เกี/ยวข้องเพื/อแก้ไขปั ญหาให้กบั ลูกค้า นอกจากนี4 บริ ษทั ฯ ยังจัดช่องทางรับเรื/ องร้องเรี ยนสําหรับ
ลูกค้าผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ อีกด้วย
พนักงาน บริ ษทั ฯ ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที/มีคา่ อย่างยิง/ ที/มีส่วนช่วยให้เป้ าหมายของบริ ษทั ฯ บรรลุผลสําเร็ จ
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค และจัดให้มีการให้รางวัล หรื อแต่งตั4งโยกย้ายอย่างเหมาะสม
โดยตั4งอยูบ่ นพื4นฐานตามความรู ้ ความสามารถ ของพนักงาน รวมทั4งจัดฝึ กอบรมให้พนักงานได้รับความรู ้
เกี/ ยวกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ป ระกัน ภัยอย่างสมํ/าเสมอ เพื/ อสร้างความก้าวหน้าในสายอาชี พ นอกจากนี4 บ ริ ษทั ฯ ยัง
ส่ งเสริ มให้พ นักงานทุ กคนแสดงความสามารถอย่างเต็ม ที/ ตลอดจนรับ ฟั งข้อเสนอแนะของพนักงานทุ ก
ระดับชั4นโดยไม่เลือกปฏิ บตั ิ ในการพิจารณาผลงาน บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ในการประเมินอย่างเป็ น
รู ปธรรม
บริ ษทั ฯ กําหนดเรื/ องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานไว้อย่างชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม โดยมี
นโยบายกําหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานในระดับ ที/เทียบเคียงได้กบั บริ ษทั ประกันวินาศภัย
ชั4นนําแห่งอื/น ๆ การกําหนดค่าตอบแทนในระยะสั4น พิจารณาจากความสามารถในการทํากําไรในแต่ละปี และ
ระยะยาว พิ จ ารณาจากการวัด ผลการปฏิ บัติ งานตาม Balanced Scorecard รวมทั4ง ดู แ ลให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
สวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั เพื/อให้พนักงานมีคุณภาพชี วิตที/ ดี ตลอดจน
สนับสนุนให้พนักงานมีความรู ้ ความเข้าใจ ในการบริ หารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที/สอดคล้อง
กับ ช่ วงอายุ ระดับ ความเสี/ ยง นอกจากนี4 บริ ษ ัท ฯ ยังจัด ให้ มี ส วัส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื/ น ๆ สําหรั บ
พนักงาน อาทิ กองทุนสํารองเลี4ยงชีพ สวัสดิการเงินกูพ้ นักงาน และการตรวจสุขภาพประจําปี

-35บริ ษทั ฯดําเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ า้ ทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน รวมทั4ง
ปฏิบตั ิตามเงื/อนไขทางการค้าและสัญญาระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด ให้ความสําคัญอย่างยิง/ ในการคัดเลือกคูค่ า้ ที/
เหมาะสม โดยตระหนักถึงความสําคัญในการมีคูค่ า้ ที/มีจริ ยธรรม ความเป็ นมืออาชีพ ควบคูไ่ ปกับการมีชื/อเสี ยงที/ดี
คู่แข่ ง บริ ษทั ฯยึดมัน/ ในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยจริ ยธรรม โดยไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู ้ความลับทางการค้าของ
คูแ่ ข่งโดยวิธีฉอ้ ฉล โดยเน้นการปฏิบตั ิภายใต้กติกาการแข่งขันที/ดี ไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคูแ่ ข่ง
ด้วยวิธีที/ไม่ เหมาะสม ไม่ทาํ ลายชื/อเสี ยงของคูแ่ ข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
เจ้ าหนี6 บริ ษทั ฯยึดมัน/ ในการปฏิบตั ิเรื/ องการชําระหนี4ตามกําหนดเวลาและสัญญาระหว่างกันอย่างเคร่ งครัดปฏิบตั ิตอ่
เจ้าหนี4ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยเฉพาะเรื/ องเงื/อนไขการคํ4าประกัน การบริ หารเงินทุน กรณี ที/ไม่
สามารถ ปฏิบตั ิตามเงื/อนไขที/ตกลงกันไว้ได้ จนเป็ นเหตุทาํ ให้ผิดนัดชําระหนี4 บริ ษทั ฯจะรี บแจ้งให้เจ้าหนี4
ทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริ งเพื/อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล รวมถึงการบริ หารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที/เหมาะสม เพื/อรักษาความเชื/อมัน/ ต่อเจ้าหนี4
ลูกหนี6 บริ ษทั ฯยึดมัน/ ในการปฎิบตั ิตามสัญญาระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด กรณี ที/ลูกหนี4มีเหตุที/ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
เงื/อนไขที/ตกลงกันไว้ได้ จนเป็ นเหตุให้ตอ้ งผิดนัดชําระหนี4 บริ ษทั ฯจะเข้าเจรจาเพื/อหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
อย่างเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
บริษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่ อผู้มสี ่ วนได้ เสียโดยรวมดังนี6
สังคมและสิงแวดล้ อม บริ ษทั ฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงมุง่ มัน/ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและ
เข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที/เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมและชุมชนอย่างสมํ/าเสมอ
สิ ทธิ ม นุ ษ ยชน บริ ษ ัท ฯยึด มัน/ ในหลัก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จึ งกําหนดนโยบายเกี/ ยวกับ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยให้
พนักงานทุกคน มีสิทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพการ
งาน ภายใต้ขอ้ บังคับการทํางานของบริ ษทั ฯ และจะให้ความรู ้ความเข้าใจแก่พนักงาน เพื/อนําหลักสิ ทธิมนุษยชนไปปรับ
ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ทรัพ ย์ สินทางปัญญา บริ ษทั ฯปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี/ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา และมีนโยบายไม่สนับสนุนการ
ดําเนิ นการที/ มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาทุกประเภท โดยพนักงานทุกคนมีหน้าที/ ตอ้ งปกป้ องรักษา
ความลับอันเกี/ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็ น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ระบบคอมพิวเตอร์ จนถึงคู่มือ
การปฏิ บตั ิงาน และอื/นๆ ที/ พนักงานได้สร้างสรรค์ข4 ึนในระหว่างการปฏิ บตั ิงานโดยได้รับมอบหมายจากบริ ษทั ฯ ใน
ขณะเดียวกันพนักงานทุกคนต้องไม่นาํ ทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื/นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน
การต่ อต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น บริ ษ ัท ฯได้ก ําหนดนโยบาย รวมถึ ง แนวปฏิ บัติ เพื/ อ ต่ อ ต้านการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน/ ที/ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และได้เผยแพร่ ให้พนักงาน คูค่ า้ และบุคคลทัว/ ไป ทราบ เพื/อปฎิบตั ิ
ตามโดยเคร่ งครัด บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน/ ทั4งนี4บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีช่องทางการรายงานและแจ้งเบาะแสการทุจริ ต เมื/อพบเห็นการกระทําที/เป็ นการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน/ และมีมาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสให้มีความปลอดภัย
4. หมวดการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั งบการเงินได้จดั ทําขึ4นตามมาตรฐานการ
บัญชีที/รับรองทัว/ ไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายบัญชีที/เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ/าเสมอ และใช้ดุลย
พินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที/ดีในการจัดทํา รวมทั4งการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จดั ให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน เพื/อให้มนั/ ใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี มี
ความถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั4งแต่งตั4งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ/งประกอบด้วย กรรมการที/ไม่เป็ น
คู่ค้า

-36ผูบ้ ริ หารเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายในโดยได้แสดงรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจําปี
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที/จะรักษากรรมการที/มีคุณสมบัติที/ตอ้ งการ ซึ/งได้ผา่ นการอนุมตั ิจากที/ประชุมผู ้
ถือหุน้ แล้ว ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที/คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด ซึ/ง
เกี/ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั และของผูบ้ ริ หารแต่ละท่านค่าตอบแทนที/เป็ นตัวเงินได้ระบุรายละเอียดไว้
ในหน้าที/ 29 ถึง 31 แต่ไม่ได้เปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการที/เป็ นผูบ้ ริ หารในส่วนที/ได้รับจากการเป็ น
กรรมการบริ ษทั อื/น เพราะไม่ใช่ขอ้ มูลของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงข้อมูลของบริ ษทั ว่ามีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ของบริ ษทั จึงได้เน้นและถือปฏิบตั ิกบั ฝ่ ายบริ หารในการเปิ ดเผยข้อมูลที/ครบถ้วนและเชื/อถือได้
5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีความเป็ น
อิสระในการตัดสิ นใจเพื/อประโยชน์สูงสุดและผูถ้ ือหุน้ โดยรวม คณะกรรมการทําหน้าที/ในการกําหนด
วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั เพื/อผูบ้ ริ หารและพนักงานมีจุดมุง่ หมายในการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ/งในปี GC\G คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมตั ิวสิ ยั ทัศน์ ภารกิจกลยุทธ์ เป้ าหมาย และทิศ
ทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั รวมถึงทบทวนนโยบายที/สาํ คัญให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการ
ดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที/ดี เช่น นโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านการทุจริ ต
เป็ นต้น คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริ ษทั ไปปฏิบตั ิ โดยในการประชุมคณะกรรมการ
ทุกไตรมาส คณะกรรมการได้ติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ ายบริ หาร โดยกําหนดให้มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานและผลประกอบการของบริ ษทั โดยเฉพาะในส่วนของเป้ าหมายทางการเงิน และแผนงานต่าง ๆ
เพื/อให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ที/วางไว้ และทําหน้าที/ในการดูแลความเสี/ ยงและระบบควบคุมภายในภาพรวมของทั4ง
บริ ษทั โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี/ ยงทําหน้าที/พิจารณากําหนดนโยบายบริ หารความเสี/ ยงของบริ ษทั
โดยมีฝ่ายบริ หารความเสี/ ยง เป็ นหน่วยงานสนับสนุน และทําหน้าที/เสนอผลการพิจารณาและบริ หารความเสี/ ยง
และควบคุมภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา เพื/อรายงานให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ทราบต่อไป
หน้ าทีข องประธานคณะกรรมการ
หน้าที/ ห ลักของประธานคณะกรรมการคื อ บริ ห ารจัดการและเป็ นผูน้ ําของคณะกรรมการบริ ษ ัท ประธาน
กรรมการมีหน้าที/รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั และดําเนินการในฐานะเป็ นผูป้ ระสานงานโดยตรงระหว่าง
คณะกรรมการบริ ษัท กับ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ั ท ผ่ า นกรรมการผู ้จ ัด การใหญ่ รวมทั4 งถ่ า ยทอดมติ ข อง
คณะกรรมการสู่ ผเู ้ กี/ยวข้อง เพื/อให้มน/ั ใจได้วา่ ได้มีการนํามติของคณะกรรมการบริ ษทั ไปดําเนิ นการต่ออย่างมี
ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดและมีความเหมาะสม ด้วยภาระหน้าที/ที/แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการในฐานะผูน้ าํ
ด้านนโยบาย และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ในฐานะผูน้ าํ ด้านการบริ หารงานประจํา บริ ษทั จึงได้แบ่งแยกบทบาท
ของประธานกรรมการออกจากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อย่างชัดเจน ซึ/ งหมายความว่าประธานกรรมการมีความ
เป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร ไม่มีผลประโยชน์ และไม่มีธุรกิจหรื อความสัมพันธ์อื/นใดอันอาจเป็ นอุปสรรคต่อการ
ใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระ

-37ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข องคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจและหน้าที/ในการจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของ
ที/ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั4งนี4 คณะกรรมการไม่สามารถอนุมตั ิหรื อพิจารณากําหนดเป็ นประการใดๆ เว้นแต่ได้รับ
ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของกรรมการที/เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข องกรรมการผู้จดั การใหญ่
มีอาํ นาจในการอนุมตั ิการดําเนินธุรกิจปกติในเรื/ องต่างๆ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริ หาร และรายจ่ายลงทุนภายในวงเงินที/คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด เป็ นต้น
คณะกรรมการของบริ ษทั มีจาํ นวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที/เป็ นผูบ้ ริ หาร > ท่าน, กรรมการที/เป็ นกรรมการ
อิสระ C ท่าน ส่วนประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ าย
บริ หาร และไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การเพื/อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที/ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
และการบริ หารงานประจํา โครงสร้างคณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี/ ยง ซึ/งมีการกําหนดสมาชิกและหน้าที/
ความรับผิดชอบไว้ในรายละเอียดหน้า 20 ถึง 26
คณะกรรมการแต่ละชุดมีการจัดประชุมตามจํานวนครั4งที/ได้กาํ หนดไว้ โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าและมี
วาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา เลขานุการของคณะกรรมการแต่ละคณะได้จดั หนังสื อเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า _ วัน เพื/อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่ วม
ประชุม การประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมจัดเก็บรายงานการ
ประชุมที/ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั4งในระดับบริ หาร และการปฏิบตั ิงานจึงได้กาํ หนดหน้าที/ อํานาจ
การดําเนินการของผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เกิด
ประโยชน์ และการแบ่งแยกหน้าที/ของผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ิดตามควบคุมรวมทั4งประเมินผลออกจากกัน เพื/อให้เกิดการตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างชัดเจน บริ ษทั มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้าที/ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานหลักและกิจกรรมทางการเงิน
ของบริ ษทั ว่าได้ดาํ เนินการตามแนวทางที/กาํ หนดไว้ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดที/เกี/ยวข้องกับ
บริ ษทั (Compliance Control) คณะกรรมการได้กาํ หนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื/อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความ
เป็ นอิสระ สามารถทําหน้าที/ตรวจสอบได้อย่างเต็มที/
รายงานการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทาํ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี4
1) คณะกรรมการทั6งคณะ แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็ น 6 หมวด สําหรับวิธีการประเมินได้ให้กรรมการ
แต่ละท่านให้คะแนนแต่ละหัวข้อโดยอิสระ แล้วนําคะแนนการประเมินแต่ละหัวข้อของกรรมการทุกท่านมารวมกัน
แล้วหารด้วยจํานวนกรรมการ โดยมีผลการประเมินแต่ละหมวดดังต่อไปนี4
คะแนนเฉลี/ย
D.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3.79
G.บทบาทหน้าที/ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.88

b.การประชุมคณะกรรมการ

3.83

-38>.การทําหน้าที/ของกรรมการ

3.84

C.ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ

3.89

\.การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
3.76
ภาพรวมของการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พบว่าคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประเมินตนเองในระดับดี
ที/คะแนนเฉลี/ย b.84 จากคะแนนเต็ม >.]] คิดเป็ นร้อยละ 96 โดยหัวข้อประเมินที/ได้คะแนนสูงสุด คือ ความสัมพันธ์
กับฝ่ ายจัดการ และที/ได้คะแนนตํ/าสุดคือ หมวดการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
2) คณะกรรมการเป็ นรายบุคคล มีการประเมินใน b หัวข้อ โดยมีผลการประเมินดังนี4
คะแนนเฉลี/ย
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

3.85

G. การประชุมของคณะกรรมการ

3.86

b. บทบาท หน้าที/ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.84
การประเมินตนเองเป็ นรายบุคคลของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พบว่าคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประเมินตนเองในระดับดี ที/ คะแนน
เฉลี/ย 3.85 จากคะแนนเต็ม 4.00 คิดเป็ นร้อยละ 96 โดยหัวข้อประเมินที/ได้คะแนนสูงสุด คือ การประชุมของคณะกรรมการ และที/
ได้คะแนนตํ/าสุดคือ บทบาท หน้าที/ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
รวมถึงได้ทาํ การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นรายคณะ โดยแบ่งหัวข้อการประเมินเป็ น 3 หมวดได้แก่
หมวดโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ หมวดการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และ หมวดบทบาท หน้าที/ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้การประเมินรู ปแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั
ผลการประเมินทุกหมวด มีผลการประเมินดังนี4
3) คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประเมินใน b หัวข้อ โดยมีผลการประเมินดังนี4
คะแนนเฉลี/ย
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3.75
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3.67
3. บทบาท หน้าที/ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.75
ผลประเมินได้คะแนนโดยเฉลี/ย 3.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม > คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 93 โดยหัวข้อประเมินที/ได้คะแนนสู งสุ ด
คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการและบทบาท หน้าที/ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และที/ ได้คะแนน
ตํ/าสุดคือ การประชุมของคณะกรรมการ
4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน มีการประเมินใน b หัวข้อ โดยมีผลการประเมินดังนี4
คะแนนเฉลี/ย
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3.67
G. การประชุมของคณะกรรมการ
3.67
b. บทบาท หน้าที/ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.61
ผลประเมินได้คะแนนโดยเฉลี/ย 3.65 คะแนน จากคะแนนเต็ม > คะแนน คิดเป็ นร้อยละ c1.23 โดยหัวข้อประเมินที/ ได้คะแนน
สู งสุ ด คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการและการประชุ มของคณะกรรมการ และที/ ได้คะแนนตํ/าสุ ดคือ บทบาท
หน้าที/ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5) คณะกรรมการลงทุน มีการประเมินใน b หัวข้อ โดยมีผลการประเมินดังนี4
คะแนนเฉลี/ย
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
4.00

-392. การประชุมของคณะกรรมการ
3.94
b. บทบาท หน้าที/ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.95
ผลประเมินได้คะแนนโดยเฉลี/ย 3.97 คะแนน จากคะแนนเต็ม > คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 99.17 โดยหัวข้อประเมินที/ ได้คะแนน
สู งสุ ด คื อ โครงสร้ างและคุ ณ สมบัติของคณะกรรมการ และที/ ได้คะแนนตํ/าสุ ดคื อ บทบาท หน้าที/ และความรั บผิดชอบของ
คณะกรรมการ
F) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด ี มีการประเมินใน b หัวข้อ โดยมีผลการประเมินดังนี4
คะแนนเฉลี/ย
D. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
4.00
G. การประชุมของคณะกรรมการ
3.94
b. บทบาท หน้าที/ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.95
ผลประเมินได้คะแนนโดยเฉลี/ย 3.97 คะแนน จากคะแนนเต็ม > คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 99.17 โดยหัวข้อประเมินที/ ได้คะแนน
สูงสุด คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ที/ได้คะแนนตํ/าสุดคือ การประชุมของคณะกรรมการ
7) การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของ CEO มีการประเมินG หมวด โดยมีรายละเอียดดังนี4
หมวดที U การวัดผลการปฏิบตั ิงาน มีการประเมินใน D] หัวข้อ คือ โดยมีผลการประเมินดังนี4
คะแนนเฉลี/ย
1.ความเป็ นผูน้ าํ
3.91
2.การกําหนดกลยุทธ์
4.00
3.การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
4.00
4.การวางแผนและผลการปฏิบตั ิทางการเงิน
4.00
5.ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
3.96
6.ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
3.93
7.การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
3.91
8.การสื บทอดตําแหน่ง
3.93
9.ความรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริ การ
4.00
10.คุณลักษณะส่วนตัว
3.98
ผลการประเมิ นทุ กหมวดได้คะแนนโดยเฉลี/ย 3.96 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99 หัวข้อประเมิ นที/ ได้
คะแนนสูงสุด คือ การกําหนดกลยุทธ์ การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลการปฏิบตั ิทางการเงิน ความรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์และ
บริ การ ที/ได้คะแนนตํ/าสุดคือ ความเป็ นผูน้ าํ และ การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
หมวดที 2 เรื/ องการพัฒนา CEO คณะกรรมการมีความเห็นว่า จุดแข็งสําคัญที/ CEO ควรจะรักษาไว้คือ มีความมุง่ มัน/ ให้
บริ ษทั ฯ เป็ นผูน้ าํ ด้านนวัตกรรมใหม่ๆ พัฒนาบริ ษทั ฯ ให้อยูร่ อดในทุกภาวะในโลกที/มีการเปลี/ยนแปลง
9.2 การสรรหาและแต่งตั4งกรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าที/สรรหา
บุคคลเพื/อดํารงตําแหน่ งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร พิจารณารายชื/อบุคคลที/ ได้รับการเสนอชื/ อ
และคัดเลือกบุคคลที/มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที/กาํ หนดไว้ ตรวจสอบว่า บุคคลที/จะถูกเสนอชื/อนั4น
มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานทางการเสนอชื/อให้คณะกรรมการเพื/อพิจารณาและบรรจุชื/อ
ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื/อให้ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั4งต่อไป รวมถึงได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหา
ผูบ้ ริ หารระดับสูง โดยเฉพาะกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ดว้ ย

-409.2.1 คุณสมบัติกรรมการ และ กรรมการอิสระ
1. คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการที/มีความรู ้ความเชี/ยวชาญ ประสบการณ์ ทักษะที/หลากหลายเป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั โดยไม่จาํ กัดเพศ มีความเข้าใจเป็ นอย่างดี ถึงหน้าที/ ความรับผิดชอบของกรรมการ และ
ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กบั การเป็ นกรรมการบริ ษทั ได้อย่าง
เต็มที/
2. คุณสมบัติกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติที/ครบถ้วนของการเป็ นกรรมการบริ ษทั แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติ
เพิม/ เติมดังนี4
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ D ของจํานวนหุน้ ที/มีสิทธิออกเสี ยงทั4งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูข้ องบริ ษทั ทั4งนี4 ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี/เกี/ยวข้องด้วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที/มีส่วนร่ วมบริ หาร ลูกจ้าง พนักงาน ที/ปรึ กษาที/ได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า G ปี
ทั4งนี4 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที/กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที/ปรึ กษาของส่วน
ราชการซึ/งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
3) ไม่เป็ นบุคคลที/มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที/เป็ น บิดา
มารดา คูส่ มรส พี/นอ้ ง และบุตร รวมทั4งคูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
หรื อบุคคลที/จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผู ้
มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที/อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั4ง
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที/มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี/มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า G ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทํารายการทางการค้า
ที/กระทําเป็ นปกติเพือ/ ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี/ยวกับสิ นทรัพย์หรื อ
บริ การ การให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื คํ4าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ น
หลักประกันหนี4สิน รวมถึงพฤติการณ์อื/นทํานองเดียวกัน ซึ/งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี4ที/ตอ้ ง
ชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ/ง ตั4งแต่ร้อยละ b ของสิ นทรัพย์ที/มีตวั ตนสุทธิของบริ ษทั หรื อตั4งแต่ G] ล้านบาทขึ4นไป
แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ/ากว่า ทั4งนี4 การคํานวณภาระหนี4 ดังกล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของ
รายการที/เกี/ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที/เกี/ยว
โยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี4 ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี4 ที/เกิดขึ4นในระหว่าง D ปี ก่อน
วันที/มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที/มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ/ งมีผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั สังกัดอยูเ่ ว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า G ปี
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ/งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที/ปรึ กษากฎหมายหรื อที/
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ/งได้รับค่าบริ การเกินกว่า G ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั

-41ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที/มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อ
หุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั4นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า G ปี
7) ไม่เป็ นกรรมการที/ได้รับการแต่งตั4งขึ4นเพื/อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผู ้
ถือหุน้ ซึ/งเป็ นผูท้ ี/เกี/ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการที/มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที/มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่วนที/มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที/มีส่วนร่ วม บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที/ปรึ กษาที/รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละ D ของจํานวนหุน้ ที/มีสิทธิออกเสี ยงทั4งหมดของบริ ษทั
อื/น ซึ/งประกอบกิจการที/มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที/มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื/นใดที/ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี/ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
3. คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติดงั นี4
1) มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกข้อ
2) ไม่เป็ นกรรมการที/ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดําเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที/อาจมีความขัดแย้ง
3) ไม่เป็ นกรรมการของ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที/เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
4) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย D ท่าน มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที/จะสามารถทําหน้าที/สอบทาน
ความน่าเชื/อถือของงบการเงินได้
c.b กระบวนการสรรหากรรมการ และผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าที/สรรหา
บุคคลเพื/อดํารงตําแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร พิจารณารายชื/อบุคคลที/ได้รับการเสนอ
ชื/อและคัดเลือกบุคคลที/มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที/กาํ หนดไว้ ตรวจสอบว่า บุคคลที/จะถูกเสนอ
ชื/อนั4นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานทางการเสนอชื/อให้คณะกรรมการเพือ/ พิจารณาและ
บรรจุชื/อในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื/อให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั4งต่อไป
c.b.D สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยในการแต่งตั4งกรรมการ
เพื/อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ รายย่อย เพื/อให้ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษทั จึงได้เปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิเสนอชื/อบุคคลที/มีความรู ้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที/เหมาะสม เพื/อรับการ
พิจารณาเลือกตั4งเป็ นกรรมการล่วงหน้า ซึ/งบริ ษทั ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริ ษทั www.thaivivat.co.th โดยกําหนด
หลักเกณฑ์การเสนอชื/อบุคคลเพื/อรับการพิจารณาเลือกตั4งเป็ นกรรมการ พร้อมแบบฟอร์มการเสนอชื/อ
กรรมการแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ด้วย
c.b.G กระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทําหน้าที/จดั ให้มี
กระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณาแผนการสื บทอดตําแหน่งของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงของบริ ษทั อย่างมีประสิทธิผล โดยเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั4งและกรรมการผูจ้ ดั
การใหญ่ประธานเจ้าหน้าที/บริ หาร เพื/อรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ภายใต้การกํากับดูแล
ของคณะกรรมการ บริ ษทั สําหรับการแต่งตั4งผูบ้ ริ หารสูงสุดของหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กรให้เป็ น
หน้าที/คดั เลือกและแต่งตั4งโดยประธานเจ้าหน้าที/บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ตอ่ ไป
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9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย
การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด
เป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัยที/จดั ตั4งขึ4นใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยนั4น บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั4งผูบ้ ริ หารไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย โดยกรรมการของ
บริ ษทั ฯ จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย และเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
โดยบุคคลที/ได้รับแต่งตั4งให้เป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย มีหน้าที/ดาํ เนินการเพื/อประโยชน์ที/ดีที/สุดของบริ ษทั
ย่อย และกําหนดให้บุคคลที/ได้รับการแต่งตั4งต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อนจะลงมติในเรื/ อง
สําคัญ
c.C การดูแลเรื/ องการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริ ษทั มีมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกําหนดนโยบายป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในที/มีผลต่อ
การซื4อขายหลักทรัพย์ ซึ/งมีขอ้ กําหนดดังนี4
D. ห้ามกรรมการ ที/ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานใช้ชอ้ มูลภายใน เพื/อประโยชน์ในการซื4ขาย
หลักทรัพย์ เนื/องจากการใช้ขอ้ มูลภายในเพื/อการซื4อขายหลักทรัพย์ เป็ นการกระทําที/ผิดกฎหมายและขัดต่อ
หลักการเรื/ องการขัดแย้งในผลประโยชน์ เป็ นการกระทําที/ไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ รายอื/น รวมถึงห้ามเปิ ดเผย
ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลที/ไม่มีหน้าที/เกี/ยวข้องด้วย
G. กรรมการ ที/ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที/เกี/ยวข้องกับ
การใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่ งครัด ซึ/งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ กฎเกณฑ์อื/นๆ
ที/เกี/ยวข้อง
b. ห้ามกรรมการ ที/ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร พนักงานที/ลว่ งรู ้ถึงผลประกอบการของบริ ษทั ไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม และบุคคลที/เกี/ยวข้องซื4อขายหุน้ ของบริ ษทั ในช่วงเวลา \] วันก่อนประกาศงบการเงินต่อสาธารณะชน
>. กรรมการ ที/ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานตั4งแต่ระดับ ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ4นไป ที/ทาํ การซื4อ หรื อ ขายหุน้
ของบริ ษทั จะต้องแจ้งให้แผนกกฎหมายกฎระเบียบทราบถึงการซื4อขายนั4น ภายในวันถัดไปนับจากที/ได้มีการซื4อ
ขายนั4น เพื/อรายงานการซื4อขายต่อสํานักงาน กลต.ต่อไป หรื อดําเนินการรายงานด้วยตนเอง ภายใน b วันทําการ
นับจากวันที/ได้มา หรื อจําหน่ายไปในหุน้ นั4น และจะมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และ ผูส้ อบบัญชีให้ ที/ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั4ง สําหรับปี G562 บริ ษทั ได้ปฎิบตั ิตามระเบียบ
ที/กาํ หนดโดยเคร่ งครัด
9.6 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นบริ ษทั ที/มีชื/อเสี ยงและได้รับการยอมรับในระดับสากล
ที/ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีส่วนร่ วม
ในการให้ความคิดเห็นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ในการเริ/ มใช้การกํากับเงินทุนตามระดับความเสี/ ยง (RBC) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี
ให้กบั บริ ษทั ประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั4งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อส่วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั
บริ ษทั / ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูท้ ี/เกี/ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในรอบปี 2563 ทางบัญชีมีคา่ ตอบแทน
ของผูส้ อบบัญชีจาํ นวนเงินรวม 2,950,000.- บาท ตามรายละเอียดดังนี4
1. ค่าสอบบัญชีประจําปี
1,370,000.- บาท

-432. ค่าสอบทานบัญชี b ไตรมาส
3. ค่าสอบทานรายงาน RBC ไตรมาส G
4. ค่าตรวจสอบรายงาน RBC ประจําปี
ค่าบริ การอื/นๆ ไม่มี

1,020,000.- บาท
180,000.- บาท
380,000.- บาท

9.7 การปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที/ดี
ในปี GC\3 บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ที/กาํ หนดไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที/ดี
ของบริ ษทั โดยรายละเอียดได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์บริ ษทั www.thaivivat.co.th
การนําหลักการกํากับดูแลกิจการที/ดีสาํ หรับ บริ ษทั จดทะเบียนปี GC\] ไปปรับใช้น4 นั คณะกรรมการ
บริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีปรับปรุ งหลักการกํากับดูแลกิจการที/ดีของบริ ษทั ฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที/ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียนปี GC\] และกําหนดให้มีการทบทวนการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที/ดีอย่าง
สมํ/าเสมออย่างน้อยปี ละ D ครั4ง
10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้จ ัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิ จการ (Corporate
Social Responsibility Report) ประจําปี GC63 เพื/ อแสดงถึ งนโยบาย กลยุท ธ์ กระบวนการคิ ด และการดําเนิ น งานในฐานะ
สถาบันการเงินหนึ/ งที/มีส่วนในการพัฒนาสังคมไทยในด้านความมัน/ คงทางการเงินสําหรับประชาชนคนไทยและธุรกิจไทย
ผ่านการดําเนิ นงานทางธุรกรรมทางการประกันภัยของบริ ษทั รวมถึงเปิ ดเผยผลจากการดําเนิ นงานที/มีต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ไม่ เพี ยงด้านการเงิ น แต่ในประเด็ นด้านสังคมและสิ/ งแวดล้อมด้วย โดยบริ ษ ัท มี น โยบายในการดําเนิ นธุ รกิ จภายใต้ห ลัก
จริ ยธรรมและการจัดการที/ดี โดยคํานึ งถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ/ งเเวดล้อม จึงได้ดาํ เนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมทั4งในกระบวนการทํางาน (CSR-in-process) และนอกกระบวนการทํางาน (CSR-after-process) อย่างต่อเนื/อง
 แนวทางการจัดทํารายงาน
เนื4 อหาของรายงานฉบับนี4 ครอบคลุมการดําเนิ นงานในปี 2563 โดยมีขอบเขตครอบคลุมเฉพาะการปฏิ บตั ิงานใน
สํานักงานใหญ่อนั เป็ นสถานที/หลักในการวางนโยบาย กลยุทธ์ และดําเนิ นงานโดยรวมของบริ ษทั ในประเด็นทางเศรษฐกิ จ
สังคมและสิ/ งแวดล้อม ตลอดจนแสดงข้อมูลการดําเนินงานภายในตามแนวทาง CSR ที/เกี/ยวข้อง
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงข้อจํากัดและความพร้อมของการแสดงข้อมูล อย่างไรก็ตามรายงานฉบับนี4 ได้นาํ แนวทางการ
จัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้เพื/ออ้างอิงเป็ นกรอบการจัดทํา
รายงานฉบับนี4 เพื/อให้ตรงตามมาตรฐานของบริ ษทั มหาชนที/จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ/งบริ ษทั ได้เข้าร่ วมจดทะเบียนมา
ตั4งแต่ปี พ.ศ. GCb\
 การคัดเลือกเนื6อหาเพือการรายงาน
บริ ษทั ฯ ได้มีการพิจารณาประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านลักษณะการประกอบธุรกิจคือ การประกันวินาศภัยที/
ประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริ การมากที/สุด โดยกําหนดวิสยั ทัศน์ ที/จะเป็ นหลักประกันที/มน/ั คงสําหรับคนไทย ซึ/ งมีพนั ธ
กิจในการดําเนินธุรกิจดังนี4
1. พัฒนาองค์กรให้มีฐานะการเงินที/แข็งแกร่ งและบริ หารงานอย่างมีธรรมาภิบาล
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความคุม้ ค่า สามารถช่วยลดภาระความเสี/ ยงภัย และบรรเทาความเสี ยหายของประชาชนได้
อย่างเหมาะสม

-443. พัฒนาการบริ การให้ได้มาตรฐานที/ดี ช่วยเสริ มสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และคูค่ า้ อย่างเป็ นธรรม
เพื/อเป็ นส่วนสําคัญในการกําหนดผลการดําเนินธุรกิจในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ/ งแวดล้อม ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยใน
ระดับต่างๆ
นอกจากนี4 ตั4งแต่ปี GCC^ บริ ษทั ฯ ได้สร้างคุณค่าร่ วมของบริ ษทั ฯ เพิ/มเติมจากวิสัยทัศน์และพันธกิจเพื/อเป็ นแนวทางใน
การดําเนิ นงานตั4งแต่ระดับนโยบายถึงปฏิบตั ิการ ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยให้วสิ ัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรได้เกิดผล
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม ทั4งยังสร้างสํานึกร่ วมให้แก่บุคลากรในองค์กรให้เป็ นอันหนึ/งอันเดียวกัน คือ
Trusted
ความเป็ นมืออาชีพ ทีส ร้ างความไว้ วางใจให้ กบั ลูกค้ า

1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
2. การต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน
3. การเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงาน
Progressive
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ไม่ หยุดพัฒ นาสินค้ าและบริการ ทีเ ข้ าถึงทุกความต้ องการ 5. การพัฒ นาผลิตภัณฑ์ และบริการทีช ่ วยพัฒ นาคุณภาพชีวติ
และสังคม
Innovative
นวัตกรรมสมัยใหม่ ทสี ร้ างความเป็ นเลิศในการให้ บริการ
Togetherness
6. การดูแลพนักงาน
ความเห็นอกเห็นใจในการดูแลกันและกันดุจดังครอบครัว 7. การร่ วมพัฒ นาชุมชนและสังคม
8. การจัดการสิงแวดล้ อม
เพื/อจัดลําดับความสําคัญของประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ บริ ษทั ฯได้นาํ ความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสี ยเข้ามาร่ วมพิจารณา

สําคัญต่ อผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย

สําคัญ
มาก

สําคัญ 7. การพัฒ นาสังคมและชุมชน
8. การใช้ ทรัพ ยากร (การจัดการสิงแวดล้ อม)

1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
และการกํากับดูแลกิจการทีด ี
2. การต่ อต้ านทุจริต
3. การเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงาน
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5. การพัฒ นาผลิตภัณฑ์ และบริการ
6. การดูแลพนักงาน (การปฏิบตั ติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม)

สําคัญ
สําคัญต่ อ บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)

สําคัญมาก

-45การมีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ผูม้ ีส่วน
ได้ส่วน
ความคาดหวัง
เสี ย
ลูกค้า - ผลิตภัณฑ์ที/ชดั เจน คุม้ ครอง
ตรงตามความต้องการ เป็ นที/
เข้าใจได้
- บริ การก่อนและหลังการขาย
ที/ดี
- บริ การสิ นไหมที/เป็ นธรรม
- บริ ษทั ประกันที/มน/ั คง
สามารถจ่ายค่าสิ นไหม
ทดแทนได้เมื/อเกิดเหตุ

คูค่ า้

- การปฏิบตั ิตามข้อตกลง
ทางการค้า
- การเพิม/ ปริ มาณ/มูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ

พนักงาน - ค่าตอบแทนที/เป็ นธรรม
- การปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมด้าน
แรงงาน
- ความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
- โอกาสในการพัฒนาความรู ้
และก้าวหน้าตามสาขา
วิชาชีพ
- สมดุลระหว่างชีวติ และการ
ทํางาน

แนวปฏิบตั ิ
ให้บริ การที/ดีเพื/อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและเชื/อมัน/ ในการให้บริ การของบริ ษทั ฯ
-พัฒนาการบริ การให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วทันต่อเวลา ควบคูไ่ ปกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที/มีคุณภาพตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า เพื/อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดและอํานวย
ความสะดวกด้านช่องทางต่างๆ ลูกค้าสามารถเข้าถึง ผลิตภัณฑ์ได้ง่าย ตลอดจนให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี/ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริ การอย่างถูกต้อง
จัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ เพื/อทําหน้าที/ ให้บริ การตอบข้อซักถามต่างๆของลูกค้าทั4งด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริ การในเบื4องต้น ตลอดจนหน่วยงานรับ
เรื/ องร้องเรี ยน เพื/อดําเนินการประสานงานไปยัง
หน่วยงานที/เกี/ยวข้องเพื/อแก้ไขปัญหาให้กบั ลูกค้า
จัดช่องทางรับเรื/ องร้องเรี ยนสําหรับลูกค้าผ่านเว็บไซต์ ของบริ ษทั ฯ
- ดําเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
- ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ า้ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
- ปฏิบตั ิตามเงื/อนไขทางการค้า และสัญญาระหว่างกัน
อย่างเคร่ งครัด
- คัดเลือกคูค่ า้ ที/เหมาะสมมีจริ ยธรรม ความเป็ นมืออาชีพ
ชื/อเสี ยงที/ดี
- มีกระบวนการจัดซื4อจัดจ้างที/ชดั เจน
ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้วยความเสมอภาค และจัดให้มีการ ให้รางวัล หรื อแต่งตั4งโยกย้ายอย่างเหมาะสมโดยตั4งอยู่
บนพื4นฐานตามความรู ้ ความสามารถ ของพนักงาน
จัดฝึ กอบรมให้พนักงานได้รับความรู ้เกี/ยวกับ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ส่งเสริ มให้พนักงานทุกคนแสดงความสามารถอ -ย่าง
เต็มที/
รับฟังข้อเสนอแนะของพนักงานทุกระดับชั4นโดยไม่ เลือกปฏิบตั ิ
การพิจารณาผลงาน บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ใน การประเมินอย่างเป็ นรู ปธรรมให้กบั พนักงาน

ช่องทางการติดต่อ
- การสํารวจความพึงพอใจ
- มีช่องทางรับความคิดเห็น
- สํานักงานใหญ่ และสาขา
- ฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1231
- ฝ่ ายรับแจ้งอุบตั ิเหตุ โทร. 1231 กด 1
- Website: thaivivat.co.th
- Facebook:
www.facebook.com/thaivivat

- นโยบาย จรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจ
- การเยีย/ มชมและตรวจประเมิน
- Website: thaivivat.co.th

- การให้ขอ้ มูลด้านสวัสดิการแก่
พนักงาน
- แบบสํารวจความพึงพอใจ
- การประชุมตามสายงาน
- หน่วยงานรับเรื/ องร้องเรี ยน ฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล
- ร้องเรี ยนโดยตรงต่อผูบ้ ริ หาร
- E-mail: hrdept@thaivivat.co.th

-46ผูม้ ีส่วน
ได้ส่วน
เสี ย

ผูถ้ ือหุน้

ความคาดหวัง

- ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ
เติบโต
- การกํากับดูแลกิจการที/ดี
- สิ ทธิและความเท่าเทียมของ
ผูถ้ ือหุน้
- การป้ องกันการทุจริ ต
คอรัปชัน/
- การเข้าถึงข้อมูลที/ถูกต้อง

คูแ่ ข่ง

- การแข่งขันทางธุรกิจอย่างมี
จริ ยธรรม

แนวปฏิบตั ิ
กําหนดเรื/ องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ไว้อย่างชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม โดยมีนโยบายกําหนด
อัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานในระดับ ที/
เทียบเคียงได้กบั บริ ษทั ประกันวินาศภัยชั4นนําแห่งอื/น ๆ
กําหนดค่าตอบแทนในระยะสั4น พิจารณาจาก ความสามารถในการทํากําไรในแต่ละปี และระยะยาว
พิจารณาจากการวัดผลการปฏิบตั ิงานตามBalanced
Scorecard
-ดูแลให้มีการปรับปรุ งสวัสดิการพนักงานให้
สอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั เพื/อให้
พนักงานมีคุณภาพชีวติ ที/ดี
สนับสนุนให้พนักงานมีความรู ้ ความเข้าใจ ในการ บริ หารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที/
สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี/ ยง น
จัดให้มีสวัสดิการและ -สิ ทธิประโยชน์อื/น ๆ สําหรับ
พนักงาน อาทิ กองทุนสํารองเลี4ยงชีพ สวัสดิการเงินกู้
พนักงาน และการตรวจสุขภาพประจําปี
-ยึดมัน/ การดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและจัด
ให้มีระบบควบคุมภายในและระบบบริ หารความเสี/ ยงที/
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ช่องทางการติดต่อ

- รายงานประจําปี
- การประชุมผูถ้ ือหุน้
- ติดต่อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทร DGbD ต่อ Ccb^
เสริ มสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่ งเพือ/ สร้างผลประโยชน์ใน - - E-mail: nantawan_aru@thaivivat.co.th
- Website: thaivivat.co.th/th/investor_
ระยะยาวให้แก่ผถู ้ ือหุน้
contact.php
ดําเนินงานให้มีผลประกอบการที/ดี -อันจะนําไปสู่
ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้
สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้สิทธิข4นั พื4นฐานที/พึงได้รับ ตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯและการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารการดําเนินธุรกิจที/สาํ คัญของบริ ษทั
ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์ โดยผ่าน
ช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ
- แข่งขันทางธุรกิจด้วยจริ ยธรรม
- Website: thaivivat.co.th
- ไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคูแ่ ข่งด้วยวิธีที/ไม่
เหมาะสม
- ไม่ทาํ ลายชื/อเสี ยงของคูแ่ ข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
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เสี ย
เจ้าหนี4

ลูกหนี4

ความคาดหวัง
- การชําระหนี4ตรงตามเวลา
- การปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
เงื/อนไข

- การปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
เงื/อนไข
- ดอกเบี4ยเป็ นไปตามกฎหมาย
กําหนด

สังคมและ - ดําเนินธุรกิจด้วยความ
สิ/ งแวด
รับผิดชอบ
ล้อม
- การพัฒนาชุมชน
- การปฏิบตั ิตามกฏหมาย
- การให้ความร่ วมมือใน
โครงการต่างๆ ของรัฐ

แนวปฏิบตั ิ
- ชําระหนี4ตามกําหนดเวลาและสัญญาระหว่างกันโดย
เคร่ งครัด
- ปฏิบตั ิตามเงื/อนไขการคํ4าประกัน และการบริ หาร
เงินทุน
- กรณี ที/ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื/อนไขที/ตกลงกันไว้ได้
จนเป็ นเหตุทาํ ให้ผิดนัดชําระหนี4 บริ ษทั จะรี บแจ้งให้
เจ้าหนี4ทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริ งเพื/อ
ร่ วมกันแก้ไขปั ญหา
- บริ หารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที/เหมาะสม เพื/อ
รักษาความเชื/อมัน/ ต่อเจ้าหนี4
- ปฎิบตั ิตามสัญญาระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด
- กรณี ที/ลูกหนี4มีเหตุที/ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื/อนไขที/
ตกลงกันไว้ได้ จนเป็ นเหตุให้ตอ้ งผิดนัดชําระหนี4
บริ ษทั จะเข้าเจรจาเพื/อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาอย่าง
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
มุง่ มัน/ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและเข้าร่ วมกิจกรรม ต่างๆ ที/เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมและชุมชนอย่าง
สมํ/าเสมอ
ยึดมัน/ ในหลักสิ ทธิมนุษยชน ให้พนักงานทุกคน มี สิ ทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการ
ปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี/ยวกับทรัพ -ย์สินทางปั ญญา และ
มีนโยบายไม่สนับสนุนการดําเนินการที/มีลกั ษณะเป็ น
การละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาทุกประเภท
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน/ โดยจัดให้มีช่องทางการ เมื/อพบเห็นการ รายงานและแจ้งเบาะแสการทุจริ ต
กระทําที/เป็ นการทุจริ ตคอร์รัปชัน/ และมีมาตรการ
คุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสให้มีความปลอดภัย

ช่องทางการติดต่อ
- ติดต่อฝ่ ายการเงิน โทร DGbD
- Website: thaivivat.co.th

- ติดต่อฝ่ ายการเงิน โทร DGbD
- Website: thaivivat.co.th

- ติดต่อบริ ษทั ฯ โทร DGbD
- Website: thaivivat.co.th
- ติดต่อสํานักเลขานุการบริ ษทั

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรมและการกํากับดูแลกิจการทีด ี
 นโยบาย แนวปฏิบัติ และการดําเนินงาน
ด้านการบริ หารงานอย่างมีธรรมาภิบาล เพื/อการดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิ
ตามหลักกํากับดูแลกิ จการที/ ดี โดยบริ ษทั ได้จดั ตั4งหน่ วยงานในการกํากับดูแล เพื/อให้การดําเนิ นการต่างๆ ภายในบริ ษทั เป็ นไป
อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบต่างๆ และข้อบังคับตามกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิ จ

-48ประกัน ภัย (คปภ.) และส่ ว นงานกํากับ ดู แ ลอื/ น ๆ ที/ เกี/ ย วข้อ ง ได้แ ก่ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย (ตลท.) สํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และสํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ คํานึ งถึงความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบและมีความซื/ อสัตย์ในการดําเนิ น
ธุรกิ จประกัน ด้วยการรักษาผลประโยชน์ร่วมกับผูท้ ี/ เกี/ ยวข้อง ซึ/ งได้รับการปฏิ บตั ิอย่างเป็ นธรรมขณะประกอบธุ รกิ จ โดยการ
ปฎิ บัติ ต ามกฎหมายและกติ ก าที/ ก ําหนดร่ ว มกัน อย่า งเคร่ งครั ด มี จ รรยาบรรณในการดําเนิ น ธุ ร กิ จ ไม่ เรี ย ก ไม่ รั บ และจ่ า ย
ผลประโยชน์ใดๆ ที/ไม่สุจริ ตในการค้ากับคูค่ า้ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที/ดี
เมื/อวันที/ D^ ธันวาคม GC\] บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลธุรกิจมีจรรยาบรรณและธรรมาภิ
บาล จากหอการค้าไทยในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจําปี GC\] (ไทยเท่ทาํ ดี วิถียง/ั ยืน) ที/ได้รับ
การยกย่องและเชิญชูเกียรติ ให้เป็ นภาคธุรกิจเอกชน ที/ประกอบการค้า ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะเรื/ องความโปร่ งใส และ
ความซื/อสัตย์สุจริ ต มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 หน่ วยงานทีเ กีย วข้ องกับการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษ ัท ฯ มี ห น่ วยงาน Compliance ที/ ข4 ึ น ตรงกับ ฝ่ ายผลประโยชน์ เพื/ อเป็ น ศู น ย์ก ลางในการรวบรวม ติ ดตามข้อ มู ล
เกี/ยวกับกฎระเบียบภายนอกที/เกี/ยวข้อง และสื/ อสาร ให้ความรู ้ คําปรึ กษา เรื/ องกฎระเบียบภายนอกด้านการเป็ นบริ ษทั ประกันวินาศ
ภัยและบริ ษทั จดทะเบียน โดยแปลความและ/หรื อสรุ ปเรี ยบเรี ยง เพื/อให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ในบริ ษทั ดําเนิ นการได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ จากหน่วยงานภายนอกที/เกี/ยวข้องข้างต้น
ทั4งนี4 บริ ษทั ฯ ยังมี หน่ วยงานตรวจสอบภายใน เป็ นหน่ วยงานอิ สระซึ/ งขึ4 นตรงต่อคณะกรรมการการตรวจสอบและ
คณะกรรมการของบริ ษทั เพื/อทําหน้าที/ในการตรวจสอบ สอบทานกิจกรรมการดําเนินงานต่างๆ ภายในบริ ษทั ให้คาํ ปรึ กษา เสนอ
ข้อคิดเห็นและคําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุ งการดําเนิ นงานให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ ในส่ วนของรายงานการกํากับดูแล
กิจการที/ดีน4 นั ได้รายงานเอาไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี GC\3 (แบบ C\-D) หัวข้อ “การจัดการและการกํากับดูแล
กิจการ” และ เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.thaivivat.co.th

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงปั ญหาการทุจริ ตคอร์รัปชัน ที/ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยัง/ ยืนของประเทศ ทําให้ตน้ ทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจเพิม/ สูงขึ4น ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานที/ต/าํ ลง ไม่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผบู ้ ริ โภค บริ ษทั จึงให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชันทุก
รู ปแบบ โดยมองว่าการทุจริ ตคอร์รัปชันไม่เพียงเป็ นการกระทําที/ผิดกฎหมายเท่านั4น แต่ยงั ขัดต่อคุณธรรมและจริ ยธรรมที/ดีงาม
เป็ นพฤติกรรมที/ไม่สามารถยอมรับได้
ด้วยเห็นถึงความสําคัญของการต่อต้านการทุจริ ตและร่ วมมือกันเพือ/ ให้เกิดการต่อต้านการทุจริ ตในวงกว้าง บริ ษทั มี
นโยบาย และแนวปฏิบตั ิเพื/อต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน (Code of Conduct for Anti-Corruptionรวมถึงจะจัดให้มีกระบวนการ
ประเมินความเสี/ ยงด้านการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน มีการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพื/อป้ องกันและติดตามความเสี/ ยง ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย และจัดให้มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื/อให้ความรู ้เกี/ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน รวมถึงมีการทบทวนและสอบทานความโปร่ งใสและประสิ ทธิภาพของการทํางานเป็ นระยะต่อเนื/อง
ทุกปี สร้างความเชื/อมัน/ ว่าการดําเนินงานเป็ นไปตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที/วางไว้ ส่วนนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
จะมีการทบทวนนโยบายตามความจําเป็ นและเหมาะสมทุก 2 ปี หรื อเมื/อมีการเปลี/ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้ผา่ นกระบวนการประเมินว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบตั ปิ ้ องกันการ
ทุจริ ตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที/คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต (Collective
Action against Corruption) กําหนด และได้การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมฯ เมื/อวันที/ D4 ตุลาคม GCCc และ ได้รับการรับรองการ

-49ต่ออายุเป็ นสมาชิกของโครงการฯ เมื/อวันที/ C สิ งหาคม GC\G ทั4งนี4โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริ ตถือเป็ นโครงการระดับชาติที/ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการนี4 บริ ษทั ได้ให้ความร่ วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคมและสื/ อมวลชน ในการสร้างมาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจที/โปร่ งใส ปราศจากการทุจริ ต และร่ วมเป็ นส่วนหนึ/งในการยกระดับประเทศ
และเมื/อวันที/ D^ ตุลาคม GC\G บริ ษทั ฯ ได้รับประกาศนี ยบัตรจากคณะกรรมการโครงการการสร้างแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุ จริ ต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) ภายใน
งาน CAC National Conference Day G]Dc ซึ/ งโครงการดัง กล่ า วมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ห ลัก คื อ การสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ก รธุ ร กิ จ ใน
ภาคเอกชนกําหนดนโยบายต่อต้านการทุจริ ตอย่างเป็ นรู ปธรรม และนํากลไกป้ องกันการจ่ายหรื อรับสิ นบนมาใช้งาน เพื/อสร้าง
และขยายเครื อข่ายของธุรกิจสะอาดให้กว้างขวางและแข็งแกร่ ง
นอกจากนี4ยงั มีการสื/ อสารนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต้านทุจริ ตคอร์รัปชันไปยังบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื/องผ่าน
สื/ อต่างๆ และกิ จกรรมการอบรมพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร รวมถึงสื/ อสารให้กบั คู่คา้ และหน่ วยงานภายนอก ผ่านการออก
หนังสื อขอความร่ วมมืองดรับของขวัญทุกประเภท พร้อมกําหนดนโยบาย การรับเรื/ องร้องเรี ยน (Whistle Blowing Policy) และ
การตรวจสอบ โดยมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยน ดังนี4
นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร (เลขานุการบริ ษทั )
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
sunee_non@thaivivat.co.th
โทรศัพท์
02-\cC]^]] ต่อ Ccbc

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
จดหมาย
โทรศัพท์

นางสาวนันทวัน อรุ ณพิริยะกุล แผนก Compliance
Nantawan_aru@thaivivat.co.th
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
_D ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ D]>]]
02-\cC]^]] ต่อ Ccb^

ในส่วนของกลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส รายละเอียดปรากฎตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชันซึ/งได้
เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
การเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงาน
ด้วยตระหนักดีวา่ ข้อมูลของบริ ษทั มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ย จึงได้เน้นให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล
สําคัญเกี/ยวข้องกับบริ ษทั รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ที/ครบถ้วนและเชื/อถือได้ต่อสาธารณชน ทั4งที/เป็ นข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลที/ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับดูแลและส่งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื/ องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื/อนไขในการเปิ ดเผยข้อมูลเกี/ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. GCCD อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลา เพื/อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยสามารถเข้าถึงข้อมูล
ต่างๆ อย่างเท่าเที ยม นอกจากจะเปิ ดเผยข้อมูลสู่ องค์กรและหน่ วยงานกํากับดูแลต่างๆ แล้ว ประชาชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยยัง
สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ฯ ที/มีการเผยแพร่ แล้ว ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ข้อมูลที/บริ ษทั มีการเผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th
 ข้อบังคับบริ ษท
ั
่ ือการปฏิบตั ิและหลักการกํากับกิจการที/ดี
 คูม
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จริ ยธรรมทางธุรกิจ
ข้อมูลสําคัญทางการเงิน รวมถึงงบการเงินรายปี และ รายไตรมาส
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ C\-1)
รายงานประจําปี
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
หนังสื อและรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
แนวปฏิบตั ิเพื/อต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
หนังสื องดรับของขวัญของกํานัล
นโยบายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริ ษ ัท ฯ มี ความมุ่งมัน/ ที/ จะสร้ างความพึ งพอใจในผลิ ตภัณ ฑ์และความมัน/ ใจในบริ การให้กบั ผูเ้ อาประกัน ด้วยความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้เอาประกัน ให้ ไ ด้รั บ บริ ก ารที/ ดี มี คุ ณ ภาพ ในระดับ ราคาที/ เหมาะสมตามกฎเกณฑ์ ก ํา กับ ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับดูแลและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวคือ แบบและข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย
จะต้องสอดคล้องกับการกําหนดอัตราเบี4ยประกันภัย และมีความหมายชัดเจน รวมทั4งการกําหนดนิ ยามที/ใช้ให้ถูกต้องตามหลัก
วิช าการ เพื/ อ ไม่ ให้ เกิ ด ปั ญ หาการตี ค วามด้านกฎหมายเมื/ อ เกิ ด การเรี ยกร้ อ งค่ าสิ น ไหมทดแทน นอกจากนั4น ยัง ใช้อ ัต ราเบี4 ย
ประกันภัยในอัตราที/เหมาะสมและอยูใ่ นอัตราที/นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ
นอกจากนี4 ยังมี การพัฒ นาปรั บ ปรุ งแบบประกัน อย่างหลากหลายเพื/ อ ให้เหมาะสมกับ ความต้อ งการที/ เปลี/ ยนไปของ
สังคมไทย รวมถึงพัฒนาปรับปรุ งการบริ การอย่างต่อเนื/ องตามเทคโนโลยีที/เปลี/ยนไป เพื/อให้เกิ ดความสะดวกรวดเร็ วในการ
ให้บริ การแก่ผเู ้ อาประกันภัย รวมถึงรักษาสัมพันธภาพและความยัง/ ยืนกับลูกค้าอย่างจริ งจัง สมํ/าเสมอ



ความสามารถในการชดใช้สินไหมทดแทนเมื/อเกิดเหตุ

ความมัน/ คงของบริ ษทั ประกันภัยมี ค วามสําคัญ อย่างยิ/งต่อความน่ าเชื/ อถื อของผลิ ตภัณ ฑ์ประกันภัย และมี ผลกระทบ
โดยตรงกับ ผูเ้ อาประกัน ภัยและระบบเศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศในฐานะที/ เป็ นสถาบัน ทางการเงิ น โดยเฉพาะในด้าน
ความสามารถในการชดใช้ค่าสิ นไหม บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) จึงตระหนักถึงการดํารงสถานะทางการเงิ น
ตามกฎหมายที/เกี/ยวข้อง และตามข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล เช่น คปภ.ในปี 2563 ที/ผา่ นมา บริ ษทั ฯ มีสดั ส่วนเงินกองทุน
ต่อเงินกองทุนที/ตอ้ งดํารงตามกฎหมาย ณ ไตรมาส b มากกว่า 200% ถือเป็ นรับประกันถึงความสามารถในการรับประกันภัยและ
ชดใช้คา่ สิ นไหมแก่ประชาชนได้อย่างดี



บริ การด้านสิ นไหมทดแทน

บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายเกี/ ยวกับการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน เพื/อให้การบริ การสิ นไหมเป็ นไปโดยรวดเร็ ว ทันการ และ
สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยพิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมไม่เกิน D> วันนับจากวันที/ตกลงค่าสิ นไหม เพื/อความ
รวดเร็ ว สามารถตอบสนองผูเ้ อาประกันได้ทนั กับความต้องการ โดยบริ ษทั ปฏิ บัติตามเงื/ อนไขและข้อตกลงที/ มีต่อลูกค้าอย่าง
เคร่ งครัด เพื/อไม่ให้เกิดการฟ้องร้องอันจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั
บริ ษทั ได้นาํ เอานวัตกรรมและระบบสารสนเทศใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้กบั งานบริ การด้านการประกันภัย โดยได้ใช้ระบบ E-

-51Claim มาพัฒนาการให้บริ การด้านจัดการสิ นไหมเต็มรู ปแบบ เพื/อเพิ/มประสิ ทธิ ภาพอํานวยความสะดวกรวดเร็ วให้กบั ลูกค้าที/
ประสบเหตุ เพิ/มศักยภาพการให้บริ การของพนักงานสํารวจอุบตั ิเหตุ สามารถพิมพ์ใบบันทึกความเสี ยหายได้ทนั ที ณ จุดเกิดเหตุ
ตลอด 24 ชัว/ โมงทัว/ ประเทศ นอกจากนี4 บริ ษทั ได้เปิ ดสาขาเพื/อให้บริ การสิ นไหมทัว/ ประเทศ G9 สาขา รวมถึงมีบริ การแจ้งซ่ อม
สําหรับผูเ้ อาประกันภัยรถยนต์ ในศูนย์บริ การรถยนต์ที/ร่วมโครงการ เพื/อความสะดวกแก่ผเู ้ อาประกันในการเรี ยกร้องค่าสิ นไหม
และให้คาํ ปรึ กษาช่วยเหลือแก่ผเู ้ อาประกันภัย



การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านประกันภัย

บริ ษทั ฯ มุ่งมัน/ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื/อตอบโจทย์ผบู ้ ริ โภคตลอดระยะเวลาที/ผา่ นมาโดยในปี GC\b เพื/อส่ งเสริ มบทบาท
ของอุตสาหกรรมประกันภัยให้เป็ นที/ เชื/อถือศรัทธาและเป็ นที/ ยอมรับของประชาชน และสะท้อนให้เห็ นถึง ความมุ่งมัน/ ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านนวัตกรรมประกันภัยอย่างต่อเนื/อง โดยการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้กบั ธุรกิจประกันภัย เพื/อตอบโจทย์ความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค เพิม/ ความสะดวกในการให้บริ การเพิม/ มากขึ4น ดังนี4


การพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันสุขภาพไทยวิวฒั น์ Active Health

ประกันสุขภาพ แอ็คทีฟ เฮลท์ เป็ นผลิตภัณฑ์ที/มีการปรับตัวและพัฒนามาอย่างต่อเนื/อง หลังจากได้มีการเปิ ดตัวอย่างเป็ น
ทางการเมื/อปี GC\D บริ ษทั ฯ ก็ได้มีความตั4งใจที/จะเป็ นหนึ/งในแรงผลักดันให้คนไทยมีสุขภาพที/ดีอย่างยัง/ ยืน เพราะสุขภาพเป็ น
พื4นฐานของการดําเนินชีวติ ในทุกด้าน เมื/อคนไทยมีการดูแลสุขภาพที/ดีพร้อม มีการป้ องกันความเสี/ ยงที/เพียงพอ ก็จะสามารถก้าว
ไปสู่เป้ าหมายชีวติ ได้ตามที/ต4 งั ใจไว้อย่างมัน/ คง จึงเป็ นอีกหนึ/งแรงผลักดันให้บริ ษทั ฯ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ และด้วย
แนวคิดหลักประกันเพื/อสุขภาพที/ให้ความคุม้ ครองและการดูแลในยามเจ็บป่ วยแล้ว ประกันสุขภาพ แอ็คทีฟ เฮลท์ ยังมีแนวคิดเพื/อ
ลดความเสี/ ยงต่อการมีสุขภาพที/ไม่ดี และให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถใช้ชีวติ ได้อิสระ มีสภาวะของร่ างกายที/แข็งแรงสมบูรณ์และมี
ความสุขในทุกๆ ด้าน และได้รับความคุม้ ครองครอบคลุมจากผลิตภัณฑ์
ในปี GC\b บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาผลิตภัณฑ์เพื/อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริ โภคให้มากที/สุด โดยมีการพัฒนาแผนประกันสุขภาพให้
ครอบคลุมความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากยิง/ ขึ4น และเพื/อให้เข้าถึงกลุม่ ผูบ้ ริ โภคมากขึ4น โดยเพิม/ แผน Silver ในเบี4ยประกันเริ/ มต้น
เพียง D,D]] บาทต่อเดือน เพื/อตอบโจทย์ลูกค้าที/มีภาระค่าใช้จ่ายสูงในการใช้บริ การประกันสุขภาพ ให้สามารถจ่ายในราคาที/
เหมาะสมกับตัวเองได้
ทั4งนี4ในด้านความคุม้ ครองยังมีการเพิม/ ความคุม้ ครองในด้านการตรวจคัดกรองโควิด-Dc เนื/องด้วยสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโค
โรนา (COVID-Dc) เพื/อเพิม/ ความคุม้ ครองให้กบั ผูใ้ ช้บริ การให้อนุ่ ใจกับสถานการณ์ที/เกิดขึ4น รวมถึงมีการพัฒนาและอัพเดทแอป
พลิเคชัน และการนํา Wearable เทคโนโลยีที/หลากหลายเข้ามาเป็ นส่วนหนึ/งเพื/อวัดประสิ ทธิภาพของร่ างกายของผูบ้ ริ โภคได้อย่าง
แม่นยํา เพื/อให้สิทธิประโยชน์ให้กบั ผูบ้ ริ โภคเพื/อตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์การใช้ชีวติ ให้ได้มากที/สุด ทั4งด้านอาหาร และการออก
กําลังกาย และสร้าง Active Bonus Point เพื/อให้ผบู ้ ริ โภคมีความตื/นตัวในการออกกําลังกาย สามารถออกกําลังกายได้อย่าง
หลากหลาย จากกิจกรรมที/บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้ อาทิเช่น คลาสออกกําลังกายต่างๆ สิ ทธิส่วนลดอาหารด้านสุขภาพ เพื/อส่งเสริ ม
สุขภาพที/ดีในทุกมิติ ทั4งนี4ยงั มีการร่ วมมือกับพาร์ทเนอร์ในการจัดกิจกรรมเพื/อกระตุน้ การออกกําลังกายให้กบั ผูบ้ ริ โภค อาทิ
กิจกรรม “30 DAYS CHALLENGE SEASON G ฟิ ตหุ่นสวยรวยเงินแสน” ซึ/งเป็ นกิจกรรมที/ผสู ้ มัครเข้าร่ วมแข่งขันจะต้องลด
ไขมัน และฟิ ตหุ่นให้สวยงามภายในระยะเวลา b] วัน ทั4งนี4ผสู ้ มัครจะต้องชัง/ นํ4าหนัก วัดมวลไขมัน นับตั4งแต่เริ/ มกิจกรรมจนถึงวัน
ตัดสิ น พร้อมรับข้อมูลโภชนาการ สําหรับการควบคุมนํ4าหนัก และการออกกําลังกายอย่างเหมาะสม เรี ยกได้วา่ เสมือนมีเทรนเนอร์
ส่วนตัวคอยช่วยวางแผนพิชิตไขมันให้นน/ั เอง


การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ประกันรถเปิ ดปิ ด”

ปี GC\b บริ ษทั ฯ ได้พฒั นานวัตกรรมด้านประกันภัยอย่างต่อเนื/อง และผลิตภัณฑ์ประกันรถเปิ ดปิ ด ถือเป็ นอีกหนึ/ง

-52ผลิตภัณฑ์ที/ได้มีการพัฒนาทั4งการบริ การและผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด เพื/อให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานของผูบ้ ริ โภคให้ตรงกับ
ความต้องการและการใช้งานจริ ง เพื/อให้ผบู ้ ริ โภคได้รับการบริ การและประโยชน์สูงสุด โดยล่าสุดเปิ ดตัวแผนประกันรถเปิ ดปิ ด
ใหม่ ได้แก่ ประกันรถเปิ ดปิ ด แบบ Top-up ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ ที/ได้เพิม/ ความพิเศษ ให้กบั การทําประกันภัยรถยนต์
นอกเหนือจากการเปิ ดปิ ดประกันแล้ว ผูใ้ ช้งานยังสามารถ Top-up เพิม/ ชัว/ โมงประกันได้เอง ทําให้ผใู ้ ช้รถประหยัดค่าเบี4ยเพิม/ มาก
ขึ4น และยังสามารถทยอยจ่ายค่าเบี4ยประกันตามที/ใช้งานจริ ง ซึ/งหมายความว่าหากใช้รถน้อยก็จะสามารถจ่ายค่าเบี4ยประกันรถทั4งปี
ลดลงได้สูงถึงประมาณ _]%
ในกรณี น4 ีหากผูใ้ ช้บริ การต้องการจํานวนชัว/ โมงความคุม้ ครองเพิม/ ก็สามารถ Top-up ชัว/ โมงความคุม้ ครองได้เองตลอดเวลา ผ่าน
ทางแอปพลิเคชัน ‘Thaivivat Motor’ ในราคาเริ/ มต้นสําหรับประกันชั4น D เพียง >]] บาท ต่อทุกๆ C] ชัว/ โมงความคุม้ ครอง ทําให้
ผูใ้ ช้รถจ่ายค่าเบี4ยประกันเฉพาะเท่าที/ใช้งานรถจริ ง หรื อค่อยๆ ทยอยจ่ายค่าเบี4ยตามที/จาํ เป็ นเท่านั4น
นอกจากประกันชั4น D แล้ว ยังมีประกันชั4น G+ และ ชั4น b+ ให้ลูกค้าเลือกได้ตามความเหมาะสมเช่นกัน โดยราคาเบี4ยประกันชั4น G+
ต่อปี เริ/ มต้นเพียง G,c]] บาท และ ราคาเบี4ยประกันชั4น b+ ต่อปี เริ/ มต้นเพียง G,_]] บาท ซึ/งการ Top-up เติมชัว/ โมงของประกันชั4น
G+ และ ชั4น b+ จะอยูท่ ี/ b]] บาทต่อ C] ชัว/ โมงเพียงเท่านั4น
ทั4งหมดนี4ถือเป็ นการตอบโจทย์สถานการณ์ New Normal ความปกติใหม่ที/ได้เกิดขึ4น เมื/อคนไทยมีการเดินทางลดลง สามารถ
ทํางานแบบ Work Anywhere and Anytime พร้อมเชื/อมต่อและส่งข้อมูลกันได้ผา่ นทางโลกดิจิทลั ถือได้วา่ เป็ นโอกาสดีที/ประกัน
รถเปิ ดปิ ดจะนําเทคโนโลยีมาช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวติ ให้สะดวกและประหยัดไปพร้อมๆ กัน
นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดา้ นการประกันภัยแล้ว ยังพัฒนาด้านการให้บริ การ เพื/อตอบโจทย์ความสะดวกให้กบั ลูกค้า โดยได้มี
การเปิ ดตัว “Thaivivat Parking” ระบบจองที/จอดรถล่วงหน้าแบบอัตโนมัติ ผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat Motor บนมือถือรายแรก
ของเมืองไทย ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์คนรุ่ นใหม่ พร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวติ ด้วยบริ การที/เหนือกว่า นําร่ องเฟสแรกด้วยการ
มอบเป็ นสิ ทธิพิเศษสําหรับลูกค้าประกันรถเปิ ดปิ ด เริ/ ม DC ตุลาคม GC\b และขยายบริ การครอบคลุมลูกค้าทุกกลุม่ ภายในปี GC\b
โดยร่ วมมือกับพันธมิตร เพื/อให้บริ การกับกลุม่ ลูกค้า ซึ/งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครั4งนี4 ได้นาํ เทคโนโลยี IoT (Internet of
Things) เข้ามาเชื/อมต่อระหว่างอุปกรณ์ลอ็ คช่องจอดอัจฉริ ยะ หรื อ BLUE LOCK เข้ากับระบบประมวลผลได้อย่างเรี ยลไทม์ เพื/อ
ส่งคําสัง/ ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือที/ชื/อว่า “Thaivivat Motor” ให้ลูกค้าสามารถเลือกสถานที/และเวลา ที/จะเข้าไปใช้บริ การลาน
จอดรถแบบอัตโนมัติได้ดว้ ยตัวเอง ซึ/งนับเป็ นการสร้างประสบการณ์ใหม่เรื/ องการจอดรถ ให้มีความง่าย สะดวก ลดการสัมผัส
ตอบโจทย์การใช้ชีวติ แบบ New Normal อย่างแท้จริ ง
ทั4งนี4ในการใช้บริ การ “Thaivivat Parking” สามารถใช้บริ การได้แล้วในศูนย์การค้าเซ็นทรัล \ สาขาทัว/ กรุ งเทพมหานคร นําร่ อง
เฟสแรก ประกอบด้วย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซาปิ/ นเกล้า, เซ็นทรัลพลาซา บางนา, เซ็นทรัลพลาซาพระราม G,
เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วลิ ล์ และเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ โดยเบื4องต้นได้จดั เตรี ยมพื4นที/จอดพิเศษไว้รองรับทั4งหมดราว G> ช่อง
จอด เพื/ออํานวยความสะดวก ตอบโจทย์ความต้องการ และสร้างความมัน/ ใจให้ลูกค้าที/เข้ามาใช้บริ การให้เป็ นเรื/ องง่าย โดยไม่ตอ้ ง
กังวลกับการวนหาที/จอดรถอีกต่อไป ส่งผลให้สามารถยกระดับประสบการณ์ผบู ้ ริ โภคได้อย่างน่าประทับใจ


พัฒนาช่องทางซื4อและชําระเบี4ยประกันอย่างหลากหลาย

ในด้านการบริ การ บริ ษทั ได้พฒั นาช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยและพัฒนาคุณภาพการให้บริ การทางการ
ประกันภัยต่างๆ อย่างสมํ/าเสมอ บริ ษทั ได้พฒั นาช่องทางการซื4อประกันให้หลากหลาย เพื/อให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงได้สะดวก
คือ ตัวแทนและโบรกเกอร์ เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสิ นค้า เคาน์เตอร์เซอร์วสิ ในร้านสะดวกซื4อทัว/ ประเทศ เว็บไซต์
www.thaivivat.co.th และ LINE Official Thaivivat Insurance ซึ/งมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านการซื4อประกันและชําระเงิน
ออนไลน์ที/กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรอง โดยผูเ้ อาประกันสามารถเลือกชําระเบี4ยประกันได้หลากหลายวิธี ทั4งบัตรเครดิต
เคาน์เตอร์ธนาคาร และโมบายเพย์เมนท์ รวมไปถึงการต่อประกันภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat Motor เพื/อเพิม/ ความสะดวก
ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การสามารถใช้บริ การได้ง่ายมากยิง/ ขึ4น
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ประกันภัยการเดินทาง”

ปี GC\b บริ ษทั ฯ ได้พฒั นาผลิตภัณฑ์ประกันเดินทางภายในประเทศ เพื/อเพิม/ ความสะดวกในการให้บริ การและตอบโจทย์
ผูบ้ ริ โภคในสถานการณ์ปัจจุบนั มากที/สุด และบริ ษทั ฯ ได้ร่วมเป็ นส่วนหนึ/งเพื/อสนับสนุนการท่องเที/ยวภายในประเทศอย่าง
ปลอดภัยและอุน่ ใจตลอดทริ ปการเดินทาง และเพื/อเป็ นการช่วยกระตุน้ การท่องเที/ยวภายในประเทศ ในช่วงที/ภาวะเศรษฐกิจการ
ท่องเที/ยวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-Dc) ประกันภัยการเดินทางไทยวิวฒั น์ จึงส่งแผน
ภายในประเทศ ที/ให้วงเงินความคุม้ ครองสูงสุดถึง G,]]],]]] บาท โดยให้ความคุม้ ครองทั4งอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลและค่า
รักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุ คุม้ ครองไฟลท์ดีเลย์ การสูญหายหรื อเสียหายของกระเป๋ าสัมภาระ คุม้ ครองการยกเลิกการเดินทางหรื อ
การลดจํานวนวันเดินทาง และสามารถทําประกันได้โดยไม่จาํ กัดอายุผเู ้ อาประกันภัย ให้สามารถช่วยลดความเสี/ ยงต่อเหตุการณ์ไม่
คาดฝันระหว่างเดินทาง
ส่วนประกันเดินทาง เปิ ด-ปิ ด ซึ/งเป็ นแผนประกันเดินทางต่างประเทศ ได้พฒั นานวัตกรรมด้านประกันภัยการเดินทางมา
อย่างต่อเนื/อง เพื/อความสะดวกในการให้บริ การและตอบโจทย์ผบู ้ ริ โภคในปัจจุบนั โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็ นส่วนหนึ/ง
ในชีวติ ประจําวันและดําเนินการอัพเดทเวอร์ชน/ั ให้สามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ วตามความต้องการและไลฟ์ สไตล์ของ
ผูใ้ ช้บริ การมากที/สุด
บริการอืนๆ
ในปี GC\b นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ แล้วยังมีการพัฒนาปรับปรุ งบริ การด้านต่างๆ เพื/อให้ความสะดวกและ
รวดเร็ วกับผูใ้ ช้บริ การมากยิง/ ขึ4น ดังนี4
การติดต่อสื/ อสาร มีการปรับปรุ งพัฒนาระบบโทรศัพท์ขององค์กรและปรับเบอร์โทรศัพท์เพื/อให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ วและตรงฝ่ ายที/ตอ้ งการติดต่อ เพื/อความสะดวกในการประสานงานและการบริ การลูกค้าหลังการขายให้
ได้มากที/สุด
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เพื/ออํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยจะมีพนักงานที/ชาํ นาญงาน คอยให้คาํ แนะนํา ทํา
ความเข้าใจ แก้ไขปั ญหาเบื4องต้นและช่วยติดตามปั ญหาต่างๆ ของผูเ้ อาประกันภัยให้ได้รับการดูแลแก้ไขอย่างถูกต้องและมี
ประสิ ทธิภาพ
นอกจากนี4 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ยงั เป็ นหน่วยงานที/เก็บข้อมูลในด้านความพึงพอใจของลูกค้าในการบริ การ ทั4งนี4ขอ้ มูลของปัญหา
ต่างๆ ที/ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์พบ จะถูกนํามาใช้เป็ นพื4นฐานในการปรับปรุ งการให้บริ การและพัฒนาการทํางานของบริ ษทั สามารถ
ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ทางโทรศัพท์ที/เบอร์ DGbD ในวันและเวลาทําการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา ^.]]-D^.]] น.) ทางเว็บไซต์
www.thaivivat.co.th และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/thaivivat
ศูนย์รับแจ้งอุบตั ิเหตุ เพื/อการให้บริ การที/รวดเร็ วฉับไว ในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าผูเ้ อาประกันภัยทัว/ ประเทศ
โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์และสุขภาพ บริ ษทั มีหน่วยงานรับแจ้งอุบตั ิเหตุและการตรวจสอบอุบตั ิเหตุรถยนต์ที/ให้บริ การ G>
ชัว/ โมงทุกวัน ด้วยระบบบอกตําแหน่งของพนักงานตรวจสอบอุบตั ิเหตุของบริ ษทั ฯ ผ่านดาวเทียม (Real-Time Tracking) ที/ใช้
เทคโนโลยี GPS (Global Positioning System) พนักงานที/ศูนย์รับแจ้งอุบตั ิเหตุสามารถส่งเหตุให้กบั พนักงานตรวจสอบอุบตั ิเหตุที/
อยูใ่ กล้กบั จุดเกิดเหตุมากที/สุด เพือ/ การให้บริ การที/รวดเร็ วที/สุด ให้ลูกค้าผูเ้ อาประกันภัยรู ้สึกมัน/ ใจ นอกจากนี4สาํ หรับลูกค้าที/
ลงทะเบียนและติดตั4ง Thaivivat Application ในโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถแจ้งเหตุดว้ ยปุ่ ม “แจ้งเหตุฉุกเฉิ น” โดยไม่ตอ้ งกด
หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมกับส่งพิกดั จุดเกิดเหตุให้บริ ษทั ฯ ได้โดยไม่ตอ้ งอธิบายเส้นทาง
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บริ การช่วยเหลือฉุกเฉิ น (Roadside Assistance) เป็ นบริ การให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยรถยนต์เมื/อเกิดเหตุรถเสี ยกลางทาง ซึ/ง
อาจมีสาเหตุจากความบกพร่ องของเครื/ องยนต์ หรื ออุปกรณ์ตา่ งๆ ของรถยนต์ ทําให้รถไม่สามารถขับเคลื/อนได้ โดยได้จดั ให้มี
เจ้าหน้าที/คอยให้การปรึ กษาด้านเทคนิคเพื/อช่วยเหลือในการแก้ไขสถานการณ์ รวมถึงให้บริ การช่างเทคนิคนอกสถานที/ ซึ/งเป็ น
บริ การที/จะช่วยเหลือเบื4องต้นในจุดเกิดเหตุ ตลอดจนบริ การรถลากจูงเพื/อนําไปซ่อมในศูนย์ซ่อมต่อไป ให้บริ การตลอด G> ชัว/ โมง
โดยติดต่อที/ศูนย์รับแจ้งอุบตั ิเหตุ
การร่ วมพัฒ นาชุมชนและสังคมผ่านผลิตภัณฑ์ และบริการ
การพัฒ นาชุ มชนและสังคมเป็ นองค์ป ระกอบสําคัญ ในการพัฒ นาธุ รกิ จอย่างยัง/ ยืน ปั จจุ บันทุ กภาคธุ รกิ จได้รับการ
เรี ยกร้องให้มีการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบทางสังคมมากขึ4น บริ ษทั ฯ จึงจําเป็ นอย่างยิง/ ที/จะต้องให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาชุมชนและสังคมในฐานะที/เป็ นปั จจัยสําคัญในการเติบโตอย่างยัง/ ยืนของธุรกิจประกันภัย
บริ ษ ัท ฯ ตระหนัก ถึ งความสําคัญ ของการประกัน ภัยและการเข้าถึ งการประกัน ภัยของประชาชนส่ ว นมาก โดยได้
ดําเนิ นการผ่านผลิตภัณฑ์ การประกันภัยสําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันซ์) และ มุ่งเน้นที/จะบรรเทาความเสี ยหายจากอุบตั ิเหตุ
ทางท้องถนน ซึ/งสัมพันธ์กบั ภาคประกันภัยรถยนต์ที/เป็ นผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการผ่านโครงการการ
บริ การที/เป็ นเสิ ศในช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์ในปี GC\2 ที/ผา่ นมา ดังนี4
 ประกันภัยสําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันซ์)
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นงานเพื/อพัฒนาชุมชนและสังคมตามนโยบายของคณะสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการ
ดําเนินธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในแผนพัฒนาประกันภัย ฉบับที/ b (พ.ศ. GCCc-GC\b) โดยเฉพาะอย่างยิง/ ในส่วนของการเสริ มสร้าง
ความรู ้และการเข้าถึงการประกันภัย ผ่านการส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ประกันภัยสําหรับรายย่อย เพื/อให้ประชาชนใช้การประกันภัยเป็ น
เครื/ องมือสร้างหลักประกันความมัน/ คงในชีวิตและทรัพย์สินด้วยตนเอง รวมถึงแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการเยียวยาประชาชน
อันเป็ นการร่ วมพัฒนาสังคมไทยอย่างสําคัญ
บริ ษทั ฯ ได้ให้บริ การด้านการประกันภัยในรู ปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยคํานึ งถึงความต้องการของประชาชนที/
เปลี/ยนไปตามสภาวะสังคมและเศรษฐกิจ โดยเล็งเห็ นความสําคัญในการเข้าถึงระบบประกันภัยของประชาชนทุกระดับ ดังนั4น
บริ ษทั จึงมีนโยบายในการส่งเสริ มการรับประกันภัยแบบรายย่อย หรื อ “ไมโครอินชัวรันส์” (Micro insurance) ซึ/ งมีความคุม้ ครอง
ที/เข้าใจง่าย เบี4 ยประกันราคาประหยัด สามารถเข้าถึงประชาชนทุกระดับได้ง่ายด้วยช่องทางการจําหน่ ายที/กว้างขวาง ผลิตภัณฑ์
ประกันภัยเพื/อรายย่อยของบริ ษทั ฯ ในปี GC\3 ที/สาํ คัญได้แก่
1. ประกันภัยมะเร็ งรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
ประกันภัยไทยวิวฒั น์ร่วมกับเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส เพื/อจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อย (ไมโครอิ นชัวรันซ์) ผ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วสิ ซึ/งมีมากกว่า \,]]] สาขาในประเทศไทย ให้ประชาชนเข้าถึงการประกันภัยที/จาํ เป็ น แบ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ D. แผน
ประกันภัยโรคมะเร็ งใจปํ4 าสําหรับรายย่อย คุม้ ครองโรคมะเร็ งทุกชนิดยกเว้นโรคมะเร็ งผิวหนัง เบี4ยประกัน _DD บาทต่อปี ให้ความ
คุม้ ครองรวม _],]]] บาท และ G. การประกันภัยโรคมะเร็ งใจปํ4 าพลัสสําหรับรายย่อย คุม้ ครองโรคมะเร็ งทุกชนิดรวมถึงโรคมะเร็ ง
ของเม็ดสี (มะเร็ งไฝดํา) ยกเว้นมะเร็ งผิวหนัง

-552. ประกันภัยข้าวนาปี ปี การผลิต GC\3
บริ ษทั ฯ เป็ น D ใน D_ บริ ษทั ที/เข้าร่ วมรับประกันภัย ในโครงการรับประกันภัยข้าวนาปี กับรัฐบาล โดยมีวตั ถุประสงค์ที/
จะสร้างความมัน/ คงให้กบั เกษตรกร ในพื4นที/เป้ าหมายทัว/ ประเทศ >C._ ล้านไร่ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและความเสี/ ยงที/จะเกิดขึ4นกับ
ผลผลิต เกษตรกรจะได้รับความคุม้ ครองภัยธรรมชาติ _ ภัย ประกอบด้วย นํ4าท่วมหรื อฝนตกหนัก, ภัยแล้ง ฝนแล้ง หรื อฝนทิ4งช่วง,
ลมพายุหรื อพายุไต้ฝน,
ุ่ ภัยอากาศหนาว หรื อนํ4าค้างแข็ง, ลูกเห็ บ, ไฟไหม้ และ ช้างป่ า เกษตรกรจะได้รับความคุม้ ครองพื4นฐาน
(ส่ วนที/ D) D,260 บาทต่อไร่ ความคุม้ ครองส่ วนเพิ/ม (ส่ วนที/ G) G>] บาทต่อไร่ และได้รับความคุม้ ครองจากภัยศัตรู พืชและโรค
ระบาด เกษตรกรจะได้รับความคุม้ ครองพื4นฐาน (ส่ วนที/ D) \b] บาทต่อไร่ ความคุม้ ครองส่วนเพิม/ (ส่ วนที/ G) DG] บาทต่อไร่ โดย
หากผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้มีการประกาศพื4นที/รับประกันภัย เป็ นเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ น เกษตรกร
ที/ทาํ ประกันภัย (ส่ วนที/ D + ส่ วนที/ G) จะได้รับความคุม้ ครอง สู งสุ ด D,C]] บาทต่อไร่ และจะได้รับความคุม้ ครองจากภัยศัตรู พืช
หรื อโรคระบาด _C] บาทต่อไร่ โดยประกันภัยข้าวนาปี จําหน่ายผ่านธนาคารเพื/อการเกษตรและสหกรณ์เพื/อให้เกษตรกรได้เข้าถึง
หลักประกันอย่างทัว/ ถึง
3. ประกัน 200 สําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
บริ ษ ัท ฯ เป็ นบริ ษ ัท ประกัน ภัยที/ เข้าร่ วมรั บ ประกัน ในโครงการ “กรรมธรรม์ ประกัน ภัย 200” ร่ วมกับ สํานัก งาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกันภัย G]] เป็ นประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลสําหรับ
รายย่อย ที/ให้ความคุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัย กรณี การเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยมือ เท้า การสู ญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ4 นเชิ ง
เนื/ องจากอุบตั ิเหตุ 100,000 บาท จากการฆาตกรรม C],]]] บาท และเสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วย D],]]] บาท เบี4ยประกันเพียง 200
บาทต่อปี สําหรับผูท้ ี/มีอายุ G]-\] ปี โดยมีจุดประสงค์เพื/อเพิม/ โอกาสให้ประชาชนทุกระดับสามารถซื4อประกันภัยอุบตั ิเหตุในราคา
ที/เข้าถึงได้
4. ประกันภัยอัคคีภยั ที/อยูอ่ าศัยแบบประหยัดสําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ประกันภัยที/ เข้าร่ วมรับประกันในโครงการ “กรรมธรรม์ประกันอัคคีภยั ที/ อยูอ่ าศัยแบบประหยัด
สําหรับรายย่อย” ร่ วมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิ จประกันภัย (คปภ.) ประกันอัคคีภยั ที/ อยู่
อาศัยแบบประหยัดสําหรับรายย่อยนี4 ให้ความคุม้ ครองความเสี ยหายสําหรับสิ/ งก่อสร้างตามลักษณะสิ/ งปลูกสร้าง ที/ ใช้เป็ นที/ อยู่
อาศัยที/ เกิ ดขี4 น > ภัย ได้แก่ ภัยไฟไหม้ ภัยฟ้ าผ่า ภัยการระเบิ ด (จํานวนเงิ นเอาประกันภัยสําหรั บสิ/ งปลูกสร้างที/ เป็ นคอนกรี ต
300,000 บาท สําหรับบ้านครึ/ งตึกครึ/ งไม้ 150,000 บาท สําหรับบ้านไม้ 100,000 บาท และสําหรับห้องแถวไม้ 50,000 บาท) และ
ภัยธรรมชาติ (ได้แก่ ภัยลมพายุ ภัยนํ4าท่วม ภัยแผ่นดิ นไหว และ ภัยลูกเห็บ จํานวนเงินเอาประกันภัย ทุกภัยธรรมชาติรวมกันไม่
เกิ น D],]]] บาท) และหากความเสี ยหายจากภัยดังกล่าวทําให้ผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถอยูอ่ าศัยได้ จําเป็ ตต้องหาที/ พกั อาศัย
ชัว/ คราวก็จะมีการชดเชยค่าเช่าที/อยูอ่ าศัยชัว/ คราวไม่เกินวันละ b]] บาท ไม่เกิน b] วัน ด้วยเบี4ยประกันเพียง >00 บาทต่อปี โดยมี
จุดประสงค์เพื/อเพิ/มโอกาสให้ประชาชนทุ กระดับสามารถซื4 อประกันอัคคี ภยั ในราคาที/ เข้าถึงได้เพื/อบรรเทาความเดื อนร้อนที/
เกิดขึ4นในระดับหนึ/ง
5. ประกันภัยข้าวโพดเลี4ยงสัตว์
บริ ษทั ฯ เป็ น D ใน 24 บริ ษทั ที/เข้าร่ วมรับประกันภัย ในโครงการรับประกันภัยข้าวโพดเลี4ยงสัตว์ โดยมีวตั ถุประสงค์ที/จะ
สร้างความมัน/ คงให้กบั เกษตรกร สําหรับพื4นที/ เป้ าหมาย b ล้านไร่ ครอบคลุมทุ กพื4นที/ เพาะปลูกข้าวโพดเลี4 ยงสัตว์ สนับสนุ น
เกษตรกรทําการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทํานา เพื/อลดปั ญหาผลผลิตข้าวล้นตลาดและราคาตกตํ/า และเพื/อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
และความเสี/ ยงที/จะเกิดขึ4นกับผลผลิต เกษตรกรจะได้รับความคุม้ ครองภัยธรรมชาติ ^ ภัย ประกอบด้วย นํ4าท่วมหรื อฝนตกหนัก,
ภัยแล้ง ฝนแล้ง หรื อฝนทิ4 งช่ วง, ลมพายุหรื อพายุไต้ฝุ่น, ภัยอากาศหนาวหรื อนํ4าค้างแข็ง, ลูกเห็ บ, ไฟไหม้ และ ภัยจากช้างป่ า

-56เกษตรกรจะได้รับความคุม้ ครองพื4นฐาน (ส่ วนที/ D) D,C]] บาทต่อไร่ ความคุม้ ครองส่วนเพิ/ม (ส่วนที/ G) DG] บาทต่อไร่ และได้รับ
ความคุม้ ครองจากภัยศัตรู พืชและโรคระบาด ตามความคุม้ ครองพื4นฐาน (ส่วนที/ D) _C] บาทต่อไร่ ความคุม้ ครองส่ วนเพิม/ (ส่วนที/
G) DG] บาทต่อไร่ โดยหากผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้มีการประกาศพื4นที/เป็ นเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ น
เกษตรกรที/ทาํ ประกันภัยภัย (ส่ วนที/ D + ส่ วนที/ G) ในคราวเดียวกัน จะได้รับความคุม้ ครอง D,_>] บาทต่อไร่ และ ความคุม้ ครอง
จากภัยศัตรู พืช และโรคระบาด ^_] บาทต่อไร่ ประกันภัยข้าวโพดเลี4 ยงสัตว์จาํ หน่ ายผ่านธนาคารเพื/อการเกษตรและสหกรณ์
เพื/อให้เกษตรกรได้เข้าถึงหลักประกันอย่างทัว/ ถึง
6. ประกันลําไย
บริ ษทั ฯ เป็ น D ใน G บริ ษทั ที/เข้าร่ วมประกันในโครงการ ประกันภัยพืชผลลําไยจากภัยแล้งโดยใช้ดชั นีฝนแล้ง (ตรวจวัด
ด้วยดาวเทียม) สําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) โดยจําหน่ายผ่านธนาคารเพื/อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื/อ
รองรับความเสี/ ยงภัยจากภาวะฝนแล้งให้แก่เกษตรกร พื4นที/ในการรับประกันภัย C จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย
พะเยา น่าน และลําพูน โดยเริ/ มจําหน่ายกรมธรรม์ต4 งั แต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ GC\b เป็ นระยะแรก เพื/อให้ความคุม้ ครองภัย
ภาวะฝนแล้งที/อาจเกิดขึ4นกับเกษตรกรผูเ้ พาะปลูกพืชลําไยในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน GC\b โดยเกษตรกรผูเ้ พาะปลูกลําไยที/กู้
เงินจากธนาคารเพื/อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ที/มีวงเงินกูท้ ุกๆ D],]]] บาท สามารถขอเอาประกันภัยได้ D หน่วย
โดยมีเบี4ยประกันภัยจํานวน bcc บาท ต่อการให้ความคุม้ ครอง D หน่วย ให้ความคุม้ ครองสูงสุด G,10] บาท แบ่งความคุม้ ครอง
ออกเป็ น G ส่วน คือ D. กรณี การเกิดภาวะฝนแล้งต่อเนื/องเกินกว่าดัชนีฝนแล้ง ได้รับเงินชดเชย จํานวน c]] บาท G.ได้รับเงินชดเชย
ต่อวันเมื/อเกิดภาวะฝนแล้งต่อเนื/องติดต่อกันจากดัชนีฝนแล้ง \] บาท ซึ/งเงินชดเชยเมื/อรวมกันแล้วจะไม่เกิน G,D]] บาท ทั4งนี4 หาก
พื4นที/เอาประกันภัยเกิดภาวะฝนแล้งต่อเนื/อง (มีจาํ นวนวันที/ฝนไม่ตกหรื อฝนตกน้อยกว่า D มิลลิเมตรต่อวันติดต่อกัน) มากกว่า
จํานวนวันที/กาํ หนดเป็ นดัชนีฝนแล้ง บริ ษทั จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรผ่านบัญชี ธ.ก.ส.
7. ประกันภัยโคนม
บริ ษทั ฯ ร่ วมกับ ธนาคารเพื/อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื/อจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยโคนม ผ่าน
ธนาคารฯ ซึ/งมีมากกว่า 1,000 สาขา เพื/อให้เกษตรกรผูเ้ ลี4ยงโคนม (ผูเ้ อาประกันภัย) ได้รับความคุม้ ครองโคนม กรณี สูญเสี ยหรื อ
เสี ยหายใน 4 กรณี คือ 1.โคนมตายเนื/องจาก อุบตั ิเหตุ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า นํ4าท่วม ดินถล่ม พายุ แผ่นดินไหว จํานวนเงินเอาประกันภัย
ตั4งแต่ 16,500 – 18,000 บาท 2.โคนมตายเนื/องจากเจ็บป่ วย จํานวนเงินเอาประกันภัยตั4งแต่ 16,500 – 18,000 บาท 3.ความสูญเสี ยที/
เกิดจากการเจ็บป่ วยของโคนมด้วยโรคปากและเท้าเปื/ อย จนไม่สามารถให้น4 าํ นมได้ จํานวนเงินเอาประกันภัยตั4งแต่ 3,300 – 3,600
บาท และ 4. ความสูญเสี ยที/เกิดจากการเจ็บป่ วยของโคนมด้วยโรคเต้านมอักเสบจนไม่สามารถให้น4 าํ นมได้ จํานวนเงินเอา
ประกันภัยตั4งแต่ 1,650 – 1,800 บาท โดย การจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนจะจ่ายตามจํานวนที/ตกลงกันไว้ตามที/ระบุในกรมธรรม์
ประกันภัยแบบต่อตัวต่อปี และเบี4ยประกันภัยอยูร่ ะหว่าง 600-1,257 บาท สําหรับโคนมที/เอาประกันภัย ต้องมีอายุต4 งั แต่ 18 เดือน
แต่ไม่เกิน 8 ปี และทุกตัวที/อยูใ่ นฟาร์มจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ โดยใช้ใบรับรองสุขภาพจากสัตว์แพทย์ยนื ยัน
 โครงการการบริ การที/เป็ นเลิศในช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนล้วนเล็งเห็นความสําคัญของอุบตั ิเหตุทางถนนในประเทศไทยที/มีจาํ นวนสูงที/สุดเป็ นอันดับ
ต้นๆ ของโลก อันทําให้เกิ ดความสู ญเสี ยทั4งชี วิตและทรัพ ย์สิน และฉุ ดรั4งการพัฒ นาของประเทศ จึ งมี การรณรงค์และปฏิ บัติ
โครงการต่างๆ เพื/อลดจํานวนอุบตั ิเหตุและความสูญเสี ยจากอุบตั ิเหตุทางถนนมาโดยตลอด โดยตระหนักว่าประกันภัยรถยนต์เป็ น
ส่วนสําคัญของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย บริ ษทั ฯ จึงมีโครงการ “การบริ การที/เป็ นเลิศในช่วงเทศกาลปี ใหม่และ
สงกรานต์ GC63” ขึ4นโดยร่ วมกับกรมทางหลวงในแต่ละพื4นที/ และการทางพิเศษ เพื/ออํานวยความสะดวกให้ท4 งั ประชาชนและ
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ในช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์ อันเป็ นช่วงที/มีการใช้รถใช้ถนนมากที/สุด และมีอุบตั ิเหตุทางถนนสูงสุดในรอบปี
โครงการ “การบริ การที/เป็ นเลิศในช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์ GC\3” มีการปฏิบตั ิงานดังนี4
1. การจัดวางพนักงานตรวจสอบอุบตั ิเหตุและพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ ตามจุดให้บริ การในจังหวัดต่างๆ เพื/อให้บริ การ
ด้วยความรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์ โดยเพิม/ จํานวนเจ้าหน้าที/ในการให้บริ การ ในบริ เวณที/มีการจราจรหนาแน่น
ถนนสายหลักที/สาํ คัญในการสัญจรของผูใ้ ช้รถใช้ถนน และสถานที/ท่องเที/ยวสําคัญๆ เพื/อให้บริ การ ได้อย่างรวดเร็ ว
ทันเหตุการณ์
2. เพิม/ จํานวนพนักงานบริ การรับแจ้งอุบตั ิเหตุ และพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ เพื/อให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า
ช่วงเทศกาลดังกล่าว โดยให้บริ การด้วยความรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์
 การเสริ มสร้างความรู ้และการเข้าถึงประกันภัย
ความรู ้และความเข้าใจด้านประกันภัยสําหรับผูบ้ ริ โภคเป็ นสิ/ งสําคัญ แม้วา่ ปั จจุบนั มีการใช้เทคโนโลยีในการเชื/อมโยง
ข่าวสารมากยิง/ ขึ4น แต่ก็ยงั มีผบู ้ ริ โภคบางส่ วนยังเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านประกันภัยไม่มากพอ ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคบางส่ วน ไม่ได้
เห็นความสําคัญของประกันภัยที/จะช่วยลดความเสี/ ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน บริ ษทั ฯในฐานะบริ ษทั
ประกันภัยจึ งร่ วมเป็ นส่ วนหนึ/ งเพื/อเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู ้ ความเข้าใจเกี/ ยวกับการประกันภัยให้แก่ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร โดยมีการจัดทํารายละเอียดดังนี4
1. จัดทําเนื4อหา เผยแพร่ ความรู ้ ด้านการประกันภัย ทั4งประกันภัยรถยนต์ ประกันสุขภาพ ประกันเดินทางและประกัน
อื/นๆ ผ่านสื/ อสังคมออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียต่างๆ
2. ร่ วมมือกับ Key Opinion Leader ต่างๆ เพื/อสร้างความตระหนักรู ้และส่งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคเห็นถึงความสําคัญของ
การทําประกันภัยเพื/อลดความเสี/ ยงต่อชีวติ และทรัพย์สิน
การดูแลพนักงาน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักว่าพนักงานคือทรัพยากรที/มีคุณค่า ซึ/งจะต้องได้รับการดูแลและพัฒนาขีดความสามารถ
เพื/อความพร้อมในการทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงกําหนดนโยบายให้บริ ษทั ฯให้ความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนื/ อง เพื/อเพิ/มเติมความรู ้ ความสามารถ ทักษะ สร้างทัศนคติ ที/ดี โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาองค์ความรู ้ท4 งั ด้าน
Technical knowledge ด้วยการฝึ กอบรมภายในบริ ษทั และอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริ ษทั
ในด้านผลตอบแทน คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายเกี/ยวกับการดูแลเรื/ องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานที/เป็ น
ธรรม ดังนี4
ระยะสั4น : บริ ษทั มีการพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานปี ละ G ครั4ง โดยกําหนดให้มีการปรับเงินเดือนตามสภาวะและการ
แข่งขันในตลาดโดยพิจารณาร่ วมกับผลการปฏิบตั ิงานและมีการให้โบนัสตามความสามารถในการทํากําไรของบริ ษทั
ระยะยาว : บริ ษทั มีการพิจารณาผลตอบแทนระยะยาวโดยเน้นถึงความสมดุลทั4งในรู ปแบบของผลตอบแทนที/เป็ นตัวเงินและไม่
เป็ นตัวเงิน รวมถึงความสมดุลของความต้องการของพนักงาน และความเหมาะสมทางด้านการเงินขององค์กรในระยะยาว
ในส่ วนของสิ ทธิ ประโยชน์และสวัสดิการ นอกจากการให้สิทธิ การลาและวันหยุดพักผ่อนประจําปี อย่างเหมาะสมแล้ว
บริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญในเรื/ องการดูแลสุ ขภาพและคุณภาพชี วิตพนักงานรวมไปถึงครอบครัวของพนักงาน สิ ทธิ ประโยชน์
ต่างๆ ที/ บริ ษทั ฯ มีให้พนักงานนั4นมี จุดประสงค์คือ เพื/อให้บุคลากรมีความสุ ขในการทํางาน อันจะนําไปซึ/ งปฏิ บัติงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพของพนักงาน
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ประจําทั4งหมด ซึ/งจะได้รับค่าตอบแทนและมีสิทธิที/จะได้รับสวัสดิการต่างๆ จากบริ ษทั ดังนี4
 สวัสดิการเพื/อคุณภาพชีวติ ที/ดี
 กองทุนสํารองเลี4ยงชี พ : บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้พนักงานทุกคนได้ออมทรัพย์ไว้สาํ หรับใช้หลังพ้นสภาพการ
เป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ โดยจัดตั4งกองทุนสํารองเลี4ยงชีพขึ4น สําหรับพนักงานที/ทาํ งานติดต่อกันเป็ นเวลา b ปี
ขึ4นไปได้เข้าเป็ นสมาชิก โดยสมาชิกจ่ายเงินสะสมกองทุนในอัตราร้อยละ C, 10, 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และ
บริ ษทั จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้สมาชิกในอัตราร้อยละ _.C ของเงินเดือนทุกเดือน ซึ/งเงินกองทุนสํารองเลี4ยง
ชีพนี4บริ ษทั ได้จดั การให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน
 สวัส ดิ ก ารด้านเงิ น กู้ : บุ ค ลากรของบริ ษ ัท ฯ จะได้รับ สิ ท ธิ ข อกู้เงิ น บริ ษ ัท ฯ หลังจากได้รับ การบรรจุ เป็ น
พนักงานแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยต้องมีจุดประสงค์ในการกูเ้ งิ นเพื/อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื/อที/ อยู่
อาศัย เพื/อการรักษาพยาบาล เพื/อการศึกษา
 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว : สําหรับงานแต่งงานของพนักงาน และงานศพของบิดา มารดา
 การรักษาพยาบาล : นอกจากการจัดทําประกันสังคมให้แก่พนักงานทุกคน เพื/อรองรับสิ ทธิการรักษาพยาบาล
ตามกฎหมายแรงงานแล้ว บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีทีมงานพยาบาลจาก โรงพยาบาลจุฬาฯ คอยดูแลปฐมพยาบาล
เบื4องต้นและวินิจฉัยเพื/อส่งต่อโรงพยาบาลในกรณี ที/ร้ายแรง เป็ นสวัสดิการให้กบั พนักงานในทุกวันทํางาน ที/
อาคารสํานักงานใหญ่ซ/ ึงเป็ นสถานที/ปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนใหญ่
 การประกันอุบตั ิเหตุ : เพื/อสวัสดิภาพของพนักงาน บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลไว้ให้แก่
พนักงานในกรณี ที/ได้รับอุบตั ิเหตุถึงแก่ความตาย เพื/อแบ่งเบาภาระครอบครัวพนักงาน
 การประกันสุขภาพ : เพื/อเพิม/ ความสะดวกให้กบั พนักงาน บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประกันภัยสุขภาพ เพื/อ
รองรับการรักษาพยาบาล ให้กบั พนักงาน เพิม/ เติมจากสิ ทธิการรักษาพยาบาลตามสวัสดิการประกันสังคม

 การดูแลและพัฒนาพนักงานมีการเปลี/ยนแปลง
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการอบรม-พัฒนาความสามารถของบุคลากรในบริ ษทั ฯ อย่างสมํ/าเสมอ ทั4งในด้านความรู ้ดา้ นการ
ประกันภัย และ ทักษะด้านอื/นที/จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงาน ด้านการรับประกันภัยและการบริ การ ในปี GC\b เมื/อมีการปรับปรุ ง
โครงสร้างการทํางานของบริ ษทั ได้มีการแยกแผนกพัฒนาบุคลากรออกเป็ นสัดส่วนชัดเจน จากแผนกบริ หารงานบุคคล โดยมุง่
หมายให้การพัฒนาบุคลากรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในเบื4องต้น บริ ษทั ฯ จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ G รุ่ น ในปี GC\b
รุ่ นที/ D ในวันที/ D\ กันยายน GC\b โดยมีพนักงานใหม่เข้าร่ วมอบรม จํานวน G] คน
รุ่ นที/ G ในวันที/ D\ พฤศจิกายน GC\b โดยมีพนักงานใหม่เข้าร่ วมอบรม จํานวน GC คน
- หลักสูตร “ Basic Insurance Product Knowledge ” โดยคุณพรกาญจน์ทิมา ผลส่ง, คุณดวงชุดา พฤกษาพิศาล คุณ
วาสนา จิตรวิเศษ อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ ห้องประชุมชั4น \ วัตถุประสงค์เพื/อเกิดความรู ้ความเข้าใจในหลักประกันภัย
เบื4องต้น ทราบถึงโครงสร้างขององค์กร และสวัสดิการของพนักงานโดยรวม
จัดให้มีการอบรมวิธีการประเมินตนเอง ลงในแบบประเมินผลงานรายบุคคล ประจําปี GC\b แบบออนไลน์
ผ่าน Microsoft Teams
รอบที/ D : วันที/ G ตุลาคม GC\b เวลา D].]] – 1D.]] น.
รอบที/ G : วันที/ G ตุลาคม GC\b เวลา DD.]] – DG.]] น.
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หลังจากได้รับการอบรมเบื4องต้นดังกล่าวแล้ว บริ ษทั ฯ ยังจัดการอบรมหลักสูตรที/นาํ ไปใช้ ในการเพิม/ ทักษะในการ
ปฏิบตั ิงานได้จริ ง โดยในปี GC\3 มีการจัดอบรมที/สาํ คัญคือ
- หลักสูตร "เทคนิคการประเมินราคาอย่างมืออาชีพ เพื/อลดข้อโต้แย้งของลูกค้าและคูค่ า้ รุ่ นที/ 2" โดยวิทยากร คุณกนก
ฉัตร์ ถาวรนันท์ ทั4งนี4เพื/อเพิม/ ทักษะให้กบั บุคลากรในหน่วยงาน ให้สามารถประเมินราคาอย่างมืออาชีพ และมีความเป็ น
ธรรมในการประเมินราคาเรื/ องค่าเสี ยหายของรถที/เกิดอุบตั ิเหตุให้แก่คูค่ า้ และลูกค้า
- หลักสูตร "รอบรู ้สถานการณ์ รอบรู ้งานเคลม รุ่ นที/ 1" โดยวิทยากร คุณองศา กมลวิบูลย์ เพื/อพัฒนาฝี มือและทักษะ
สถานการณ์ในด้านงานเคลมของพนักงานฝ่ ายเคลมพร้อมกับการแลกเปลี/ยนประสบการณ์ของพนักงานงานเคลมทั4งใน
กรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด
- หลักสูตร "ลด/ปรับเปลี/ยนกระบวนการการทํางาน ภายในระบบ Power Vision (ระบบตั4งเรื/ อง)" กับพนักงานเพื/อความ
รวดเร็ วเพื/อเพิม/ ชิ4นงานและลดขั4นตอนในการทํางานให้กระชับมากขึ4น รวมถึงความถูกต้องของการตั4งเบิกจ่ายสิ นไหม
รถยนต์
- หลักสูตร "พัฒนาความรู ้ความเข้าใจข้อกฎหมายและกฎระเบียบที/เกี/ยวข้องกับการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน ตามคํา
พิพากษาที/เกี/ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์และคําชี4ขาดอนุญาโตตุลากร โดยวิทยากร พัชริ น บูรพัฒน์สิริ และคุณจุรี
พร อ่อนสําโรง เพื/อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจเกี/ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบที/เกี/ยวข้องกับการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
ให้กบั พนักงานภายในองค์กร โดยจัดอบรมทั4งหมดจํานวน 4 รุ่ น
- หลักสูตร "วิธีใช้งานโปรแกรม SmartFleet CallTaker สําหรับค้นหาสถานที/เกิดอุบตั ิเหตุของลูกค้าได้อย่างทัน
เหตุการณ์" ทั4งนี4เพื/อเพิม/ ความสะดวกรวดเร็ วในการบริ การลูกค้าอย่างทันท่วงที
- หลักสูตร "การใช้งาน SPSS เพื/อประยุกต์ใช้กบั การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติการรับประกันภัย" ให้แก่บุคลากรของบริ ษทั ฯ
เพื/อความสะดวกในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติดา้ นการรับประกันภัย โดยจัดอบรมทั4งหมดจํานวน 3 รุ่ น
- หลักสูตร "เทคนิคการบริ หารการรับเบี4ย ติดตามเบี4ย ให้ทะลุตามเป้าหมายที/กาํ หนด" เพื/อเพิม/ ทักษะให้กบั บุคลากร
รวมถึงเพิม/ เบี4ยประกันภัยให้บรรลุตามเป้ าหมาย โดยจัดอบรมทั4งหมดจํานวน 2 รุ่ น
- หลักสูตร "ปิ ดงานขายเสนอขายผลิตภัณฑ์อย่างไร ให้ได้ท4 งั งานและใจลูกค้า" พัฒนาทักษะด้านการเสนอขายให้กบั
เจ้าหน้าที/ฝ่ายขาย ให้สามารถปิ ดการขายได้อย่างมืออาชีพ รวมถึงการสร้างเทคนิคใหม่ๆ ในด้านการขายโดยจัดอบรม
ทั4งหมดจํานวน 3 รุ่ น
- หลักสูตร “CompTIA Security + ” วัตถุประสงค์เพื/อส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ ชี/ยวชาญด้านความมัน/ คงปลอดภัยสารสนเทศ
ให้มีปริ มาณมากขึ4นในตลาดแรงงานและเท่าทันกับเศรษฐกิจดิจิทลั โดยมีบุคลากรเข้าร่ วมอบรม จํานวน 1 คน
- หลักสูตร "Work Shop LAN & Wireless Network" วัตถุประสงค์เพื/อส่งเสริ มและพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านไอทีให้
มีความเชี/ยวชาญในด้านการใช้ Network เพื/อประสิ ทธิภาพการใช้งานภายในองค์กร
- หลักสูตร “พระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : กระบวนการและแนวปฏิบตั ิ รุ่ นที/ 5 และรุ่ นที/ 6”
วัตถุประสงค์เพื/อสร้างความเข้าใจเกี/ยวกับหลักการและสาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 อาทิ ความสัมพันธ์ของระบบกฎหมายดิจิทลั นิยามสําคัญ การตีความ การบังคับใช้ ข้อยกเว้น บทลงโทษ ตลอดจน
ผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการและภาคธุรกิจ โดยมีบุคลากรเข้าร่ วมอบรม
- หลักสูตร "กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล สําหรับงานบริ หารทรัพยากรบุคคล" วัตถุประสงค์เพื/อสร้างความเข้าใจ
เกี/ยวกับหลักการและสาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตลอดจนผลกระทบและการ
เตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมายของส่วนงานบริ หารทรัพยากรบุคคล
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หลักสูตร "เตรี ยมพร้อมรับมือ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สําหรับงานบริ หารทรัพยากรบุคคล" วิทยากร
โดย นายภาณุ เนื4อนุ่ม เพื/อเตรี ยมความพร้อมที/จะรับมือกับความเปลี/ยนแปลงเรื/ องกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ให้กบั บุคลากรของบริ ษทั ฯ
นอกจากการอบรมที/จดั ภายในองค์กรแล้ว บริ ษทั ฯ ยังส่งพนักงานเข้าร่ วมอบรมทั4งความรู ้และทักษะที/เกี/ยวข้องกับการทํางาน
ซึ/ งจัดโดยองค์กรภายนอกต่างๆ โดยจะพิจารณาส่ งบุคลากรในแต่ละฝ่ ายที/ เกี/ ยวข้องกับหัวข้อการอบรมหรื อสัมมนา ตามวาระ
โอกาส บริ ษทั ฯ ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม-สัมมนา ตามสายงาน เฉลี/ยคนละ ^ ชัว/ โมง
 การรับผูพ้ ิการเข้าทํางาน
บริ ษทั ฯ มีความยินดีในการรับผูพ้ ิการในด้านต่างๆ กัน เข้าทํางานในตําแหน่งงานที/เหมาะสม ที/ศกั ยภาพทางร่ างกายของ
แต่ละบุคคลไม่ได้เป็ นอุปสรรคต่อทักษะการทํางานที/จาํ เป็ นในงานนั4นๆ ทั4งยังมีมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทน และเปิ ดโอกาสให้
เติบโตในตําแหน่งหน้าที/อย่างเท่าเทียมกัน
ในปี GC\2 จนถึงปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีพนักงานที/เป็ นผูพ้ ิการ จํานวน 6 คน
พิการทางสายตา
จํานวน D คน
พิการทางการได้ยนิ
จํานวน 5 คน
 กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
บริ ษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ในทุกปี โดยมุง่ เน้นให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ได้เรี ยนรู ้การทํางานเป็ นทีม, การติดต่อและประสานงานที/ดีผา่ นกิจกรรมต่างๆ อันจะส่งผลที/ดีถึงการ
ทํางานร่ วมกัน รวมถึงเพื/อส่งเสริ มการออกกําลังกายให้พนักงาน และเพื/อให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์กร
 ความปลอดภัยในสถานที/ทาํ งาน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ห่วงใยสวัสดิภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน โดยเห็นว่าเรื/ องดังกล่าวส่งผลต่อการมี
คุณภาพชีวติ ที/ดี และเป็ นปั จจัยหนึ/งที/ช่วยส่งเสริ มให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพ มีความมัน/ ใจในการประกอบกิจกรรมต่างๆ
คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้กาํ หนดนโยบายและให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิโดยได้มีการเตรี ยมป้ องกันภัยไว้ลว่ งหน้าอย่างถูกต้องเหมาะสม
ที/สาํ คัญคือ
-

ได้ดาํ เนินงานเชิงป้ องกันและรณรงค์ให้ความรู ้ในเรื/ องการป้ องกันอัคคีภยั และซ้อมหนีไฟเป็ นประจําทุกปี รวมถึงมีการ
ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดบั เพลิงและระบบการเตือนภัยอย่างสมํ/าเสมอ เพื/อให้บุคลากรทราบถึงแนวทาง
ปฏิบตั ิและรับมือกับสถานการณ์จริ ง ที/อาจเกิดขึ4นได้ ในปี GC\b บริ ษทั ได้จดั ให้มีการอบรมป้ องกันอัคคีภยั ในวันที/ D>
พฤศจิกายน GC\b โดยได้เชิญวิทยากรจาก สถานีดบั เพลิงพระโขนง กองปฏิบตั ิการดับเพลิงและกูภ้ ยั G สํานักงานป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย มาให้ความรู ้เบื4องต้นทั4งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ ส่วนการซ้อมหนีไฟประจําปี GC\b จัดขึ4นในวันที/
D_ พฤศจิกายน GC\b ณ อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ โดยมีเจ้าหน้าที/จากสถานีดบั เพลิงพระโขนงคอยควบคุมดูแล
เช่นกัน

-

นโยบายและหลักการปฏิบตั ิหน้าที/ของพนักงานปฏิบตั ิการและพนักงานตรวจสอบอุบตั ิเหตุที/เกี/ยวข้องกับความปลอดภัย
ในส่วนของพนักงานที/จาํ เป็ นต้องใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในการปฏิบตั ิงาน ที/สาํ คัญคือ พนักงานตรวจสอบ
อุบตั ิเหตุ (พนักงานเคลม) และพนักงานบริ การลูกค้าและตัวแทน (พนักงานส่งกรมธรรม์ และ เอกสาร) บริ ษทั ฯ มีกฎ
และระเบียบเรื/ องความปลอดภัย สําหรับตัวบุคคล (การขับรถตามกฎจราจรอย่างเคร่ งครัด, การแต่งกายตามเครื/ องแบบ
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ยานพาหนะที/ใช้ (เป็ นรถของบริ ษทั ฯ ผ่านการตรวจสภาพ, มีการติดตั4งกล้องที/รถยนต์, มี GPS ประจําตัวพนักงาน) ทั4งยังมี
บทลงโทษอย่างเคร่ งครัดในเรื/ องวินยั จราจร โดยในปี GC63
 มีอุบตั ิเหตุที/เกิดขึ4นระหว่างทํางาน C ครั4ง มีผบู ้ าดเจ็บ คือ พนักงานปฏิบตั ิการกรุ งเทพ (พนักงาน
ตรวจสอบอุบตั ิเหตุ) G คน และพนักงานฝ่ ายการเงินและการลงทุน b คน รวม C คน และขณะนี4
ทําการรักษาหายดีแล้ว
 ตรวจสุขภาพประจําปี
เนื/องด้วยปั จจุบนั สภาพแวดล้อมของโลกมีการเปลี/ยนแปลงผลกระทบคือทําให้มีโรคใหม่ๆ เกิดขึ4น รวมถึงพฤติกรรมใน
การดําเนิ นชีวิตประจําวันของแต่ละบุคคล ที/นิยมบริ โภคอาหารที/ไม่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ เพื/อเป็ นการค้นหาความผิดปกติ และ
หาทางรักษาอาการเริ/ มต้นเพื/อไม่ให้ลุกลามต่อ ยังคงเป็ นวิธีที/ช่วยลดความรุ นแรงของโรคได้ และเพื/อป้ องกันและเฝ้าระวังก่อนที/
จะเกิ ดปั ญ หากับสุ ขภาพ การตรวจสุ ขภาพประจําปี จะทําให้สามารถรู ้ แนวโน้ม ความเสี/ ยงของผลการตรวจสุ ขภาพ และเป็ น
แนวทางในการปรับเปลี/ยนพฤติกรรมในการดํารงชีวติ
เมื/อวันที/ 26 กันยายน และวันที/ 3 ตุลาคม ปี 2563 บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี เพื/อส่ งเสริ ม
สุขภาพของพนักงาน รวมถึงให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที/ดี ทําให้สามารถทํางานและพัฒนางานได้ดีอย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่งผลให้
องค์กรสามารถพัฒนาต่อไปได้ โดยการจัดตรวจสุ ขภาพในครั4งนี4 ดําเนิ นการโดย โรงพยาบาลบางประกอก 9 ณ สํานักงานใหญ่
ของบริ ษทั
 ออกมาตรการเข้มป้ องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)
เนื/ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา หรื อ COVID-19 ยังคงรุ นแรงและเกิ ดขึ4นอย่างต่อเนื/ อง ซึ/ งได้
นําพาผลกระทบมาสู่ ชีวิตของคนไทย รวมถึงผูค้ นทัว/ โลก บริ ษทั ฯ จึงได้ตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยและสุ ขภาพ
ของพนักงานและครอบครัว ว่าเหตุการณ์ในช่วงเวลานี4เราจะต้องร่ วมฝ่ าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน และร่ วมรับผิดชอบต่อส่วนรวมใน
การป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื4 อไวรัสโคโรนา ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และประกาศของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่ งครัดเพื/อความปลอดภัยของทุกคน
ดังนั4น เพื/อสามารถให้บริ การลูกค้าอย่างต่อเนื/องและดีที/สุด และเพื/อสร้างความมัน/ ใจและปลอดภัยให้กบั ลูกค้า พนักงาน
ครอบครัวของพนักงาน รวมไปถึงสังคมและประเทศ ทางบริ ษทั ฯ ได้มีมาตรการดําเนินการอย่างเข้มงวด ดังนี4 คือ
1. ให้พนักงานบางส่ วนงานปฏิ บัติงานจากที/ บ้าน (Work from home) เพื/อลดการเดิ นทางและลดความเสี/ ยงการแพร่
ระบาดของเชื4อไวรัสโคโรนา หรื อ COVID-19
2. เพิ/มมาตรการความปลอดภัยภายในอาคารสํานักงาน โดยบริ ษทั ฯ มี มาตรการคัดกรอง ตรวจวัดไข้ และสอบถาม
ประวัติการเดินทางของบุคคลที/จะเข้ามาภายในอาคารอย่างเคร่ งครัด
3. สัง/ การให้พนักงานใส่ หน้ากากอนามัย/ผ้าตลอดเวลา ไม่รับประทานอาหารร่ วมจาน หมัน/ ล้างมือ และรักษาระยะห่ าง
ระหว่างกัน 1-2 เมตร (Social distancing) ขณะเดียวกันบริ ษทั ฯ ได้ออกสื/ อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู ้และแนวทางการปฏิบตั ิเพื/อ
ระวังและป้ องกันตัวเองจากโรคดังกล่าวแก่พนักงานอย่างทัว/ ถึงและต่อเนื/อง
4. ส่ งเสริ มด้านอุปกรณ์ป้องกันไวรัสให้แก่พนักงานทุกคน โดยบริ ษทั ฯ ได้แจกหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ และนํ4ายา
ล้างมือเพื/อลดภาระค่าใช้จ่ายและการช่วยจัดหาสิ นค้าให้กบั พนักงานและครอบครัวพนักงานในยามที/สินค้าขาดแคลน พร้อมทั4ง
ดําเนินการทําความสะอาดและฆ่าเชื4อโรค (Big cleaning) ทั4งอาคารสํานักงาน
5. ออกมาตรการรับมือ หากบริ ษทั ฯ ได้รับแจ้งว่ามีพนักงานของบริ ษทั ฯ เป็ นผูต้ อ้ งสงสัยติดเชื4 อ/ผูต้ ิดเชื4 อ COVID-19
ถึงแม้วา่ ณ ขณะนี4ยงั ไม่มีพนักงานของบริ ษทั ติดเชื4อ COVID-19 ก็ตาม
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-63การร่ วมพัฒ นาชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ตระหนัก ถึ ง การพัฒ นาชุ ม ชนและสัง คม ผ่า นหลัก การพื4 น ฐานเรื/ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ทั4งใน
กระบวนการดําเนินธุรกิจและกิจกรรมร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคมนอกกระบวนการดําเนิ นธุรกิจ เช่น การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที/นบั ว่าเป็ นหัวใจสําคัญในการพัฒนาธุรกิจและสร้างความยัง/ ยืนให้กบั ธุรกิจ บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิตอ่ พนักงานและผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยทุกคนอย่างเท่าเที ยมกัน ไม่มีการแบ่งแยกสี ผิว เชื4 อชาติ เพศ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สัญชาติ ความยากจน ความพิการ
รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกต่างทางความคิด สังคม สิ/ งแวดล้อมกฎหมาย และวัฒนธรรม (ดูเพิ/มเติมในหัวข้อ “การดูแล
พนักงาน”) ในปี GC\3 บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มการพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านการบริ จาคและการกุศลในวาระโอกาสต่างๆ กันดังนี4
 กิจกรรมส่งเสริ มการศึกษา
บริ ษทั ฯ ร่ วมส่ งเสริ มให้เกิดความเท่าเทียมกันตามสิ ทธิ มนุษยชนกับกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมอย่างสมํ/าเสมอ โดยเฉพาะ
สิ ทธิ ในการรับการศึ กษาขั4นพื4นฐาน ด้วยเล็งเห็ นว่าการสร้างทรัพยากรมนุ ษย์ที/มีศกั ยภาพทั4งทางความรู ้ ทักษะ ความสามารถ
คุณธรรมเป็ นส่ วนสําคัญในการสร้างความมัน/ คงและในการพัฒนาประเทศในปี GC\3 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นกิจกรรมเพื/อช่วยเหลือ
ด้านการศึกษาดังนี4
- บริ ษทั ฯ ได้ร่วมสนับสนุนทุนในงานการจัดการเรี ยนการสอนในโครงการลดความเหลื/อมลํ4าด้วยการศึกษา
ปฐมวัยที/มีคุณภาพ RIECE Thailand เป็ นโครงการที/จดั ทําขึ4นเพื/อช่วยให้เด็กปฐมวัยเหล่านั4นเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่
ที/มีคุณภาพ ณ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต. ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) จ.มหาสารคาม โดยงานวิจยั ด้าน
เศรษฐศาสตร์การศึกษาในช่วงหลายสิ บปี ที/ผา่ นมา ชี4ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การพัฒนาเด็กปฐมวัย (early
childhood development) มีส่วนสําคัญในการสร้างทุนมนุษย์ (human capital) ให้กบั ประชากรของประเทศ ซึ/ง
จะมีส่วนช่วยเพิม/ ประสิ ทธิภาพด้านการผลิตของสังคม ช่วยลดต้นทุนทางสังคมที/อาจจะเกิดจากการก่อ
อาชญากรรม ติดยาเสพติด ประกันภัยไทยวิวฒั น์ในฐานะองค์กรที/ให้ความสําคัญในด้านการศึกษา จึงร่ วมเป็ น
ส่วนหนึ/งในการสนับสนุนเพื/อพัฒนาการศึกษาพื4นฐานแก่เด็กปฐมวัยไทยให้มีคุณภาพอย่างยัง/ ยืน โดยจะมีการ
ดําเนินกิจกรรมและติดตามผลอย่างต่อเนื/องในปี GC\b
-

โครงการลดความเหลื/อมลํ4าด้วยการศึกษาปฐมวัยที/มีคุณภาพ (Reducing Inequality through Early Childhood
Education: RIECE Thailand)
ประสิ ทธิภาพเรื/ องการเรี ยนการสอนสําหรับเด็กถือเป็ นสิ/ งที/สาํ คัญ เนื/องจากพวกเขาคืออนาคตของ
ประเทศชาติ ดังนั4นการสนับสนุนด้านการเพิม/ ประสิ ทธิภาพทางการศึกษาจึงเป็ นสิ/ งที/ท4 งั ภาครัฐและเอกชนต้อง
คํานึงถึงเป็ นอันดับแรก ด้วยบริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นความสําคัญต่อการพัฒนาประสิ ทธิภาพทางการศึกษาให้แก่เด็ก
และเยาวชนเสมอมา ในปี GC\3 จึงได้ร่วมกับโครงการ ลดความเหลื/อมลํ4าด้วยการศึกษาปฐมวัยที/มีคุณภาพ
หรื อ RIECE Thailand ในการสนับสนุนทุนทรัพย์ มูลค่ากว่า DC],]]] บาท เพื/อเป็ นทุนสําหรับจัดทําโครงการ
ให้ประสบความสําเร็ จ
โดยโครงการดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื/อต้องการ สร้างทุนมนุษย์ที/มีประสิทธิภาพให้แก่เด็กปฐมวัย
เพื/อช่วยให้เด็กปฐมวัยเหล่านั4นเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที/มีคุณภาพ มีประสิ ทธิภาพในการผลิตเพียงพอที/จะสามารถ
สร้างรายได้ที/มน/ั คงให้กบั ครอบครัว มีศกั ยภาพภายเพียงพอที/จะสามารถดูแลตนเองและครอบครัว มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และมีวจิ ารณญาณที/ดีไม่ตดั สิ นใจทําในสิ/ งที/เป็ นปั ญหาของสังคม ไม่วา่ จะเป็ น การก่อ
อาชญากรรม การติดยาเสพติด การติดการพนัน ฯลฯ

-64ซึ/งงานวิจยั ด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษาในช่วงหลายสิ บปี ที/ผา่ นมา ชี4ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การพัฒนา
เด็กปฐมวัย (early childhood development) มีส่วนสําคัญในการสร้างทุนมนุษย์ (human capital) ให้กบั
ประชากรของประเทศ ซึ/งจะมีส่วนช่วยเพิม/ ประสิ ทธิภาพด้านการผลิตของสังคม ช่วยลดต้นทุนทางสังคมที/
อาจจะเกิดจากการก่ออาชญากรรม ติดยาเสพติด นอกจากนี4 การพัฒนาเด็กปฐมวัยยังสามารถช่วยลดความ
เหลื/อมลํ4าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากการลดความแตกต่างด้านทุนมนุษย์นบั ตั4งแต่จุดเริ/ มต้นของ
ชีวติ ซึ/งเป็ นสาเหตุสาํ คัญของความเหลื/อมลํ4าทางเศรษฐกิจและสังคมที/เราพบเห็นอยูใ่ นปัจจุบนั
การบริจาคสมทบทุนเพือการพัฒ นาสังคมและชุมชนในด้ านต่ างๆ
 ด้านสังคมและชุมชน
บริ ษทั ร่ วมบริ จาคสมทบทุนให้กบั องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในปี GC63 ดังนี4
- ตลอดระยะเวลาที/ผา่ นมาในปี 2563 ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื/องของเชื4อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ได้ส่งผลกระทบไปทัว/ โลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ/งหนึ/งในปั ญหาที/สาํ คัญ คือ การขาดแคลน
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์การป้ องกันเชื4อไวรัส โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย อาจทําให้เกิดความเสี/ ยง
ในการแพร่ ระบาดของเชื4อไวรัสสู่บุคลากรทางการแพทย์ที/ปฏิบตั ิหน้าที/ รวมไปถึงประชาชนทัว/ ไป บริ ษทั
ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ร่ วมสมทบทุนสนับสนุนทีมวิจยั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน
1,000,0000 บาท เพื/อใช้ในการผลิตหน้ากากสะท้อนนํ4า (ThamMask) นําไปมอบให้กบั บุคลากรทางการแพทย์
ในพื4นที/ขาดแคลน ทั4งนี4เป็ นการสนับสนุนการทําหน้าที/ในการตรวจคัดกรอง และดูแลผูป้ ่ วยของบุคลากรทาง
การแพทย์ และลดปั ญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย พร้อมทั4งร่ วมสร้างขวัญกําลังใจให้กบั บุคลากรผูท้ ี/อุทิศ
แรงกายแรงใจเพื/อประชาชน ในการสนับสนุนการผลิตหน้ากากสะท้อนนํ4าในครั4งนี4 มุง่ หวังเพื/อช่วยป้ องกัน
การแพร่ เชื4อ และเพื/อให้กาํ ลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที/ทาํ หน้าที/อย่างหนักเพื/อดูแลประชาชน ดังนั4นการ
จะผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั4งนี4ไปได้ทุกคนต้องร่ วมมือกันเพื/อต่อสูแ้ ละฝ่ าวิกฤตครั4งนี4ไปให้ได้”
สําหรับหน้ากากสะท้อนนํ4า (ThamMask) ที/คิดค้นโดยทีมนักวิจยั ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นหน้ากาก
ผ้า 3 ชั4น โดยชั4นที/ 1-2 ทําด้วยผ้า Cotton Silk ที/มีโครงสร้างเป็ นด้ายยืน Polyester Microfiber มีคุณสมบัติกนั
นํ4า กันไรฝุ่ น มีเนื4อนุ่มและระบายอากาศได้ดี โดยมีการเคลือบสาร NUVA-1811 ซึ/งมีอนุภาคระดับไมครอน
แทรกไปในเนื4อผ้า ทําให้น4 าํ ไม่สามารถแทรกซึมได้ และชั4นในสุด ทําด้วยผ้า Cotton เพื/อดูดซับความชื4นและ
สารคัดหลัง/ ทั4งยังระบายอากาศได้ดี ซึ/งสามารถซักทําความสะอาดได้ถึง 30 ครั4ง ทั4งนี4เพื/อเป็ นการลดปั ญหา
หน้ากากอนามัยขาดแคลนและมีราคาสูง ส่งผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภคและประชาชนโดยตรง
- บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นความสําคัญในการมีส่วนร่ วมช่วยเหลือและดูแลสุขภาพของทุกคน ได้ออกมาตรการ
ป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื4อไวรัสภายในองค์กร อย่างเคร่ งครัด ทั4งนี4เพื/อให้บุคลากรของบริ ษทั สามารถ
บริ การลูกค้าอย่างต่อเนื/องและดีที/สุด ตลอดจนเพื/อสร้างความมัน/ ใจและความปลอดภัยให้กบั ลูกค้า พนักงาน
ครอบครัวของพนักงาน ตลอดจนประชาชนทัว/ ไป นอกจากนี4ยงั มีการมอบสิ ทธิพิเศษ เพื/อเยียวยาให้แก่ผเู ้ อา
ประกันภัยของบริ ษทั ในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี4
• ประกันเดินทางต่างประเทศ กรมธรรม์รายปี และกรมธรรม์ประกันเดินทางเปิ ดปิ ด ที/มีผลคุม้ ครองอยูใ่ นวันที/
1 เมษายน 2563 บริ ษทั ฯ จะขยายระยะเวลาคุม้ ครองออกไป 3 เดือน นับจากวันสิ4นสุดความคุม้ ครองเดิมโดย
อัตโนมัติ ซึ/งไม่มีการคิดเบี4ยประกันภัยเพิม/ เติม
• ประกันรถเปิ ดปิ ดไทยวิวฒั น์ กรมธรรม์คุม้ ครอง COVID-19 ความคุม้ ครอง 100,000 บาท ระยะเวลา
คุม้ ครอง 6 เดือน สําหรับผูซ้ 4ือกรมธรรม์ใหม่หรื อต่ออายุกรมธรรม์ประกันรถเปิ ดปิ ด แพ็กเกจ 12 เดือน
ตั4งแต่วนั ที/ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที/ 30 เมษายน 2563 (ร่ วมมอบสิ ทธิพิเศษโดย พรี เมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จํากัด)
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-

• ประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health มอบสิ ทธิพิเศษ ค่าตรวจคัดกรองไวรัส COVID-19 สูงสุดถึง 2,000
บาท ให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยกรมธรรม์ประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health ที/กรมธรรม์มีผลคุม้ ครอง
ระหว่างวันที/ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที/ 30 เมษายน 2563
เมื/อวันที/ 22 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมและเปิ ดงาน “Beyond the New Normal : เติมเต็มกําลังใจ
ช่วยคนไทย กับ ประกันรถเปิ ดปิ ด แบบ Top-up” ผ่านช่องทางออนไลน์ ร่ วมกับ Influencers รุ่ นใหม่ชื/อดังของ
ไทย อาทิ คุณแบม ปิ ติภทั ร คุณอู๋ Spin9 พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ ร่ วมมือกัน จัดรายการ LIVE ผ่านช่องทาง
Social Media ประกันรถเปิ ดปิ ด แบบ Top-up ประกันรู ปแบบใหม่เบี4ยประกันทั4งปี มีราคาเริ/ มต้นประกันชั4น 1
แค่ 4,900 บาท ประหยัดได้ถึงประมาณ 70% แต่ได้รับความคุม้ ครองครบตลอด 24 ชัว/ โมง เปิ ด-ปิ ดให้อตั โนมัติ
#คุม้ ครองใหญ่แต่จ่ายเล็ก พร้อมโปรโมชันส่วนลดค่าเบี4ยประกันสูงสุด 1,000 บาท ให้กบั 3,000 กรมธรรม์
แรก โดยนํารายได้ส่วนหนึ/งร่ วมสมทบทุนบริ จาคตูต้ รวจคัดกรอง COVID-19 มอบให้ 10 โรงพยาบาลรัฐ ทัว/
ประเทศ

-

เดือนมิถุนายน 2563 บริ ษทั ฯ ได้เดินทางเพื/อร่ วมมอบตู ้ Modular Swab Unit สําหรับตรวจคัดกรองผูป้ ่ วย
COVID-19 ให้กบั เครื อข่ายโรงพยาบาลสถาบันแพทย์ศาสตร์ทว/ั ประเทศ มูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาท ทั4งนี4 เพื/อเป็ น
การสนับสนุนการทําหน้าที/ในการตรวจคัดกรอง และดูแลผูป้ ่ วยของบุคลากรทางการแพทย์ โดยเครื/ องมือ
ดังกล่าว บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที/สามารถใช้ดาํ เนินการตรวจคัดกรองผูป้ ่ วยที/มีความเสี/ยงได้อย่าง
รวดเร็ วและปลอดภัย ด้วยระบบควบคุมแรงดันและการหมุนเวียนอากาศของตู ้ ที/ช่วยลดโอกาสในการติดเชื4อ
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ซึ/งในการสนับสนุนอุปกรณ์ในครั4งนี4เนื/องด้วยสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื/องของเชื4อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ได้ส่งผลกระทบไปทัว/ โลก รวมถึงประเทศไทยด้วย และหนึ/งในปัญหาที/สาํ คัญคือ การขาด
แคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์การป้ องกันเชื4อไวรัส รวมถึงอุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองผูป้ ่ วยที/มี
ความเสี/ ยง ถึงแม้วา่ ช่วงที/ผา่ นมาสถานการณ์การแพร่ ระบาด COVID -19 ภายในประเทศจะดีข4 นึ เป็ นลําดับ
และมีจาํ นวนผูต้ ิดเชื4อลดลง แต่กย็ งั คงวางใจไม่ได้ ดังนั4นการ เตรี ยมความพร้อมสําหรับการรับมือต่อการแพร่
ระบาดของเชื4อไวรัส โดยเฉพาะความพร้อมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์จึงเป็ นสิ/ งสําคัญ จึงได้จดั ตั4งโครงการ
“รวมนํ4าใจจากผูใ้ ช้ประกันรถเปิ ดปิ ด” โดยนํารายได้ส่วนหนึ/งจากค่าเบี4ยประกันของผูใ้ ช้ประกันรถเปิ ดปิ ด
ตั4งแต่วนั ที/ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563 สมทบทุนเพื/อจัดซื4ออุปกรณ์การตรวจคัดกรองเชื4อ COVID -19
อย่างไรก็ตามในการจัดซื4อตู ้ Modular Swab Unit ในครั4งนี4 บริ ษทั ฯ มุง่ หวังเป็ นอย่างยิง/ ว่าจะสามารถ
ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยและลดความเสี/ ยงขณะปฏิบตั ิหน้าที/ในการคัดกรองผูป้ ่ วยที/มี
ความเสี/ ยง และสามารถตรวจคัดกรองเชื4อได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึง
การตรวจคัดกรองเชื4อ COVID ได้อย่างทัว/ ถึง ซึ/งวิกฤตการณ์ในครั4งนี4จะผ่านไปได้ ทุกคนต้องร่ วมมือกันใส่ใจ
ป้ องกัน การแพร่ ระบาดของเชื4อไวรัส เพราะนอกจากจะเป็ นการช่วยให้ตวั เองปลอดภัยแล้ว ยังช่วยบุคลากร
ทางการแพทย์ดว้ ย

-

เมื/อวันที/ 25 สิ งหาคม 2563 พนักงานบริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมบริ จาคเลือดกับสมาคมประกันวินาศภัย จํานวน
ทั4งหมด 10 ท่าน ทั4งนี4เพื/อเป็ นการร่ วมต่อชีวติ ให้กบั ผูป้ ่ วย เนื/องจากปริ มาณโลหิ ตในคลังของธนาคารเลือดมี
ปริ มาณน้อยซึ/งยังต้องการโลหิ ตอีกจํานวนมาก สมาคมฯ จึงร่ วมเป็ นศูนย์กลางในการรับบริ จาคโลหิ ต เพื/อ
นําไปช่วยเหลือผูป้ ่ วยที/มีความต้องการโลหิ ตต่อไป
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คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความมุง่ มัน/ ที/จะรักษาสังคมและสิ/ งแวดล้อม ด้วยการดําเนินธุรกิจภายใต้หลักจริ ยธรรมและการ
กํากับที/ดี ควบคูไ่ ปกับการใส่ใจดูแลรักษาสังคมและสิ/ งแวดล้อมเพือ/ นําไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยัง/ ยืน แม้วา่ บริ ษทั ประกันภัย
ไทยวิวฒั น์ มิได้อยูใ่ นภาคอุตสาหกรรมการผลิตที/ตอ้ งใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติในสายการผลิตอย่างกว้างขวาง แต่กป็ ฏิเสธไม่ได้
ว่าบริ ษทั ได้ใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ ในการขับเคลื/อนธุรกิจ บริ ษทั จึงให้ความสําคัญในการสร้างจิตสํานึกในการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่า รวมถึงสร้างความตระหนักในหน้าที/การดูแลรักษาสิ/ งแวดล้อมของพนักงานและบุคลากรของ
บริ ษทั
- เมื/อวันที/ Gc มิถุนายน GC\b บริ ษทั ได้มอบกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั ที/ให้ความคุม้ ครองมูลค่าDC],]]],]]]
บาท ให้แก่มูลนิธิอทุ ยานนานาชาติส/ิ งแวดล้อมสิ รินธร เพื/อเป็ นการส่งเสริ มให้มูลนิธิดาํ เนินงานหรื อกิจกรรม
เพื/อฟื4 นฟูและอนุรักษ์ส/ิ งแวดล้อม เพื/อการพัฒนาต่อไป เนื/องจากอุทยานสิ/ งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เป็ นศูนย์
การเรี ยนรู ้และฝึ กอบรมด้านการฟื4 นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส/ิ งแวดล้อม รวมทั4งการอนุรักษ์พลังงาน
ตามแนวพระราชดําริ ระดับสากล สร้างสรรค์นวัตกรรมเชื/อมโยงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญา
ท้องถิ/น ส่งเสริ มการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื/อพัฒนาชุมชนอย่างยัง/ ยืน โดยมีเครื อข่าย
การศึกษาวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ท4 งั ในและต่างประเทศ ทั4งนี4เพือ/ ให้ประชาชนทุกกลุม่ ทั4งเด็ก เยาวชน
นักวิชาการชุมชนท้องถิ/น และประชาชนทัว/ ไป มีความรู ้ ความเข้าใจ และเห็นความสําคัญของการฟื4 นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส/ิ งแวดล้อม รวมทั4งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดําริ
 การจัดการคัดแยกขยะภายในองค์กร
สื บเนื/องจากปั จจุบนั ปั ญหาเกี/ยวกับขยะอันตรายเป็ นปัญหาที/ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ/ งแวดล้อม และคุณภาพชีวติ ของ
นายจ้าง ลูกจ้างและประชาชนทัว/ ไปจากสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ซึ/งที/ผา่ นมาพบว่า ของเสี ยอันตรายหรื อขยะมลพิษที/
มีปริ มาณมาก ซึ/งส่วนหนึ/งจะถูกจัดเก็บและทําลายตามข้อกําหนดของกฎหมาย แต่สาํ หรับของเสี ยที/เกิดจากกิจกรรมในสํานักงาน
หน่วยงานราชการ รวมทั4งร้านค้า ยังไม่มีกฎหมายใด ที/บญั ญัติมาเพือ/ ควบคุมดูแล ทําให้ของเสี ยอันตรายถูกทิ4งและทําลายอย่างไม่
ถูกวิธีเกิดการปนเปื4 อนในสิ/ งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผูท้ ี/สมั ผัส
บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทําโครงการ "การคัดแยกขยะ" ภายในสํานักงานขึ4นเพื/อสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรในองค์กร และ
ดําเนินการคัดแยกและจัดการขยะอย่างถูกวิธี โดยการแบ่งประเภทขยะตามประเภทต่างๆ เพื/อให้สะดวกในการกําจัดและไม่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของบุคลากรในองค์กร รวมไปถึงการจํากัดเวลาสัง/ ซื4อของลง และรณรงค์การใช้ภาชนะของใช้ส่วนตัวเพื/อลด
ปริ มาณขยะภายในสํานักงาน
 พัฒนาผลิตภัณฑ์ดา้ นอิเล็กทรอนิกส์เพื/อสิ/ งแวดล้อม (ลดการใช้กระดาษ)
ปี GC\b บริ ษทั ฯ ได้มีการปรับปรุ งและพัฒนาธุรกิจให้เป็ นในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิง/ ขึ4น เพื/อส่งเสริ มการอนุรักษ์
สิ/ งแวดล้อม โดยเป็ นการลดปริ มาณการใช้กระดาษ ที/มีบทบาทและความจําเป็ นอย่างมากในหน่วยงาน ซึ/งในประเทศไทยนั4น
พบว่า มีการใช้กระดาษประมาณ b> กิโลกรัม ต่อคนต่อปี หรื อ G ล้านตันต่อปี และมีอตั ราการใช้เพิม/ ขึ4นปี ละ DC% (ข้อมูลอ้างอิง
จากสํานักจัดการกากของเสี ยและสารอันตราย) บริ ษทั ฯ จึงเห็นถึงความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิง/ ในการใช้กระดาษให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื/อลดปริ มาณขยะกระดาษที/จะเกิดขึ4น พร้อมทั4งลดการใช้วสั ดุธรรมชาติและพลังงานในการผลิตกระดาษ ดังนี4
1. ประชาสัมพันธ์/รณรงค์การปฏิบตั ิตามแนวทางการลดการใช้กระดาษผ่านกิจกรรมต่างๆ
- การนํากระดาษที/ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (ใช้กระดาษทั4ง G ด้าน)
- การคัดแยกกระดาษ (กระดาษที/มีหน้าว่าง, กระดาษสี ใช้แล้ว กระดาษขาวใช้แล้ว) เพื/อประโยชน์ในการ
recycle

-672. พัฒนาระบบการซื4อขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ โดยการที/ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการซื4อผ่านออนไลน์ โดยผลิตภัณฑ์ที/
ได้รับการพัฒนา เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์ และประกันเดินทางต่างประเทศ ที/สามารถซื4อบริ การผ่านช่องทาง
ออนไลน์ได้โดยไม่ตอ้ งใช้กระดาษ นอกจากนี4ผเู ้ อาประกันยังสามารถเลือกรับกรมธรรม์ผา่ นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ อาทิ อีเมล แอปพลิเคชัน มากกว่าการเลือกใช้กรมธรรม์ที/เป็ นกระดาษ เพื/อลดการใช้กระดาษและส่งเสริ มการ
อนุรักษ์ดา้ นพลังงานและสิ/ งแวดล้อม
 ปรับเปลี/ยนระบบ Air ของบริ ษทั ฯ จากระบบ Chiller เป็ นระบบ VRV
พลังงานไฟฟ้าเป็ นปัจจัยที/สาํ คัญในการดําเนินชีวติ และการพัฒนาประเทศ ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศ
ไทยมีแนวโน้มเพิม/ สูงขึ4นอย่างต่อเนื/อง ในปั จจุบนั การผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศยังคงพึ/งพาเชื4อเพลิงฟอสซิลเป็ นเชื4อเพลิง
หลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ/งเชื4อเพลิงดังกล่าวกําลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล้ ดังนั4นเพื/อเป็ นการลดปั ญหาการขาดแคลน
พลังงานไฟฟ้าในอนาคต จึงต้องช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า ใช้พลังงานไฟฟ้าให้คุม้ ค่าที/สุด เพือ/ ให้มีพลังงานไฟฟ้าใช้ตอ่ ไป
ในอนาคตได้อีกยาวไกล
บริ ษทั ฯ ได้เห็นความสําคัญในการประหยัดพลังงาน จึงได้มีการปรับเปลี/ยนระบบแอร์ของบริ ษทั ฯ จากระบบ Chiller
เป็ นระบบ VRV เป็ นเทคโนโลยีที/ควบคุมการจ่ายปริ มาณสารทําความเย็นโดยตรง โดยติดตัวควบคุมการจ่ายสารทําความเย็นไว้ที/
ตัวคอยล์เย็น (indoor Unit)ทําให้ควบคุมอุณภูมิได้แม่นยํา และช่วยประหยัดพลังได้ถึง GC% เมื/อเทียบกับระบบปรับอากาศอื/นๆ
และที/สาํ คัญระบบจะมีการปรับปรุ งคุณภาพของอากาศให้ดีข4 นึ ด้วยการระบายอากาศลดความชื4น และกระบวนการอื/นๆ ทําให้
บุคคลากรภายในสํานักงานอยูใ่ นสภาวะสบายตัวไม่รู้สึกอึดอัด หรื อหายใจลําบาก
 ติดตั4งเครื/ องฉีดละอองนํ4าบนดาดฟ้าอาคาร เพื/อลดปริ มาณฝุ่ น PM 2.5
เมื/อปี GC\b จากเหตุการณ์ปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM G.C ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญต่อสุขภาพของประชาชน จึงได้ร่วมส่งเสริ มและแก้ไขปั ญหามลภาวะฝุ่ น PM G.C ร่ วมกับ สํานักงานเขตพญาไท โดย
ได้ดาํ เนินการติดตั4งเครื/ องฉีดพ่นละอองนํ4าฝอยบนดาดฟ้า อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ สํานักงานใหญ่ ถนนดินแดง เพื/อช่วยลดค่า
ฝุ่ นละออง ซึ/งต้องใช้เครื/ องฉี ดพ่นแรงดันนํ4าประมาณ DG] - 150 PSI ซึ/งตลอดช่วงที/มีสภาวะฝุ่ นละออง บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการเปิ ด
เครื/ องอย่างต่อเนื/องทุกวัน วันละ G ช่วงเวลา คือเวลา ]c.]] น. - D].]] น. และ เวลา D\.]] น. - D_.]] น. จนกว่ามลภาวะฝุ่ นละออง
ขนาดเล็กจะมีปริ มาณลดลง
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
บริ ษ ัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุ มภายในและบริ ห ารจัดการความเสี/ ยงที/ มีป ระสิ ทธิ ภาพ คณะกรรมการบริ ษทั และ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที/ และรับผิดชอบในการจัดให้มีและรักษาไว้ซ/ ึ งระบบการควบคุมภายใน และการบริ หารจัดการความเสี/ ยง โดย
กรรมการฝ่ ายบริ หารได้ดาํ เนินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทําหน้าที/และรับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ/งครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี4
การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
D. องค์กรแสดงถึงความยึดมัน/ ในคุณค่าของความซื/อตรง (Integrity) และจริ ยธรรม
G. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารและทําหน้าที/ในการกํากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดําเนินการด้านการควบคุมภายใน
b. ฝ่ ายบริ หารได้จดั ให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสัง/ การ และความรับผิดชอบที/เหมาะสม เพื/อให้
องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้การกํากับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ

-68>. องค์กรแสดงถึงความมุง่ มัน/ ในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที/มีความรู ้ความสามารถ
C. องค์กรกําหนดให้บุคลากรมีหน้าที/และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื/อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
การประเมินความเสี/ ยง (Risk Assessment)
\. องค์กรกําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื/อให้สามารถระบุและประเมินความเสี/ ยงต่างๆ ที/เกี/ยวข้องกับการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
_. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี/ ยงทุกประเภทที/อาจจะกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว/ ทั4งองค์กร
^. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที/จะเกิดการทุจริ ต ในการประเมินความเสี/ ยงที/จะบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
c. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี/ยนแปลงที/อาจกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที/ช่วยลดความเสี/ ยงที/จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรให้อยูใ่ นระดับที/ยอมรับได้
DD. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว/ ไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื/อช่วยสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์
DG. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ/งได้กาํ หนดสิ/ งที/คาดหวังและขั4นตอนการปฏิบตั ิเพื/อให้นโยบายที/
กําหนดไว้น4 นั นําไปสู่การปฏิบตั ิได้
ระบบสารสนเทศและสื/ อสารข้อมูล (Information & Communication)
Db. องค์กรมีขอ้ มูลที/เกี/ยวข้องและมีคุณภาพ เพื/อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามที/กาํ หนดไว้
D>. องค์กรสื/ อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ/งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้
ตามที/วางไว้
15. องค์กรได้สื/อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี/ยวกับประเด็นที/อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื/อให้มน/ั ใจได้วา่ การควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่างครบถ้วน
เหมาะสม
17. องค์กรประเมินและสื/ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที/รับผิดชอบ ซึ/งรวมถึงผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาระบบประเมินการควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี/ ยงของบริ ษทั ฯ แล้ว มี
ความเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี/ ยงที/เหมาะสมและเพียงพอที/จะดําเนินการได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ตามแบบประเมินฯ ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วมีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและการ
บริ หารความเสี/ ยงที/เหมาะสมและเพียงพอที/จะดําเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในปี GC\3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที/ตามที/ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในปฏิบตั ิงานตามขอบเขต หน้าที/ และความรับผิดชอบตามที/กาํ หนดไว้ในคูม่ ือการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในของ
บริ ษทั ฯ

-6912. รายการระหว่ างกัน
บริ ษทั ได้กาํ หนดมาตรการและขั4นตอนในการทํารายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจน รวมทั4งถือปฏิบตั ิตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื/ องที/เกี/ยวกับการทํารายการที/อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่ งครัด ในกรณี
ที/อาจมีการพิจารณารายการระหว่างกันกับบุคคลที/อาจมีความขัดแย้ง กรรมการและผูบ้ ริ หารที/อาจมีส่วนได้เสี ยในเรื/ องที/พิจารณา
จะไม่เข้าร่ วมประชุมหรื องดออกเสี ยง เพื/อให้การตัดสิ นใจของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นไปอย่างอิสระและยุติธรรม ทั4งนี4
เพื/อประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างแท้จริ ง สําหรับรายการระหว่างกันที/ เกิ ดขึ4นใหม่จะคํานึ งถึงขนาดของรายการและจํานวนเงิ นที/
เกิดขึ4น โดยจะนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื/อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป นอกจาก
นี4 ณะกรรมการตรวจสอบได้ทาํ หน้าที/ เป็ นผูส้ อบทานการทํารายการระหว่างกันในทุกไตรมาส เพื/อดูแลและป้ องกันการเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงบริ ษทั ได้เปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที/ได้รับการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีอีกด้วย
ทั4งนี4 ในปี ที/ผา่ นมาบริ ษทั ไม่มีการทํารายการระหว่างกันในลักษณะที/เป็ นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษทั ที/
ไม่ใช่บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั รวมทั4งไม่เคยฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื/ องการทํารายการระหว่างกันหรื อการซื4อขายสิ นทรัพย์แต่ประการใด
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ส่ วนที 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ
ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม
(หน่วย : พันบาท)
2561
สิ นทรั พ ย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบียประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี จากสัญญาประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยืู ้ มและดอกเบียค้างรับ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ทีด4 ิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าความนิ ยม
สินทรัพย์ไม่มีต ัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื4น
รวมสิ นทรั พ ย์
หนิส5 ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนี สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี บริษทั ประกันภัยต่อ
ภาษีเ งินได้ค ้างจ่ าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
หนี สินอื4น
ส่วนของเจ้าของ
รวมหนีส5 ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
%

2563

%

2561

%

งบการเงินรวม
2562
%

2563

%

227,320
4.0
523,144
9.3
7,306
0.1
408,451
7.2
215,938
3.8
0.0
0.0
3,216,491 57.1
7,168
0.1
67,200
1.2
312,883
5.5
0.0
0.0
10,088
0.2
91,702
1.6
554,395
9.9
5,642,086 100.0

224,225
3.4
610,197
9.3
5,410
0.1
527,109
8.1
151,801
2.3
0.0
0.0
3,737,658 57.2
7,698
0.1
67,200
1.0
325,866
5.0
0.0
0.0
10,014
0.2
116,754
1.8
749,439 11.5
6,533,371 100.0

329,949
4.2
754,058
9.6
12,141
0.2
427,847
5.5
179,805
2.3
3,819,937 48.6
695,222
8.9
0.0
6,232
0.1
67,200
0.9
331,043
4.2
0.0
0.0
15,967
0.2
179,925
2.3
1,023,416 13.0
7,842,742 100.0

229,767
4.1
523,278
9.3
12,040
0.2
408,451
7.2
215,132
3.8
0.0
0.0
3,262,294 57.8
7,168
0.1
0.0
317,223
5.6
0.0
18,240
0.3
10,200
0.2
91,702
1.6
553,948
9.8
5,649,443 100.0

225,295
3.4
610,378
9.3
12,104
0.2
527,109
8.1
149,908
2.3
0.0
0.0
3,778,639 57.9
7,698
0.1
0.0
327,892
5.0
0.0
16,320
0.2
10,024
0.2
116,754
1.8
748,598 11.5
6,530,719 100.0

332,677
4.2
754,287
9.6
14,108
0.2
427,847
5.5
178,405
2.3
3,865,601 49.3
695,222
8.9
0.0
6,232
0.1
0.0
332,452
4.2
3,341
0.0
16,800
0.2
15,967
0.2
179,925
2.3
1,022,436 13.0
7,845,300 100.0

3,133,928 55.5
506,563
9.0
15,421
0.3
91,216
1.6
647,204 11.5
1,247,754 22.1
5,642,086 100.0

3,825,740 58.5
470,391
7.2
12,727
0.2
122,473
1.9
781,992 12.0
1,320,048 20.2
6,533,371 100.0

5,019,917 64.0
459,783
5.9
32,539
0.4
116,778
1.5
862,783 11.0
1,350,942 17.2
7,842,742 100.0

3,135,720 55.4
506,563
9.0
15,421
0.3
91,216
1.6
647,872 11.5
1,252,651 22.2
5,649,443 100.0

3,828,683 58.6
470,391
7.2
12,727
0.2
122,473
1.9
782,872 12.0
1,313,573 20.1
6,530,719 100.0

5,023,162 63.9
459,783
5.9
32,539
0.4
116,778
1.5
867,279 11.1
1,345,759 17.2
7,845,300 100.0

-71ตารางสรุปผลการดําเนินงานแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
(หน่วย : พันบาท)
2561
กําไรหรื อขาดทุน
รายได้
เบียประกันภัย รับ
หัก : เบียประกันภัยจ่ ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบียประกันภัย รับสุทธิ
หัก : สํารองเบียประกันภัย ทีย4 งั ไม่ถือเป็ นรายได้
(เพิม4 ) ลดจากปี กอ่ น
เบียประกันภัย ทีถ4 ือเป็ นรายได้สุทธิจาก
การประกันภัย ต่อ
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็ จ
รายได้จากการลงทุน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื4องมือทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุตธิ รรม
ของเครื4องมือทางการเงิน
รายได้อื4น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่ าย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ ายในการจัดการ
ค่าสินไหมทดแทน
หัก : ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็ จ
ค่าใช้จ่ ายในการรับประกันภัยอื4น
ค่าใช้จ่ ายในการดําเนิ นงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค4 าดว่าจะเกิดขึน
รวมค่ าใช้ จ่ าย
กําไรก่อ นภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่ าย) ภาษีเ งินได้
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี4ยนจากการแปลงค่า
งบการเงินทีเ4 ป็ นเงินตราต่างประเทศ (ขาดทุน)
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการเปลี4ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนเผือ4 ขาย
ผลกําไรจากการเปลี4ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสารหนี ทวี4 ัดมูลค่ายุตธิ รรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื4น
ผลขาดทุนจากการเปลี4ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสารทุนทีก4 ําหนดให้ว ัดมูลค่ายุตธิ รรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื4น
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเ งินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื4นสําหรับปี -สุทธิ
จากภาษีเ งินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรั บปี
กําไรสุทธิตอ่ หุ ้น (บาท)
เงินปันผลต่อหุ ้น (บาท)
จํา นวนหุ ้น (พันหุ ้น)

%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
%

2563

%

2561

%

งบการเงินรวม
%
2562

2563

%

4,152,256 127.9
(893,260) (27.5)
3,258,996 100.4

4,806,272 123.8
(984,810) (25.4)
3,821,462 98.4

5,982,238 127.5
(648,956) (13.8)
5,333,282 113.7

4,155,144 127.9
(893,260) (27.5)
3,261,884 100.4

4,809,544 123.7
(984,810) (25.3)
3,824,734 98.4

5,985,826 127.5
(648,956) (13.8)
5,336,870 113.7

(283,683)

(8.8)

(357,459)

(9.2)

(796,615) (17.0)

(284,067)

(8.7)

(358,140)

(9.2)

(796,569) (17.0)

2,975,313
242,017
66,664
(16,497)

91.6
7.5
2.1
(0.5)

3,464,003
269,683
79,606
37,083

89.2
6.9
2.1
1.0

4,536,667
140,376
68,628
(19,090)

2,977,817
242,017
69,639
(16,497)

91.7
7.4
2.1
(0.5)

3,466,594
269,683
82,227
37,083

89.2
6.9
2.1
1.0

4,540,301
140,376
71,459
(19,090)

96.7
3.0
1.5
(0.4)

96.7
3.0
1.5
(0.4)

(29,920) (0.9)
7,371
0.2
3,244,948 100.0

17,416
0.4
14,551
0.4
3,882,342 100.0

(47,426) (1.0)
8,280
0.2
4,687,435 100.0

(29,920) (0.9)
7,296
0.2
3,250,352 100.0

17,416
0.4
14,536
0.4
3,887,539 100.0

(47,426) (1.0)
8,024
0.2
4,693,644 100.0

2,099,903 64.7
(412,611) (12.7)
675,538 20.8
267,322
8.2
474,160 14.6
0.0
0.0
3,104,312 95.6
140,636
4.4
(25,266) (0.8)
115,370
3.6

2,821,265 72.7
(750,887) (19.3)
771,199 19.9
363,868
9.4
536,825 13.8
0.0
0.0
3,742,270 96.5
140,072
3.5
(23,983) (0.6)
116,089
2.9

3,189,299 68.0
(489,282) (10.4)
941,726 20.1
351,539
7.5
594,250 12.7
0.0
3,113
0.1
4,590,645 98.0
96,790
2.0
(18,351) (0.4)
78,439
1.6

2,102,671 64.7
(412,611) (12.7)
675,858 20.8
267,491
8.2
480,984 14.8
0.0
0.0
3,114,393 95.8
135,959
4.2
(25,266) (0.8)
110,693
3.4

2,824,319 72.7
(750,887) (19.3)
771,669 19.8
364,103
9.4
542,194 13.9
0.0
0.0
3,751,398 96.5
136,141
3.5
(23,983) (0.6)
112,158
2.9

3,191,826 68.0
(489,282) (10.4)
942,172 20.1
351,881
7.5
597,767 12.7
109
0.0
3,150
0.1
4,597,623 98.0
96,021
2.0
(18,351) (0.4)
77,670
1.6

-

-

-

(2,219)

(7,440)

2,098

(24,398)

29,974

-

(24,398)

29,974

-

-

-

10,265

-

-

10,265

-

-

(167,619)

-

-

(167,619)

2,691
4,341

(8,968)
(4,201)

3,297
30,811

2,691
4,341

(8,968)
(4,201)

3,297
30,811

(17,366)
98,004

16,805
132,894

(123,246)
(44,807)

(19,585)
91,108

9,365
121,523

(121,148)
(43,478)

0.38
0.20
303,000

0.38
0.20
303,000

0.26
0.20
303,000

0.37
0.20
303,000

0.37
0.20
303,000

0.26
0.20
303,000

-72ตารางสรุปงบกระแสเงินสดรวม

2561
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดํา เนินงาน
เบียประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ ายเกีย4 วกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบียรับ
เงินปันผลรับ
รายได้จากการลงทุนอื4น
รายได้อื4น
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจั ดการสิ นไหมทดแทนโดยตรง

ค่าจ้างและค่าบําเหน็ จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ ายในการรับประกันภัยอื4น
ค่าใช้จ่ ายในการดําเนิ นงาน
ภาษีเ งินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยืู ้ ม
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดรับ - สินทรัพย์ทางการเงินส่วนเงินลงทุน
เงินสดจ่ าย - สินทรัพย์ทางการเงินส่วนเงินลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดํา เนินงาน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ ายซือ ทีด4 ิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ ายซือ สินทรัพย์ไม่มีต ัวตน
เงินสดรับจากขายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ชําระหนี สินตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่ าย
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงินลดลง
ผลต่ างจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึ5น
ค่ าเผื อผลขาดทุนด้ านเครดิตทีคาดว่ าจะเกิดขึ5น
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึ5น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ5 นปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2563

2561

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562
2563

4,103,005
(310,641)
30,015
36,215
2,737
4,296
(2,121,534)
(41,767)
(665,456)
(266,258)
(387,144)
(20,931)
(243,183)
(1,454)
(50,838)
67,062

4,744,556
(40,250)
30,822
50,795
2,238
11,989
(2,538,691)
(52,293)
(764,884)
(361,764)
(456,177)
(55,930)
(618,506)
(530)
142,946
94,321

5,603,274
(35,951)
32,393
29,551
1,424
6,519
(2,638,449)
(53,544)
(938,038)
(348,395)
(575,463)
(64,205)
6,114,023
(6,927,194)
205,945

4,107,218
(311,270)
30,302
36,215
2,737
4,244
(2,124,209)
(41,818)
(665,951)
(266,427)
(390,531)
(20,931)
(243,183)
(1,454)
(48,102)
66,840

4,750,561
(40,944)
30,985
50,795
2,238
11,980
(2,541,349)
(52,330)
(765,821)
(361,998)
(458,548)
(55,930)
(618,506)
(530)
142,946
93,549

5,608,660
(37,460)
40,145
29,551
1,424
6,517
(2,640,985)
(53,578)
(938,882)
(348,738)
(577,613)
(64,205)
6,114,023
(6,930,694)
208,165

(48,691)
(7,593)
372
(55,912)

(35,057)
(1,968)
209
(36,816)

(32,349)
(7,895)
890
(39,354)

(49,000)
(7,781)
372
(56,409)

(35,426)
(1,968)
231
(37,163)

(32,351)
(7,895)
890
(39,356)

(21,210)
(21,210)
(10,060)
237,380
227,320

(60,600)
(60,600)
(3,095)
227,320
224,225

(60,600)
(60,600)
(90)
(177)
105,724
224,225
329,949

(21,210)
(21,210)
(98)
(10,877)
240,644
229,767

(60,600)
(60,600)
(258)
(4,472)
229,767
225,295

(542)
(60,600)
(61,142)
31
(90)
(226)
107,382
225,295
332,677
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งบการเงินเฉพาะกิจ การ
2561
2562
2563

2561

งบการเงินรวม
2562

2563

(1) อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
1.1 อัตราส่วนสภาพคล่อง
1.2 อัตราหมุ นเวียนเบี ยประกันค้างรั บ

0.49
43.67

0.49
42.47

0.47
41.10

0.50
43.64

0.49
42.43

0.47
41.07

(2) อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากํา ไร
(Profitability Ratio)
2.1 Retention Ratio
2.2 อัตราการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
2.3 อัตรากําไรขันต้น
2.4 อัตรากําไรขันต้นต่อรายได้รวม
2.5 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรั บประกันภัย
2.6 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุ น
2.7 อัตราเบี ยประกันรั บสุ ทธิ
2.8 อัตรากําไรสุ ทธิ
2.9 อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น

78.49
52.44
18.25
18.10
44.04
0.58
2.69
3.56
9.54

79.51
55.45
14.15
13.61
44.78
3.32
2.98
2.99
9.04

89.15
57.73
14.62
14.59
40.36
0.04
3.99
1.67
5.87

78.50
52.49
18.21
18.04
44.24
0.66
2.68
3.41
9.09

79.52
55.49
14.11
13.56
44.91
3.41
2.98
2.89
8.74

89.16
57.74
14.61
14.57
40.42
0.10
4.01
1.65
5.84

(3) อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการทํา งาน
(Efficiency Ratio)
3.1 อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรั พย์
3.2 อัตราการหมุ นของสิ นทรั พย์

2.13
0.60

1.91
0.64

1.09
0.65

2.04
0.60

1.84
0.64

1.08
0.65

(4) อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
(Financial Ratio)
4.1 อัตราส่วนหนี สิ นต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
4.2 Policy Liability to Capital Fund
4.3 อัตราส่วนเงิ นสํารองต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
4.4 อัตราส่วนเงิ นสํารองต่อสิ นทรั พย์
4.5 อัตราการจ่ายเงิ นปั นผล

3.52
2.01
1.32
30.97
52.53

3.95
2.38
1.52
32.35
52.20

4.81
3.27
2.08
36.91
77.26

3.51
2.01
1.32
30.96
54.75

3.97
2.40
1.53
32.40
54.03

4.83
3.28
2.09
36.92
78.02

(5) กํา ไรสุ ทธิ ต่อหุ้ น

0.38

0.38

0.26

0.37

0.37

0.26

(6) เงินปั นผลต่ อหุ้ น

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

(7) มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้ น

4.12

4.36

4.46

4.13

4.34

4.44
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14. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้ให้ความสําคัญต่อหน้าที4 และความรับผิดชอบดูแล
กิจการบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที4ดี การกํากับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที4ปรากฏใน
รายงานประจําปี มีขอ้ มูลที4ถูกต้อง ครบถ้วน เปิ ดเผยอย่างเพียงพอ งบการเงินได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที4รับรองทัว4 ไป
ในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที4เกี4 ยวข้องกับซึ4 งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที4เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ4าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมถึงมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลที4สาํ คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและได้ผา่ นการตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการบริ หารความเสี4 ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการ
กํากับดูแลที4 มีป ระสิ ทธิ ภาพเหมาะสม เพื4อให้มน4ั ใจว่าบริ ษทั ฯมี การบัน ทึ กข้อมูลทางบัญ ชี ที4ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
ตลอดจนสามารถป้ อ งกัน ความเสี4 ย งจากการดําเนิ น งาน โดยการนี คณะกรรมการได้แ ต่ งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ4 ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระผูท้ รงคุณวุฒิที4ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารเป็ นผูก้ าํ กับดูแลในเรื4 องดังกล่าว
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ โดยรวมอยูใ่ นระดับที4น่าพอใจ และสามารถ
ให้ความมัน4 ใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื4อถือได้ของงบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที4 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ4 ง
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที4รับรองทัว4 ไป และแสดงความเห็ นว่างบการเงินแสดงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที4ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นายชลอ เฟื4 องอารมย์
ประธานกรรมการ
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15. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ผลการดําเนินงาน
ในปี 2563 เปรี ยบเทียบกับปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการรับประกันภัยเพิ4มขึน 944.4 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 25.3 ในขณะที4มีรายได้จากการลงทุนลดลง 131.8 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 96.4 อันเนื4องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจและ
การเมืองทัว4 โลก ทําให้มูลค่าหลักทรัพย์มีการเปลี4ยนแปลงเป็ นอย่างมาก ในขณะเดียวกันบริ ษทั มีคา่ ใช้จ่ายในการรับประกันภัย
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิม4 ขึน 843.0 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 22.5 ทําให้มีกาํ ไรสุทธิลดลงจากปี ก่อน
รายได้ จากการรับประกันภัยและค่ าใช้ จ่ายจากการรับประกันภัย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการรับประกันภัย 4,680.7 ล้านบาท เพิม4 ขึนร้อยละ 25.3 เมื4อเปรี ยบเทียบกับปี 2562
โดยมาจากการขยายตัวของกลุ่มประกันภัยรถยนต์และประกันภัยเบ็ดเตล็ด และมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวมค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน 4,594.3 ล้านบาท เพิม4 ขึนร้อยละ 22.5 เมื4อเทียบกับปี 2562 มาจากการเพิม4 ขึนของค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการสิ นไหมทดแทน และค่าจ้างและค่าบําเหน็จ ทําให้ในปี ^_`a มีผลกําไรจากการรับประกันภัย 86.3 ล้านบาท เพิ4มขึน
จากปี ก่ อ น 101.4 ล้านบาท ซึ4 ง เป็ นผลมาจากการที4 บ ริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยมี ก ารพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์อ ย่างต่ อ เนื4 อ ง โดยการนํา
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการคิ ดค้นออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ให้อาํ นวยความสะดวกและสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของผูเ้ อา
ประกันภัย ควบคูไ่ ปกับกิจกรรมส่งเสริ มการขายอย่างต่อเนื4อง
รายได้ จากการลงทุน
บริ ษทั มีรายได้จากการลงทุนซึ4 งถือเป็ นรายได้หลักอีกทางหนึ4งนอกจากรายได้จากการรับประกันภัย โดยมีสดั ส่ วนการ
ลงทุ นเป็ นไปตามประกาศการลงทุ นประกอบธุ รกิ จอื4นของคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย
(คปภ.) ซึ4 งยอดเงินลงทุน ณ วันสินปี 2563 ที4แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน บันทึกตามราคาตลาดมีจาํ นวนทังสิ น 4,567.1 ล้าน
บาท เพิ4มขึน 780.8 ล้านบาท จากปี ก่อน ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้และกําไรจากเงินลงทุนซึ4 งเกิดจากการลงทุน
ลดลงจํานวน 131.8 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 96.4 จากปี ก่อน อันเนื4 องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทัว4 โลก ประกอบ
กับสถานการณ์ Covid-19 ทําให้มูลค่าหลักทรัพย์ที4บริ ษทั และบริ ษทั ลงทุนมีความผันผวนเป็ นอย่างมาก
สินทรัพ ย์ ลงทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินเฉพาะกิจ การ
2562
2563
จํา นวนเงิน สัดส่ วน จํา นวนเงิน
(ล้านบาท) %
(ล้านบาท)
ประเภทเงินลงทุ น
เงินฝากธนาคาร
พันธบัตรรั ฐบาลและรั ฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี ภาคเอกชน
หุ ้นทุ น
หน่วยลงทุ น
เงินลงทุ นในบริ ษทั ย่อย
อื4นๆ
รวมทั5งสิ5น

13
0.3
444 11.6
408 10.7
411 10.8
2,461 64.6
67
1.8
8
0.2
3,812 100.0

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2562
2563
สัดส่ วน จํา นวนเงิน สั ดส่ วน จํา นวนเงิน สั ดส่ วน
%
(ล้ านบาท) %
(ล้ านบาท) %

675 14.7
570 12.4
1,229 26.8
485 10.6
1,557 33.9
67
1.5
6
0.1
4,589 100.0

54
1.4
444 11.7
408 10.8
411 10.9
2,461 65.0
8
0.2
3,786 100.0

720 15.8
570 12.5
1,229 26.9
485 10.6
1,557 34.1
6
0.1
4,567 100.0
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บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวม 7,845.3 ล้านบาท เพิ4มขึน 1,314.6 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 20.1 จากปี ก่อน
รายการสิ นทรัพย์ที4มีการเปลี4ยนแปลงที4สาํ คัญ คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ4มขึน 107.4 ล้านบาท เบียประกันภัยค้าง
รับเพิม4 ขึนจํานวน 143.9 ล้านบาท และสิ นทรัพย์ลงทุนเพิม4 ขึนจํานวน 780.8 ล้านบาท
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี หนี สินรวม 6,499.5 ล้านบาท เพิ4มขึน 1,282.4 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 24.6 จากปี ก่อน
รายการสิ นทรัพย์ที4มีการเปลี4ยนแปลงที4สําคัญ คือ หนี สินจากสัญญาประกันภัยเพิ4มขึน 1,194.5 ล้านบาท เป็ นผลมาจากสํารอง
สิ นไหมทดแทนเพิม4 ขึน 480.1 ล้านบาท และสํารองเบียประกันภัยเพิม4 ขึน 714.4 ล้านบาท
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้น 1,345.8 ล้านบาท เพิ4มขึน 32.2 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.5 จากปี ก่อน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุ ทธิ 77.7 ล้านบาท และมีผลขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ 121.1 ล้านบาท ทําให้บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมีขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวด 43.5 ล้านบาท เป็ นผลมาจากการเปลี4ยนแปลงของสิ นทรัพย์ลงทุนลดลงจากปี ก่อน
ตารางเปรียบเทียบเบีย5 ประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัยและประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์

ปี 2563
ธุรกิจ
ประกันภัย
ประกันวินาศภัย ไทยวิวัฒ น์
1
2
3
4
5

เบียประกันภัยรับโดยตรงรวม
% ขยายตัว
อัคคีภยั
% ขยายตัว
ภัยทางทะเลและขนส่ง
% ขยายตัว
ภัยรถ
% ขยายตัว
ภัยเบ็ดเตล็ด
% ขยายตัว

254,376
4%
10,120
0%
5,285
-3%
146,392
1%
92,579
8%

5,975
24%
152
0%
10
-23%
4,837
29%
976
9%

ปี 2562
ธุรกิจ
ประกันภัย
ประกันวินาศภัย ไทยวิวัฒ น์
245,499
5%
10,072
-1%
5,431
-2%
144,658
6%
85,338
6%

4,804
16%
152
-3%
13
30%
3,746
15%
893
21%

(หน่วย: ล้ านบาท)
ปี 2561
ธุรกิจ
ประกันภัย
ประกันวินาศภัย ไทยวิวัฒ น์
233,090
7%
10,165
3%
5,522
3%
136,933
9%
80,470
4%

4,149
17%
157
-3%
10
-12%
3,244
24%
738
-3%

ในปี 2563 บริ ษทั มี เบี ยประกันภัยรับโดยตรง 5,975 ล้านบาท มีอตั ราการเติ บโตสู งถึงร้อยละ 24 มากกว่าอัตราการ
เติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวม และบริ ษทั มีส่วนแบ่งตลาดเบียประกันภัยรถยนต์ในปี 2563 จัดอยูล่ าํ ดับที4 9 (ปี 2562
ลําดับที4 12)
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ตลาดหลักทรัพย์ ณ สิ นเดื อน ธันวาคม 2563 ปิ ดที4 1449.35 จุด ลดลง 8.23% มูลค่าราคาตลาด 16,343 พันล้านบาท
ลดลง 3.65% อัตราผลตอบแทนเงิ นปั นผล 3.32% PE 28.84 P/BV1.64
ภาวะเศรษฐกิ จปรับตัวลงจากผลกระทบการระบาดของไวรัส COVID-19 ที4 เริ4 มระบาดจากเมืองอู่ฮนั4 ประเทศจี น
ตังแต่ เดื อน มกราคม และกระจายไปทัว4 โลก ปลายเดื อนมีนาคมรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ นทัว4 ราชอาณาจักรเพื4อ
ควบคุม สถานการณ์ การระบาด ส่ ง ผลต่อ ภาวเศรษฐกิ จ จากเดิ ม คาดว่า ปี 2563 จะขยายตัว 2.8% การแพร่ ร ะบาดของ
COVID-19 ส่ งผลกระทบเพิ4มเติมจากภาวะภัยแล้งและความล่าช้าของพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี และการว่างงานที4
สู งขึนจากการส่ งออกชะลอตัว โดยทังปี 2563 จะขยายตัว-6.4% เที ยบกับปี 2562 ขยายตัว 2.4%
ภาวะดอกเบี ย คณะกรรมการนโยบายการเงิ น(กนง.) มีมติปรับลดดอกเบี ยนโยบาย ลงสามครังจาก 1.25% ลดลง
เหลือ 0.5% ส่ วน FED ปรับลดดอกเบี ยลงเหลือ 0% จาก 1.5% จากการหดตัวอย่างรุ นแรงมากกว่าประมาณการเดิ มในช่วง
เดื อนมีนาคม ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยผันผวนตามภาวะตลาดเงิ นโลกเนื4 องจากการขายกองทุนตราสารหนี ธปท.
เข้าซื อพันธบัตรรัฐบาล และปรับลดอัตราดอกเบี ยนโยบายทําให้อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง รวมทังช่วย
ให้ภาวะการเงิ นโดยรวมผ่อนคลายมากขึน
มาตราการภาครัฐ เพื4อบันเทาผลกระทบ ได้แก่ พ.ร.ก. กูเ้ งิ นฯ กรอบวงเงิ นกูไ้ ม่เกิ น 1,000,000 ล้านบาท เพื4อเป็ น
งบประมาณเพิ4มเติมเพื4อรองรับการช่วยเหลือ เยียวยา และฟื นฟูเศรษฐกิ จและสังคมที4 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาด
แบ่งเป็ นวงเงิ น 600,000 ล้านบาท ช่วยเหลือและเยียวยาให้กบั ประชาชน เกษตรกร และผูป้ ระกอบการที4 ได้รับ ผลกระทบ
และวงเงิ น 400,000 ล้านบาท เพื4อเพิ4มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริ การในสาขาเศรษฐกิ จที4 สาํ คัญของ
ประเทศและในระดับพืนที4 เพื4อสร้างงาน สร้างอาชี พ ตลาดจนการส่ งเสริ มตลาดสําหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์
พ.ร.ก. soft loan 500,000 ล้า นบาท ให้ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) ปล่อ ยสิ น เชื4 อ ดอกเบี ย ตํ4า (soft loan)
ให้แก่ธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี วงเงิ น 500,000 ล้านบาทโดยกําหนดให้จดั ตัง
กองทุนเสริ มสภาพคล่อ งเพื4อลดความเสี4 ยงของการระดมทุน ในตลาดตราสารหนี ภาคเอกชน (Corporate Bond Liquidity
Stabilization Fund: BSF) และให้ ธปท. สามารถซื อขายหน่ วยลงทุนในกองทุนโดยกองทุนจะเข้าไปซื อตราสารหนี เพื4อช่วย
เพิ4ม สภาพคล่อ งแก่บ ริ ษ ทั ผูอ้ อกหุ ้น กูท้ ี4 มีคุณ ภาพ แต่ป ระสบปั ญ หาสภาพคล่อ งชัว4 คราว (Temporary liquidity shortage)
สามารถ rollover หุ ้นกูต้ ่อไปได้ให้อาํ นาจ ธปท. ในการซื อขายตราสารหนี ภาคเอกชนในตลาดรองในกรณี ที4มีความจําเป็ น
เร่ งด่วนเพื4อการรักษาเสถียรภาพของตลาดตราสารหนี ภาคเอกชนและระบบการเงิ น
การปรับ ลดอัต ราเงิ น นํา ส่ ง จากสถาบัน การเงิ น เป็ นการชัว4 คราว ทราบการปรับ ลดอัต ราเงิ น นํา ส่ ง จากสถาบัน
การเงิ นจากอัตราร้อยละ 0.41 ต่อปี เหลือร้อยละ 0.23 ต่อปี เพื4อให้สถาบันการเงิ นมีตน้ ทุนตํ4าลง
มาตรการสิ นเชื4 อดอกเบี ยตํ4าสําหรับผูป้ ระกอบธุ รกิ จการเงิ นที4 ไม่ใช่สถาบันการเงิ น (Non-banks) เพื4อให้ธนาคาร
ออมสิ นปล่อยสิ นเชื4 อให้แก่ Non-Banks เพื4อให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี รายย่อยของแต่ละบริ ษทั โดยการผ่อนปรนเงื4 อนไข
สิ นเชื4 อบัตรเครดิ ต สิ นเชื4 อส่ วนบุคคล ลิสซิ4 ง เช่าซื อรถจักรยานยนต์และสิ นเชื4 อทะเบี ยนรถให้แก่ประชาชน
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จ้างเป็ น 75% จากเดิ ม 50% เป็ นเวลา 200 วัน และเพิ4มเงิ นชดเชยกรณี วา่ งงานจากการลาออกเป็ น 45% จากเดิ ม 30% (ฐาน
เงิ นเดื อนไม่เกิ น 15,000 บาท) เป็ นเวลา 90 วัน มาตรการเยียวยาลูกจ้างผูป้ ระกันตนที4 ไม่ได้ทาํ งาน เนื4 องจากมีเหตุสุดวิสัย
รับเงิ นทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้าง กรณี หน่ วยงานภาครัฐมีคาํ สั4งให้นายจ้างหยุดประกอบกิ จการชัว4 คราว ได้รับ
เงิ นทดแทนการขาดรายได้ 50% แต่ไม่เกิ น 60 วัน กลุ่มแรงงาน ลูกจ้างชัว4 คราว อาชี พอิสระที4 ไม่อยูใ่ นระบบประกันสังคม
ชดเชยรายได้คนละ 5,000 บาทต่อเดื อน เป็ นระยะเวลา 3 เดื อนวงเงิ น 45,000 ล้านบาท
แนวโน้ ม เศรษฐกิจ และตลาดหลักทรั พ ย์ ปี 2564
ภาคท่อ งเที4 ย ว ได้รับ ผลกระทบอย่า งมากจากการแพร่ ร ะบาดไวรัส COVID-19จากมาตราการ Lockdownและ
มาตราการจํากัดการเดิ นทางของแต่ละประเทศรวมถึงไทย ส่ งผลให้ไม่มีนักท่องเที4 ยวเข้ามานับตังแต่เดื อนเมษายน จํานวน
นักท่องเที4 ยวลดลงจาก 39 ล้านคนเหลือเพียง 6.7ล้านคน กระทบต่อธุ รกิ จโรงแรมธุ รกิ จการบิ นและภาคบริ การที4 เกี4 ยวข้อง
เช่น SPA โรงพยาบาลที4 รับคนไข้ชาวต่างชาติ ศูนย์การค้า shopping mall การฟื นตัวของภาคท่องเที4 ยวต้องใช้เวลาอย่างน้อย
2-3 ปี คาดว่าจํานวนนักท่องเที4 ยวจะเริ4 มกลับมาช่วงครึ4 งหลังของปี 2564 และการจ้างงานที4เกี4 ยวข้องกับภาคท่องเที4ยวยังฟื น
ตัวได้ชา้
การส่ งออกปี 2563 ติดลบ 7.5% เพิ4มขึ นจากปี 2562 ที4 ติดลบ 2.6% จากความอ่อนแอของประเทศคู่คา้ คาดว่าการ
ส่ งออกจะฟื นตัวตามการฟื นตัวของเศรษฐกิ จโลก IMFคาดการณ์วา่ เศรษฐกิ จโลกปี 2564 จะขยายตัว 5.2 จากติดลบ 4.4 ปี
2563 โดยเฉพาะกลุ่มชินส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ กลุ่มอาหารสําเร็ จรู ป ทังนี สัดส่ วนการส่ งออกกลุ่มยานต์ยนต์และเครื4 องจักร
อยูใ่ นระดับสู งซึ4 งเป็ นกลุ่มที4 ฟื นตัวช้า เมื4อเที ยบกับ ชินส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์และอาหารสําเร็ จรู ปที4ฟื นตัวเร็ ว ทําให้การส่ งออก
ของไทยจะฟื นตัวได้ต4าํ กว่าประเทศคู่แข่ง
การลงทุน เอกชนและการบริ โ ภคภาคครัว เรื อ น ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาด ไวรัส COVID-19 ส่ ง ผลให้
กิ จกรรมเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคท่องเที4 ยวและบริ การสายการบินหยุดชะงัก การบริ โภคนํามันลดลงอย่างมาก ส่ งผลให้การ
ลงทุนภาคเอกชน ติดลบ 11.0 และการบริ โภค ติดลบ 1.1 หนี ภาคครัวเรื อนต่อ GDP ปรับขึนสู งสุ ด ที4 83.3% การว่างงาน
เพิ4มขึน เป็ น 4.4% อุปสงค์รวมหดตัวจากมาตราการป้ องการแพร่ ระบาดส่ งผลให้ราคานํามันไตรมาส 2 ปรับตัวลงไปตํ4าสุ ด
ที4 28$/barrel แนวโน้มการบริ โภคภาคครัวเรื อนยังคงอ่อนแอจากระดับหนี ครัวเรื อนที4 สูงขึ น การใช้จ่ายที4 ระมัดระวัง การ
ลงทุน มีแนวโน้มค่อยๆเพิ4ม ขึ น จากการแนวโน้ม การส่ งออกที4 ป รับ ขึ น และการผลิต ภาคอุตสาหกรรมที4 ป รับ ขึ น จากความ
ต้องการบริ โภคหลังการใช้วคั ซี นในวงกว้างเพื4อยับยังการแพร่ ระบาด
การใช้จ่ายภาครัฐเป็ นปั จจัยสําคัญเพื4อช่วยฟื นการบริ โภคภาคเอกชนและครัวเรื อน ผ่านการเร่ งเบิ กจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2564 การใช้เงิ นคงเหลือของวงเงิ นกู้ 1 ล้านล้านบาท เพื4อเพิ4มศักยภาพ การค้า การผลิต เพื4อสร้างงาน และ
การก่อสร้าง ทังนี กรอบภาระหนี สาธารณต่อ GDP ที4 คาดว่าจะเพิ4มขึนเข้าใกล้ระดับ 60% ที วา่ งกรอบไว้ เนื4 องจากการกูเ้ งิ น
ภาครัฐเพิ4มขึนขณะที4 การจัดเก็บภาษีได้น้อยกว่าประมาณการ
ตลาดหลักทรัพย์ SET index คาดว่าจะค่อยๆปรับตัวขึ นสู่ ระดับ 1600-1620 จุด PE 20-23เท่า จากความคาดหวัง
เรื4 องวัคซี นสามารถควบคุมการแพร่ ระบาด COVID-19 รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึน คาด
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โลกเพื4อกระตุน้ ภาวะเศรษฐกิ จโลก นอกจากมาตราการกระตุน้ เศรษฐกิ จผ่านวงเงิ น กู้ 1ล้านล้านบาทต่อเนื4 องจากปี ที4 แล้ว
ด้านอัตราดอกเบี ยคาดการณ์วา่ กนง.อาจปรับลดดอกเบี ยนโยบายลงอีก 0.25% ต่อเนื4 องจากต้น ปี ที4 แล้วที4 ปรับลดดอกเบี ย
นโยบายลงสามครังเพื4อช่วยพยุงการบริ โภคภาคครัวเรื อนและการลงทุนเอกชน
กลุ่มธนาคารและกลุ่มสิ นเชื4 อ คาดการณ์สินเชื4อขยายตัวปานกลางที4 4.5% จากสิ นเชื4 อรายย่อยและสิ นเชื4 อโครงการ
ขณะที4 NPL ระบบธนาคารปรับ ตัวขึ นเป็ น 4.5% จากสิ น เชื4 อ SME เนื4 องจากสิ น สุ ด debt relief programs ความแข็งแกร่ ง
ของเงิ นทุนอยูใ่ นระดับเพียงพอ การกันสํารองอยูท่ ี4 114%
กลุ่ม สิ น เชื4 อเพื4อ การบริ โ ภค การแข่ง ขัน จะเพิ4ม สู ง ขึ น โดยเฉพาะสิ น เชื4 อ รถยนต์จ ากมาตราการของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยกํา หนดให้ล ดอัต ราดอกเบี ย สิ น เชื4 อ สู งสุ ด ลง 200-400 bps อย่า งไรก็ต ามกรณี ที4 กนง.ปรับ ลดอัต ราดอกเบี ย
นโยบายลง จะช่วยลดต้นทุนเงิ นทุน ชดเชยการลดลงของรายได้จากดอกเบี ยสิ นเชื4 อและการจับจ่ายใช้สอยและการใช้บตั ร
เดรดิ ตของประชาชนมีแนวโน้มใช้จ่ายอย่างระมัดระวังขึน
กลุ่ม พลัง งาน อุป สงค์การบริ โ ภคนํา มัน ค่อ ยๆฟื นตัวจากการผ่อ นคลายการเข้าออกประเทศ แต่เชื4 อ เพลิง อากาศ
ยานต์จะฟื นตัวช้าจากการท่องเที4 ยวยังไม่ฟื นตัว ค่าการตลาดเฉลี4ยปี 2564 จะทรงตัว ที4 ระดับ 2.30-2.40บาท/ลิตร
กลุ่มท่องเที4 ยว การฟื นตัวขึ นอยูก่ บั ความสามารถในการควบคุมการแพร่ ระบาดไวรัส แต่ยงั มีความเสี4 ยงที4 จะเกิ ด
การระบาดใหญ่รอบใหม่ คาดว่าการฟื นตัวในกลุ่มท่องเที4 ยวจะเริ4 มเห็ น เด่นชัดช่วงกลางปี แต่จาํ นวนนักท่องเที4 ยว คาดว่า
ต้องใช้เวลาอีก 2-3ปี จํานวนนักท่องเที4 ยวถึงจะกลับไปที4 ระดับก่อนเกิ ดไวรัสแพร่ ระบาด ที4 ระดับ 40 ล้านคน
สํา หรับ ปี 2564 อัต ราการเติบ โตของเบี ย ประกัน ภัย ของธุ ร กิ จ ประกัน วิน าศภัย จะเติบ โตประมาณ 2.5% ตาม
แนวโน้มขยายตัวของเศรษฐกิ จไทยประมาณ 4-5% ที4 มาจากจํานวนนักท่องเที4 ยวต่างชาติที4จะกลับมาในช่วงครึ4 งหลังของปี
2564 ส่ งผลดี ต่อ ภาคการท่องเที4 ยว ภาคการส่ งออกจะปรับ ขึ น ตามอุป สงค์ที4เพิ4มขึ นของประเทศคู่คา้ การฟื นตัวของการ
บริ โภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมทังมาตรการการเงิ นการคลังแบบขยายตัว, การส่ งเสริ มการจ้างงาน และการลงทุน
โครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี นันให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั ลงลายมือชือพร้อมทังประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี พร้อมทังมอบ
อํานาจให้บุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี แทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ป
แบบ ดังนี
“บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนีแล้ว ด้วยความระมัดระวังข้าพเจ้า
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู ้ ื)นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที)ควรต้องแจ้งใน
สาระสําคัญ นอกจากนี บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที)สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี)ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที)ดี เพื)อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูล
ในส่วนที)เป็ นสาระสําคัญทังของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทังควบคุมดูแล
ให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที)ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
และบริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที) 78 ธันวาคม :;63
ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ)งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลียนแปลงทีสาํ คัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระทําที)มิชอบที)อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย
ในการนี เพื)อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบริ ษทั ที)บริ ษทั ได้รับรองความถูก
ต้องแล้ว บริ ษทํ ได้มอบหมายให้ นางสุณีย์ ธีราวิทยางกูร เป็ นผูล้ งลายมือชื)อกํากับเอกสารนีไ ว้ทุกหน้าด้วยหาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื)อของ นางสุณีย์ ธีราวิทยางกูร กํากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใ ช่ขอ้ มูลที)บริ ษทั
ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื)อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื)อ

1. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ประธานเจ้าหน้าที)บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

………………………

2. นายถวัลย์ วิรานนท์

กรรมการ

……………………….

3. นางสุเทพี อัศวะธนกุล

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ

……………………….

4. นางสุณีย์ ธีราวิทยางกูร
5. นายสุชีพ หลักทอง

กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

…………………….…
……………………….

ชื)อ
ผูร้ ับมอบอํานาจ นางสุณีย์ ธีราวิทยางกูร

ตําแหน่ง
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั

ลายมือชื)อ
…………………………

-81ทังนี มาตรา 56/89 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 8>?> ซึงแก้ไข
เพิม เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที C) พ.ศ. 8>>D กําหนดให้กรรมการและผู ้
บริ หารต้องร่ วมกันรับผิดต่อบุคคลทีซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในความเสี ยหายใด ๆ อันเกิดขึนเนืองจาก
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ หรื อประชาชนทัว ไป โดยแสดงข้อความทีเป็ นเท็จในสาระสําคัญ หรื อปกปิ ด
ข้อความจริ งทีควรบอกให้แจ้งในสาระสําคัญในกรณี ของงบการเงินและรายงานเกียวกับฐานะการเงินและผล
การดําเนินงานของบริ ษทั หรื อรายงานอืนใดทีตอ้ งเปิ ดเผยตามมาตรา >I หรื อมาตรา D66 โดยมิได้จาํ กัดความ
รับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผูบ้ ริ หารทีลงลายมือชือรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านัน
อย่างไรก็ดีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารซึงสามารถพิสูจน์ได้วา่ โดยตําแหน่งหน้าทีตนไม่อาจล่วงรู ้ถึงความแท้จริ ง
ความแท้จริ งของข้อมูลหรื อการขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งนัน ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 56/89
หมายเหตุ *** ใช้บงั คับกับบริ ษทั ทีอยูภ่ ายใต้บงั คับของหมวด ?/D แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 8>?> ซึงแก้ไขเพิม เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที C) พ.ศ. 8>>D เท่านัน
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กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีไ ด้ รับแต่งตั,ง
นายชลอ เฟื องอารมย์ อายุ 83 ปี
กรรมการอิสระ
แต่งตังเมือวันที ! เมษายน 2555
ประธานกรรมการ
แต่งตังเมือวันที % เมษายน &!!% ถึง ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการลงทุน
แต่งตังเมือวันที -& พฤษภาคม &!!1 ถึง ปัจจุบนั
คุณวุฒ ิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิ ลลิปส์ สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาเทอร์น อิลินอยส์ สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโทสังคมศาสตร์ (บริ หาร) มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม อังกฤษ
- ปริ ญญาบัตร วปอ. หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที &?
- หลักสูตร Director Certificate Program (IOD) รุ่ นที -% และหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการ
การอบรมในปี 0163
- ไม่มี
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-ไม่มีหุน้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 1 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2563)
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 1 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที ;< ธันวาคม 011=)
พ.ศ. &!!! ถึง &!!% ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์ ,ประกันภัย
พ.ศ. &!!! ถึง &!!? ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรี ประกันชีวติ จํากัด
พ.ศ. &!!! ถึง &!!% กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรี ประกันชีวติ , ธุรกิจประกันชีวติ
พ.ศ. &!!- ถึง &!!! ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการ บมจ.โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (-111)

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอืนในปี ทีผ ่านมา
บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
กิจการอืนๆ
- ไม่มี
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กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีไ ด้ รับแต่งตั,ง
นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์ อายุ %4 ปี
กรรมการอิสระ
แต่งตังเมือวันที & มิถุนายน &!V&
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตังเมือวันที &W กุมภาพันธ์ &!!& ถึง ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตังเมือวันที -- สิ งหาคม &!!1 ถึง ปั จจุบนั
คุณวุฒ ิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต CPA Thailand (CPA. No 2336)
- Certified Internal Auditor กิตติมศักดิc จาก Institute of Internal Auditors (CIA No.30861)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (IOD)
การอบรมในปี 0163

- ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-ไม่มีหุน้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 1 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที ;< ธันวาคม 0163)
พ.ศ. &!47 ถึง &!56
กรรมการตรวจสอบ บมจ.เมโทรสตาร์พร็ อพเพอร์ต ี, ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
พ.ศ. &!V& ถึง มิถุนายน 2563 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฝาจีบ,ธุรกิจสิ นค้าอุตสาหกรรม
พ.ศ. &!V& ถึง ปั จจุบนั
ประธานบริ ษทั ออดิตแอนด์แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด, ธุรกิจสํานักงานบัญชี

การดํารงตําแหน่ งใดๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอืนในปี ทีผ ่านมา
บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฝาจีบ, ธุรกิจสิ นค้าอุตสาหกรรม (ลาออกวันที &V มิถุนายน &!jW)
บริษัทจํากัด
- ประธานบริ ษทั ออดิตแอนด์แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด, ธุรกิจสํานักงานบัญชี (อาชีพหลัก)

-84การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกีย วกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีไ ด้ รับแต่งตั,ง
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ อายุ ?6 ปี
กรรมการอิสระ
แต่งตังเมือวันที &% ตุลาคม &!V%
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตังเมือวันที ! เมษายน &!!! ถึง 2558
ประธานกรรมการตรวจสอบ
แต่งตังเมือวันที 8 เมษายน &!!% ถึง ปั จจุบนั
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตังเมือวันที -- สิ งหาคม &!!1 ถึง ปั จจุบนั
คุณวุฒ ิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
การอบรมในปี 0163
- ไม่มี
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-ไม่มีหุน้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 1 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที ;< ธันวาคม 0163)
พ.ศ. 2555 ถึง 2557 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์, ธุรกิจประกันภัย

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอืนในปี ทีผ ่านมา
- ไม่มี

-85การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกีย วกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีไ ด้ รับแต่งตั,ง
นางปราณี ภาษีผล อายุ 71 ปี
กรรมการอิสระ
แต่งตังเมือวันที % เมษายน &!!%
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตังเมือวันที % เมษายน &!!% ถึง ปัจจุบนั
คณะกรรมการลงทุน
แต่งตังเมือวันที 12 พฤษภาคม &!!1 ถึง ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
แต่งตังเมือวันที &? กุมภาพันธ์ &!jW ถึง ปัจจุบนั
คุณวุฒ ิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาบัตรหลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชนประจําปี การศึกษา 2546 - 2547
- ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่ นที 9 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสํานักงานกฤษฎีกา
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์รุ่ นที 2 - สถาบันวิทยาการการค้า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรนักบริ หารระดับสูง หลักสูตรที 1 รุ่ นที 30 - สํานักงาน ก.พ.
- ประกาศนียบัตร Change Management จาก Ripa International ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตร Distance Learning Course for Insurance Supervisors (Module 2) World Bank
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
- หลักสูตร DCP รุ่ น 10/2001, DCPU 3/2015, ACP 20/2010 (IOD)
- Advance Audit Committee Programs
การอบรมในปี 0163
- วุฒิบตั รวิชาชีพด้านการบัญชีนิติวทิ ยา โดย สภาวิชาชีพนักบัญชีฯ 11-12 กันยายน 2563 (Forensic Accounting
Certificate: FAC)
- Transfer pricing การกําหนดราคาโอน หลักการเหตุผลและแนวทางปฏิบตั ิให้ถูกต้อง โดย สภาวิชาชีพนักบัญชีฯ
20 กรกฎาคม 2563

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-ไม่มีหุน้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี
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ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 1 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที ;< ธันวาคม 0163)
พ.ศ. &!!5 ถึง &!j- ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา
และบรรษัทภิบาล บมจ.ดุสิตธานี ,ธุรกิจการ ท่องเทียวและสันทนาการ
พ.ศ. &!!7 ถึง &!jW ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริ ค, ธุรกิจพลังงาน
2558
ถึง &!j} ผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2558
ถึง &!j} กรรมการตรวจสอบ – ศูนย์ศิลปาชีพเพือการส่งออก
ถึง &!j} กรรมการกองทุนประกันชีวติ – กองทุนประกันชีวติ
ถึง &!j} คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กระทรวงพาณิ ชย์
2557
ถึง 2560 ทีปรึ กษาคณะกรรมการส่งเสริ มและควบคุมคุณภาพงานผูส้ อบบัญชี /
คณะกรรมการบริ หารการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี/คณะกรรมการทดสอบ
การปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี – สภาวิชาชีพนักบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์
พ.ศ &!VV ถึง &!j- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี-สํานักงาน ก.พ.
พ.ศ.&!!? ถึง &!jW ทีปรึ กษาคณะกรรมการ – สภาวิชาชีพนักบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์

การดํารงตําแหน่ งใดๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอืนในปี ทีผ ่านมา
บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ดุสิตธานี, ธุรกิจการท่องเทียวและสันทนาการ
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริ ค , ธุรกิจพลังงาน
บริษัทจํากัด
- ไม่มี
กิจการอืนๆ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี-สํานักงาน ก.พ.
ทีปรึ กษาคณะกรรมการ – สภาวิชาชีพนักบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ – สภาวิชาชีพนักบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์

-87การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกีย วกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีไ ด้ รับแต่งตั,ง
นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี อายุ 66 ปี
กรรมการอิสระ
แต่งตังเมือวันที 14 พฤศจิกายน 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตังเมือวันที & มิถุนายน &!jW – ปั จจุบนั
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
แต่งตังเมือวันที &? กุมภาพันธ์ &!jW – ปัจจุบนั
คุณวุฒ ิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certified Public Accountant (CPA), หมายเลข &%}}
- หลักสูตร การบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับนักบริ หารระดับสูง รุ่ นที ? สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที-?&/&}-W
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที %?/&}-- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่ นที-W/&}-- วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่ นที W! (วทอ.W!) กองทัพอากาศ
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่ นที V สภาวิชาชีพบัญชี
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่ นที 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตร Strategic Airport Development ประเทศเยอรมนี
- หลักสูตร Airport Management Commercial ประเทศสิ งคโปร์
- หลักสูตร Advance Audit Committee (AACP23/2016) IOD
การอบรมในปี 2563
- สรุ ปเนือหาและกรณี ศึกษา TFRS -! โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สารสนเทศทางการบัญชี -, &โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- จรรยาบรรณและมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการทีไม่ได้มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ โดย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- การวิเคราะห์งบการเงิน โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- งบกระแสเงินสด โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- Director's Briefing 10 “Driving Organizational Culture from the Boardroom” โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย วันที V ธันวาคม &!jW
- Independent Director Forum “Inside CEO Succession: Essential Guide for Board" โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย วันที &1 ตุลาคม &!jW
- Chairman forum "Leading Boardroom Through Disruption What Directors Should Know?" โดย สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย วันที -V ตุลาคม &!jW
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การอบรมมาตรฐานการบัญชีประจ าปี &!jW โดย ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด วันที &V-&!
กันยายน &!jW
Director's Briefing 7 " Building A Consumer Centric Boardroom from Insights to Delight" โด ย สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย วันที &% สิ งหาคม &!jW
การเปิ ดเผยข้อมูลเพือวิเคราะห์การด าเนินงานของบริ ษทั (MD&A) โดย สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย วันที W}
กรกฎาคม &!jW
Board War Room EP.7 " Personalized Marketing vs. Data Privacy: Engaging You Customers while Protecting
Their Identities" โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย วันที -} กรกฎาคม &!jW
Director Briefing “The Roles of Directors during COVID-19: Financial Reporting, Leadership and Beyond”
โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย วันที -& มิถุนายน &!jW
Board War Room Series # 6 "People Readiness after COVID19” โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย วันที ! มิถุนายน &!jW
Board War Room Series 5 : " Cybersecurity Enters the Boardroom” โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย วันที &? พฤษภาคม &!jW
Director Briefing COVID-1 9 : "Business implications and the new normal" โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย วันที -& พฤษภาคม &!jW
Board War Room Series 3 : "Key Business and Legal Issues to Consider in Light of COVID--1" โดย สมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย วันที &% เมษายน &!jW
Board War Room Series 2: "Leading Your Business Through Pandemic Time" โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทยวันที && เมษายน &!jW
Board War Room Series 1: "Financial Immunity in Pandemic Time" โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย วันที &} เมษายน &!jW

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-ไม่มีหุน้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี
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ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 1 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที ;< ธันวาคม 0163)
2558 ถึง 2563 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง, กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการกํากับดูแลกิจการ - บริ ษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน), ธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
2558 ถึง 2558 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ชีวาทัย จํากัด,ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
2551 ถึง 2556 รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายงานแผนงานและการเงิน (CFO)
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน), ธุรกิจสนามบิน
2551 ถึง 2555 กรรมการ บริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด, ธุรกิจโรงแรม

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอืนในปี ทีผ ่านมา
บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, กรรมการกํากับดูแลกิจการ - บริ ษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) , ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
บริษัทจํากัด
- ไม่มี
กิจการอืน
- ไม่มี
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กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีไ ด้ รับแต่งตั,ง
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล อายุ 61 ปี
กรรมการ
แต่งตังเมือวันที -& พฤษภาคม &!&1 ถึง ปั จจุบนั
คณะกรรมการลงทุน
แต่งตังเมือวันที -& พฤษภาคม &!!1 ถึง ปั จจุบนั
คุณวุฒ ิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโทการบัญชี University Of Texas At Austin, ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาบัตร วปอ. หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที !j
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่ นที - สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์ รุ่ นที % สถาบันวิทยาการการค้า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร ผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที &&
- Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA) รุ่ นที & วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที &j
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
การอบรมในปี 01B; - หลักสูตรสุดยอดผูน้ าํ วิทยาการประกันภัยระดับสูง Super วปส. รุ่ นที สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
151,461,632 หุน้ คิดเป็ น 49.99 % (ตนเอง 0.36 % / คูส่ มรส -.!j % / นิติบุคคลทีมีอาํ นาจควบคุมกิจการ 48.07 %)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
สามี
นางสุเทพี อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
น้องเขย นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 1 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที ;< ธันวาคม 0163)
พ.ศ.&!&1 ถึง ปัจจุบนั
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ , กรรมการลงทุน
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์ ,ธุรกิจประกันวินาศภัย
พ.ศ.&!Wj ถึง ปัจจุบนั
กรรมการ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ , ธุรกิจประกันวินาศภัยต่อ
พ.ศ.&!!! ถึง ปัจจุบนั
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ , ธุรกิจประกันวินาศภัยต่อ
พ.ศ.&!!1 ถึง ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน บมจ.วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์ , ธุรกิจการเกษตร
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พ.ศ.&!VV ถึง ปั จจุบนั
พ.ศ.&!!& ถึง เมษายน &!j&
พ.ศ.&!!? ถึง &!!1
พ.ศ.&!!% ถึง 2560
พ.ศ.&!j} ถึง เมษายน &!j&
พ.ศ. &!j& ถึง ปั จจุบนั
พ.ศ.&!!6 ถึง ปัจจุบนั
พ.ศ.&!!1 ถึง ปัจจุบนั
พ.ศ.&!!% ถึง ปั จจุบนั
พ.ศ.&!j} ถึง &!j&
พ.ศ.&!j& ถึง ปัจจุบนั
พ.ศ. 2562 ถึง ปั จจุบนั
พ.ศ. &!j} ถึง ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน
บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด, ธุรกิจประกันวินาศภัย
บจก.ที.ไอ.ไอ.(สถาบันประกันภัยไทย) , ธุรกิจการศึกษา
กรรมการ บมจ.ไทยรี ประกันชีวติ , ธุรกิจประกันชีวติ ต่อ
กรรมการเหรัญญิก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัยไทย
กรรมการและกรรมการทีปรึ กษาคณะกรรมการบัญชี-และการลงทุน,
สมาคมประกันวินาศภัยไทย, ธุรกิจประกันวินาศภัย
กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
ประธานสภาธุรกิจไทย-อิหร่ าน
กรรมการเหรัญญิก, สภาธุรกิจไทย-จีน
กรรมการเลขาธิการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
ทีปรึ กษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการ กองทุนประกันวินาศภัยไทย

การดํารงตําแหน่ งใดๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอืนในปี ทีผ ่านมา
บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ, ธุรกิจประกันภัย
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บมจ. วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์ , ธุรกิจการเกษตร
บริษัทจํากัด
- รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด,
ธุรกิจประกันภัย
กิจการอืนๆ
- กรรมการและกรรมการทีปรึ กษาคณะกรรมการบัญชีและการลงทุน สมาคมประกันวินาศภัยไทย
- กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
- รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
- ทีปรึ กษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- กรรมการกองทุนประกันวินาศภัยไทย
- ประธาน สภาธุรกิจไทย – อิหร่ าน
- กรรมการเหรัญญิก สภาธุรกิจไทย – จีน
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กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีไ ด้ รับแต่งตั,ง
นายถวัลย์ วิรานนท์
อายุ 72 ปี
กรรมการทีปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
แต่งตังเมือวันที &1 เมษายน 2530 ถึง ปั จจุบนั
กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
แต่งตังเมือวันที &? กุมภาพันธ์ &!jW – ปัจจุบนั
คุณวุฒ ิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
การอบรมในปี 0163
- ไม่มี
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-%,}}} หุน้ คิดเป็ น 0.006 % (ตนเอง 0.006 % / บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ 0% )
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 1 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที ;< ธันวาคม 0163)
พ.ศ. &!43 ถึง &!!? กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
พ.ศ. &!!? ถึง ปั จจุบนั กรรมการทีปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
สิ งหาคม &!!1 – กุมภาพันธ์ &!jW กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอืนในปี ทีผ ่านมา
- ไม่มี
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กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีไ ด้ รับแต่งตั,ง
นางสุเทพี อัศวะธนกุล
อายุ 60 ปี
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ, CFO
แต่งตังเมือวันที -% มิถุนายน &!29 ถึง ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตังเมือวันที -- สิ งหาคม &!!1 ถึง ปั จจุบนั
คุณวุฒ ิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ Tarleton State University สหรัฐอเมริ กา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่ นที 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- นักบริ หารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.รุ่ นที j) – สถาบันวิทยาการธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์ TEPCoT รุ่ นที -- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) (IOD)
การอบรมในปี 01B;
- วิทยาการการจัดการสําหรับนักบริ หารระดับสูง (วบส.)" รุ่ นที ! (Advance Master of Management Program,
AMM)-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
151,461,632 หุน้ คิดเป็ น 49.99 % (ตนเอง -.!j% /คูส่ มรส 0.36 % /นิติบุคคลทีมีอาํ นาจควบคุมกิจการ 48.07 %)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ภรรยา นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
น้องสาว นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 1 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที ;< ธันวาคม 0163)
พ.ศ. 2543 ถึง ปั จจุบนั กรรมการผูอ้ าํ นวยการ และ CFO บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอืนในปี ทีผ ่านมา
- ไม่มี
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กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีไ ด้ รับแต่งตั,ง
นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร
อายุ j9 ปี
กรรมการ
แต่งตังเมือวันที -% มิถุนายน &!&1 ถึง ปั จจุบนั
เลขานุการบริ ษทั
แต่งตังเมือวันที 14 สิ งหาคม &!!- ถึง ปัจจุบนั
คุณวุฒ ิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
การอบรมในปี 0163
- ไม่มี
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-%,}}} หุน้ คิดเป็ น 0.006 % (ตนเอง 0.006 % / บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
พีสาว นางสุเทพี อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
พีภรรยา นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 1 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที ;< ธันวาคม 0163)
พ.ศ. 2557 ถึง ปั จจุบนั กรรมการและเลขานุการบริ ษทั - บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอืนในปี ทีผ ่านมา
- ไม่มี

หน้ าทีข องเลขานุการบริษัท
1 .จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี
ก.ทะเบียนกรรมการ
ข.หนังสื อนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริ ษทั
ค.หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยทีรายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และจัดส่งสําเนารายงานการมี
ส่ วนได้เสี ยตามมาตรา %1/-V ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน ? วัน
ทําการนับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับรายงานนัน
3. ดําเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

-95-

การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกีย วกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และสมุห์บัญชี
ชื อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีไ ด้ รับแต่งตั,ง
นายสุชีพ หลักทอง อายุ &j ปี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี, สมุห์บญั ชี แต่งตังเมือวันที j มิถุนายน &!6W ถึง ปั จจุบนั
คุณวุฒ ิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี บญั ชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ใบอนุญาตเลขที -W-jV
การอบรมในปี 0163
- แนวทางการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั ทีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19
- กลยุทธ์บริ หารการเงินเพือพลิกฟื นองค์กรและสร้างการเติบโตในยุค New Normal
- การตังสํารองการด้อยค่าของเครื องมือทางการเงิน (TFRS9) และสัญญาเช่า (TFRS16)
- TFRS4,RBC2 และการเตรี ยมตัวเข้าสู่ TFRS17
- ตามติด Disclosure Form พร้อมรับหลักเกณฑ์กาํ หนดราคาโอน
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 1 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที ;< ธันวาคม 2563)
พ.ศ. 2559 ถึง 2562 ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี - บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
พ.ศ. 25jW ถึง ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี - บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอืนในปี ทีผ ่านมา
- ไม่มี

หน้ าทีข องสมุห์บัญชี
1. จัดทํารายงานฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานในรู ปแบบทีหน่วยงานกํากับดูแลกําหนด
2. นําส่งข้อมูลรายงานฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานตามกําหนดระยะเวลาทีหน่วยงานกํากับดูแล
กําหนดไว้
3. จัดเก็บข้อมูลรายงานฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานตามระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงาน
กํากับดูแล

-96การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกีย วกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบริษัทย่ อย

ชื อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีไ ด้ รับแต่งตั,ง
นายวิเพ็ด สี หาจักร อายุ 3 ปี
ประธานกรรมการ
คุณวุฒ ิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
ปริ ญญาโท ประเทศสหภาพโซเวียต
การอบรมในปี 0163
- ไม่มี
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 1 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที ;< ธันวาคม 0163)
พ.ศ. '(0 ถึง ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการ บจก.ลาววิวฒั น์ประกันภัย
ทําธุรกิจส่วนตัว

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอืนในปี ทีผ ่านมา
- ไม่มี

-97การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกีย วกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทย่ อย
ชื อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีไ ด้ รับแต่งตั,ง
นายถวัลย์ วิรานนท์
อายุ 41 ปี
รองประธานกรรมการ
คุณวุฒ ิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
การอบรมในปี 0163
- ไม่มี
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 1 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที ;< ธันวาคม 0163)
พ.ศ. '43 ถึง '4 ดํารงตําแหน่ง กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
พ.ศ. '4 ถึง ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง กรรมการทีNปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
พ.ศ. '(Q ถึง ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง รองประธานกรรมการ บจก.ลาววิวฒั น์ประกันภัย

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอืนในปี ทีผ ่านมา
- ไม่มี

-98การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกีย วกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทย่ อย
ชื อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีไ ด้ รับแต่งตั,ง
นายปราสาทชัย พีลาพันแดช อายุ 6 ปี
รองประกรรมการ
คุณวุฒ ิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
การอบรมในปี 0163
- ไม่มี
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 1 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที ;< ธันวาคม 0163)
รองประธานกรรมการ บจก.ลาวโตโยต้า
กรรมการ บจก.เค
พ.ศ. '(Q ถึง ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง รองประธานกรรมการ บจก.ลาววิวฒั น์ประกันภัย

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอืนในปี ทีผ ่านมา
- ไม่มี

-99การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกีย วกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทย่ อย
ชื อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีไ ด้ รับแต่งตั,ง
นายพงศพจน์ เปีN ยมเจริ ญ อายุ 9 ปี
กรรมการ
คุณวุฒ ิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
ปริ ญญาตรี
สาขานิติศาสตร์
การอบรมในปี 0163
- ไม่มี
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 1 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที ;< ธันวาคม 0163)
พ.ศ. '(Q ถึง ปัจจุบนั
ดํารงตําแหน่ง กรรมการ บจก.ลาววิวฒั น์ประกันภัย
พ.ศ. 2550 ถึง 2560
ดํารงตําแหน่ง ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นไหมรถยนต์ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอืนในปี ทีผ ่านมา
- ไม่มี

-100-

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)ได้ให้ความสําคัญต่อหน้าที(และความรับผิดชอบดูแลกิ จการ
บริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที(ดี การกํากับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที(ปรากฏในรายงาน
ประจําปี มีขอ้ มูลที(ถูกต้อง ครบถ้วน เปิ ดเผยอย่างเพียงพอ งบการเงินได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที(รับรองทัว( ไปในประเทศ
ไทยและหลักเกณฑ์ที(เกี( ยวข้องกับซึ( งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย โดย
เลือกใช้นโยบายการบัญชี ที(เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ(าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมถึงมีการเปิ ดเผยข้อมูลที(
สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและได้ผา่ นการตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการบริ หารความเสี( ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกํากับ
ดูแลที(มีประสิ ทธิภาพเหมาะสม เพื(อให้มน(ั ใจว่าบริ ษทั ฯมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที(ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตลอดจนสามารถ
ป้ องกันความเสี( ยงจากการดําเนิ นงาน โดยการนี> คณะกรรมการได้แต่งตั>งคณะกรรมการตรวจสอบซึ( งประกอบด้วยกรรมการอิ สระ
ผูท้ รงคุณวุฒิที(ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารเป็ นผูก้ าํ กับดูแลในเรื( องดังกล่าว
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ โดยรวมอยูใ่ นระดับที(น่าพอใจ และสามารถให้
ความมัน( ใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื(อถือได้ของงบการเงินของบริ ษทั ฯ ณ วันที( ?@ ธันวาคม พ.ศ. BCD3 ซึ(งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ได้
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที(รับรองทัว( ไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดย
ถูกต้องตามที(ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที(รับรองทัว( ไป

นายชลอ เฟื( องอารมย์
ประธานกรรมการ

-101รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2563
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด(มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิ สระ จํานวน 4 ท่ าน เป็ น
ผู ้ท รงคุ ณ วุฒิ แ ละมี ป ระสบการณ์ ด้า นเศรษฐศาสตร์ บริ ห ารธุ ร กิ จ บัญ ชี การสอบบัญ ชี และมี คุ ณ สมบัติ ต ามหลัก เกณฑ์ข อง
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นางพิไล เปี( ยม
พงศ์สานต์ นางปราณี ภาษีผล และนางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี เป็ นกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี และนางสาวยุพิน
ตรงพิทกั ษ์กลุ ทําหน้าที(เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฎิ บตั ิหน้าที( อย่างเป็ นอิสระตามที( ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื(อ
ปฏิบตั ิหน้าที(ตามขอบเขต ความรับผิดชอบ และการกํากับดูแล มีการประชุมรวมทั>งสิ> น C ครั>ง โดยมีการประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี
ผูแ้ ทนฝ่ ายบริ หาร และผูต้ รวจสอบภายใน เพื(อพิจารณาประเด็นปั ญหา แลกเปลี(ยนความคิดเห็น ตลอดจนให้คาํ แนะนําในเรื( องต่างๆ
รวมถึงการให้ขอ้ เสนอแนะที(เป็ นประโยชน์ตอ่ การบริ หารงานให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที(ดีของบริ ษทั ฯ และได้รายงาน
ผลการประชุมต่อคณะกรรมการฯ ทุกครั>ง ซึ(งสรุ ปสาระสําคัญได้ ดังนี>
@) สอบทานรายงานทางการเงินประจําไตรมาสและประจําปี 2563 โดยการสอบถามผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริ หาร ในเรื( องความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ความเชื(อถือได้ของรายงานทางการเงิน การจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและความเพียงพอใน
การเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่า รายงานทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ ถูกต้องตามที( ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผูส้ อบบัญชีได้เสนอรายงานแบบไม่มีเงื(อนไข นอกจากนี> คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม
ร่ วมกับผูส้ อบบัญชี เป็ นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายบริ หารและฝ่ ายตรวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี ได้รายงานว่า มี ความอิ สระในการ
ปฏิบตั ิงานและได้รับความร่ วมมือจากทุกหน่วยงานเป็ นอย่างดี
B) สอบทานการประเมินความมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ตามหลักการควบคุมภายใน
ของ COSO โดยได้รับการรับรองจากผูบ้ ริ หารของหน่วยงานที(เกี(ยวข้อง รวมทั>งจัดให้มีการประเมินความเสี( ยงด้านการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน( ของบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที(เพียงพอ เหมาะสม มีการบริ หารงานเป็ นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที(ดี นอกจากนี> ในปี 256B บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองต่ออายุฐานะการเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
?) พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็ นชอบในการพิจารณา แต่งตั>ง โยกย้าย เลิกจ้าง
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน ตลอดจนพิจารณาแนวทางการปฏิ บตั ิงานและแผนการตรวจสอบภายในประจําปี โดยเน้นตรวจสอบ
ประสิ ทธิผลของการปฏิบตั ิงาน การประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริ หารความเสี( ยงในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4) สอบทานการบริ หารความเสี( ยงตามกรอบและนโยบายการบริ หารความเสี( ยงของบริ ษทั ฯ มีความเห็ นว่า บริ ษทั ฯ ได้
ปฏิบตั ิตามแผนงานการบริ หารความเสี( ยง และมีการติดตามให้ได้ผลเพียงพอ รวมถึงได้มีการพิจารณาทบทวนการบริ หารความเสี( ยง
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั อยูเ่ สมอ ซึ(งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแล
C) สอบทานการปฏิบตั ิตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ พ.ร.บ. ประกัน
วินาศภัยและกฏหมายที( เกี( ยวข้อง และตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย
รวมถึ งการปฏิ บตั ิตามระเบี ยบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มี ความเห็ นว่า บริ ษทั ฯ มี การปฏิ บตั ิ ได้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบี ยบและ
ข้อกําหนดต่างๆ ที(เกี(ยวข้องอย่างต่อเนื(อง
D) สอบทานและให้ความเห็นการเข้าทํารายการที(เกี( ยวโยงกัน หรื อรายการที(อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมทั>ง
รายการที(มีนยั สําคัญที(เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ( งทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

-102แห่ งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เป็ นรายการที(เกิดขึ>นทางการค้าเป็ นธุรกิจปกติ มีความสมเหตุสมผล และ
เป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
R) สอบทานการปฏิบตั ิและทบทวนการเปลี(ยนแปลงนโยบายต่างๆ ที(เกี(ยวข้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที(ดี เป็ นประจํา
ทุกปี ได้แก่ แนวปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ และนโยบาย แนวปฏิบตั ิการบริ หารความเสี( ยงด้านการฟอกเงินฯ
รวมทั>งการทบทวน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื(อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
S) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั>งผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2564 โดยมีความเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย
จํากัด มีความเป็ นอิสระ มีคุณสมบัติความพร้อมและจากประสบการณ์ที(ผา่ นมาปฏิบตั ิงานได้ผลเป็ นอย่างดี มีประสิ ทธิ ภาพ จึงเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื(อขออนุมตั ิที(ประชุมสามัญประจําปี แต่งตั>ง บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจําปี BCDT
โดยกําหนดค่าสอบบัญชี จํานวน B.UC ล้านบาท
จากการปฏิ บตั ิหน้าที( ของคณะกรรมการตรวจสอบ การพิจารณารายงานการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายในและฝ่ าย
บริ หารต่างๆ แล้ว คณะกรรมการฯ เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพียงพอ เชื(อมัน( ว่า
รายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ จัดทําขึ>นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน มีการปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายและข้อกําหนด
ของหน่วยงานที(เกี(ยวข้อง โดยไม่พบข้อบกพร่ องที(เป็ นสาระสําคัญ

.................................................
(นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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คุณวุฒิการศึกษา
1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริ ญญาตรี
สาขา การจัดการทัว( ไป
ปี BC?R
2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริ ญญาตรี
สาขา การบัญชี ปี BCTR

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะเวลา C ปี ย้อนหลัง
ชื(อหน่วยงาน / บริ ษทั
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ประเทภธุรกิจ
2559 รองผูจ้ ดั การฝ่ าย
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
ปั จจุบนั
ตรวจสอบ บริ ษทั
ประกันภัยไทย
วิวฒั น์ จํากัด
(มหาชน)

-104รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เรี ยน ท่านผ้ถือหุน้ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบตั ิหน้าที(ตามที(ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ภายใต้หน้าที(และความรับผิดชอบที(กาํ หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ในการสรรหาคัดเลือก และ
เสนอบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ฯ รวมทั>งเสนอนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื(นๆ
สําหรับคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ(งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ
3 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระ B ท่าน กรรมการบริ หาร 1 ท่าน
ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม @ครั>ง เพื(อพิจารณาในเรื( องสําคัญต่างๆ
และรายงานผลการประชุม พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื(อพิจารณา โดยสรุ ปได้ดงั นี>
1. พิจารณาการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ แทนกรรมการที(ครบวาระ ซึ(งได้พิจารณาสรรหาจาก
บุคคลที(มีคุณสมบัติที(เหมาะสม ครบถ้วนตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายกําหนด โดยคํานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู ้
ความสามารถ ที(จะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษทั ฯ เพื(อนําเสนอต่อที(ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และที(
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื(อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
2. พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างละเอียด โดยกรรมการที(ได้รับมอบหมายหน้าที(และความ
รับผิดชอบเพิม( ขึ>นในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิม( ตามปริ มาณงานและความรับผิดชอบ ที(เพิม( ขึ>นตามความ
เหมาะสม
ทั>งนี>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบตั ิหน้าที(ตามที(ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบโปร่ งใส
เที(ยงธรรม และเป็ นอิสระ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที(ดี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ และผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายเป็ นสําคัญ

นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

-105รายงานคณะกรรมการลงทุน
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการลงทุนได้ปฏิบตั ิหน้าที(ตามที(ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯภายใต้หน้าที(และความรับผิดชอบที(
กําหนดไว้ในการพิจารณาและอนุมตั ิเรื( องที(เกี(ยวกับการลงทุนของบริ ษทั ซึ( งคณะกรรมการลงทุนประกอบด้วยกรรมการ ? ท่าน โดย
เป็ นกรรมการอิสระ B ท่าน กรรมการบริ หาร @ ท่าน
ในปี BCD3 คณะกรรมการลงทุนมีการประชุม Bครั>ง เพื(อพิจารณาในเรื( องสําคัญต่างๆและรายงานผลการประชุ ม พร้อม
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื(อพิจารณา โดยสรุ ปได้ดงั นี>
@.พิจารณากรอบนโยบายการลงทุน เพื(อเสนออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
B. พิจารณาอนุมตั ิแผนการลงทุนของบริ ษทั ที(สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริ หารความเสี( ยงรวม
?. กํากับดูแลการลงทุนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริ หารความเสี( ยงรวมระเบี ยบวิธี
ปฏิบตั ิเกี(ยวกับการลงทุน และข้อกําหนดของกฎหมายที(เกี(ยวข้อง
T. กํากับดูแลในเรื( องธรรมาภิบาล ความโปร่ งใส และการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที(เกี(ยวกับธุรกรรมการลงทุน
ของบริ ษทั
C. กํากับดูแล ระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที(ใช้ประกอบการลงทุนของบริ ษทั ให้มีความเพียงพอต่อการดําเนินงาน
D. บริ หารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที(ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
ทั>งนี> คณะกรรมการลงทุนได้ปฏิบตั ิหน้าที(ตามที(ได้รับมอบหมายด้วยความรอบครอบโปร่ งใส เที( ยงธรรม และเป็ นอิสระ
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายเป็ นสําคัญ

นายชลอ เฟื( องอารมย์
ประธานกรรมการลงทุน

-106รายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด& ี
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที(ดีได้ปฏิบตั ิหน้าที(ตามที(ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯภายใต้หน้าที(และความ
รับผิดชอบที( กาํ หนดไว้ในการส่ งเสริ ม สนับสนุ นตลอดจนติดตามให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ปฏิ บตั ิตาม
นโยบายที(เกี(ยวกับการกํากับดูแลกิจการที(ดีของบริ ษทั ซึ( งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที(ดีประกอบด้วยกรรมการ ? ท่าน โดยเป็ น
กรรมการอิสระ B ท่าน กรรมการบริ หาร @ ท่าน
ในปี BCD? คณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการที( ดีมีการประชุม B ครั>ง เพื(อพิจารณาในเรื( องสําคัญต่างๆและรายงานผลการ
ประชุม พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื(อพิจารณา โดยสรุ ปดังนี>
1. ปรับปรุ งนโยบายการกํากับดูแลกิ จการที(ดี ให้เหมาะสมกับบริ ษทั ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์
ระเบี ย บและข้อ บัง คับ ของหน่ ว ยงานกํา กับ ดู แ ล ได้แ ก่ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย สํา นัก งาน
คณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ สํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับและส่ งเสริ ม การ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หน่วยงานที(เกี(ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกํากับดูแลกิจการที( ดีตาม
มาตรฐานสากลเพื(อเสนอคณะกรรมการอนุมตั ิ
2. พิจารณาทบทวนการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที(ดี เพื(อให้สอดคล้งอกับนโยบายการกํากับดู แล
กิจการที(ดีของบริ ษทั และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริ ษทั จัดทํารายงานผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที(ดีประจําปี
เพื(อรายงานคณะกรรมการพร้ อมทั>งนําเสนอความเห็ น และข้อเสนอแนะเพื(อแก้ไขปรั บปรุ งตามความ
เหมาะสม
3. กํากับดูแลและให้คาํ แนะนําแก่กรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงาน ในการปฏิบตั ิหน้าที(และความรับผิดชอบ
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที(ดีเพื(อให้มีผลในทางปฏิบตั ิและมีความต่อเนื(อง
4. สนับสนุนและส่งเสริ มให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย ร่ วมปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที(ดีของบริ ษทั
5. ทบทวนการปฏิบตั ิเกี(ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน( เพื(อให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
เกี(ยวกับการต่อต้านการทุจริ ต คอร์รัปชัน( สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิ ตามมาตรฐานสากล ตลอดจน
กฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริ ษทั
6. ให้คาํ แนะนําแก่กรรมการ และผูบ้ ริ หารในการปฏิบตั ิหน้าที(และความรับผิดชอบ ตามนโยบายและแนว
ปฏิบตั ิเกี(ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน( เพื(อให้มีผลในทางปฏิบตั ิและมีความต่อเนื(อง
ทั>งนี> คณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการที( ดี ได้ปฏิ บตั ิหน้าที( ตามที( ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ และเป็ นอิสระ โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายเป็ นสําคัญ

นางปราณี ภาษีผล
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที(ดี
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
-

ไม่มี
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เอกสารแนบ 5 อืน ๆ
-

ไม่มี

