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แบบ 56-2

บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2562
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1. ข้ อมูลทัวไป
#.# รายละเอียดบริ ษทั
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลักประเภท ธุรกิจประกันวินาศภัย
ที+ต-งั สํานักงานใหญ่ 2# อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร #7877
เลขทะเบียนบริ ษทั 7#729:;77#8<2 ( เดิม บมจ. <#; )
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 7-<;Q9-7277 ; โทรสาร 7-2644-6545
Customer Care : โทรศัพท์ 7-<;Q9-7222 ; โทรสาร 7-2644-6545
Health Claim : โทรศัพท์ 7-<;Q9-7272 ; โทรสาร 7-2644-6545
บริ ษทั มีหุน้ สามัญจํานวน 303,000,000 หุน้ ที+จาํ หน่ายได้แล้วทั-งหมด
#.< การลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด
ประกอบธุรกิจหลักประเภท ธุรกิจประกันวินาศภัย
ที+ต- งั สํานักงาน 7## บ้านทัดข้าว หน่วย 7# เมืองสีสดั ตะนาถ แขวงนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว
เลขทะเบียนบริ ษทั ;#8#82:;QQ77
ทุนจดทะเบียนจํานวน #;,777,777,777 กีบ (หนึ+งหมื+นหกพันล้านกีบ)
หุน้ สามัญจํานวน <,777,7777 หุน้ (สองล้านหุน้ ) มูลค่าที+ตราไว้หุน้ ละ ],777 กีบ (แปดพันกีบ)
บริ ษทั มีหุน้ สามัญจํานวน #,877,777 หุน้ (หนึ+งล้านสี+ แสนหุน้ ) คิดเป็ นร้อยละ 27 ของจํานวนหุน้ ทั-งหมด
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2. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ข้ อมูลทางการเงินทีสํ าคัญ
ตารางสรุ ปงบแสดงฐานะการเงินรวมและผลการดําเนินงานรวม

(หน่ วย : พันบาท)

สิ นทรัพ ย์
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด
เบี-ยประกันภัยค้างรั บ
รายได้จากการลงทุ นค้างรั บ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี-จากสัญญาประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์
เงิ นให้กยู้ ืม
เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อย
ที+ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื+น
รวมสิ นทรั พ ย์
หนิส4 ิ นและส่ วนของเจ้าของ
หนี-สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี- บริ ษทั ประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี-สินอื+น
ส่วนของเจ้าของ
รวมหนีส4 ินและส่ วนของเจ้ าของ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
%

2562

%

2560

%

งบการเงินรวม
2561
%

4.0
9.3
0.1
7.2
3.8

224,225
610,197
5,410
527,109
151,801

3.4
9.3
0.1
8.1
2.3

240,644
483,828
9,005
476,375
51,584

4.6
9.3
0.2
9.1
1.0

229,767
523,278
12,040
408,451
215,132

4.1
9.3
0.2
7.2
3.8

225,295
610,378
12,104
527,109
149,908

3.4
9.3
0.2
8.1
2.3

3,216,491
7,168
67,200
312,883
10,088
91,702
554,395
5,642,086

57.1
0.1
1.2
5.5
0.0
0.2
1.6
9.9
100.0

3,737,658
7,698
67,200
325,866
10,014
116,754
749,440
6,533,372

57.2
0.1
1.0
5.0
0.0
0.2
1.8
11.5
100.0

3,034,526
5,715
292,109
18,720
6,362
79,009
523,784
5,221,661

58.1
0.1
0.0
5.6
0.4
0.1
1.5
10.0
100.0

3,262,294
7,168
317,223
18,240
10,200
91,702
553,948
5,649,443

57.7
0.1
0.0
5.6
0.3
0.2
1.6
9.9
100.0

3,778,639
7,698
327,892
16,320
10,024
116,754
748,598
6,530,719

57.9
0.1
0.0
5.0
0.2
0.2
1.8
11.5
100.0

3,133,928
506,563
15,421
91,216
647,204
1,247,754
5,642,086

55.5
9.0
0.3
1.6
11.5
22.1
100.0

3,825,740
470,391
12,727
122,474
781,992
1,320,048
6,533,372

58.6
7.2
0.2
1.9
12.0
20.2
100.1

2,825,442
507,548
2,734
87,820
615,364
1,182,753
5,221,661

54.1
9.7
0.1
1.7
11.7
22.7
100.0

3,135,720
506,563
15,421
91,216
647,872
1,252,651
5,649,443

55.5
9.0
0.3
1.6
11.4
22.2
100.0

3,828,683
470,391
12,727
122,473
782,872
1,313,573
6,530,719

58.6
7.2
0.2
1.9
12.0
20.1
100.0

2560

%

237,380
483,761
6,905
476,375
52,071

4.6
9.3
0.1
9.1
1.0

227,320
523,144
7,306
408,451
215,938

2,984,710
5,715
67,200
284,833
6,173
79,009
524,067
5,208,199

57.3
0.1
1.3
5.5
0.0
0.1
1.5
10.1
100.0

2,824,323
507,548
2,734
87,820
614,815
1,170,959
5,208,199

54.2
9.7
0.1
1.7
11.8
22.5
100.0

2562

%

-4-

ตารางสรุปผลการดําเนินงานแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
(หน่ วย : พั นบาท)
2560
กําไรหรื อขาดทุน
รายได้
เบี- ยประกันภัยรับ
หัก : เบี- ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี- ยประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก : สํา รองเบี- ยประกันภัยที+ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
(เพิม+ ) ลดจากปี ก่อน
เบี- ยประกันภัยที+ถือเป็ นรายได้สุทธิจากการประกันต่อ
รายได้คา่ จ้างและค่าบํา เหน็จ
รายได้จากการลงทุ น
กําไร (ขาดทุ น) จากเงินลงทุ น
กําไร (ขาดทุ น) จากการปรับมู ลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
รายได้อื+น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ าย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่า
หัก : ค่าสิ นไหมทดแทนรั บคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบํา เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื+น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
รวมค่าใช้จ่ าย
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงิ นได้
กําไร (ขาดทุ น) สุ ทธิ
กําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จ อืน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี+ยนจากการแปลค่างบการเงิน
ที+เป็ นเงินตราต่างประเทศ (ขาดทุน)
ส่วนเกิน (ตํา+ กว่า) ทุนจากการเปลี+ยนแปลงมู ลค่าเงินลงทุ น
ส่วนเกิน (ตํา+ กว่า) ทุนจากการประมาณการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หัก : ผลกระทบของภาษีเงิ นได้
กําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื+นสํา หรับปี -สุทธิจากภาษีเงิ นได้
กําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จ รวมสํา หรับปี
กําไรสุ ทธิตอ่ หุ ้น (บาท)
เงิ นปั นผลต่อหุ ้น (บาท)
จํา นวนหุ้น (พันหุ้น)

%

งบการเงินเฉพาะกิจ การ
2561
%

2562

%

2560

%

งบการเงินรวม
2561
%

2562

%

3,545,876
(848,001)
2,697,875

125.1
(29.9)
95.2

4,152,256
(893,260)
3,258,996

127.9
(27.5)
100.4

4,806,271
(984,810)
3,821,461

123.8
(25.4)
98.4

3,547,254
(848,001)
2,699,252

125.0
(29.9)
95.1

4,155,144
(893,260)
3,261,884

127.8
(27.5)
100.3

4,809,544
(984,810)
3,824,734

123.7
(25.4)
98.3

(188,893)
2,508,982
228,307
66,131
4,361
20,107
6,317
2,834,205

(6.7)
88.5
8.1
2.3
0.2
0.7
0.2
100.0

(283,683)
2,975,313
242,017
66,664
(16,497)
(29,920)
7,371
3,244,948

(8.7)
91.7
7.4
2.1
(0.5)
(0.9)
0.2
100.0

(357,459)
3,464,002
269,683
79,606
37,083
17,416
14,551
3,882,341

(9.2)
89.2
6.9
2.1
1.0
0.4
0.4
100.0

(189,922)
2,509,330
228,307
68,262
4,361
20,107
6,303
2,836,671

(6.6)
88.5
8.0
2.4
0.2
0.7
0.2
100.0

(284,067)
2,977,817
242,017
69,639
(16,497)
(29,920)
7,296
3,250,351

(8.6)
91.7
7.4
2.1
(0.5)
(0.9)
0.2
100.0

(358,140)
3,466,594
269,683
82,227
37,083
17,416
14,536
3,887,539

(9.1)
89.2
6.9
2.1
1.0
0.4
0.4
100.0

2,047,672
(485,170)
588,498
226,385
422,912
2,800,297
33,908
342
34,250

72.2
(17.1)
20.8
8.0
14.9
98.8
1.2
0.0
1.2

2,099,903
(412,611)
675,538
267,322
474,160
3,104,312
140,636
(25,266)
115,370

64.7
(12.7)
20.8
8.2
14.6
95.6
4.3
(0.8)
3.5

2,821,265
(750,887)
771,198
363,868
536,825
3,742,269
140,072
(23,982)
116,090

72.7
(19.3)
19.9
9.4
13.8
96.5
3.6
(0.6)
3.0

2,048,395
(485,217)
588,633
226,868
426,211
2,804,890
31,781
341
32,122

72.2
(17.1)
20.8
8.0
15.0
98.9
1.1
0.0
1.1

2,102,671
(412,611)
675,857
267,491
480,984
3,114,392
135,959
(25,266)
110,693

64.7
(12.7)
20.8
8.2
14.8
95.8
4.2
(0.8)
3.4

2,824,319
(750,887)
771,669
364,103
542,194
3,751,398
136,141
(23,982)
112,159

72.7
(19.3)
19.8
9.4
13.9
96.5
3.5
(0.6)
2.9

64,428

(24,399)

29,974

(6,240)
64,428

(2,219)
(24,398)

(7,440)
29,974

(5,324)
(11,821)
47,283
81,533

2,691
4,341
(17,367)
98,003

(8,968)
(4,201)
16,805
132,895

(5,324)
(11,821)
41,043
73,165

2,691
4,341
(19,585)
91,108

(8,968)
(4,201)
9,365
121,524

0.11
0.07
303,000

0.38
0.20
303,000

0.38
0.20
303,000

0.11
0.07
303,000

0.37
0.20
303,000

0.37
0.20
303,000
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ตารางสรุปงบกระแสเงินสดรวม

งบการเงินเฉพาะกิจ การ
2560
2561
2562
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจ กรรมดํา เนินงาน
เบี- ยประกันภัยรั บจากการรั บประกันภัยโดยตรง
เงิ นจ่ายเกี+ยวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบี- ยรั บ
เงิ นปั นผลรั บ
รายได้จากการลงทุ นอื+น
รายได้อื+น
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรั บประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทน
จากการรั บประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรั บประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรั บประกันภัยอื+น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ภาษีเงิ นได้
เงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์
เงิ นให้กยู ้ ืม
เงิ นฝากสถาบันการเงิ น
เงินสดสุ ทธิ ได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจ กรรมดํา เนินงาน

2561

(หน่ วย: พั นบาท)
งบการเงินรวม
2561
2562

3,388,520
(252,688)
27,250
39,602
2,480
3,590
(1,816,380)

4,103,005
(310,641)
30,015
36,215
2,737
1,791
(2,121,534)

4,744,556
(40,250)
30,822
50,795
2,238
11,989
(2,538,691)

3,390,462
(252,688)
27,281
39,602
2,480
3,758
(1,817,464)

4,107,218
(311,270)
30,302
36,215
2,737
4,244
(2,124,209)

4,750,562
(40,944)
30,985
50,795
2,238
11,980
(2,541,349)

(33,463)
(569,540)
(224,342)
(353,112)
(7,129)
(176,911)
3,636
79,135
110,648

(41,767)
(665,456)
(266,258)
(384,639)
(20,931)
(243,183)
(1,454)
(50,838)
67,062

(52,293)
(764,884)
(361,764)
(456,177)
(55,930)
(618,506)
(530)
142,946
94,321

(33,479)
(569,745)
(224,516)
(354,855)
(7,090)
(176,911)
3,636
50,119
80,590

(41,818)
(665,951)
(266,427)
(390,531)
(20,931)
(243,183)
(1,454)
(48,102)
66,840

(52,330)
(765,821)
(361,998)
(458,548)
(55,930)
(618,506)
(530)
142,946
93,550

กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจ กรรมลงทุ น
เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อย
ซื- อที+ ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื- อสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตน
ขายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิ ได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจ กรรมการลงทุ น

(67,200)
(19,263)
(846)
296
(87,013)

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

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

(22,395)
(27,348)
(1,044)
296
(50,491)

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

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

กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจ กรรมจัดหาเงิน
เงิ นปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิ ได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจ กรรมจัด หาเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงินลดลง
เงินสดและรายการเที ยบเท่ าเงินสดเพิ มขึน4 (ลดลง) สุ ทธิ
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเที ยบเท่ าเงินสด ณ วันสิ 4นปี

(15,150)
(15,150)
8,485
228,895
237,380

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

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

(15,150)
(15,150)
(3,200)
11,749
228,895
240,644

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

(60,600)
(60,600)
(259)
(4,472)
229,767
225,295
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อัตราส่ วนทางการเงิน
2560

งบการเงินเฉพาะกิจ การ
2561
2562

2561

งบการเงินรวม
2561

2562

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

0.50
43.52

0.49
43.67

0.49
42.47

0.50
43.50

0.49
43.64

0.49
42.43

(2) อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
(Profitability Ratio)
2.1 Retention Ratio
2.2 อัตราการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
2.3 อัตรากําไรขั-นต้น
2.4 อัตรากําไรขั-นต้นต่อรายได้รวม
2.5 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรั บประกันภัย
2.6 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุ น
2.7 อัตราเบี- ยประกันรั บสุ ทธิ
2.8 อัตรากําไรสุ ทธิ
2.9 อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น

76.10
57.08
13.15
12.70
45.22
2.81
2.37
1.21
3.01

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

76.09
57.10
13.11
12.65
45.36
2.83
2.36
1.13
2.81

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

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

0.68
0.56

2.13
0.60

1.91
0.64

0.64
0.56

2.04
0.60

1.84
0.64

3.45
1.96
1.17
27.79
61.93

3.52
2.01
1.32
30.97
52.53

3.95
2.38
1.52
32.35
52.20

3.41
1.94
1.16
27.73
66.03

3.51
2.01
1.32
30.96
54.75

3.97
2.40
1.53
32.40
54.03

(5) กําไรสุ ทธิ ต่อหุ้ น

0.11

0.38

0.38

0.11

0.37

0.37

(6) เงินปั นผลต่ อหุ้ น

0.07

0.20

0.20

0.07

0.20

0.20

(7) มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้ น

3.86

4.12

4.36

3.90

4.13

4.34

(4) อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
(Financial Ratio)
4.1 อัตราส่วนหนี- สิ นต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
4.2 Policy Liability to Capital Fund
4.3 อัตราส่วนเงิ นสํา รองต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
4.4 อัตราส่วนเงิ นสํา รองต่อสิ นทรั พย์
4.5 อัตราการจ่ายเงิ นปั นผล
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
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การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ผลการดําเนินงาน
ในปี 2562 เปรี ยบเทียบกับปี 2561 บริ ษทั มีรายได้จากการรับประกันภัยเพิม+ ขึ-น 516.4 ล้านบาท คิดเป็ น 16.1% และ
มี รายได้จากการลงทุน เพิ+มขึ-น 113.9 ล้านบาท คิด เป็ น 562.3% อันเนื+ องมาจากสภาวะตลาดหลักทรั พย์ประเทศไทยในปี
ปัจจุบนั แต่ในขณะเดียวกันบริ ษทั มีคา่ ใช้จ่ายในการรับประกันภัย รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิม+ ขึ-น 638.0 ล้านบาท คิด
เป็ น 20.6% ทําให้บริ ษทั มีกาํ ไรสุทธิหลังหักภาษีเพิม+ ขึ-นจากปี ก่อนเล็กน้อย

รายได้ จ ากการรับประกันภัยและค่ าใช้ จ่ ายจากการรับประกันภัย
บริ ษทั มีรายได้จากการรับประกันภัย 3,733.7 ล้านบาท เพิม+ ขึ-น 16.1% เมื+อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 มีคา่ ใช้จา่ ยในการ
รับประกันภัยรวมค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 3,742.3 ล้านบาท เพิ+มขึ-น 20.6% เมื+อเทียบกับปี 2561 ทําให้มีผลขาดทุนจากการรับ
ประกันภัย 8.6 ล้านบาท คิดเป็ นผลการรับประกันลดลง #72.;% เมื+อเทียบกับปี <9;# ซึ+ งเป็ นผลมาจากการที+บริ ษทั ฯมี การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื+อง โดยการนํานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ให้อาํ นวยความสะดวกและ
สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ อาประกันภัย ควบคูไ่ ปกับกิจกรรมส่งเสริ มการขายอย่างต่อเนื+อง
สําหรับงบการเงินรวมนั-น ในปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการรับประกันภัย 3,736.3 ล้านบาท เพิม+ ขึ-น
516.4 ล้านบาท คิดเป็ น 16.1% มีคา่ ใช้จ่ายในการรั บประกันภัยรวมค่าใช้จ่ายดําเนิ นงาน 3,751.4 ล้านบาท เพิ+มขึ-น 20.5%
ส่งผลให้มีขาดทุนจากการรับประกันภัย 15.1 ล้านบาท

รายได้ จ ากการลงทุน
บริ ษทั มีรายได้จากการลงทุนซึ+ งถือเป็ นรายได้หลักอีกทางหนึ+งนอกจากรายได้จากการรับประกันภัย โดยมีสดั ส่วน
การลงทุนเป็ นไปตามประกาศการลงทุ น ประกอบธุ ร กิ จอื+ น ของคณะกรรมการกํา กับ และส่ งเสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย (คปภ.) ซึ+งยอดเงินลงทุน ณ วันสิ-นปี 2562 ที+แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน บันทึกตามราคาตลาดมีจาํ นวนทั-งสิ-น
3,745.4 ล้านบาท เพิ+มขึ-น 521.7 ล้านบาท จากปี 2561 ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีรายได้และกําไรจากเงิ นลงทุนซึ+ งเกิ ดจากการ
ลงทุนเพิม+ ขึ-นจํานวน 113.9 ล้านบาท คิดเป็ น 562.3% จากปี 2561 อันเนื+องมาจากสภาวะตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยในปี
ปัจจุบนั
สําหรับงบการเงินรวม ในปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินลงทุน ที+บนั ทึกตามราคาตลาด มีจาํ นวนทั-งสิ-น 3,786.3
ล้านบาท เพิม+ ขึ-น 516.9 ล้านบาท
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สิ นทรัพย์ ลงทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
(หน่ วย : ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจ การ
2561
2562
จํานวนเงิน สั ดส่ วน จํา นวนเงิน สั ดส่ วน
(ล้ านบาท)
%
(ล้ านบาท)
%
ประเภทเงินลงทุ น
เงิ นฝากธนาคาร
พันธบัตรรั ฐบาลและรั ฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี- ภาคเอกชน
หุ ้นทุ น
หน่วยลงทุ น
เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อย
อื+นๆ
รวมทั4 งสิ 4น

156
686
434
347
1,593
67
7
3,290

4.7
20.9
13.2
10.5
48.4
2.0
0.3
100.0

13
444
408
411
2,461
67
8
3,812

0.3
11.6
10.7
10.8
64.6
1.8
0.2
100.0

งบการเงินรวม
2561
จํา นวนเงิน สั ดส่ วน
(ล้ านบาท)
%
202
686
434
347
1,593
7
3,269

6.2
21.0
13.3
10.6
48.7
0.2
100.0

2562
จํา นวนเงิน สั ดส่ วน
(ล้ านบาท)
%
54
444
408
411
2,461
8
3,786

1.4
11.7
10.8
10.9
65.0
0.2
100.0

สถานะทางการเงิน
บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม 6,533.4 ล้านบาท เพิม+ ขึ-น 15.8% จากปี 2561 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 224.2 ล้าน
บาท คิดเป็ น 3.4% มีสินทรัพย์ลงทุนซึ+ งประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี- ตราสารทุน พันธบัตร เงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อย และเงินลงทุนอื+น จํานวน 3,812.6 ล้านบาท คิดเป็ น 58.4% สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ และเบี-ยประกันภัยค้างรับ
จํานวน 1,289.1 ล้านบาท คิดเป็ น 19.7% ที+ดินอาคารและอุปกรณ์ และทรัพย์สินอื+นจํานวน 1,207.5 ล้านบาท คิดเป็ น 18.5%
ด้านหนี-สิน บริ ษทั มีหนี-สินรวม 5,213.3 ล้านบาท เพิม+ ขึ-น 18.6% จากปี 2561 รายการที+สาํ คัญเป็ นหนี-สินจากสัญญา
ประกันภัย จํานวน 3,825.7 ล้านบาท เพิ+มขึ-น 22.1% จากปี 2561 นอกจากนี- ยงั มีรายการหนี- สินจากการประกันภัยต่อและ
หนี-สินอื+นจํานวน 1,387.6 ล้านบาท เพิม+ ขึ-น 10.1% เมื+อเทียบกับปี 2561
บริ ษทั มีส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นจํานวน 1,320.0 ล้านบาท เพิ+มขึ-น 5.8% จากปี 2561 บริ ษทั มีกาํ ไรจากการดําเนิ น งาน
116.1 ล้านบาท และมีกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื+อขาย รวมทั-งจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกี+ยวกับผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย จํานวนทั-งสิ- น 16.8 ล้านบาท
สําหรับงบการเงินรวม ในปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีสินทรัพย์ 6,530.7 ล้านบาท เพิ+มขึ-น 15.6% จากปี 2561
มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 225.3 ล้านบาท คิดเป็ น 3.4% มีสินทรัพย์ลงทุนซึ+ งประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร ตรา
สารหนี- ตราสารทุน พันธบัตร เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และเงินลงทุนอื+น จํานวน 3,786.3 ล้านบาท คิดเป็ น 58.0% สิ นทรัพย์
จากการประกันภัยต่อ และเบี- ยประกันภัยค้างรั บจํานวน 1,287.4 ล้านบาท คิด เป็ น 19.7% ที+ ดินอาคารและอุปกรณ์ และ
ทรัพย์สินอื+นจํานวน 1,231.7 ล้านบาท คิดเป็ น 18.9%
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ด้านหนี-สิน บริ ษทั มีหนี-สินรวม 5,217.1 ล้านบาท รายการที+สาํ คัญเป็ นหนี-สินจากสัญญาประกันภัย จํานวน 3,828.7
ล้านบาท เพิ+มขึ-น 22.1% จากปี 2562 นอกจากนี-ยงั มีรายการหนี-สินจากการประกันภัยต่อและหนี-สินอื+นจํานวน 1,388.4 ล้าน
บาท เพิม+ ขึ-น 10.1% เมื+อเทียบกับปี 2561
บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จํานวน 1,313.6 ล้านบาท บริ ษทั มีกาํ ไรจากการดําเนิ นงาน 112.2 ล้านบาท และมีผลต่าง
จากการแปลงมูลค่างบการเงิ น กําไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จจากการวัด มู ลค่าเงิ นลงทุ นในหลัก ทรั พย์เผื+อขาย รวมทั-งจากการ
ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยเกี+ยวกับผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย จํานวนทั-งสิ- น 9.4 ล้านบาท โดยมีส่วน
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที+ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย 13.3 ล้านบาท
ในปี 2562 บริ ษทั มีเบี-ยประกันภัยรับโดยตรง 4,803 ล้านบาท มีอตั ราการเติบโตสู งถึงร้อยละ 16 มากกว่าอัตราการ
เติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวม และบริ ษทั มีส่วนแบ่งตลาดเบี-ยประกันภัยรถยนต์ในปี 2562 จัดอยูล่ าํ ดับที+ 12
ส่ วนแบ่ งตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย ในรอบ 3 ปี ทีผ่ านมา
ประเภทการรับ ประกัน ภัย
อัค คีภยั
ภัย ทางทะเล
ภัย รถยนต์
ภัย เบ็ด เตล็ด
รวม

หน่ วย 1,000 บาท

อัน ดับ ที
13
29

ปี 2562
153,530
12,594

อัน ดับ ที
11
31

ปี 2561
152,206
10,423

อัน ดับ ที
11
31

ปี 2560
145,361
12,867

12
23

3,768,297
936,333

12
26

3,223,592
795,140

14
26

2,551,738
699,089

15

4,870,754

15

4,181,362

16

3,409,055

* ข้ อมูลจากสํ านักงานอัตราเบีย4 ประกันวินาศภัย ณ วันที 6 กุมภาพันธ์ 2563
ตารางเปรียบเทียบเบีย4 ประกันภัย ของธุรกิจประกันวินาศภัยและประกันภัย ไทยวิวัฒ น์
ปี 2562
ธุ รกิจ
ประกันภัย
ประกันวินาศภัย ไทยวิวัฒ น์
1
2
3
4
5

เบี- ยประกันภัยรั บโดยตรงรวม
% ขยายตัว
อัคคีภัย
% ขยายตัว
ภัยทางทะเลและขนส่ง
% ขยายตัว
ภัยรถ
% ขยายตัว
ภัยเบ็ดเตล็ด
% ขยายตัว

245,499
5%
10,072
-1%
5,431
-2%
144,658
6%
85,338
6%

4,803
16%
152
-3%
13
14%
3,746
15%
893
21%

ปี 2561
ธุ รกิจ
ประกันภัย
ประกันวินาศภัย ไทยวิวัฒ น์
233,090
7%
10,165
3%
5,522
3%
136,933
9%
80,470
4%

4,150
17%
157
-3%
11
-12%
3,244
24%
738
-3%

(หน่ วย: ล้ านบาท)
ปี 2560
ธุ รกิจ
ประกันภัย
ประกันวินาศภัย ไทยวิวัฒ น์
218,434
2%
9,850
-5%
5,356
1%
126,118
2%
77,110
3%

3,545
3%
163
0%
13
14%
2,612
4%
758
-2%
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ภาวะเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจโลกปี 2562 ชะลอตัวจากสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนนอกจากสงครามการค้าแล้ว ความไม่แน่นอนของ
กรณีองั กฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) และอัตราดอกเบี-ยตํ+า เป็ นปัจจัยที+ทาํ ให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว
IMF ได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2562 ลงเหลือ 3.0% ซึ+ งเป็ นระดับตํ+าสุ ด จาก
เดิ มที+ระดับ 3.2% และยังได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิ จโลกในปี 2563 ลงสู่ ระดับ 3.4% จากเดิ มที+
ระดับ 3.5% เช่นเดี ยวกับเวิลด์แบงก์ได้ปรับลดคาดการณ์ เศรษฐกิ จโลกในปี 2562 ลงสู่ ระดับ 2.6% จากเดิ มที+ระดับ 2.9%
และคาดว่าในปี 2563เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวเพียง 2.7% โดยเวิลด์แบงก์มีมุมมองไม่ตา่ งไปจาก IMF ว่า เศรษฐกิจมีแนวโน้ม
ถูกกระทบจากสงครามการค้า และภาวะตึงตัวด้านการเงินที+เกิดขึ-นทัว+ โลก
เศรษฐกิจไทยปี 2562 เติบโตตํ+ากว่าการคาดการณ์ ทั-งนี-ภาคการผลิตและส่ งออกของไทย โดยเฉพาะสิ นค้าเกษตร
ที+เ กี+ ย วข้อ งกับ คนส่ ว นใหญ่ข องประเทศยัง อยูใ่ นช่ว งขาลง ส่ ง ผลให้ราคาสิ น ค้า เกษตรภาพรวมยัง ทรงตัวถึง ตํ+า ดัชนี
ผลผลิ ตอุตสาหกรรม (MPI) หดตัวร้ อยละ 3.8 ในขณะที+ ปี 2561 ที+ MPI ขยายตัวร้ อยละ 3.6 ดัชนี ความเชื+ อมัน+ ผูบ้ ริ โ ภค
(Consumer Confidence Index)เดือน ธ.ค.2562 อยูท่ ี+ 68.3 จาก 69.1 ในเดือน พ.ย.2562 เป็ นตัวเลขตํ+าสุ ดในรอบ 68 เดือนและ
ปรับตัวลดลงต่อเนื+องเป็ นเดือนที+ #7 ส่ วนดัชนีความเชื+อมัน+ ต่อเศรษฐกิจโดยรวม เดือนธ.ค. อยูท่ ี+ 9;.7 ลดลงจากเดือน พ.ย.
<9;< ที+ระดับ 9;.8 เนื+องจากผูบ้ ริ โภคมีความกังวลเกี+ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองในปัจจุบนั และในอนาคต กังวลเกี+ยวกับ
ภาวะเศรษฐกิจไทยที+ยงั ฟื- นตัวช้าและ กําลังซื-อของประชาชน ยังไม่ฟ-ื นตัว ค่าเงินบาทแข็งค่า และสถานการณ์ไม่แน่นอนของ
เศรษฐกิจโลก
ผลการเลือกตั-ง มีนาคมปี <9;< พรรคพลังประชารัฐได้เป็ นแกนนําจัดตั-งรัฐบาล และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
เป็ นนายก หลังจากไม่มีการเลือกตั-งมานานเนื+ องจากการรัฐประหาร เมื+อ ปี <992 ประเทศไทยหลังจากจัดตั-งคณะรัฐมนตรี
ไม่นาน Fitch และ Moody’s ได้ปรับมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยเป็ นบวก จากเดิมที+มีเสถียรภาพ เป็ นการปรับมุมมองครั-งแรก
ตั-งแต่ ปี 2546 สะท้อนมุมมองเชิงบวกด้านการลงทุนและทุนมนุษย์ในไทยที+ปรับตัวดีข- ึน และมองว่า ไทยมีบรรยากาศการ
ดําเนินธุรกิจที+เอื-อให้เกิดการแข่งขัน สามารถตั-งรับปัจจัยจากภายนอกได้อย่างดี
ปี <9;< อัตราดอกเบี-ยนโยบาย ปรับลดลง 7.97% โดย กนง. มีมติปรับลดอัตราดอกเบี-ยรวมสองครั-ง ครั-งละ7.<9%
เป็ นการปรับลดครั-งแรกในรอบ 8 ปี ส่งผลให้อตั ราดอกเบี-ยนโยบาย อยูท่ ี+ระดับตํ+าสุ ด ที+ #.<9% อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รั ฐบาลไทย อายุ 5 ปี และ10 ปี ลงไปแตะระดับตํ+าที+ 1.34% และ 1.43% .ตํ+าสุ ด ในรอบหลายปี ส่ วนเงินบาท ณ วันทําการ
สุดท้าย แข็งค่าไปแตะที+ระดับ <Q.Q; บาท/ดอลลาร์ เงินบาทเป็ นสุกลเงินที+แข็งค่ามากสุดในเอเชีย แข็งค่า ถึง 2.; %
แนวโน้ มเศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพย์ ปี ^_`a
ตามมติ กนง วันที+ #; ธันวาคม <9;< ให้คงดอกเบี- ยนโยบายไว้ที+ #.<9% ประเมิ นว่าเศรษฐกิ จไทยมีแนวโน้ม
ขยายตัวตํ+ากว่าประมาณการเดิมและตํ+ากว่าระดับศักยภาพ จากการส่ งออกที+ลดลงอัตราเงินเฟ้อทัว+ ไปอยูใ่ นระดับตํ+า การใช้
จ่ายภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวตํ+ากว่าที+คาดการณ์ การบริ โภคภาคเอกชนชะลอลงจากรายได้ของ
ครัวเรื อนและการจ้างงานที+ปรับลดลงขณะที+ หนี-ครัวเรื อนที+อยูใ่ นระดับสูงและอาจเพิม+ ขึ-นในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
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ผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็ นเศรษฐกิ จไทยปี 63 เติ บโต 2.8% แต่ไ ทยมี ศกั ยภาพมากกว่านั-น
เศรษฐกิจที+เติบโตตามศักยภาพควรขยายตัวอยูท่ ี+ระดับ 3.5-4% เพราะที+ผา่ นมา ไทยมีการเปลี+ยนแปลงทางการเมืองที+สาํ คัญ มี
การเลือกตั-งในช่วงเดือนมีนาคม 2562 ทําให้โครงการต่างๆ หยุดชะงัก เพราะรอรัฐบาลใหม่ แต่หลังจากนี-ไปภาคเศรษฐกิจจะ
มีแรงส่งที+ดีจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 ที+กาํ ลังจะผ่านการพิจารณาของสภาผูแ้ ทนราษฎร และโครงการขนาดใหญ่
กําลังจะเดินหน้า รวมทั-งยังจะมีการลงทุนอีกหลายโครงการกําลังจะตามมา การเกินดุลบัญชีเดินสะพัด ซึ+ งปี <9;< คาดว่าจะ
เกินดุลอยูท่ ี+ 6% ของGDP หรื อราว 3.5 หมื+นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับลดลงจาก 2-3 ปี ก่อนอยูท่ ี+ 4.4 หมื+นล้านดอลลาร์สหรัฐ
คาดว่าปี 2563 การเกินดุลฯ จะลดลงเหลือ 3 หมื+นล้านดอลลาร์สหรัฐ
การส่ งออกและนําเข้าได้รับผลกระทบหลักจากปั จจัยหลักคือภาวะเศรษฐกิ จโลกที+ยงั คงชะลอตัวจากสงคราม
การค้า ทําให้การค้าระหว่างประเทศและการส่งออกของหลายประเทศทัว+ โลกหด ส่งผลให้ การส่งออกของไทย 2562 ในช่วง
11 เดือน หดตัวร้อยละ 2.8 โดยมูลค่าส่งออกอยูท่ ี+ 227,090 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที+การนําเข้ามีมูลค่า 218,081 ล้านดอลลาร์
สหรั ฐ ลดลงร้ อยละ 5.2 ซึ+ งไทยยังคงมี ตวั เลขการค้าเกิ นดุ ล 9,009 ล้านดอลลาร์ และกระทรวงพาณิ ชย์คาดการณ์ว่าการ
ส่ งออกปี 2562 ทั-งปี น่าจะติดลบ 2% หรื อมีมูลค่า 247,898 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ขณะที+การส่ งออกปี หน้ากระทรวงพาณิชย์
คาดขยายตัวที+ 3% หรื อมีมูลค่าส่ งออกทั-งปี ที+ 250,000 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ขณะที+ภาคเอกชน อย่างศูนย์วิจยั กสิ กร กลับ
มองว่า การส่ งออก ปี <9;: น่าขยายตัวติดลบ 1%

ปัจจัย ทีมีผ ลกระทบต่ อตลาดหลักทรั พย์ ในปี ^_`a
ความล่าช้าของงบประมาณ ปี <9;: วงเงินงบประมาณ :.<ล้านล้านบาท คาดว่าจะผ่านรัฐสภาและประกาศใช้ได้
ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ไม่เกินกลางเดื อนมี นาคม <9;: ซึ+ งล่าช้าไปจากปกติ 8-5 เดื อน ทําให้มีผลกระทบต่องบลงทุ น
วงเงิน ;.99แสนล้าน ที+ตอ้ งชะลอการเบิกจ่ายออกไป กระทบต่อการเดินหน้าโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ปั ญหาภัยแล้ง ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย คาดว่าจะรุ นแรงและยาวนาน ไปถึงช่วงเดือนพฤษภาคม <9;: เนื+องจากระดับ
นํ-าในเขื+อนใหญ่มีปริ มาณเพียง สามสิ บกว่าเปอร์ เซนต์ สถานการณ์ภยั แล้งในปี <9;: น่าจะมีความรุ นแรงมากขึ-นกว่าปี ก่อน
จนกระทบต่อผลผลิ ต ทางการเกษตรที+ จะเก็ บเกี+ ยวในช่ ว งฤดู แ ล้งนี- ให้ลดลง รวมถึ งส่ งผลกระทบต่อเนื+ อ งไปยังรายได้
เกษตรกรให้ตอ้ งเผชิญความยากลําบาก ประเมินว่า มูลค่าความสูญเสี ยทางเศรษฐกิจอาจอยูท่ ี+ราว #2,000-19,777 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 7.#7-7.## ของ GDP ซึ+งเป็ นการประเมินความเสี ยหาย ของข้าวนาปรัง มันสําปะหลัง และอ้อยเป็ นหลัก
ค่าเงินบาทแข็งค่ากระทบต่อการส่งออกโดยเฉพาะสิ นค้าเกษตร ซึ+งมีสดั ส่วน 10% ของมูลค่าส่งออก สําหรับสาเหตุ
ที+ คาดว่าเงิน บาทยังมีแ นวโน้มแข็งค่า เกิ ดจากปั จจัยดุ ลบัญชี เดิ นสะพัด ไทยในปี 63 จะยังคงเกิ นดุ ลสู งใกล้เคียงในปี 62
เนื+องจาก มูลค่าการส่ งออกและนําเข้าในปี 63 มีแนวโน้มทรงตัวจากปี ก่อนและการท่องเที+ยวจะยังคงขยายตัวในอัตราที+ชะลอ
ตัวลง นอกจากนี- การเกิ นดุลบัญชี เดิ นสะพัด ในระดับสู ง เงินทุนสํารองต่อหนี- ต่างประเทศที+มาก ก็จะยังทําให้เงิน บาทมี
สถานะเป็ นสินทรัพย์ปลอดภัยของภูมิภาค (regional safe haven)
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SET INDEX สิ-นปี <9;< ปิ ดที+ #92Q.]8 จุด Forward PE อยูท่ ี+ #;.Q7 เท่า มูลค่าการซื-อขายเฉลี+ยต่อวัน รวม MAIอยูท่ ี+
9.:#หมื+นล้านบาทต่อวัน ต่างชาติขายสุ ทธิ 8.82หมื+นล้านบาท สําหรับปี <9;: คาดว่ากําไรของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ จะ
เพิ+มขึ-นไม่มากใกล้เคียงกับ GDP growth: ซึ+ งคาดว่า GPD growth อยูท่ ี+ประมาณ <.9-2.8% และกําไรของบริ ษทั จดทะเบียน
เพิม+ ขึ-นประมาณ :.9-4.5% ทั-งนี-เนื+องจากสภาพเศรษฐกิจน่าจะโตตํ+ากว่าศักยภาพ และยังมีความไม่แน่นอนเรื+ องงบประมาณ
ปี <9;: ที+ล่าช้า ประกอบกับภัยแล้งที+คาดว่าจะแล้งนานกว่าปกติ รวมถึงค่าเงินบาทที+แข็งกว่าประเทศอื+นในภูมิภาคเดี ยวกัน
อย่างไรก็ตามกรณี ที+เศรษฐกิจสามารถกลับมาขยายได้ประมาณ :.77% ถึง :.97% จากการลงทุนของภาครัฐและเอกชน หรื อ
การบริ โภคภาคครัวเรื อนกลับฟื- นตัว ซึ+งความเป็ นไปได้ของปั จจั ยเหล่านี-น่าจะเห็นผลช่วงปลายไตรมาสสอง ส่ งผลให้กาํ ไร
ของบริ ษทั ในตลาดอาจเพิม+ ขึ-น 9-6% คาดการณ์ดชั นีตลาดหลักทรัพย์ปี <9;: อยูท่ ี+ประมาณ 1,500 – 1,596 และในกรณีที+ดี
สุดจะอยูท่ ี+ 1,536 – 1,635 Forward PE 15.5-16.5 เท่า สําหรับปี <9;: ธุรกิจประกันวินาศภัยจะเติบโตประมาณ 9.;% อันเป็ น
ผลมาจากการขยายตัวเร่ งขึ-นของเศรษฐกิจไทยในปี <9;: ที+จะโตขึ-นประมาณ :.:% โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากการใช้
จ่ายภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุนโครงสร้างพื-นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ ซึ+ งจะช่วย
สร้างความมัน+ ใจให้กบั ภาคเอกชนในการลงทุนในประเทศมากขึ-น สําหรับอุปสงค์ภายนอกประเทศนั-น คาดว่าการส่ งออก
สิ นค้าและบริ การมีแนวโน้มขยายตัวเร่ งขึ-นจากปี <9;< ตามเศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ ของไทยที+มีแนวโน้มขยายตัวได้
3 . โครงสร้ างรายได้
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยมีรายได้หลักมาจากเบี-ยประกันภัย เมื+อบริ ษทั ได้รับเบี-ย
ประกันภัยแล้ว เบี-ยประกันภัยส่วนหนึ+งบริ ษทั จะนําไปทําการประกันภัยต่อ และอีกส่วนหนึ+งบริ ษทั จะรับเสี+ ยงภัยไว้เอง
สําหรับในส่วนที+บริ ษทั รับเสี+ ยงภัยไว้น- นั เมื+อหักค่าใช้จ่ายแล้ว บริ ษทั จะนําไปลงทุนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เกี+ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื+น
ของบริ ษทั ประกันวินาศภัยอนุญาตเพื+อแสวงหารายได้อีกส่วนหนึ+ง
รายได้ของบริ ษทั ในรอบ : ปี ที+ผา่ นมาเป็ นดังนีงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้จากการรับ
ประกันภัย
รายได้จากการลงทุน

ปี 2560

%

ปี 2561

%

2,737.3

96.6 3,217.3 99.1

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ปี 2562

%

ปี ^_60

%

ปี ^_61

%

ปี ^_62

%

3,733.7

96.2

2,737.6

96.5

3,219.8

99.1

3,736.3

96.1

90.6

3.2

20.2

0.7

134.1

3.5

92.7

3.3

23.2

0.7

136.7

3.5

รายได้อื+น

6.3

0.2

7.4

0.2

14.6

0.3

6.3

0.2

7.4

0.2

14.5

0.4

รวมรายได้

2,834.2

3,882.4 100.0

2,836.6

100.0

3,250.4

100.0

100.0 3,244.9 100.0

3,250.5 100.0
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การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
( 1 ) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
บริ การหลักของบริ ษทั มี 4 ประเภทคือ
1. การประกันภัยรถยนต์
1.1 การประกันภาคบังคับ (Compulsory Insurance)
1.2 การประกันภาคสมัครใจ (Voluntary Insurance) โดยแบ่งการประกันภัยในกลุม่ นีเป็ น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภท 1, ประเภท 2, ประเภท 3, ประเภท 4 และประเภท 5
ซึ+งมีความคุม้ ครองที+แตกต่างกัน
2. การประกันอัคคีภยั คือ การทําสัญญารับเสี+ ยงภัยโดยบริ ษทั ตกลงจะชดใช้คา่ สิ นไหม
ทดแทนแก่ผเู ้ อาประกันในกรณี ที+ทรัพย์สินที+เอาประกันได้เกิดความเสียหายอันเนื+อง
มาจากเพลิงไหม้หรื อฟ้าผ่าหรื อการระเบิดของแก๊สที+ใช้ประกอบการอุปโภคบริ โภคอาจ
ขยายความคุม้ ครองไปถึงเปี ยกนํ-า ระเบิด จราจล นัดหยุดงาน ลูกเห็บ นํ-าท่วม แผ่นดิน
ไหว ลมพายุ ภัยอากาศยาน เป็ นต้น
3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่งคือ การทําสัญญารับเสี+ ยงภัยโดยบริ ษทั ตกลงชดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผเู ้ อาประกันในกรณี ที+ทรัพย์สินที+เอาประกันได้เกิดความเสี ยหาย
อันเนื+องมาจากการขนส่ ง
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ+งประกอบด้วยการประกันวินาศภัยอีกมากมายหลายประเภท
เช่น การประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล, การประกันอุบตั ิเหตุเดินทาง, การประกันสุ ขภาพ,
การประกันภัยชดเชยรายได้, การประกันภัยโรคร้ายแรง, การประกันการเสี+ ยงภัยระหว่าง
ก่อสร้าง, การประกันโจรกรรม, การประกันภัยสุขภาพ และ การประกันภัยอุบตั ิเหตุและ
สุขภาพเดินทางต่างประเทศ เป็ นต้น
( 2 ) ตลาดและภาวะการแข่งขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริ การที+สาํ คัญ
กลยุทธ์ในการแข่งขันการให้บริ การที+รวดเร็ ว, สะดวกพร้อมกับสร้างความประทับใจให้กบั
ผูเ้ อาประกัน และประชาสัมพันธ์ให้รู้จกั บริ ษทั มากขึ-น และใช้เทคโนโลยีการสื+อสารทันสมัย
ทุกรู ปแบบ และฝึ กอบรมให้พนักงานมีคุณภาพตลอดเวลา
จุดเด่น
- เป็ นบริ ษทั ที+ดาํ เนินการด้านการประกันภัยรถยนต์มายาวนานเกือบจะที+สุดในบรรดาบริ ษทั
ประกันภัยในปัจจุบนั ซึ+ งทําให้มีประสบการณ์ในการให้บริ การแก่ผเู ้ อาประกันภัย และผู ้
เกี+ยวข้อง พร้อมกับมีฐานข้อมูลในการกําหนดการรับประกันภัยที+คอ่ นข้างสมบูรณ์
- ฐานลูกค้าที+ทาํ ประกันอย่างยาวนานกับบริ ษทั
- มีวฒั นธรรมของบริ ษทั ที+เข้าใจความต้องการของลูกค้า และผูเ้ กี+ยวข้องเป็ นอย่างดีซ+ ึงทําให้
ลูกค้าและ ผูเ้ กี+ยวข้องประทับใจกับการให้บริ การของบริ ษทั
- บริ ษทั มีฐานลูกค้าที+คอ่ นข้างจะมีการกระจายความเสี+ ยงที+ดี ประกอบกับเงินกองทุนของบริ ษทั
ที+คอ่ นข้างมาก ทําให้บริ ษทั มีความสามารถในการที+จะรับเสี+ ยงภัยไว้เองได้คอ่ นข้างสู ง
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จุดด้อย
- งานของทางบริ ษทั เป็ นงานที+มาจากการตลาดโดยตรง ไม่มีงานที+ได้รับจากความสัมพันธ์
ของการถือหุน้ ( CAPTIVE BUSINESS )
ลูกค้ ากลุ่มเป้าหมายของบริ ษัท
เนื+องจากงานประกันภัยที+เป็ นงานด้านอุตสาหกรรมใหญ่ๆนั-นส่วนใหญ่จะเป็ นการประกันภัย
กับบริ ษทั ประกันภัยที+มีความสัมพันธ์กนั ในรู ปของการลงทุนดังนั-นจากโครงสร้ างของบริ ษทั
ทางบริ ษทั มีเป้าหมายในการที+จะทําการตลาดในกลุม่ ลูกค้ารายย่อยหรื อขนาดกลางซึ+งจะมีความ
อิสระในการเลือกบริ ษทั ประกันภัยค่อนข้างสู ง ทําให้จุดเด่นในการให้บริ การและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที+เหมาะกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค สามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจได้สูง
(ข) ภาวะการแข่งขัน
ตลาดรวมเบี-ยประกันวินาศภัยปี <9;< มีมูลค่า <89.7#7 ล้านบาท เพิม+ ขึ-นจากปี <9;# ร้อย
ละ 9.# เนื+องจากรถยนต์ ที+ขายได้โดยรวมมีราคาสู งขึ-น และธุรกิจประกันวินาศภัยมีการปรับ
ขึ-นอัตราเบี- ยประกันภัยรถยนต์ อันเกิ ดจากอัตราค่าสิ นไหมทดแทนที+สูงขึ-นเรื+ อย การขยาย
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐและเอกชน เป็ นตัวเร่ งธุรกิจประกันภัยประเภทประกันภัย
วิ ศ วกรรมและ IAR ให้ เ ติ บ โตอย่ า งชั ด เจนและต่ อ เนื+ อ ง การเข้า สู่ สั ง คมสู ง วัย และค่ า
รักษาพยาบาลที+เพิม+ ขึ-นทุกปี ทําให้ตลาดธุ รกิ จการประกันสุ ขภาพมีการแข่งขันสู งขึ-นและเบี-ย
ประกันภัยรับโดยตรงได้เติบโตขึ-นอย่างมาก รวมทั-งการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการขายและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื+อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในปั จจุบนั และการเห็นความสําคัญ
ของการประกันการเดินทางและอุบตั ิเหตุ ส่ งผลให้หาซื- อกรมธรรม์ได้งา่ ยและมีความต้องการ
มากขึ-น ซึ+ งเบี-ยประกันภัยรั บโดยตรงของการประกันภยประเภทนี- จะเติ บโตไปในทิ ศ ทาง
เดี ยวกับการประกันสุ ขภาพ บริ ษทั เน้นความเป็ นผูน้ าํ ด้านนวัตกรรม ปรับกลยุทธ์กา้ วสู่ ยุค
ดิจิทลั นําเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื+อตอบโจทย์ลูกค้าทั-งระดับองค์กรและลูกค้า
รายย่อย โดยขายผ่านช่ องทางการจัดจําหน่ายที+ หลากหลายเพื+อเข้าถึ งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้
ได้มากที+สุด เช่น ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร (Bancassurance) สถาบันการเงิน ขายผ่านโทรศัพท์
(Telemarketing) ร้ านสะดวกซื- อและผ่า นช่อ งทางออนไลน์ มากยิ+งขึ- น พัฒนาการให้บ ริ ก าร
สิ นไหมผ่านแอปพลิเคชัน+ บนสมาร์ ทโฟน
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ตารางเบีย4 ประกันภัยรับของการประกันวินาศภัยทั4งระบบโดยตรงแยกตามประเภทของการประกันภัย
เบีย4 ประกันรับโดยตรง (Direct Premium)
(หน่ วย : ล้ านบาท)
ลําดับ ประเภทการประกันภัย
ปี (Year)
2559
2560
2561
2562
Class of Business
รายการ (Sub Class)
1.

รถยนต์ (Motor)

2.
อัคคีภยั (Fire)
3.
เบ็ดเตล็ด (Misc.)
4.
ทะเล (Marine)
รวมทั4งสิ4น (Grand Total)

1.1
1.2
2.
3.
4.

สมัครใจ (Voluntary)
บังคับ (Compulsory)
รวม (Total)
อัคคีภยั (Fire)
เบ็ดเตล็ด (Misc.)
ทะเล (Marine)

105,508
16,680
122,188
10,233
74,124
5,268
211,813

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

126,147
18,511
144,658
10,072
85,338
5,431
245,499

( 3 ) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
(ก) แหล่งที+มาของเงินทุน
ธุรกิจประกันวินาศภัยมีรายได้หลักจากเบี-ยประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยเป็ นผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ซึ+งกระทําผ่านตัวกลางได้
3 วิธีดงั นี-: 1. การจําหน่ายผ่าน ตัวแทนประกันวินาศภัยในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 4
ได้ให้คาํ จํากัดความไว้วา่ “ตัวแทนประกันวินาศภัย หมายความว่า ผูซ้ + ึงบริ ษทั มอบหมาย
ให้ทาํ การชักชวนให้บุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั ”
2. การจําหน่ายผ่าน นายหน้าประกันภัยในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 4 ได้ให้
คําจํากัดความไว้วา่ “นายหน้าประกันวินาศภัยหมายความว่า ผูซ้ + ึงชี-ช่องหรื อจัดการให้บุคคล
ทําสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั โดยหวังบําเหน็จเนื+องจากการนั-น”
3. การจําหน่ายตรงโดยอาศัยพนักงานของบริ ษทั
(ข) ความสามารถในการดํารงอัตราส่วนตามประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ได้ดาํ รงเงินกองทุนไม่ต+าํ กว่า :7 ล้านบาท โดยพิจารณาอัตราส่ วนความเพียงพอของ
เงินกองทุน ซึ+ งคํานวณจากเงินกองทุนของบริ ษทั ที+มีอยู่ หารด้วยจํานวนเงินกองทุนที+บริ ษทั
ต้องดํารงไว้ ไม่ต+าํ กว่าร้อยละหนึ+งร้อยสี+ สิบ โดย ณ วันที+ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้มีเงิน
กองทุนตามราคาบัญชีคิดเป็ น 1,320,047,722 บาท และมีระดับการดํารงเงินกองทุนตาม
ระดับความเสี+ ยง CAR Ratio ที+ร้อยละ 236.26
(ค) สภาพคล่อง
การบริ หารสภาพคล่องสําหรับเบี-ยประกันภัยรับของบริ ษทั ต่อค่าสินไหมทดแทนได้มีสดั ส่วน
ที+เหมาะสม โดยในปี 2562 อัตราส่วนค่าสินไหมและค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทน
ต่อรายได้จากการรับประกันภัย คิดเป็ นร้อยละ 99.89 ซึ+งเพิม+ ขึ-นจากปี <9;# คิดเป็ นร้อยละ 3.01
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(8) วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมายระยะยาวของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ เป้าหมายระยะยาวของบริ ษทั เป็ นประจําทุกปี
เพื+อพิจารณาถึงความเหมาะสมและรับทราบผลการดําเนินงานต่างๆ ที+เกี+ยวข้อง โดยในปี 2562 คณะกรรมการได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ เป้าหมายระยะยาวของบริ ษทั มีความเหมาะสม
วิสัยทัศ น์
เป็ นหลักประกันที+มน+ั คงสําหรับคนไทย ที+ประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริ การมากที+สุด
พันธกิจ
พัฒนาองค์กรให้มีฐานะการเงินที+แข็งแกร่ งและบริ หารงานอย่างมีธรรมาภิบาล
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความคุม้ ค่า สามารถช่วยลดภาระความเสี+ ยงภัย และบรรเทาความเสียหายของ
ประชาชนได้อย่างเหมาะสมพัฒนาการบริ การให้ได้มาตรฐานที+ดี ช่วยเสริ มสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
และคูค่ า้ อย่างเป็ นธรรม
เป้ าหมายระยะยาว เป็ นผูน้ าํ ด้านนวัตกรรมของธุรกิจประกันวินาศภัย ตลอด ปี 10
4. ปัจจัยความเสี ยง
ปัจจัยความเสี+ยงของธุรกิจประกันภัย สามารถแบ่งออกได้ดงั นี1. ความเสี ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
หมายถึง การกําหนดนโยบายภาพรวม ระดับกลุม่ ธุรกิจ (Business Portfolio) ประเภทของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม เขต
ภูมิศาสตร์ รวมถึงแผนการดําเนินงาน ซึ+ งเป็ นการเพิม+ ความเสี+ ยงของบริ ษทั เช่น เน้นการเติบโตด้านปริ มาณหรื อส่วนแบ่งตลาด
มากกว่ามูลค่าผลกําไร เพิม+ ยอดขายด้วยการแข่งขันตัดราคาเบี-ยประกันภัยทั-งการรับประกันภัยที+มีความเสี+ ยงสูงและตํ+า การขาย
ผลิตภัณฑ์ที+มีความเสี+ ยงสูงแต่กาํ ไรน้อย
เพื+อรักษาลูกค้าพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงปั จจัยเสี+ ยงที+มีผลกระทบทําให้บริ ษทั ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายธุรกิจที+กาํ หนดไว้
2. ความเสี ยงด้ านการปฏิบัติการ (Operational Risk)
หมายถึง ความเสี+ยงที+เกิดขึ-นที+หน้างาน การปฏิบตั ิงาน ซึ+งมีสาเหตุจาก
 บุคลากร (People Risk) เช่น การขาดความรู้ ความชํานาญ การสัง+ สมประสบการณ์ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที+ ประมาทเลินเล่อ จํานวนบุคลากรที+ไม่เพียงพอ 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 ที+อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษทั เช่น
ความเสี+ ยงจากสภาวะ เศรษฐกิจที+ผนั ผวน และความเสี+ยงที+เกิดจากกฏระเบียบที+เปลี+ยนแปลง นอกจากนั-น
บริ ษทั ได้มีการ ทบทวนวิเคราะห์เพื+อปรับปรุ งนโยบายภาพรวม ตลอดจนแผนการดําเนินงานอย่างสมํ+าเสมอแผนการรับ
พนักงานใหม่เพือ+ ให้ทนั ต่อการขยายบริ ษทั ได้มีการจัดการความเสี+ ยงโดย การจัดอบรมพนักงานอย่างสมํ+าเสมอ, แผนการรับ
พนักงานใหม่ เพื+อให้ทนั ต่อการขยายงาน รวมทั-งการจัดตั-ง
หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื+อตรวจสอบให้การปฏิบตั ิงานของทุกฝ่ ายเป็ นไปอย่างถูกต้อง โปร่ งใส
 กระบวนการปฏิบตั ิงาน (Process Risk) เช่น ความบกพร่ องของระบบงาน กระบวนการปฏิบตั ิงาน
ภายในที+ไม่รัดกุม การจัดโครงสร้างระบบการควบคุมระหว่างหน่วยงาน การแบ่งแยกหน้าที+ระหว่างผู ้
พิจารณาอนุมตั ิและผูจ้ ่าย การระบุวงเงินตามอํานาจอนุมตั ิ บริ ษทั ได้มีการพัฒนาวิธีการปฏิบตั ิงานและมี
การปรับปรุ งคูม่ ือการทํางานอย่างสมํ+าเสมอ เพื+อให้การทํางานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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 Technology Risk เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ไม่มีประสิ ทธิภาพ ข้อมูลไม่ถูกต้อง ล่าช้า หรื อถูกโจรกรรม
โดยบริ ษทั ดําเนินการลงทุนใน Hardware และ Software ที+ทนั สมัย กําหนดให้มีกระบวนการรักษาความ
ปลอดภัย การจํากัดการเข้าถึงข้อมูล เฉพาะผูม้ ีอาํ นาจหรื อผูไ้ ด้รับการอนุมตั ิเท่านั-น
3. ความเสี ยงด้ านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
หมายถึง ความเสี+ยงที+เกิดจากการที+ไม่สามารถจัดหากระแสเงินสดได้เพียงพอที+จะชําระหนี-สินและภาระผูกพัน
 ประเมินสถานะการเงิน ก่อนการแต่งตั-งเป็ นตัวแทนและ Broker
 จัดเก็บเบี-ยประกันภัยรถยนต์ตามหลักเกณฑ์ Cash Before Cover
 สร้างระบบติดตามเก็บเบี-ยที+เกินกําหนดชําระจากตัวแทนและ Broker
4. ความเสี ยงด้ านการประกันภัย (Insurance Risk)
หมายถึง ความเสี+ ยงต่อความสูญเสี ยทางการเงิน จากการรับประกันภัยและหนี-สิน (Underwriting and Liability Risk) ที+เป็ นผล
จากการคัดเลือกและการให้ความเห็นชอบประเภทความเสี+ยงที+จะรับประกันภัย อัตราส่วนระหว่างการรับความเสี+ยงภัยไว้เอง และ
การโอนความเสี+ ยง (Risk Transfer) รวมถึงดูแลกระบวนการจัดการสิ นไหมของบริ ษทั ให้รัดกุม และมีระบบ ถูกต้องตรงตาม
ความเป็ นจริ งของความเสียหายที+เกิดขึ-น
 บริ ษทั มีการบริ หารความเสี+ยงอย่างเป็ นระบบ โดยเริ+ มตั-งแต่การรับประกันภัย กําหนดเงื+อนไขการรับ
ประกันภัย อัตราเบี-ยประกันภัยที+เหมาะสมกับความเสี+ ยง
 บริ ษทั จัดให้มีการโอนความเสี+ ยงภัย (Risk Transfer) ให้แก่บริ ษทั รับประกันภัยต่อที+มีฐานะมัน+ คง
ทั-งในประเทศและต่างประเทศ
 บริ ษทั มีระบบจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนที+ถูกต้องตามความคุม้ ครองและรวดเร็ ว บริ หารให้มีอตั ราค่า
สิ นไหมทดแทน (Loss Ratio) ของประกันภัยแต่ละประเภทให้อยูใ่ นอัตราตํ+า
5. ความเสี ยงด้ านตลาด (Market Risk)
หมายถึง ความผันผวนหรื อการขึ-นลงของผลตอบแทนสิ นทรัพย์ที+ลงทุน ซึ+งเป็ นผลจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี-ย ราคาตราสารทุน กระแสเงินทุน (Fund Flow) จากต่างประเทศ เป็ นต้น
 มุง่ สร้างผลตอบแทนการลงทุนที+มน+ั คงในระยะยาว ให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ
 การจัดสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) นโยบายการลงทุนของบริ ษทั เป็ นการลงทุนแบบผสมผสาน
เพื+อกระจายความเสี+ ยง จะให้น- าํ หนักกับการลงทุนตามเกณฑ์ของสํานักงาน คปภ. ที+เน้น
การลงทุนอย่างระมัดระวังและปลอดภัย บริ ษทั วางกรอบการแบ่งเงินลงทุนไปยังสิ นทรัพย์ (Asset Class) ประเภทต่างๆ พิจารณา
ภาวะที+นกั ลงทุนกล้ารับความเสี+ ยง (Risk on) และ กลัวความเสี+ ยง (Risk off) ประกอบการตัดสินใจ โดยเลือกกระจายการลงทุน
ในสินทรัพย์ที+มีความเสี+ ยงตํ+า คือ พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี- ตราสารทุน ของบริ ษทั ที+มีความมัน+ คงสู ง สร้างรายได้และกําไร
ค่อนข้างสมํ+าเสมอ ไม่ผนั ผวนมากนัก มีสภาพคล่องและจ่ายเงินปั นผลสูง ซึ+ งจะช่วยสร้างผลตอบแทนในระดับสูง
 วิธีการบริ หารจัดการเงินลงทุน ปรับแผนการลงทุนเพือ+ ให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ตลาดทุนทัว+
โลกที+มีความเชื+ อมโยงกันมากขึ-น แนวโน้มเงินเฟ้อและดอกเบี-ยอยูใ่ นช่วงขาขึ-น ใช้โอกาสที+ตลาดผัน
ผวนเพิ+มผลตอบแทนที+ ดี ก ว่าตลาด ทําการบริ หารเชิ งรุ ก (Active Management) มากขึ-น ทําการปรั บ
สัด ส่ ว นการลงทุ นระยะสั- น (Tactical Asset Allocation) ที+ เน้นการปรั บพอร์ ต การลงทุ น โดยปรั บ
นํ-าหนักลงทุนระหว่างสิ นทรัพย์ และการเลือกตราสารที+ลงทุน (Security Selection) ภายในสิ นทรัพย์ที+ไป
ลงทุน เพื+อรองรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินที+เปลี+ยนแปลงในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรื อเมื+อมีเหตุการณ์
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สํ า คัญ ๆ (Event Risk) และการปรั บ สั ด ส่ ว นระยะกลาง (Dynamic Asset Allocation) เพื+ อ สะท้อ น
มุมมอง 1-3 ปี โดยปรับพอร์ ตให้สอดรับกับวัฎจักรเศรษฐกิจที+เปลี+ยนแปลงไป เช่น ในช่วงเศรษฐกิจฟื- น
ตัวและเงินเฟ้อไม่เป็ นปัญหา จะเพิม+ นํ-าหนักลงทุนในหุน้
6. ความเสี ยงด้ านเครดิต (Credit Risk)
หมายถึง ความเสี+ยงที+เกิดจากคูส่ ัญญา (Counter Party) โดยเฉพาะฐานะการเงินที+ดอ้ ยลงของคูส่ ญ
ั ญา การผิดนัดชําระหนี- (Default
Risk) เช่น ผูร้ ับประกันภัยต่อ (Reinsurer), นายหน้า, ลูกหนี-, ผูค้ - าํ ประกัน, ลูกค้าทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระที+ตกลงไว้
กับบริ ษทั อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ผลประกอบการของบริ ษทั ได้กาํ หนดการจัดอันดับความน่าเชื+อถือในการคัดเลือกผูร้ ับ
ประกันภัยต่อและการลงทุน ตามเกณฑ์ที+สาํ นักงาน คปภ. กําหนด บริ ษทั ได้มีระบบตรวจสอบและติดตามการชําระหนีคูส่ ญ
ั ญาอย่างสมํ+าเสมอ
5. โครงสร้ างการถือหุ้นการจัดการ
กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ อันดับ 10 ข้อมูล ณ วันที+ 26 พฤศจิกายน 2562
ผู้ถือหุ้น
1.
2.
:.
4.
5.
;.
2.
].
9.
10.

บริ ษทั เอ็ม.เอ.อินเตอร์ เนชัน+ แนล จํากัด
บริ ษทั ตั-งใจมัน+ จํากัด
นางจีราภรณ์ บูรณะสมบัติ
BANK OF SINGAPORE LIMITED
บริ ษทั เจน พันธ์ พร็ อพเพอร์ ต- ี จํากัด
นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล
นางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล
นางสาวรจนา ธีราวิทยางกูร
นายจีรพัฒน์ อัศวะธนกุล
นางสุเทพี อัศวะธนกุล

จํานวนผู้ถือหุ้น
76,084,280
69,570,840
18,239,400
15,096,000
15,082,648
12,600,000
12,600,000
9,620,000
5,954,400
4,725,384

สั ดส่ วน
(% )
25.11
22.96
6.02
4.98
4.98
4.16
4.16
3.17
1.97
1.56

( : ) นโยบายการจ่ายปันผล
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ ยกว่า 87% ของกําไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
โครงสร้ างการจัดการ
รายชื อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
1. นายชลอ เฟื+ องอารมย์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน *
<. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*
:. นางพิไล เปี+ ยมพงศ์สานต์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน*
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4. นางปราณี ภาษีผล
9. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
;. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
2. นายถวัลย์ วิรานนท์

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
กรรมการบริ หารและเลขานุการบริ ษทั

]. นางสุเทพี อัศวะธนกุล
9. นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร
*กรรมการอิสระ
บริ ษทั กําหนดคํานิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ ากับ ข้อกําหนดขั-นตํ+าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระถือหุน้ ไม่เกิน #% ของจํานวนหุน้ ที+มีสิทธิ
ออกเสียงทั-งหมดของบริ ษทั ไม่เป็ นกรรมการบริ หาร ลูกจ้าง พนักงาน ที+ปรึ กษา ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อคู่
สมรสของผูบ้ 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+ยวข้องซื-อขายหุน้ ของบริ ษทั ในช่วงเวลา ;7 วันก่อนประกาศงบการเงินต่อ
สาธารณะชนและกําหนดให้ กรรมการ ที+ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานตั-งแต่ระดับ ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ-นไป ที+ทาํ การซื-อ หรื อ
ขายหุน้ ของบริ ษทั จะต้องแจ้งให้ แผนกกฎหมายกฎระเบียบทราบถึงการซื-อขายนั-น ภายในวันถัดไปนับจากที+ได้มีการซื-อขาย
นั-น เพือ+ รายงานการซื-อขายต่อสํานักงาน กลต.ต่อไป หรื อดําเนินการรายงานด้วยตนเอง ภายใน : วันทําการนับจากวันที+
ได้มา หรื อจําหน่ายไปในหุน้ นั-นและจะมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี
ให้ ที+ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั-ง
บริ ษทั ไม่มีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั เคยเป็ นพนักงานหรื อหุน้ ส่วนของบริ ษทั สอบบัญชีภายนอก
ที+บริ ษทั ใช้บริ การอยูใ่ นช่วง < ปี ที+ผา่ นมา
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการที+มีความรู ้ความเชี+ยวชาญ ทักษะที+หลากหลายเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษทั
สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กบั การเป็ นกรรมการบริ ษทั ได้อย่างเต็มที+ โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดคุณสมบัติเบื-องต้น
ของคณะกรรมการไว้ดงั นีข้อที+ # ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 2 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ+งหนึ+งของจํานวน
กรรมการทั-งหมดต้องมีถ+ินที+อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อที+ < ให้ที+ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั-งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี(#) ผูถ้ ือหุน้ คนหนี+งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ+งหุน้ ต่อเสียงหนึ+ง
(<) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที+มีอยูท่ - งั หมดตาม (#) เลือกตั-งบุคคลคนเดียว
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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ข้อที+ :

ข้อที+ 8

ข้อที+ 9
ข้อที+ ;

ข้อที+ 2

ข้อที+ ]
ข้อที+ Q

ข้อที+ #7

(:) บุคคลซึ+งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั-งเป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที+จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั-งในครั-งนั-น ในกรณีที+บุคคลซึ+ งได้รับการเลือกตั-งในลําดับถัด
ลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที+จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั-งในครั-งนั-น ให้ผเู ้ ป็ น
ประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี-ขาด
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั-ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง # ใน : เป็ นอัตราส่วน ถ้าจํานวน
กรรมการที+จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น : ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจํานวนที+ใกล้เคียงที+สุด กับ # ใน : กรรมการที+
จะต้องออกจากตําแหน่ง ในปี แรก และปี ที+ < ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั-น ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก
ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที+อยูใ่ นตําแหน่งนานที+สุดนั-น เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื+อ
(#) ตาย
(<) ลาออก
(:) ขาดคุณสมบัติ หรื อลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(8) ที+ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
(9) ศาลมีคาํ สัง+ ให้ออก
กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื+นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที+ใบลา
ออกไป
ในกรณี ที+ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุผลอื+น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ+ง ซึ+งมีคุณสมบัติตามที+กฎหมายกําหนด เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า < เดือน บุคคลซึ+งเข้าเป็ น
กรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ ที+ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที+ตนแทน
มติขอคณะกรรมการตามวรรคหนึ+ง ต้อประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า : ใน 8 ของจํานวน
กรรมการที+ยงั เหลืออยู่
ที+ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่า : ใน 8 ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ+งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึ+งหนึ+งของจํานวนหุน้ ที+ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที+มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่กไ็ ด้
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ+งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณีที+คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ+ง หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธาน
กรรมการมีหน้าที+ตามข้อบังคับในกิจการซึ+ งประธานกรรมการมอบหมาย
ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ+งหนึ+งของจํานวนกรรมการทั-งหมด
จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที+ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที+ได้ ถ้ามี
รองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที+ได้ให้กรรมการซึ+งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ+งเป็ นประธานในที+ประชุม การ
วินิจฉัยชี-ขาดของที+ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ+งมีเสี ยงหนึ+งในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการซึ+งมีส่วนได้เสียในเรื+ องใด ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื+ องนั-น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที+ประชุมออกเสี ยงเพิ+มขึ-นอีกเสียงหนึ+งเป็ นเสียงชี-ขาด
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ข้อที+ ## ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรื อกรรมการผูซ้ + ึงได้รับมอบหมายส่งหนังสื อ
นัดประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 2 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นรี บด่วนเพือ+ รักษาสิทธิ
หรื อประโยชน์ประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื+นและกําหนดวันประชุมให้เร็ วกว่า
นั-นก็ได้
ข้อที+ #< กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที+ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติ
ที+ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อที+ #: ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็ นหุน้ ส่วนหรื อเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในนิติบุคคลอื+น ที+มีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ที+ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที+จะมี
มติแต่งตั-ง
ข้อที+ #8 กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาที+บริ ษทั ทําขึ-นหรื อถือหุน้ หรื อ
หุน้ กูเ้ พิม+ ขึ-นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
ข้อที+ #9 ให้คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุมอย่างน้อย : เดือนต่อครั-ง
อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณากําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที+ดี เพื+อให้ฝ่ายบริ หารนําไปปฏิบตั ิ ซึ+งรวมถึงการทบทวนประเมินผล
การปฏิบตั ิเพื+อนํามาพิจารณาปรับปรุ งให้เหมาะสม และรายงานไว้ในรายงานประจําปี
2. พิจารณาความเหมาะสม ให้คาํ แนะนํา และอนุมตั ิวสิ ยั ทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายการดําเนินงานของบริ ษทั ที+
นําเสนอโดยฝ่ ายบริ หาร รวมถึงการติดตามประเมินผลความสําเร็ จของการดําเนินงาน
3. ดูแลให้บริ ษทั มีระบบบริ หารความเสี+ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบที+เหมาะสม
4. ดูแลให้มีกระบวนการสรรหา และแผนการสื บทอดตําแหน่งของกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ที+มี
ประสิ ทธิผล คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั-งกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ เป็ นหัวหน้าคณะผูบ้ ริ หารระดับสูง เพื+อ
รับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริ ษทั
9. ดูแลให้มีแนวทางปฏิบตั ิเกี+ยวกับจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ข้อพึงปฏิบตั ิที+ดีของกรรมการและ
พนักงานรวมถึงการสื+ อสารให้ผเู ้ กี+ยวข้องได้ทราบ
;. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั-งและกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที+ของคณะกรรมการชุดย่อย
2. พิจารณามอบอํานาจอย่างเหมาะสมให้แก่กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ เพือ+ ให้สามารถดําเนินงานธุรกิจปกติได้อย่าง
รวดเร็ ว
]. จัดทํารายงานอธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในการจัดทํารายงานทางการเงินไว้ในรายงาน
ประจําปี
Q. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ รวมทั-งกํากับดูแลให้มี
กระบวนการที+มีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารระดับสูง
#7. ดําเนินการอื+นๆ เพือ+ ให้เป็ นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที+ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี ^_`^
มีการจัดประชุมจํานวน ; ครั-ง มีจาํ นวนการเข้าประชุมดังนี1. นายชลอ เฟื+ องอารมย์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางพิไล เปี+ ยมพงศ์สานต์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าที+บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
6. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
7. นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
8. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
9. นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร

เข้าประชุม
เข้าประชุม
เข้าประชุม
เข้าประชุม
เข้าประชุม
เข้าประชุม
เข้าประชุม
เข้าประชุม
เข้าประชุม

;
;
9
5
;
;
5
9
6

ครั-ง
ครั-ง
ครั-ง
ครั-ง
ครั-ง
ครั-ง
ครั-ง
ครั-ง
ครั-ง

คณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน : ท่าน กําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ # ครั-ง
โดยมีรายนามดังต่อไปนี#. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
<. นางพิไล
เปี+ ยมพงศ์สานต์
กรรมการตรวจสอบ
:. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการตรวจสอบ
อํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
#. คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจ ดังต่อไปนี#.# เชิญกรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร หรื อเจ้าหน้าที+ของบริ ษทั ฯ มาร่ วมประชุม หารื อ ชี-แจงหรื อตอบข้อซักถาม ในเรื+ องที+
เกี+ยวกับกิจการและการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมทุน และโครงการร่ วมทุน ที+อยูใ่ นขอบแขตหน้าที+
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
#.< ปรึ กษาหารื อผูเ้ ชี+ยวชาญหรื อที+ปรึ กษาของบริ ษทั ฯ (ถ้ามี) หรื อจ้างที+ปรึ กษาหารื อผูเ้ ชี+ยวชาญภายนอกในกรณีจาํ เป็ น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ
#.: ตรวจสอบ และสอบสวนตามที+จาํ เป็ นในเรื+ องต่างๆ เพื+อให้การปฏิบตั ิงานภายใต้หน้าที+ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบสําเร็ จลุลว่ งด้วยดี
<. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที+และความรับผิดชอบดังต่อไปนี- :2.1 สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้เหมาะสม มีประสิ ทธิภาพ และครอบคลุมถึงกระบวนการ
อื+นที+เกี+ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน+
2.2 พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั-ง โยกย้าย
เลิกจ้าง ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
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2.3 สอบทานการบริ หารความเสี+ ยงตามกรอบการบริ หารความเสี+ ยงของบริ ษทั ว่ามีการบริ หารความเสี+ ยงอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ซึ+งจะส่งผลให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ทั-งในเชิงประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลของงาน
2.4 สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิหน้าที+ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที+เกี+ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
2.5 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั-งบุคคลซึ+ งมีความเป็ นอิสระ เพื+อทําหน้าที+เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั-งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อย
ปี ละ # ครั-ง
2.6 พิจารณารายการที+เกี+ยวโยงกัน หรื อรายการที+อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั-งนี-เพื+อให้มน+ั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
2.7 สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
2.8 จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
ซึ+งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี(ก) ความเห็นเกี+ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที+เชื+อถือได้ของรายงานทาง การเงินของบริ ษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกี+ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกี+ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์หรื อกฎหมายที+เกี+ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกี+ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี+ยวกับรายการที+อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที+คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที+ตามกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รายการอื+นที+เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว+ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที+และความรับผิดชอบ
ที+ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
:. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามหน้าที+และความรับผิดชอบที+ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในขณะที+ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก ยังเป็ นของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทั-งหมด
คณะกรรมการจัดตั-งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ-นเป็ นหน่วยงานหนึ+งภายในบริ ษทั โดยมีรองผูจ้ ดั การฝ่ าย
ตรวจสอบ ภายใน (นางสาวยุพิน ตรงพิทกั ษ์กลุ ) เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ประวัติรองผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
นางสาวยุพิน ตรงพิทกั ษ์กลุ
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริ ญญาตรี สาขา การจัดการทัว+ ไป
ปี 2537
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริ ญญาตรี สาขา การบัญชี
ปี 2547
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ประสบการณ์ในการทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง
รองผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ปี 2557-2562
การพิจารณาแต่งตั-ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ นอํานาจหน้าที+ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี <9;< มีการจัดประชุมจํานวน 7 ครั-ง มีจาํ นวนการเข้าประชุมดังนี1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
เข้าประชุม 7 ครั-ง
2. นางพิไล เปี+ ยมพงศ์สานต์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เข้าประชุม 7 ครั-ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เข้าประชุม 7 ครั-ง
3. นางปราณี ภาษีผล
^. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ < ท่าน และ กรรมการบริ หาร # ท่าน
มีวาระการดํารงตําแหน่ง : ปี กําหนดให้มีการประชุมเป็ นแบบเฉพาะกิจเมื+อมีความจําเป็ น แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า # ครั-งต่อปี
โดยมีรายนามดังต่อไปนี#.นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
<.นางพิไล เปี+ ยมพงศ์สานต์
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
:.นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตหน้าที+และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื+อให้การปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที+ดี คณะกรรมการบริ ษทั จึงกําหนด
ขอบเขตหน้าที+ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนดังนีs ด้ านการสรรหา
#.# กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื+อดํารงตําแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร เช่น พิจารณากรรมการ
เดิมเพื+อเสนอให้ดาํ รงตําแหน่งต่อ เปิ ดรับการเสนอชื+อจากผูถ้ ือหุน้ การใช้บริ ษทั ภายนอกให้ชว่ ยสรรหา การ
พิจารณาบุคคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ หรื อ การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื+อบุคคลที+เหมาะสม เป็ นต้น
#.< ดําเนินการพิจารณารายชื+อบุคคลที+ได้รับการเสนอชื+อและคัดเลือกบุคคลที+มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติ
ที+กาํ หนดไว้
#.: ตรวจสอบให้รอบคอบว่า บุคคลที+จะถูกเสนอชื+อนั-นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานทางการ
#.8 ดําเนินการทาบทามบุคคลที+มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที+กาํ หนดไว้ เพื+อจะได้มน+ั ใจว่าบุคคลดังกล่าว
มีความยินดีจะมารับตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั หากได้รับการแต่งตั-งจากผูถ้ ือหุน้
#.9 เสนอชื+อให้คณะกรรมการเพื+อพิจารณาและบรรจุชื+อในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ+ ให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั-งต่อไป
#.; คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน อาจได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสู ง
โดยเฉพาะกรรมการผูอ้ าํ นวยการ ก็ได้
^ ด้ านการพิจ ารณาค่ าตอบแทน
<.# ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที+ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
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<.< พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษทั อื+นที+อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริ ษทั
<.: กําหนดหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมเพื+อให้เกิดผลงานตามที+คาดหวัง ให้มีความเป็ นธรรมและเป็ น การตอบแทน
บุคคลที+ชว่ ยให้งานของบริ ษทั ประสบผลสําเร็ จ
<.8 ทบทวนรู ปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจํานวนเงินและสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละ
รู ปแบบให้มีความเหมาะสม ทั-งนี- หลักการสําคัญในการพิจารณารู ปแบบค่าตอบแทนแต่ละประเภท ได้แก่
<.8.# ค่าตอบแทนประจํา (Retainer Fee) เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายปี เป็ นต้น ควรคํานึงถึงปัจจัย :
ประการ คือ (#) แนวปฏิบตั ิที+บริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่
(<) ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริ ษทั (:) ความรับผิดชอบ ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ของ
กรรมการ หรื อ กรรมการผูอ้ าํ นวยการที+บริ ษทั ต้องการ
<.8.< ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั (Incentive) ควรเชื+อมโยงกับมูลค่าที+บริ ษทั สร้างให้กบั ผูถ้ ือหุน้
เช่นผลกําไรของบริ ษทั หรื อเงินปันผลที+จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น
<.8.: ค่าเบี-ยประชุม (Attendance Fee) ควรพิจารณาให้อยูใ่ นระดับที+เหมาะสม เพือ+ จูงใจให้กรรมการปฏิบตั ิหน้าที+
โดยการเข้าประชุมอย่างสมํ+าเสมอ
<.9 พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็ นไปตามเกณฑ์ที+หน่วยงานทางการกําหนดหรื อข้อแนะนําที+เกี+ยวข้องโดยบริ ษทั มี
นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ
ค่าตอบแทนให้อยูใ่ นระดับที+เทียบเคียงได้กบั บริ ษทั จดทะเบียนที+มีขนาดใกล้เคียงกัน และบริ ษทั อื+นในอุตสาหกรรม
เดียวกัน เพื+อจูงใจและรักษากรรมการผูบ้ ริ หารระดับสู ง และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ที+มีคุณภาพไว้กบั บริ ษทั
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี <9;< มีการจัดประชุมจํานวน # ครั-ง
มีจาํ นวนการเข้าประชุมดังนี#.นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
เข้าประชุม # ครั-ง
<.นางพิไล เปี+ ยมพงศ์สานต์
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
เข้าประชุม # ครั-ง
:.นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เข้าประชุม # ครั-ง
3. คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุน ประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ < ท่าน กรรมการบริ หาร # ท่าน มีวาระการดํารงตําแหน่ง : ปี
โดยมีรายนามดังต่อไปนี1. นายชลอ เฟื+ องอารมย์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน
2. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการลงทุน
3. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุน มีอาํ นาจหน้าที+ดงั ต่อไปนี#. จัดทํากรอบนโยบายการลงทุน เพื+อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
<. พิจารณาอนุมตั ิแผนการลงทุนของบริ ษทั ที+สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริ หารความ
เสี+ ยงรวม
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:. กํากับดูแลการลงทุนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริ หารความเสี+ยงรวมระเบียบ
วิธีปฏิบตั ิเกี+ยวกับการลงทุน และข้อกําหนดของกฎหมายที+เกี+ยวข้อง
8. กํากับดูแลในเรื+ องธรรมาภิบาล ความโปร่ งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที+เกี+ยวกับธุรกรรมการ
ลงทุนของบริ ษทั ฯ
9. กํากับดูแล ระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที+ใช้ประกอบการลงทุนของบริ ษทั ให้มีความเพียงพอต่อการดําเนินงาน
;. บริ หารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที+ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
2. รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างสมํ+าเสมอ
การประชุมคณะกรรมการลงทุน ปี <9;< มีการจัดประชุมจํานวน 2 ครั-ง มีจาํ นวนการเข้าประชุมดังนี1. นายชลอ เฟื+ องอารมย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการลงทุน
เข้าประชุม 2 ครั-ง
2. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการลงทุน
เข้าประชุม 2 ครั-ง
เข้าประชุม 2 ครั-ง
3. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และกรรมการลงทุน
4. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที+ดี ประกอบด้วย ประกอบด้วยกรรมการอิสระ < ท่าน และ กรรมการบริ หาร #
ท่านมีวาระการดํารงตําแหน่ง : ปี โดยมีรายนามดังต่อไปนี#. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน
และ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที+ดี
<. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ และกรรมการกํากับดูแลกิจการที+ดี
:. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการที+ปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที+ดี มีอาํ นาจหน้าที+ดงั ต่อไปนี# กําหนดและทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการที+ดีของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับหลักการที+เป็ นมาตรฐานสากลและ
แนวทาง การกํากับดูแลกิจการที+ดีของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานอื+นที+เกี+ยวข้อง
< สนับสนุนและส่งเสริ มให้บริ ษทั มีการดําเนินงานที+มีประสิ ทธิภาพดวยความโปร่ งใส น่าเชื+อถือและตรวจสอบได้
3 สื+ อสาร เสริ มสร้างความรู ้และความเข้าใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที+ดีให้แก่กรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ของบริ ษทั ให้เกิดจิตสํานึก และตระหนักถึงความสําคัญของปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที+ดี
8 กํากับดูแล และติดตามให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที+ดีอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิผลเพือ+ สร้างความเชื+อมัน+ ของผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุม่ คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการที+ดี มีกาํ หนดให้มีการประชุมไม่นอ้ ยกว่า # ครั-งต่อปี
_. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี ยง
คณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี+ยง ประกอบด้วยกรรมการ และผูบ้ ริ หาร ไม่นอ้ ยกว่า 9 ท่าน มีวาระการดํารง
ตําแหน่ง : ปี โดยกําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ # ครั-ง
คณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี+ยงมีหน้าที+และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี-
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1. กําหนดนโยบายการบริ หารจัดการความเสี+ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ซึ+ งต้องครอบคลุมความเสี+ ยงที+
สําคัญ เช่น ความเสี+ ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี+ ยงด้านการรับประกันภัย ความเสี+ ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี+ยง
ด้านปฏิบตั ิการ ความเสี+ยงด้านตลาดความเสี+ ยงด้านเครดิต ความเสี+ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ และความเสี+ ยงอื+นๆ ที+มีผลกระทบต่อการดําเนินกิจการ
2. ประเมินความเพียงพอของกลยุทธ์การบริ หารจัดการความเสี+ ยง รวมถึงประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลใน
การบริ หารจัดการ ความเสี+ยง
3. รายงานผลความคืบหน้าการบริ หารจัดการความเสี+ ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยไตรมาสละ #
ครั-ง ยกเว้นมีความเสี+ ยงที+มีนยั สําคัญให้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4. กําหนดนโยบายการบริ หารความต่อเนื+องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) และจัดทําแผน
รองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื+อง (Business Continuity Plan)
การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี+ ยง ปี <9;< มีการจัดประชุม ; ครั-ง มีจาํ นวนกรรมการเข้าประชุมดังนีนายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
ประธาน
เข้าประชุม 9 ครั-ง
นายประพิทย์ ธีระประยุติ
รองประธาน
เข้าประชุม ; ครั-ง
นางรัชนี วงษ์กิจพัฒนา
กรรมการ
เข้าประชุม ; ครั-ง
นายสมกฤษณ์ สุระชีวะกฤต
กรรมการ
เข้าประชุม 9 ครั-ง
นายกนกฉัตร์ ถาวรนันท์
กรรมการ
เข้าประชุม ; ครั-ง
นางสาวนันทวัน อรุ ณพิริยะกุล
กรรมการ
เข้าประชุม ; ครั-ง
นายธนาวุฒิ บุญพุฒ
กรรมการ - เลขานุการ
เข้าประชุม ; ครั-ง
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เอกสารแนบ # รายละเอียดเกี+ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจ ควบคุมและเลขานุการของบริ ษทั
การเปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั4ง
นายชลอ เฟื+ องอารมย์ อายุ 8< ปี
กรรมการอิสระ
แต่งตั-งเมื+อวันที+ 9 เมษายน <999
ประธานกรรมการ
แต่งตั-งเมื+อวันที+ ] เมษายน <99] ถึง ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการลงทุน
แต่งตั-งเมื+อวันที+ #< พฤษภาคม <99Q ถึง ปัจจุบนั
คุณวุฒ ทิ างการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิ ลลิปส์ สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาเทอร์ น อิลินอยส์ สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโทสังคมศาสตร์ (บริ หาร) มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม อังกฤษ
- ปริ ญญาบัตร วปอ. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่ นที+ <2
- หลักสู ตร Director Certificate Program (IOD) รุ่ นที+ #] และหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการ
การอบรมในปี ^_62
- ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-ไม่มีหุน้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี
ประสบการณ์ทํางานในระยะ _ ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที as ธันวาคม ^_`^)
ประสบการณ์
ํางานในระยะ
_ ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูลบมจ.ประกั
ณ วันที asนธัภันยวาคม
พ.ศ. <999 ถึงท<99]
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ไทยวิว^__u)
ฒั น์ ,ประกันภัย
พ.ศ.
ารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ชีวติ จํนาชีกัวดติ
พ.ศ. <999
<999 ถึถึงง <992
<99] ดํกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยรี ปบมจ.ไทยรี
ระกันชีวิต ป, ธุระกั
รกิจนประกั
พ.ศ. <99# ถึง <999 ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการ บมจ.โปรเฟสชัน+ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (#QQQ)

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอืนในปี ทีผ่ านมา
บริษทั จดทะเบีย น
- ไม่มี
กิจการอืนๆ
- ไม่มี
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การเปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั4ง
นางพิไล เปี+ ยมพงศ์สานต์ อายุ ]3 ปี
กรรมการอิสระ
แต่งตั-งเมื+อวันที+ < มิถุนายน <98<
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตั-งเมื+อวันที+ <: กุมภาพันธ์ <99< ถึง ปัจจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั-งเมื+อวันที+ ## สิ งหาคม <99Q ถึง ปัจจุบนั
คุณวุฒ ทิ างการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริ ญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต CPA Thailand (CPA. No 2336)
- Certified Internal Auditor กิตติมศักดิ จาก Institute of Internal Auditors (CIA No.30861)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (IOD)
การอบรมในปี ^_62

- ไม่มี

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-ไม่มีหุน้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี
ประสบการณ์ทํางานในระยะ _ ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที as ธันวาคม ^_62)
พ.ศ. <982 ถึง <99; กรรมการตรวจสอบ บมจ.เมโทรสตาร์พร็ อพเพอร์ต- ี, ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
พ.ศ. <98< ถึง ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฝาจีบ,ธุรกิจสิ นค้าอุตสาหกรรม
พ.ศ. <98< ถึง ปั จจุบนั ประธานบริ ษทั ออดิตแอนด์แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด, ธุรกิจสํานักงานบัญชี

การดํารงตําแหน่ งใดๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอืนในปี ทีผ่ านมา
บริษทั จดทะเบีย น
- กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฝาจีบ, ธุรกิจสิ นค้าอุตสาหกรรม
บริษทั จํากัด
- ประธานบริ ษทั ออดิตแอนด์แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด, ธุรกิจสํานักงานบัญชี (อาชีพหลัก)
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การเปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั4ง
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ อายุ 29 ปี
กรรมการอิสระ
แต่งตั-งเมื+อวันที+ <] ตุลาคม <98]
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตั-งเมื+อวันที+ 9 เมษายน <999 ถึง <99]
ประธานกรรมการตรวจสอบ
แต่งตั-งเมื+อวันที+ ] เมษายน <99] ถึง ปัจจุบนั
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั-งเมื+อวันที+ ## สิงหาคม <99Q ถึง ปัจจุบนั
คุณวุฒ ทิ างการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริ ญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณั ฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
การอบรมในปี ^_62
- ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-ไม่มีหุน้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี
ประสบการณ์ทํางานในระยะ _ ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที as ธันวาคม ^_62)
พ.ศ. <999 ถึง <992 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์, ธุรกิจประกันภัย

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอืนในปี ทีผ่ านมา
- ไม่มี
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การเปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั4ง
นางปราณี ภาษีผล อายุ 27 ปี
กรรมการอิสระ
แต่งตั-งเมื+อวันที+ ] เมษายน <99]
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตั-งเมื+อวันที+ ] เมษายน <99] ถึง ปัจจุบนั
คณะกรรมการลงทุน
แต่งตั-งเมื+อวันที+ #< พฤษภาคม <99Q ถึง ปัจจุบนั
คุณวุฒ ทิ างการศึกษา / ประวัติอบรม
- บัญชีบณั ฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชนประจําปี การศึกษา 2546 - 2547
- ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่ นที+ 9 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสํานักงานกฤษฎีกา
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์รุ่นที+ 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 ^_62
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 11/2019, สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- Boards that Make a Difference (BMD) 9/2019, สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- LEGAL & TAX IHQ ITC & ROH, Omega World Class
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-ไม่มีหุน้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี
ประสบการณ์ทํางานในระยะ _ ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที as ธันวาคม ^_`^)
พ.ศ. <999 ถึง <9;# ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา
และบรรษัทภิบาล บมจ.ดุสิตธานี ,ธุรกิจการ ท่องเที+ยวและสันทนาการ
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พ.ศ. <992 ถึง <9;# ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริ ค, ธุรกิจพลังงาน
ถึง <9;7 กรรมการตรวจสอบ – ศูนย์ศิลปาชีพเพื+อการส่งออก
ถึง <9;7 กรรมการกองทุนประกันชีวติ – กองทุนประกันชีวติ
ถึง <9;7 คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กระทรวงพาณิ ชย์
ถึง <9;7 ที+ปรึ กษาคณะกรรมการส่งเสริ มและควบคุมคุณภาพงานผูส้ อบบัญชี /
คณะกรรมการบริ หารการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี/คณะกรรมการทดสอบ
การปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี – สภาวิชาชีพนักบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์
พ.ศ <988 ถึง <9;# กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี-สํานักงาน ก.พ.

การดํารงตําแหน่ งใดๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอืนในปี ทีผ่ านมา
บริษทั จดทะเบีย น
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
บมจ.ดุสิตธานี, ธุรกิจการท่องเที+ยวและสันทนาการ
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ
อิสระ, บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริ ค , ธุรกิจพลังงาน
บริษทั จํากัด
- ไม่มี
กิจการอืนๆ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี-สํานักงาน ก.พ.
ที+ปรึ กษาคณะกรรมการ – สภาวิชาชีพนักบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ – สภาวิชาชีพนักบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์
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การเปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั4ง
นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี อายุ 65 ปี
กรรมการอิสระ
แต่งตั-งเมื+อวันที+ #8 พฤศจิกายน <99Q – ปัจจุบนั
คุณวุฒ ทิ างการศึกษา / ประวัติอบรม
- บัญชีบณั ฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certified Public Accountant (CPA), หมายเลข <]77
- หลักสูตร การบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับนักบริ หารระดับสู ง รุ่ นที+ 2 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที+#2</<7#:
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที+ ]2/<7##
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่ นที+#:/<7##
- วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่ นที+ :9 (วทอ.:9) กองทัพอากาศ
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่ นที+ 8 สภาวิชาชีพบัญชี
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสู ง รุ่ นที+ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตร Strategic Airport Development ประเทศเยอรมนี
- หลักสูตร Airport Management Commercial ประเทศสิ งคโปร์
- หลักสูตร Advance Audit Committee (AACP23/2016) IOD
การอบรมในปี 2562
- การบรรยายหัวข้อ “IT สิ+ งที+กรรมการต้องรู ้แต่ไม่กล้าถาม” (IOD)
- การบรรยายหัวข้อ “Audit Committee of the future-driving through the era of disruption” และ รับฟัง
ประสบการณ์ผา่ นมุมมองของกรรมกาตรวจสอบจากบริ ษทั ที+ได้รับรางวัล board of the year (IOD)
- การปาฐกถาและเสวนา COSO ERM 2017 Enterprise Risk Management Intergrating with Strategy and
Performance (SET)
- งานสัมมนาประจําปี สาํ หรับคณะกรรมการตรวจสอบ หัวข้อ “ความยัง+ ยืนของธุรกิจยุคดิจิทลั : รู ้ให้ไว-ใช้ให้เป็ น” (EY)
- อบรมความรู้กี+ยวกับภาษีอากร (PwC)
- การอบรมมาตรฐานการบัญชีประจําปี <9;< (PwC)
- เรื+ องเล่าข่าวทุจริ ตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียน รุ่ นที+ #/;< (สภาวิชาชีพบัญชี)
- How Block chain influence the business operations (สภาวิชาชีพบัญชี)
- Refreshment Traditional Costing รุ่ นที+ #/;< (สภาวิชาชีพบัญชี)
- ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่ นที+ </;< (สภาวิชาชีพบัญชี)
- งานสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย หัวข้อ “Proactive InsurTenh for National Sustainability” (สํานักงาน คปภ.)
- สัมนาเผยแพร่ ผลการศึกษาข้อมูล audit adjustment (SEC)
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สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-ไม่มีหุน้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ _ ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที as ธันวาคม ^_`2)
<99] ถึง ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริ หารความเสี+ ยง, กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการกํากับดูแลกิจการ - บริ ษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน), ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
<99] ถึง <99] กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ชีวาทัย จํากัด,ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
<99# ถึง <99; รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายงานแผนงานและการเงิน (CFO)
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน), ธุรกิจสนามบิน
<99# ถึง <999 กรรมการ บริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด, ธุรกิจโรงแรม

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอืนในปี ทีผ่ านมา
บริษทั จดทะเบีย น
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริ หารความเสี+ ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, กรรมการกํากับดูแลกิจการ - บริ ษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) , ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
บริษทั จํากัด
- ไม่มี
กิจการอืน
- ไม่มี
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การเปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั4ง
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล อายุ ;7 ปี
กรรมการ
แต่งตั-งเมื+อวันที+ #< พฤษภาคม <9<Q ถึง ปั จจุบนั
คณะกรรมการลงทุน
แต่งตั-งเมื+อวันที+ #< พฤษภาคม <99Q ถึง ปั จจุบนั
คุณวุฒ ทิ างการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโทการบัญชี University Of Texas At Austin, ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาบัตร วปอ. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่ นที+ 9;
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสู ง รุ่ นที+ # สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์ รุ่ นที+ ] สถาบันวิทยาการการค้า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
- หลักสู ตร ผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที+ <<
การอบรมในปี ^_`^ #. เป็ นวิทยากรในหัวข้อ “ประกันวินาศภัยบริ หารความเสี+ ยงให้กบั คุณและธุรกิจได้อย่างไร”
โดยสมาคมประกันวินาศภัย
<. เป็ นวิทยากรในหัวข้อ “Insurance Ratings Outlook 2020” โดย Tris และ S&P
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
151,461,632 หุน้ คิดเป็ น 8Q.99 % (ตนเอง 7.:; % / คูส่ มรส #.9; % / นิติบุคคลที+มีอาํ นาจควบคุมกิจการ 48.07 %)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
สามี
นางสุเทพี อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
น้องเขย นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
ประสบการณ์ทํางานในระยะ _ ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที as ธันวาคม ^_`^)
พ.ศ.<9<Q ถึง ปัจจุบนั
ประธานเจ้าหน้าที+บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ , กรรมการลงทุน
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์ ,ธุรกิจประกันวินาศภัย
พ.ศ.<9:; ถึง ปัจจุบนั
กรรมการ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ , ธุรกิจประกันวินาศภัยต่อ
พ.ศ.<999 ถึง ปัจจุบนั
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ , ธุรกิจประกันวินาศภัยต่อ
พ.ศ.<988 ถึง ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน
บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด, ธุรกิจประกันวินาศภัย
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พ.ศ.<99< ถึง เมษายน <9;<
พ.ศ.<992 ถึง <99Q
พ.ศ.<99] ถึง 2560
พ.ศ.<99Q ถึง ปั จจุบนั
พ.ศ.<9;7 ถึง เมษายน <9;<
พ.ศ. <9;< ถึง ปั จจุบนั
พ.ศ.<99; ถึง ปัจจุบนั
พ.ศ.<99Q ถึง ปัจจุบนั
พ.ศ.<99] ถึง ปัจจุบนั
พ.ศ.<9;7 ถึง <9;<
พ.ศ.<9;< ถึง ปัจจุบนั
พ.ศ. <9;7 ถึง ปั จจุบนั

บจก.ที.ไอ.ไอ.(สถาบันประกันภัยไทย) , ธุรกิจการศึกษา
กรรมการ บมจ.ไทยรี ประกันชีวติ , ธุรกิจประกันชีวติ ต่อ
กรรมการเหรัญญิก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บมจ.วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์ , ธุรกิจการเกษตร
นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัยไทย
กรรมการและกรรมการที+ปรึ กษาคณะกรรมการบัญชี-และการลงทุน,
สมาคมประกันวินาศภัยไทย, ธุรกิจประกันวินาศภัย
กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
ประธานสภาธุรกิจไทย-อิหร่ าน
กรรมการเหรัญญิก, สภาธุรกิจไทย-จีน
กรรมการเลขาธิการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการ หอการค้าไทยและที+ปรึ กษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการ กองทุนประกันวินาศภัยไทย

การดํารงตําแหน่ งใดๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอืนในปี ทีผ่ านมา
บริษทั จดทะเบีย น
- กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ, ธุรกิจประกันภัย
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บมจ. วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์ , ธุรกิจการเกษตร
บริษทั จํากัด
- รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด,
ธุรกิจประกันภัย
- กรรมการ บริ ษทั ที.ไอ.ไอ.จํากัด (สถาบันประกันภัยไทย), ธุรกิจการศึกษา
กิจการอืนๆ
- กรรมการและกรรมการที+ปรึ กษาคณะกรรมการบัญชีและการลงทุน สมาคมประกันวินาศภัยไทย
- กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
- รองประธานกรรมการ หอการค้าไทยและที+ปรึ กษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- กรรมการกองทุนประกันวินาศภัยไทย
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การเปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั4ง
นายถวัลย์ วิรานนท์
อายุ 21 ปี
กรรมการที+ปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
แต่งตั-งเมื+อวันที+ <Q เมษายน <9:7 ถึง ปัจจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แต่งตั-งเมื+อวันที+ ## สิ งหาคม <99Q ถึง ปัจจุบนั
คุณวุฒ ทิ างการศึกษา / ประวัติอบรม
- นิติศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
การอบรมในปี ^_`^
- ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
#],777 หุน้ คิดเป็ น 7.77; % (ตนเอง 7.77; % / บุตรที+ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 7% )
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี
ประสบการณ์ทํางานในระยะ _ ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที as ธันวาคม ^_`^)
พ.ศ. <98: ถึง <992 กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
พ.ศ. <992 ถึง ปั จจุบนั กรรมการที+ปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอืนในปี ทีผ่ านมา
- ไม่มี
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การเปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั4ง
นางสุเทพี อัศวะธนกุล
อายุ 9Q ปี
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ, CFO
แต่งตั-งเมื+อวันที+ #] มิถุนายน <9<Q ถึง ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั-งเมื+อวันที+ ## สิ งหาคม <99Q ถึง ปัจจุบนั
คุณวุฒ ทิ างการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ Tarleton State University สหรัฐอเมริ กา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสู ง รุ่ นที+ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์ TEPCoT รุ่ นที+ ##
การอบรมในปี ^_`^
- มาตรฐานรายงานทางการเงินเกี+ยวกับเครื+ องมือทางการเงิน สาระสําคัญ ผลกระทบและประเด็นที+ตอ้ งพิจารณา –
สภาวิชาชีพบัญชี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
151,461,632 หุน้ คิดเป็ น 8Q.99 % (ตนเอง #.9;% /คูส่ มรส 0.36 % /นิติบุคคลที+มีอาํ นาจควบคุมกิจการ 48.07 %)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ภรรยา นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที+บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
น้องสาว นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
ประสบการณ์ทํางานในระยะ _ ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที as ธันวาคม ^_`^)
พ.ศ. <98: ถึง ปั จจุบนั กรรมการผูอ้ าํ นวยการ และ CFO บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอืนในปี ทีผ่ านมา
- ไม่มี
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การเปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั4ง
นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร
อายุ ;] ปี
กรรมการ
แต่งตั-งเมื+อวันที+ #] มิถุนายน <9<Q ถึง ปั จจุบนั
เลขานุการบริ ษทั แต่งตั-งเมื+อวันที+ #8 สิงหาคม <99# ถึง ปัจจุบนั
คุณวุฒ ทิ างการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
การอบรมในปี ^_`^
- ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
#],777 หุน้ คิดเป็ น 7.77; % (ตนเอง 7.77; % / บุตรที+ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 0%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
พี+สาว นางสุเทพี อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
พี+ภรรยา นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที+บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ประสบการณ์ทํางานในระยะ _ ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที as ธันวาคม ^_`^)
พ.ศ. <992 ถึง ปั จจุบนั กรรมการและเลขานุการบริ ษทั - บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอืนในปี ทีผ่ านมา
- ไม่มี

หน้ าทีของเลขานุการบริษัท
1 .จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนีก.ทะเบียนกรรมการ
ข.หนังสื อนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริ ษทั
ค.หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
<. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที+รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และจัดส่งสําเนารายงานการมี
ส่ วนได้เสี ยตามมาตรา ]Q/#8 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 2 วัน
ทําการนับแต่วนั ที+บริ ษทั ได้รับรายงานนั-น
:. ดําเนินการอื+นๆ ตามที+คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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การเปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั4ง
นางสาวสรี พร แสงศิริตระกูล อายุ 30 ปี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี, สมุหบ์ ญั ชี แต่งตั-งเมื+อวันที+ 6 มีนาคม <961 ถึง ปัจจุบนั
คุณวุฒ ทิ างการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริ ญญาตรี บญั ชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมในปี 2562
- ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในอนาคตที+จะนํามาใช้ในปี 2562 และ 2563 รุ่ นที+ 1/62
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที+ 17 เรื+ อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17)

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
-ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี
ประสบการณ์ทํางานในระยะ _ ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที as ธันวาคม ^_`^)
พ.ศ. 2557 ถึง 2560 ผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชี - บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
พ.ศ. 25;# ถึง ปัจจุบนั ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี - บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอืนในปี ทีผ่ านมา
- ไม่มี

หน้ าทีของสมุห์บัญชี
1. จัดทํารายงานฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานในรู ปแบบที+หน่วยงานกํากับดูแลกําหนด
2. นําส่งข้อมูลรายงานฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานตามกําหนดระยะเวลาที+หน่วยงานกํากับดูแล
กําหนดไว้
3. จัดเก็บข้อมูลรายงานฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานตามระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงาน
กํากับดูแล

เอกสารแนบ < รายละเอียดเกี+ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
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การเปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั4ง
นายวิเพ็ด สี หาจักร อายุ 9< ปี
ประธานกรรมการ
คุณวุฒ ทิ างการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริ ญญาโท ประเทศสหภาพโซเวียต
การอบรมในปี ^_`2
-ไม่มี

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (% )
-ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ _ ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที as ธันวาคม ^_62)
พ.ศ. <9;7 - ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการ บจก.ลาววิวฒั น์ประกันภัย
ทําธุรกิจส่วนตัว

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอืนในปี ทีผ่ านมา
-ไม่มี
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การเปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั4ง
นายถวัลย์ วิรานนท์
อายุ 27 ปี
รองประธานกรรมการ
คุณวุฒ ทิ างการศึกษา / ประวัติอบรม
นิติศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
การอบรมในปี ^_`2
-ไม่มี

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (% )
-ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี
ประสบการณ์ทํางานในระยะ _ ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที as ธันวาคม ^_`2)
พ.ศ. <98: - <992 ดํารงตําแหน่ง กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
พ.ศ. <992 - ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง กรรมการที+ปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
พ.ศ. <9;# - ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง รองประธานกรรมการ บจก.ลาววิวฒั น์ประกันภัย

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอืนในปี ทีผ่ านมา
-ไม่มี
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การเปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั4ง
นายปราสาทชัย พีลาพันแดช อายุ 98 ปี
รองประกรรมการ
คุณวุฒ ทิ างการศึกษา / ประวัติอบรม
การอบรมในปี ^_`2
-ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (% )
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ _ ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที as ธันวาคม ^_62)
รองประธานกรรมการ บจก.ลาวโตโยต้า
กรรมการ บจก.เค
พ.ศ. <9;# - ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง รองประธานกรรมการ บจก.ลาววิวฒั น์ประกันภัย

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอืนในปี ทีผ่ านมา
-ไม่มี
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การเปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื อ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั4ง
นายพงษพจน์ เปี+ ยมเจริ ญ อายุ 98 ปี
กรรมการ
คุณวุฒ ทิ างการศึกษา / ประวัติอบรม
การอบรมในปี 2562
-ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (% )
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ _ ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที as ธันวาคม ^_62)
พ.ศ. <9;# - ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง กรรมการ บจก.ลาววิวฒั น์ประกันภัย
พ.ศ. <990 - <9;7 ดํารงตําแหน่ง ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นไหมรถยนต์ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรื อองค์ กรอืนในปี ทีผ่ านมา
-ไม่มี
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หน้ าทีของเลขานุการบริษัท
#. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี#.#. ทะเบียนกรรมการ
1.2. หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริ ษทั
#.:. หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที+รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร พร้อมทั-งจัดทําสําเนาส่งให้ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 2 วันทําการ นับจากวันที+ได้รับรายงาน
:. ดําเนินการอื+นๆ ตามที+คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
เลขานุการบริ ษัท
การแต่งตั-งเลขานุการบริ ษทั ฯ ขึ-นอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการคัดเลือกบุคคลที+มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมที+จะทําหน้าที+ดงั กล่าว โดยที+ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั-งที+ :/<99# เมื+อวันที+ #: สิ งหาคม <99# ได้มีมติแต่งตั-ง
นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร ให้ดาํ รงตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั โดยให้มีผลตั-งแต่วนั ที+ #8 สิ งหาคม <99# เป็ นต้นไป จนกระทัง+ ปัจจุบนั
นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร อายุ ;2 ปี สัดส่วนการถือครองหุน้ 7.77;%
กรรมการ
แต่งตั-งเมื+อวันที+
#] มิถุนายน <9<Q – ปัจจุบนั
เลขานุการบริ ษทั
แต่งตั-งเมื+อวันที+
#8 สิ งหาคม <99# – ปัจจุบนั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร – พี+สาว นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
พี+ภรรยา นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ บณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
ประสบการณ์ทาํ งานย้อนหลัง 9 ปี
<992-<9;< กรรมการและเลขานุการบริ ษทั (บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์)
หน้ าทีและความรับผิดชอบ
1. กํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
1.1 เป็ นศูนย์กลางการรวบรวมกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานภายนอกที+กาํ กับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย
อาทิ คปภ. กลต. และ ปปง.
1.2 เป็ นศูนย์การการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายให้แก่ทกุ หน่วยงานภายในองค์กรได้ทราบถึงการเปลี+ยนแปลง
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ คําสัง+ ประกาศ ที+ออกใหม่ และจัดทําสรุ ปสาระสําคัญของกฎหมายกฎเกณฑ์ ฯลฯ
ที+ออกใหม่ดงั กล่าว
1.3 จัดทําคูม่ ือการปฏิบตั ิตามกฎหมายเบื-องต้นในรู ปของฐานข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ทางการที+สาํ คัญ ให้ขอ้ มูล
เป็ นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ เพื+อประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานและเป็ นข้อมูลอ้างอิงในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ
ภายในองค์กร
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1.4 ติดตามให้หน่วยงานภายในมีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ
1.5 เป็ นที+ปรึ กษา ให้คาํ แนะนํา ชี-แจง และให้ความเห็นเกี+ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายระเบียบ หรื อประกาศต่างๆ
ที+เกี+ยวกับธุรกิจประกันวินาศภัย
1.6 งานในหน้าที+รับผิดชอบเฉพาะ ได้แก่ การเป็ นหน่วยงานกลางในการกํากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เกี+ยวกับป้องกันและปราบปรามฟอกเงินและการต่อด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(AML/CFT)
1.7 สนับสนุนงานบริ หารความเสี+ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย โดยสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ที+ได้จากการติดตาม
การปฏิบตั ิงานด้านกฎหมายของทุกหน่วยงาน รวมถึงร่ วมให้ขอ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางเกี+ยวกับการ
ควบคุม
ภายในด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายเพื+อนําไปใช้วเิ คราะห์และจัดทําแผนบริ หารความเสี+ยงด้านการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย
2. ประสานงานหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในองค์กร
<.# ประสานงานเรื+ องการขออนุญาตในการดําเนินการใดๆ ขององค์กรซึ+งจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ภายนอกที+กาํ กับดูแลก่อน หรื อเพื+อขอหารื อประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ เพื+อความชัดเจนในการนํามาปฏิบตั ิ
หน้าที+ของหน่วยงานภายในองค์กรทั-งนี-หน่วยงานภายนอกที+สาํ นักกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายต้องติดต่อ
ประสานงาน ได้แก่
(1) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
(2) สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
(3) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
(4) หน่วยงานทางการอื+นตามที+คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
<.<. เป็ นผูป้ ระสานงานในนามขององค์กรกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการการประกอบธุรกิจประกัน
(คปภ.) หรื อหน่วยงานกํากับอื+นตามกฎหมาย
2.3. เป็ นผูป้ ระสานงานในนามขององค์กรกับสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ปปง.) หรื อหน่วยงานทางการอื+นใด ในประเด็นด้าน AML/CFT
<.8. ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร เพือ+ ให้จดั ทํารายงานตามที+หน่วยงานภายนอกที+กาํ กับดูแลแจ้งขอ หรื อตามที+
กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งจัดทํา
<.9 ให้ความรู ้ดา้ นกฎหมาย จัดทําข้อมูลกฎหมายด้านการประกันวินาศภัย หรื อกฎหมายอื+นใดที+น่าสนใจและเกี+ยวข้อง
กับธุรกรรมหลักขององค์กร เพื+อรองรับการอบรมให้แก่บุคลากรภายในองค์กร
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารก่อนที+จะนําเสนอขออนุมตั ิจากที+ประชุมผูถ้ ือหุน้
โดยเกณฑ์กาํ หนดค่าตอบแทนจะอยูใ่ นระดับเทียบได้กบั ระดับที+จ่ายอยูใ่ นธุรกิจ เหมาะสมกับภาระหน้าที+ความรับผิดชอบ
รวมทั-งมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจําทุกปี และนําผลที+ได้มาใช้ร่วมในการกําหนดค่าตอบแทนด้วยค่าตอบแทน
ที+เป็ นตัวเงิน
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โครงสร้ างค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ที+ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั-งที+ <;/<9;< ได้มีการอนุมตั ิคา่ ตอบแทนและค่าเบี-ยประชุมของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยดังต่อไปนีค่ าตอบแทนกรรมการ
1. ค่ าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
2. ค่ าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
3. ค่ าบําเหน็จกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
w. ค่ าบําเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
ค่ าเบีย4 ประชุมกรรมการ (บาท/ครั4 ง/คน)
1 คณะกรรมการบริษทั ฯ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
ค่ าตอบแทนกรรมการ
2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
-ประธานกรรมการ
- กรรมการ
w. คณะกรรมการลงทุน
-ประธานกรรมการ
- กรรมการ
_. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
-ประธานกรรมการ
- กรรมการ

ปี ^_`^
3,480,000
9
640,000
3
3
3

30,000
20,000
ปี ^_`^
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
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ก. คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้รับค่าตอบแทนในรู ปของเบี-ยประชุมและเงินบําเหน็จกรรมการ ปี 2562 ดังนี(หน่วย: บาท)
จํานวนครั-ง
ค่าตอบแทน
ชื+อ
ตําแหน่ง
ที+เข้า
เบี-ยประชุม ค่าบําเหน็จ รวม
ประชุม
1

นายชลอ

เฟื+ องอารมย์

กรรมการอิสระประธานกรรมการ

และประธานกรรมการลงทุน
เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระประธานกรรมการ
ตรวจสอบประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
เปี+ ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6/6

220,000

680,000

900,000

6/6

280,000

570,000

850,000

5/6

260,000

560,000

820,000

2

นายพิศิษฐ

3

นางพิไล

4

นางปราณี

ภาษีผล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการลงทุน

5/6

280,000

560,000

840,000

5
6

นางสุภาภรณ์
นายจีรพันธ์

บุรพกุศลศรี
อัศวะธนกุล

กรรมการอิสระ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการ
ลงทุน

6/6
6/6

120,000
160,000

350,000
350,000

470,000
510,000

7

นางสุเทพี

อัศวะธนกุล

5/6

120,000

350,000

470,000

8

นายถวัลย์

วิรานนท์

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา

5/6

100,000

350,000

450,000

ธีราวิทยางกูร

ค่าตอบแทน
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั

6/6

120,000

350,000

470,000

9

นางสุณีย์

รวม

-

1,660,000 4,120,000 5,780,000

* ค่าเบี-ยประชุมรวมการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
ข. ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ตั-งแต่ระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ-นไปของบริ ษทั ฯ ทั-งหมด <4 ท่าน ได้รับค่าตอบแทน
ในรู ปของเงินเดือนและโบนัสในปี <9;< รวมเป็ นเงินทั-งสิ-น ;:,Q2Q,977 บาท
บุคลากร
ในปี <9;< บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนพนักงานทั-งหมด 608 คน ผลตอบแทนในรู ปเงินเดือนและโบนัส คิดเป็ นเงิน
314,206,889 บาท รวมทั-งเงินสมทบกองทุนสํารองเลี-ยงชีพ คิดเป็ นเงิน #<,864,<Q] บาท
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การถือครองหุ้นบริษัทของ กรรมการ และ ผู้บริหารระดับสู ง ปี 2562
ชื อ

ตําแหน่ ง

มกราคม

กรกฎาคม

ธันวาคม

นายชลอเฟื+ องอารมย์

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ

-

-

-

นายพิศิษฐเศรษฐวงศ์

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

-

-

-

นางพิไลเปี+ ยมพงศ์สานต์

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

-

-

-

นางปราณีภาษีผล

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

-

-

-

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี

กรรมการอิสระ

นายจีรพันธ์อศั วะธนกุล

ประธานเจ้าหน้าที+บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

8,781,128

8,781,128

1,081,128

คูส่ มรส

4,725,384

4,725,384

4,725,384

นิติบุคคลที+มีอาํ นาจควบคุมกิจการ

137,955,120 137,955,120 145,655,120

นายถวัลย์วริ านนนท์

กรรมการ

18,000

18,000

18,000

นางสุเทพีอศั วะธนกุล

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ

4,725,384

4,725,384

4,725,384

คูส่ มรส

8,781,128

8,781,128

1,081,128

นิติบุคคลที+มีอาํ นาจควบคุมกิจการ

137,955,120 137,955,120 145,655,120

นางสุณียธ์ ีราวิทยางกูร

กรรมการและเลขานุการบริ ษทั

18,000

18,000

18,000

นายสุรพงษ์ธีราวิทยางกูร

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

476,040

476,040

476,040

นายประพิทย์ธีระประยุติ

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

50,264

50,264

50,264

นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

12,600,000

12,600,000

12,600,000

นางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

12,600,000

12,600,000

12,600,000

นายพิมลฉันทวีรกูร

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการและประสานงาน

-

-

-

นายเฉลิมพล สายสุวรรณ

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายนวัตกรรม

-

-

-

นายสมกฤษณ์สุระชีวกฤต

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย

-

-

-

-

6. การกํากับดูแลกิจการ
6.1 คณะกรรมการบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที+ดี
เพราะแสดงให้ เห็นถึงการมีระบบบริ หารจัดการที+มีประสิทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ซึ+งช่วยสร้างความเชื+อมัน+
และความมัน+ ใจต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุนผูม้ ีส่วนได้เสีย ผูท้ ี+เกี+ยวข้องทุกฝ่ าย และเป็ นเครื+ องมือที+จะนําบริ ษทั ไปสู่ ความ
มัน+ คง บริ ษทั จึงได้กาํ หนดหลักการ กํากับดูแล กิจการทีดี+ รวมถึงแนวปฏิบตั ิโดยมีเนื-อหาสําคัญ ได้แก่
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#. หมวดสิทธิของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญและเคารพสิทธิพ-ืนฐานของผูถ้ ือหุน้ โดยสนับสนุนให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกราย ทั-งราย
ใหญ่และรายย่อยสามารถใช้สิทธิได้อย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ที+กฎหมายกําหนด ได้แก่ การซื-อขายหรื อ
โอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิ ทธิ ในการทราบ
ข้อมูลเกี+ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ สิ ทธิการเข้าร่ วมประชุมเพื+อใช้สิทธิออกเสี ยง รวมถึงการซักถาม และส่งคําถาม
ล่วงหน้า สิ ทธิ ในการแต่งตั-งถอดถอนกรรมการ และกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวมถึงสิ ทธิในการแต่งตั-ง
ผูส้ อบบัญชี กําหนดค่าสอบบัญชี และเรื+ องต่างๆ ที+มีผลกระทบต่อบริ ษทั เช่นการจัดสรรเงินปั นผล การเพิม+ ทุนลด
ทุน เป็ นต้น โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ที+กฎหมายกําหนด
บริ ษทั ได้ส่งเสริ มสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ โดย สนับสนุน และส่ งเสริ มผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุม่ รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ประเภท
สถาบัน ให้เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ กําหนดให้มีการเปิ ดเผย ข้อมูล วัน เวลา สถานที+ และวาระการประชุม โดยมีคาํ
ชี-แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรื อประกอบมติที+ขอตามที+ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญและ
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ หรื อในเอกสารแนบวาระการประชุม
บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่ งคําถาม
ล่วงหน้าให้ชดั เจน และแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบไว้ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ได้จดั ทําหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. เพือ+ ให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสี ยงได้ และ
ได้กาํ หนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย # คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั จัดให้มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณี ที+วาระนั-นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั-งกรรมการ บริ ษทั มี
การใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในวาระที+สาํ คัญ เช่น การทํารายการเกี+ยวโยง การทํารายการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ+ง
สิ นทรัพย์ เป็ นต้น เพือ+ ความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ในกรณี มีขอ้ โต้แย้งในภายหลังระหว่างการประชุม
ประธานในที+ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั-ง
คําถามต่อที+ประชุมในเรื+ องที+เกี+ยวข้องกับบริ ษทั ได้
บริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้สาธารณชนทราบถึงผลการ
ลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันทําการถัดไปบน website ของตลาด
หลักทรัพย์ และบริ ษทั
ในปี <9;< บริ ษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที+ <Q เมษายน <56< มีกรรมการ ] ท่าน เข้าร่ วม
ประชุม โดยทางบริ ษทั มอบให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ+ งเป็ นนายทะเบียนหุน้ ของ
บริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม #8 วัน ประธานในที+ประชุมได้เปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิเท่ากันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริ ษทั , สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ+ง
ได้ลงบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
<. หมวดการปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับผูถ้ ือหุน้ และส่งเสริ มความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ และ นักลงทุนสถาบัน โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิไว้ดงั นีบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชื+อบุคคลเพือ+ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการรวมถึง
เสนอเพิม+ วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที+ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบ
ฉันทะให้ผอู ้ ื+นประชุมและออกเสี ยงลงมติแทน
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บริ ษทั กําหนดให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลเกี+ยวกับส่วนได้เสียของตนและผูเ้ กี+ยวข้อง
เพื+อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริ ษทั ที+อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถ
ตัดสิ นใจเพื+อประโยชน์ของบริ ษทั โดยรวม ทั-งนี- กรรมการและผูบ้ ริ หารที+มีส่วนได้เสี ยกับธุรกรรมที+ทาํ กับบริ ษทั
ไม่ควรมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกล่าว
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในที+มีผลต่อการซื-อขายหลักทรัพย์ เพื+อ
เป็ นมาตรการป้องกันกรณีที+กรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายในเพือ+ หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื+น
ในทางมิชอบ โดยห้ามกรรมการ ที+ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร พนักงานพนักงานที+ล่วงรู ้ถึงผลประกอบการของบริ ษทั ไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้อม และบุคคลที+เกี+ยวข้องซื-อขายหุน้ ของบริ ษทั ในช่วงเวลา ;7 วันก่อนประกาศงบการเงินต่อ
สาธารณะชน ในระหว่างปี ที+ผา่ นมากรรมการและผูบ้ ริ หารได้ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัดไม่ปรากฎว่ามีการ
ซื-อขายหุน้ ในช่วงนั-นเลย รวมทั-งห้ามไม่ให้ผบู ้ ริ หารหรื อหน่วยงานที+ได้รับทราบข้อมูลภายใน เปิ ดเผยข้อมูลแก่
บุคคลภายนอก หรื อบุคคลที+ไม่มีหน้าที+เกี+ยวข้องตามรายละเอียดที+ได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อการดูแลเรื+ องการใช้ขอ้ มูล
ภายใน
:. หมวดบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
คณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั-งภายในและภายนอก บริ ษทั จะไม่
กระทําการใดๆที+เป็ นการละเมิดสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย จึงยึดถือแนวปฎิบตั ิที+ก่อให้เกิดความเสมอภาคต่อทุกฝ่ าย
โดยกําหนดบทบาทของบริ ษทั ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียดังนีลูกค้า
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการให้บริ การที+ดี เพื+อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและเชื+อมัน+ ในการ
ให้บริ การของบริ ษทั ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที+มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า เพื+อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด
คูค่ า้
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ า้ ทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม
กัน และปฏิบตั ิตามเงื+อนไขทางการค้า และสัญญาระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด บริ ษทั ให้
ความสําคัญอย่างยิง+ ในการคัดเลือกคูค่ า้ ที+เหมาะสม โดยตระหนักถึงความสําคัญในการมีคคู่ า้ ที+
จริ ยธรรม ความเป็ นมืออาชีพ ควบคูไ่ ปกับการมีชื+อเสียงที+ดี
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั มุง่ มัน+ ที+จะดําเนินงานให้มีผลประกอบการที+ดี อันจะนําไปสู่ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ้น เพื+อ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผถู ้ ือหุน้
พนักงาน
บริ ษทั ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที+มีคา่ อย่างยิง+ จึงมีการส่ งเสริ มและให้โอกาสพนักงาน
ได้รับการพัฒนาอย่างสมํ+าเสมอ เพื+อให้มีความพร้อมที+จะก้าวไปข้างหน้ากับบริ ษทั และมี
นโยบายในการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที+เหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กบั ธุรกิจ
เดียวกัน
คูแ่ ข่ง
บริ ษทั ยึดมัน+ ในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยจริ ยธรรม โดยไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู ้ความลับ
ทางการค้าของคูแ่ ข่งโดยวิธีฉอ้ ฉล โดยเน้นการปฏิบตั ิภายใต้กติกาการแข่งขันที+ดี ไม่แสวงหา
ความลับทางการค้าของคูแ่ ข่งด้วยวิธีที+ไม่เหมาะสม ไม่ทาํ ลายชื+อเสี ยงของคูแ่ ข่งด้วยการ
กล่าวหาในทางร้าย
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เจ้าหนี-

บริ ษทั ยึดมัน+ ในการปฏิบตั ิเรื+ องการชําระหนี-ตามกําหนดเวลาและสัญญาระหว่างกันโดย
เคร่ งครัดโดยจะปฏิบตั ิตอ่ เจ้าหนี-ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยเฉพาะเรื+ องเงื+อนไข
การคํ-าประกัน การบริ หารเงินทุน กรณีที+ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื+อนไขที+ตกลงกันไว้ได้ จน
เป็ นเหตุทาํ ให้ผิดนัดชําระหนี- บริ ษทั จะรี บแจ้งให้เจ้าหนี-ทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิ ด
ข้อเท็จจริ งเพื+อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
รวมถึงการบริ หารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที+เหมาะสม เพือ+ รักษาความเชื+อมัน+ ต่อเจ้าหนีลูกหนีบริ ษทั ยึดมัน+ ในการปฎิบตั ิตามสัญญาระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด กรณี ที+ลูกหนี-มีเหตุที+ไม่
สามารถปฏิบตั ิตามเงื+อนไขที+ตกลงกันไว้ได้ จนเป็ นเหตุให้ตอ้ งผิดนัดชําระหนี- บริ ษทั จะเข้า
เจรจาเพือ+ หาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
สังคมและ
บริ ษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงมุ่งมัน+ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและเข้าร่ วม
สิ+ งแวดล้อม
กิจกรรมต่างๆ ที+เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมและชุมชนอย่างสมํ+าเสมอ
สิ ทธิมนุษยชน บริ ษทั ยึดมัน+ ในหลักสิ ทธิมนุษยชน จึงกําหนดนโยบายเกี+ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยให้พนักงาน
ทุกคน มีสิทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจน
ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ภายใต้ขอ้ บังคับการทํางานของบริ ษทั และจะให้ความรู ้ความ
เข้าใจแก่พนักงาน เพือ+ นําหลักสิ ทธิมนุษยชนไปปรับใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ทรัพย์สินทางปัญญา บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี+ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และมีนโยบายไม่สนับสนุนการ
ดําเนินการที+มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยพนักงานทุกคนมี
หน้าที+ตอ้ งปกป้องรักษาความลับอันเกี+ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ น
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยระบบคอมพิวเตอร์ จนถึงคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน และอื+นๆ ที+พนักงานได้
สร้างสรรค์ข- ึนในระหว่างการปฏิบตั ิงานโดยได้รับมอบหมายจากบริ ษทั ในขณะเดียวกัน
พนักงานทุกคนต้องไม่นาํ ทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื+นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ผลงาน
การต่อต้านทุจริ ต บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบตั ิเพื+อต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ ที+ได้รับความ
คอร์รัปชัน+
เห็นชอบจากคณะกรรมการ และได้เผยแพร่ ให้พนักงาน คูค่ า้ และบุคคลทัว+ ไปทราบเพือ+ ปฎิบตั ิ
ตามโดยเคร่ งครัด
8. หมวดการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั งบการเงินได้จดั ทําขึ-นตามมาตรฐานการ
บัญชีที+รับรองทัว+ ไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายบัญชีที+เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ+าเสมอ และใช้ดุลย
พินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที+ดีในการจัดทํา รวมทั-งการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จดั ให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน เพือ+ ให้มนั+ ใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี มี
ความถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั-งแต่งตั-งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ+งประกอบด้วย กรรมการที+ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายในโดยได้แสดงรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไว้ในรายงานประจําปี
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที+จะรักษากรรมการที+มีคุณสมบัติที+ตอ้ งการ ซึ+งได้ผา่ นการอนุมตั ิจากที+ประชุมผูถ้ ือ
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หุน้ แล้ว ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที+คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด ซึ+งเกี+ยวกับ
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั และของผูบ้ ริ หารแต่ละท่านค่าตอบแทนที+เป็ นตัวเงินได้ระบุรายละเอียดไว้ในหน้าที+
47 ถึง 49 แต่ไม่ได้เปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการที+เป็ นผูบ้ ริ หารในส่วนที+ได้รับจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั อื+น
เพราะไม่ใช่ขอ้ มูลของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงข้อมูลของบริ ษทั ว่ามีผลต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้
เสี ยของบริ ษทั จึงได้เน้นและถือปฏิบตั ิกบั ฝ่ ายบริ หารในการเปิ ดเผยข้อมูลที+ครบถ้วนและเชื+อถือได้
9. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีความเป็ น
อิสระในการตัดสิ นใจเพือ+ ประโยชน์สูงสุดและผูถ้ ือหุน้ โดยรวม คณะกรรมการทําหน้าที+ในการกําหนดวิสยั ทัศน์
และพันธกิจของบริ ษทั เพือ+ ผูบ้ ริ หารและพนักงานมีจุดมุง่ หมายในการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ+งในปี
<9;< คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมตั ิวิสยั ทัศน์ ภารกิจกลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั รวมถึงทบทวนนโยบายที+สาํ คัญให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการดําเนินธุรกิจตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที+ดี เช่น นโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านการทุจริ ต เป็ นต้น
คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริ ษทั ไปปฏิบตั ิ โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส
คณะกรรมการได้ติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ ายบริ หาร โดยกําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานและผล
ประกอบการของบริ ษทั โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่าง ๆ เพื+อให้เป็ นไปตามกลยุทธ์
ที+วางไว้ และทําหน้าที+ในการดูแลความเสี+ยงและระบบควบคุมภายในภาพรวมของทั-งบริ ษทั โดยคณะกรรมการ
บริ หารความเสี+ ยงทําหน้าที+พิจารณากําหนดนโยบายบริ หารความเสี+ยงของบริ ษทั โดยมีฝ่ายบริ หารความเสี+ ยง เป็ น
หน่วยงานสนับสนุน และทําหน้าที+เสนอผลการพิจารณาและบริ หารความเสี+ยงและควบคุมภายใน ให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา เพือ+ รายงานให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ทราบต่อไป
หน้ าทีของประธานคณะกรรมการ
หน้าที+หลักของประธานคณะกรรมการคือบริ หารจัดการและเป็ นผูน้ าํ ของคณะกรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการมี
หน้าที+รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั และดําเนินการในฐานะเป็ นผูป้ ระสานงานโดยตรงระหว่างคณะกรรมการ
บริ ษทั กับฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ผ่านกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รวมทั-งถ่ายทอดมติของคณะกรรมการสู่ ผเู้ กี+ยวข้อง
เพื+อให้มน+ั ใจได้วา่ ได้มีการนํามติของคณะกรรมการบริ ษทั ไปดําเนินการต่ออย่างมีประสิ ทธิผลสูงสุ ดและมีความ
เหมาะสม ด้วยภาระหน้าที+ที+แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการในฐานะผูน้ าํ ด้านนโยบาย และกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ในฐานะผูน้ าํ ด้านการบริ หารงานประจํา บริ ษทั จึงได้แบ่งแยกบทบาทของประธานกรรมการออกจาก
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อย่างชัดเจน ซึ+ งหมายความว่าประธานกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร ไม่มี
ผลประโยชน์ และไม่มีธุรกิจหรื อความสัมพันธ์อื+นใดอันอาจเป็ นอุปสรรคต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระ
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจและหน้าที+ในการจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที+
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั-งนี- คณะกรรมการไม่สามารถอนุมตั ิหรื อพิจารณากําหนดเป็ นประการใดๆ เว้นแต่ได้รับความ
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที+เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของกรรมการผู้จัดการใหญ่
มีอาํ นาจในการอนุมตั ิการดําเนินธุรกิจปกติในเรื+ องต่างๆ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริ หาร และรายจ่ายลงทุนภายในวงเงินที+คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด เป็ นต้น
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คณะกรรมการของบริ ษทั มีจาํ นวน Q ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที+เป็ นผูบ้ ริ หาร 8 ท่าน, กรรมการทีเ+ ป็ น
กรรมการอิสระ 9 ท่าน ส่ วนประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
ความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร และไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การเพื+อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที+ใน
การกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการบริ หารงานประจํา โครงสร้างคณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วย
กรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หาร
จัดการความเสี+ยง ซึ+งมีการกําหนดสมาชิกและหน้าที+ความรับผิดชอบไว้ในรายละเอียดหน้า 18 ถึง 27
คณะกรรมการแต่ละชุดมีการจัดประชุมตามจํานวนครั-งที+ได้กาํ หนดไว้ โดยมีการกําหนดวาระชัดเจน
ล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา เลขานุการของคณะกรรมการแต่ละคณะได้จดั
หนังสื อเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 2 วัน เพื+อให้
คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่ วมประชุม การประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะได้มีการจดบันทึกการ
ประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมจัดเก็บรายงานการประชุมที+ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั-งในระดับบริ หาร และการปฏิบตั ิงานจึงได้กาํ หนด
หน้าที+ อํานาจการดําเนินการของผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์ และการแบ่งแยกหน้าที+ของผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ิดตามควบคุมรวมทั-งประเมินผล
ออกจากกัน เพื+อให้เกิดการตรวจสอบระหว่างกันอย่างชัดเจน บริ ษทั มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้าที+ตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงานหลักและกิจกรรมทางการเงินของบริ ษทั ว่าได้ดาํ เนินการตามแนวทางที+กาํ หนดไว้ รวมถึงตรวจสอบ
การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดที+เกี+ยวข้องกับบริ ษทั (Compliance Control) คณะกรรมการได้กาํ หนดให้
ฝ่ ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรับการประเมินผลงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเพื+อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทําหน้าที+ตรวจสอบได้อย่าง
เต็มที+
รายงานการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2562 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทาํ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั โดยแบ่งหัวข้อ
การประเมินออกเป็ น 6 หมวด สําหรับวิธีการประเมินได้ให้กรรมการแต่ละท่านให้คะแนนแต่ละหัวข้อโดยอิสระ
แล้วนําคะแนนการประเมินแต่ละหัวข้อของกรรมการทุกท่านมารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนกรรมการ โดยมีผล
การประเมินแต่ละหมวดดังต่อไปนีคะแนนเฉลี+ย
#.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3.67
<.บทบาทหน้าที+ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.71
:.การประชุมคณะกรรมการ
3.69
8.การทําหน้าที+ของกรรมการ
3.75
9.ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
3.76
;.การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
3.63
ภาพรวมของการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พบว่าคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประเมินตนเองในระดับดี
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ที+คะแนนเฉลี+ย :.27 จากคะแนนเต็ม 8.77 คิดเป็ นร้อยละ Q<.89 โดยหัวข้อประเมินที+ได้คะแนนสู งสุด คือ
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ และที+ได้คะแนนตํ+าสุดคือ หมวดการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
ผูบ้ ริ หาร
การประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็ นรายบุคคล มีการประเมินใน : หัวข้อ โดยมีผลการประเมินดังนีคะแนนเฉลี+ย
#. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3.74
<. การประชุมของคณะกรรมการ
3.72
:. บทบาท หน้าที+ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.73
ภาพรวมของการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล พบว่าคณะกรรมการบริ ษทั ประเมินตนเอง
ในระดับดี ที+คะแนนเฉลี+ย :.2: จากคะแนนเต็ม 8.77 คิดเป็ นร้อยละ Q:.<Q โดยหัวข้อประเมินที+ได้คะแนนสูงสุด คือ
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ และที+ได้คะแนนตํ+าสุ ดคือ หมวดการประชุมของคณะกรรมการ
รวมถึงได้ทาํ การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นรายคณะ โดยแบ่งหัวข้อการประเมินเป็ น หมวด 3
หมวดบทบาท หน้าที+ ได้แก่หมวดโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ หมวดการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และ
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้การประเมินรู ปแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการบริ ษทั ผลการประเมินทุกหมวด มีผลการประเมินดังนีคณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนโดยเฉลี+ย 3.60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 8.7 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 90
คะแนนเฉลี+ย
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3.62
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3.50
3. บทบาท หน้าที+ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.67
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้คะแนนโดยเฉลี+ย 3.68 คะแนน จากคะแนนเต็ม 8.7 คะแนน
คิดเป็ นร้อยละ Q<
คะแนนเฉลี+ย
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3.67
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3.75
3. บทบาท หน้าที+ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.62
คณะกรรมการลงทุน ได้คะแนนโดยเฉลี+ย 3.97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 8.7 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ QQ.<9
คะแนนเฉลี+ย
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
4.00
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3.89
3. บทบาท หน้าที+ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4.00
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การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ CEO
หมวดที+ การวัดผลการปฏิบตั ิงาน ผลการประเมินทุกหมวดได้คะแนนโดยเฉลี+ย 3.96 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 4
คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 98.97 โดยมีรายละเอียดผลการประเมินดังนีคะแนนเฉลี+ย
1.ความเป็ นผูน้ าํ
3.91
2.การกําหนดกลยุทธ์
3.98
3.การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
3.98
4.การวางแผนและผลการปฏิบตั ิทางการเงิน
4.00
5.ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
3.96
6.ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
3.91
7.การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
3.94
8.การสืบทอดตําแหน่ง
3.93
9.ความรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริ การ
4.00
10.คุณลักษณะส่วนตัว
3.96
โดยหมวดที+ 2 เรื+ องการพัฒนา CEO คณะกรรมการมีความเห็นว่า จุดแข็งสําคัญที+ CEO ควรจะรักษาไว้คือ มีความ
รอบรู ้ในธุรกิจ มีความสามารถในการประสานงานกับทุกหน่วยงาน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและผูอ้ ื+น
มากกว่าของตนเอง ส่วนประเด็นที+ CEO ควรได้รับการพัฒนามากขึ-นในปี ถัดไป คือ ความมุ่งมัน+ ในการสร้างความ
เป็ นเลิศในธุรกิจ และมีการกระจายการตัดสิ นใจ
6.< การสรรหาและแต่งตั-งกรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าที+สรรหา
บุคคลเพื+อดํารงตําแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร พิจารณารายชื+อบุคคลที+ได้รับการเสนอชื+อ
และคัดเลือกบุคคลที+มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที+กาํ หนดไว้ ตรวจสอบว่า บุคคลที+จะถูกเสนอชื+อนั-น
มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานทางการเสนอชื+อให้คณะกรรมการเพื+อพิจารณาและบรรจุชื+อ
ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื+อให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั-งต่อไป รวมถึงได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหา
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง โดยเฉพาะกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ดว้ ย
6.<.# คุณสมบัติกรรมการ และ กรรมการอิสระ
#. คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการที+มีความรู ้ความเชี+ยวชาญ ประสบการณ์ ทักษะที+หลากหลายเป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริ ษทั โดยไม่จาํ กัดเพศ มีความเข้าใจเป็ นอย่างดีถึงหน้าที+ความรับผิดชอบของกรรมการ และ ลักษณะ
การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กบั การเป็ นกรรมการบริ ษทั ได้อย่างเต็มที+
<. คุณสมบัติกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติที+ครบถ้วนของการเป็ นกรรมการบริ ษทั แล้ว ยัง
ต้องมีคุณสมบัติเพิม+ เติมดังนี-
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#) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ # ของจํานวนหุน้ ที+มีสิทธิออกเสียงทั-งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูข้ องบริ ษทั ทั-งนี- ให้นบั รวมการถือ
หุน้ ของผูท้ ี+เกี+ยวข้องด้วย
<) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที+มีส่วนร่ วมบริ หาร ลูกจ้าง พนักงาน ที+ปรึ กษาที+ได้เงินเดือน
ประจํา หรื อผูม้ ี อํานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า < ปี ทั-งนี- ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที+กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อ
ที+ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ+ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
:) ไม่เป็ นบุคคลที+มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที+เป็ น บิดา มารดา คูส่ มรส พี+นอ้ ง และบุตร รวมทั-งคูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมหรื อบุคคลที+จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย
8) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที+อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทั-ง
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 จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า < ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทํารายการ
ทางการค้าที+กระทําเป็ นปกติเพือ+ ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี+ยวกับ
สิ นทรัพย์หรื อบริ การ การให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื คํ-าประกัน การ
ให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี-สิน รวมถึงพฤติการณ์อื+นทํานองเดียวกัน ซึ+งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อ
คูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี-ที+ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ+ง ตั-งแต่ร้อยละ : ของสิ นทรัพย์ที+มีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษทั
หรื อตั-งแต่ <7 ล้านบาทขึ-นไปแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ+ากว่า ทั-งนี- การคํานวณภาระหนี-ดงั กล่าวให้เป็ นไป
ตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที+เกี+ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที+เกี+ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี-ดงั กล่าว ให้นบั รวม
ภาระหนี-ที+เกิดขึ-นในระหว่าง # ปี ก่อนวันที+มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
9) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที+มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ+ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยูเ่ ว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า < ปี
;) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ+งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที+ปรึ กษา
กฎหมายหรื อที+ปรึ กษาทางการเงิน ซึ+ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า < ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที+มีนยั ผูม้ ี
อํานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั-นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า < ปี
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2) ไม่เป็ นกรรมการที+ได้รับการแต่งตั-งขึ-นเพือ+ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ+ งเป็ นผูท้ ี+เกี+ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
]) ไม่ประกอบกิจการที+มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที+มีนยั กับกิจการของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อยหรื อไม่เป็ นหุน้ ส่วนที+มีนยั ในห้างหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที+มีส่วนร่ วม บริ หารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที+ปรึ กษาที+รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละ # ของจํานวนหุน้ ที+มีสิทธิออก
เสี ยงทั-งหมดของบริ ษทั อื+น ซึ+ งประกอบกิจการทีม+ ีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที+มีนยั กับ
กิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
Q) ไม่มีลกั ษณะอื+นใดที+ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี+ยวกับการดําเนินงาน
ของบริ ษทั
:. คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติดงั นี#) มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกข้อ
<) ไม่เป็ นกรรมการที+ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดําเนินกิจการของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที+อาจมีความขัดแย้ง
:) ไม่เป็ นกรรมการของ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที+เป็ น
บริ ษทั จดทะเบียน
8) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย # ท่าน มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที+จะสามารถทํา
หน้าที+สอบทานความน่าเชื+อถือของงบการเงินได้
6.: กระบวนการสรรหากรรมการ และผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าที+สรรหา
บุคคลเพื+อดํารงตําแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร พิจารณารายชื+อบุคคลที+ได้รับการเสนอชื+อ
และคัดเลือกบุคคลที+มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที+กาํ หนดไว้ ตรวจสอบว่า บุคคลที+จะถูกเสนอชื+อนั-น
มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานทางการเสนอชื+อให้คณะกรรมการเพื+อพิจารณาและบรรจุชื+อ
ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื+อให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั-งต่อไป
6.:.# สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยในการแต่งตั-งกรรมการ
เพื+อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อย เพือ+ ให้ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษทั จึงได้เปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิ เสนอชื+อบุคคลที+มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที+เหมาะสม เพื+อรับการ
พิจารณาเลือกตั-งเป็ นกรรมการล่วงหน้า ซึ+งบริ ษทั ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริ ษทั www.thaivivat.co.th โดยกําหนดหลักเกณฑ์
การเสนอชื+อบุคคลเพือ+ รับการพิจารณาเลือกตั-งเป็ นกรรมการ พร้อมแบบฟอร์ มการเสนอชื+อกรรมการแสดง
ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ด้วย
6.:.< กระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทําหน้าที+จดั ให้มี
กระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณาแผนการสื บทอดตําแหน่งของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิผล โดยเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั-งกรรมการผูจ้ ดั
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การใหญ่ประธานเจ้าหน้าที+บริ หาร เพื+อรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ภายใต้การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการ บริ ษทั สําหรับการแต่งตั-งผูบ้ ริ หารสูงสุดของหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กรให้เป็ นหน้าที+
คัดเลือกและแต่งตั-งโดยประธานเจ้าหน้าที+บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ตอ่ ไป
6.4

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย
การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย
จํากัดเป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัยที+จดั ตั-งขึ-นใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยนั-น บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั-งผูบ้ ริ หารไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย โดยกรรมการของ
บริ ษทั ฯ จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย และเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
โดยบุคคลที+ได้รับแต่งตั-งให้เป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย มีหน้าที+ดาํ เนินการเพื+อประโยชน์ที+ดีที+สุดของบริ ษทั ย่อย
และกําหนดให้บุคคลที+ได้รับการแต่งตั-งต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อนจะลงมติในเรื+ องสําคัญ
6.5 การดูแลเรื+ องการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริ ษทั มีมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกําหนดนโยบายป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในที+มีผลต่อ
การซื-อขายหลักทรัพย์ ซึ+งมีขอ้ กําหนดดังนี#. ห้ามกรรมการ ที+ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานใช้ชอ้ มูลภายใน เพื+อประโยชน์ในการซื-อ
ขายหลักทรัพย์ เนื+องจากการใช้ขอ้ มูลภายในเพือ+ การซื-อขายหลักทรัพย์ เป็ นการกระทําที+ผิดกฎหมายและขัดต่อ
หลักการเรื+ องการขัดแย้งในผลประโยชน์ เป็ นการกระทําที+ไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ รายอื+น รวมถึงห้ามเปิ ดเผยข้อมูล
ภายในแก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลที+ไม่มีหน้าที+เกี+ยวข้องด้วย
<. กรรมการ ที+ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที+เกี+ยวข้องกับการ
ใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่ งครัด ซึ+งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ กฎเกณฑ์อื+นๆ ที+
เกี+ยวข้อง
:. ห้ามกรรมการ ที+ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร พนักงานที+ลว่ งรู้ถึงผลประกอบการของบริ ษทั ไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม และบุคคลที+เกี+ยวข้องซื- อขายหุน้ ของบริ ษทั ในช่วงเวลา ;7 วันก่อนประกาศงบการเงินต่อสาธารณะชน
โดยมีการแจ้งเตือนทุกไตรมาส
8. กรรมการ ที+ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานตั-งแต่ระดับ ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ-นไป ที+ทาํ การซื-อ หรื อ ขายหุน้
ของบริ ษทั จะต้องแจ้งให้แผนกกฎหมายกฎระเบียบทราบถึงการซื- อขายนั-น ภายในวันถัดไปนับจากที+ได้มีการซื-อ
ขายนั-น เพื+อรายงานการซื-อขายต่อสํานักงาน กลต.ต่อไป หรื อดําเนินการรายงานด้วยตนเอง ภายใน : วันทําการนับ
จากวันที+ได้มา หรื อจําหน่ายไปในหุน้ นั-น และจะมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และ ผูส้ อบบัญชีให้ ที+ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั-ง สําหรับปี <9;< บริ ษทั ได้ปฎิบตั ิตามระเบียบที+กาํ หนด
โดยเคร่ งครัด
6.6 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นบริ ษทั ที+มีชื+อเสี ยงและได้รับการยอมรับในระดับสากล ที+ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีส่วนร่ วมในการให้ความคิดเห็นต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการเริ+ มใช้การกํากับเงินทุน
ตามระดับความเสี+ยง (RBC) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี ให้กบั บริ ษทั ประกันวินาศภัยอีกหลาย
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แห่ง ทั-งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อส่วนได้เสียระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั / ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อ
ผูท้ ี+เกี+ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในรอบปี <9;< ทางบัญชีมีคา่ ตอบแทนของผูส้ อบบัญชีจาํ นวนเงินรวม 2,690,000.บาท ตามรายละเอียดดังนี1. ค่าสอบบัญชีประจําปี
1,260,777.- บาท
2. ค่าสอบทานบัญชี : ไตรมาส
Q77,777.- บาท
3. ค่าสอบทานรายงาน RBC ไตรมาส <
#;7,777.- บาท
4. ค่าตรวจสอบรายงาน RBC ประจําปี
327,777.- บาท
ค่าบริ การอื+นๆ ไม่มี
6.7 การปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที+ดี
ในปี <9;< บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ที+กาํ หนดไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที+ดีของบริ ษทั
โดยรายละเอียดได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์บริ ษทั www.thaivivat.co.th การนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีส+ าํ หรับ
บริ ษทั จดทะเบียนปี <9;7 ไปปรับใช้น- นั คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีปรับปรุ งหลักการกํากับดูแลกิจการที+
ดีของบริ ษทั ฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที+ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียนปี <9;7 และกําหนดให้มีการ
ทบทวนการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที+ดีอย่างสมํ+าเสมออย่างน้อยปี ละ # ครั-ง

7. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้จดั ทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (Corporate
Social Responsibility Report) ประจําปี <9;< เพื+อแสดงถึงนโยบาย กลยุทธ์ กระบวนการคิด และการดําเนินงานในฐานะ
สถาบันการเงินหนึ+งที+มีส่วนในการพัฒนาสังคมไทยในด้านความมัน+ คงทางการเงินสําหรับประชาชนคนไทยและธุรกิจไทย
ผ่านการดําเนินงานทางธุรกรรมทางการประกันภัยของบริ ษทั รวมถึงเปิ ดเผยผลจากการดําเนินงานที+มีตอ่ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ไม่เพียงด้านการเงิน แต่ในประเด็นด้านสังคมและสิ+ งแวดล้อมด้วย โดยบริ ษทั มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจภายใต้หลัก
จริ ยธรรมและการจัดการที+ดี โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ+งเเวดล้อม จึงได้ดาํ เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมทั-งในกระบวนการทํางาน (CSR-in-process) และนอกกระบวนการทํางาน (CSR-after-process) อย่างต่อเนื+อง
 แนวทางการจัดทํารายงาน
เนื-อหาของรายงานฉบับนี-ครอบคลุมการดําเนินงานในปี <9;< โดยมีขอบเขตครอบคลุมเฉพาะการปฏิบตั ิงานใน
สํานักงานใหญ่อนั เป็ นสถานที+หลักในการวางนโยบาย กลยุทธ์ และดําเนินงานโดยรวมของบริ ษทั ในประเด็นทางเศรษฐกิจ
สังคมและสิ+งแวดล้อม ตลอดจนแสดงข้อมูลการดําเนินงานภายในตามแนวทาง CSR ที+เกี+ยวข้อง
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงข้อจํากัดและความพร้อมของการแสดงข้อมูล อย่างไรก็ตามรายงานฉบับนี-ได้นาํ แนวทางการจัดทํา
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้เพือ+ อ้างอิงเป็ นกรอบการจัดทํา
รายงานฉบับนี- เพื+อให้ตรงตามมาตรฐานของบริ ษทั มหาชนที+จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ+ งบริ ษทั ได้เข้าร่ วมจดทะเบียน
มาตั-งแต่ปี พ.ศ. <9:;
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 การคัดเลือกเนื4อหาเพือการรายงาน
บริ ษทั ฯ ได้มีการพิจารณาประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านลักษณะการประกอบธุรกิจคือ การประกันวินาศภัยที+
ประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริ การมากที+สุด โดยกําหนดวิสยั ทัศน์ ที+จะเป็ นหลักประกันที+มน+ั คงสําหรับคนไทย ซึ+งมี
พันธกิจในการดําเนินธุรกิจดังนี1. พัฒนาองค์กรให้มีฐานะการเงินที+แข็งแกร่ งและบริ หารงานอย่างมีธรรมาภิบาล
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความคุม้ ค่า สามารถช่วยลดภาระความเสี+ ยงภัย และบรรเทาความเสียหายของประชาชน
ได้อย่างเหมาะสม
3. พัฒนาการบริ การให้ได้มาตรฐานที+ดี ช่วยเสริ มสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และคูค่ า้ อย่างเป็ นธรรม
เพื+อเป็ นส่วนสําคัญในการกําหนดผลการดําเนินธุรกิจในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ+ งแวดล้อม ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียใน
ระดับต่างๆ
นอกจากนี- ตั-งแต่ปี <99] บริ ษทั ฯ ได้สร้างคุณค่าร่ วมของบริ ษทั ฯ เพิม+ เติมจากวิสยั ทัศน์และพันธกิจเพื+อเป็ น
แนวทางในการดําเนินงานตั-งแต่ระดับนโยบายถึงปฏิบตั ิการ ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยให้วิสยั ทัศน์และพันธกิจของ
องค์กรได้เกิดผลปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม ทั-งยังสร้างสํานึกร่ วมให้แก่บคุ ลากรในองค์กรให้เป็ นอันหนึ+งอันเดียวกัน คือ
Trusted
ความเป็ นมืออาชี พทีสร้ างความไว้วางใจให้ กับลูกค้า
Progressive
ไม่ หยุดพัฒ นาสิ นค้ าและบริการ ทีเข้าถึงทุกความ
ต้ องการ
Innovative
นวัตกรรมสมัยใหม่ ทีสร้ างความเป็ นเลิศในการ
ให้ บริการ
Togetherness
ความเห็นอกเห็นใจในการดูแลกันและกันดุจดัง
ครอบครัว

s. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
^. การต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน
a. การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงาน
w. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
_. การพัฒ นาผลิตภัณฑ์ และบริการทีช่ วยพัฒ นาคุณภาพชีวติ
และสังคม

6. การดูแลพนักงาน
|. การร่ วมพัฒ นาชุมชนและสั งคม
}. การจัดการสิงแวดล้ อม
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เพื+อจัดลําดับความสําคัญของประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ บริ ษทั ฯได้นาํ ความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามาร่ วมพิจารณา

สํ าคัญต่ อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย

สํ าคัญ
มาก

สํ าคัญ |. การพัฒ นาสั งคมและชุมชน
}. การใช้ ทรัพยากร (การจัดการสิ งแวดล้ อม)
สํ าคัญ

s. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
และการกํากับดูแลกิจการทีดี
^. การต่ อต้ านทุจริต
a. การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงาน
w. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
_. การพัฒ นาผลิตภัณฑ์และบริการ
`. การดูแลพนักงาน (การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม)

สํ าคัญมาก
สํ าคัญต่ อ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒ น์ จํากัด (มหาชน)

การมีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ผู้มีส่วน
ได้ ส่วน
เสี ย
ลูกค้า

คูค่ า้

ความคาดหวัง

แนวปฏิบตั ิ

ช่ องทางการติดต่ อ

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

- การส่งเสริ มการขาย
- ให้บริ การก่อนและหลังการขายที+ดี
- ความคุม้ ครองเป็ นไปตามกรมธรรม์
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ที+มีคณ
ุ ภาพ ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า
- ให้บริ การสินไหมอย่างเป็ นธรรม ถูกต้องและรวดเร็ ว
- บริ หารความเสี+ ยงด้านการประกันภัยตามหลักเกณฑ์
ของ คปภ.

- การสํารวจความพึงพอใจ
- มีชอ่ งทางรับความคิดเห็น
- สํานักงานใหญ่ และสาขา
- ฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1231
- ฝ่ ายรับแจ้งอุบตั ิเหตุ โทร. 1231 กด <
- Website: thaivivat.co.th
- Facebook:
www.facebook.com/thaivivat

- ดําเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
- ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ า้ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
- ปฏิบตั ิตามเงื+อนไขทางการค้า และสัญญาระหว่างกัน
อย่างเคร่ งครัด

- นโยบาย จรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจ
- การเยีย+ มชมและตรวจประเมิน
- Website: thaivivat.co.th
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ผู้มีส่วน
ได้ ส่วน
เสี ย

ความคาดหวัง

พนักงาน - ค่าตอบแทนที+เป็ นธรรม
- การปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมด้าน
แรงงาน
- ความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
- โอกาสในการพัฒนาความรู ้
และก้าวหน้าตามสาขา
วิชาชีพ
- สมดุลระหว่างชีวติ และการ
ทํางาน
ผูถ้ ือหุน้
- ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ
เติบโต
- การกํากับดูแลกิจการที+ดี
- สิ ทธิและความเท่าเทียมของ
ผูถ้ ือหุน้
- การป้องกันการทุจริ ต
คอรัปชัน+
- การเข้าถึงข้อมูลที+ถูกต้อง
คูแ่ ข่ง - การแข่งขันทางธุรกิจอย่างมี
จริ ยธรรม

เจ้าหนี-

- การชําระหนี-ตรงตามเวลา
- การปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
เงื+อนไข

แนวปฏิบตั ิ
- คัดเลือกคูค่ า้ ที+เหมาะสมมีจริ ยธรรม ความเป็ นมืออาชีพ
ชื+อเสียงที+ดี
- มีกระบวนการจัดซื-อจัดจ้างที+ชดั เจน
- ส่งเสริ ม ให้การฝึ กอบรมทักษะและความรู ้
- นโยบายในการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที+
เหมาะสม
เทียบเคียงได้กบั ธุรกิจเดียวกัน
- ความมัน+ คงและโอกาสในการเจริ ญเติบโตในหน้าที+
- สภาพแวดล้อมในการทํางานที+ดี ปลอดภัย
- กิจกรรมสร้างความผูกพันกับองค์กร

- สร้างผลตอบแทนต่อเนื+องในระยะยาว
- ดําเนินธุรกิจตามธรรมภิบาล และหลักการกํากับดูแล
กิจการที+ดี
- เผยแพร่ รายงานต่างๆ ตามกําหนดเวลาและข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์

ช่ องทางการติดต่ อ

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

- รายงานประจําปี
- การประชุมผูถ้ ือหุน้
- ติดต่อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทร #<:# ต่อ 9Q:]
- E-mail: nantawan_aru@thaivivat.co.th
- Website: thaivivat.co.th/th/investor_
contact.php

- แข่งขันทางธุรกิจด้วยจริ ยธรรม
- Website: thaivivat.co.th
- ไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคูแ่ ข่งด้วยวิธีที+ไม่
เหมาะสม
- ไม่ทาํ ลายชื+อเสี ยงของคูแ่ ข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
- ชําระหนี-ตามกําหนดเวลาและสัญญาระหว่างกันโดย - ติดต่อฝ่ ายการเงิน โทร #<:#
เคร่ งครัด
- Website: thaivivat.co.th
- ปฏิบตั ิตามเงื+อนไขการคํ-าประกัน และการบริ หาร
เงินทุน
- กรณีที+ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื+อนไขที+ตกลงกันไว้ได้
จนเป็ นเหตุทาํ ให้ผิดนัดชําระหนี- บริ ษทั จะรี บแจ้งให้
เจ้าหนี-ทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริ งเพื+อ
ร่ วมกันแก้ไขปัญหา
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ผู้มีส่วน
ได้ ส่วน
เสี ย

ลูกหนี-

ความคาดหวัง

- การปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
เงื+อนไข
- ดอกเบี-ยเป็ นไปตามกฎหมาย
กําหนด

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

แนวปฏิบตั ิ
- บริ หารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที+เหมาะสม เพือ+
รักษาความเชื+อมัน+ ต่อเจ้าหนี- ปฎิบตั ิตามสัญญาระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด
- กรณี ที+ลูกหนี-มีเหตุที+ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื+อนไขที+
ตกลงกันไว้ได้ จนเป็ นเหตุให้ตอ้ งผิดนัดชําระหนีบริ ษทั จะเข้าเจรจาเพือ+ หาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
- ตระหนักถึงและรับผิดชอบต่อผลกระทบของธุรกิจ
ต่อสังคมทั-งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ+งแวดล้อม
- ดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที+ดี และใต้
ความควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐต่างๆ
- ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ
ที+เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมและชุมชน

ช่ องทางการติดต่ อ

- ติดต่อฝ่ ายการเงิน โทร #<:#
- Website: thaivivat.co.th

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

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรมและการกํากับดูแลกิจการทีดี
 นโยบาย แนวปฏิบตั ิ และการดําเนินงาน
ด้านการบริ หารงานอย่างมีธรรมาภิบาล เพือ+ การดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตาม
หลักกํากับดูแลกิจการที+ดี โดยบริ ษทั ได้จดั ตั-งหน่วยงานในการกํากับดูแล เพือ+ ให้การดําเนินการต่างๆ ภายในบริ ษทั เป็ นไป
อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบต่างๆ และข้อบังคับตามกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และส่วนงานกํากับดูแลอื+นๆ ที+เกี+ยวข้อง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ คํานึงถึงความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบและมีความซื+อสัตย์ในการดําเนินธุรกิจ
ประกัน ด้วยการรักษาผลประโยชน์ร่วมกับผูท้ ี+เกี+ยวข้อง ซึ+ งได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมขณะประกอบธุรกิจ โดยการ
ปฎิบตั ิตามกฎหมายและกติกาที+กาํ หนดร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด มีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ไม่เรี ยก ไม่รับและจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที+ไม่สุจริ ตในการค้ากับคูค่ า้ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที+ดีเมื+อวันที+ #] ธันวาคม <9;7 บริ ษทั
ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลธุรกิจมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล จากหอการค้าไทยในงานประกาศ
เกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจําปี <9;7 (ไทยเท่ทาํ ดี วิถียง+ั ยืน) ที+ได้รับการยกย่องและเชิญชูเกียรติ ให้เป็ น
ภาคธุรกิจเอกชน ที+ประกอบการค้า ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะเรื+ องความโปร่ งใส และความซื+อสัตย์สุจริ ต มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
 จริ ยธรรมทางธุรกิจ
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ยึดมัน+ ในการกํากับดูแลกิจการที+ดีและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดย
เน้นการให้บริ การลูกค้าอย่างเป็ นธรรม มีการเปิ ดเผยข้อมูลที+เพียงพอ ตลอดจนมีการดูแลผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย ไม่วา่ จะเป็ นผู ้
ถือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ และเจ้าหนี- คูแ่ ข่ง ตลอดจนสังคมและสิ+งแวดล้อม ซึ+งไม่เพียงนํามาใช้กบั บริ ษทั แต่ยงั รวมถึง
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บริ ษทั ย่อย ตลอดจนกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ย่อย เพือ+ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นความยัง+ ยืนทั-งทางธุรกิจ
และทางสังคมรวมถึงการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผถู ้ ือหุน้ และเป็ นประโยชน์แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสียทุกกลุม่ ตลอดจนเป็ นแนวทาง
ให้แก่กรรมการผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที+เกี+ยวข้อง ตลอดจน
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณเพือ+ ให้มน+ั ใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู ้และความเข้าใจเกี+ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ สามารถนําไปปฏิบตั ิหน้าที+ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บริ ษทั จึงให้พนักงานทุกคนทําแบบทดสอบ
เกี+ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ การควบคุมภายในผ่านระบบอินทราเน็ตของบริ ษทั เป็ นประจําทุกปี และนําผลที+ได้มา
ประเมินระดับความรู ้และความเข้าใจของพนักงานเพื+อปรับปรุ งการสื+ อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทัว+ ถึง และ
ตระหนักถึงหน้าที+ของตนในการส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที+ดีขององค์กร โดยบริ ษทั พัฒนาและปรับปรุ งแบบทดสอบ
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที+เปลี+ยนแปลงไปตลอดเวลา และกําหนดให้พนักงานที+ได้ผลทดสอบไม่ถึง
เกณฑ์ที+กาํ หนด ศึกษาหาความรู ้เพิม+ เติม และทําแบบทดสอบจนผ่านเกณฑ์ นอกจากการกําหนดให้พนักงานปั จจุบนั ต้องทํา
แบบทดสอบโดยถือเป็ นส่วนหนึ+งของตัวชี-วดั ผลการปฏิบตั ิงานแล้ว พนักงานที+เข้าทํางานระหว่างปี ทุกคนก็ถูกกําหนดให้ทาํ
แบบทดสอบดังกล่าวด้วยเพิม+ เติมจากการเข้าฟังกฎระเบียบในการปฐมนิเทศ ทั-งนี- ผลการทดสอบดังกล่าวถือเป็ นส่วนหนึ+ง
ในการพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี
 หน่วยงานที+เกี+ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ มีหน่วยงาน Compliance ที+ข- ึนตรงกับฝ่ ายผลประโยชน์ เพื+อเป็ น ศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตามข้อมูลเกี+ยวกับ
กฎระเบียบภายนอกที+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 ดําเนินการได้
อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ จากหน่วยงานภายนอกที+เกี+ยวข้องข้างต้นทั-งนี-บริ ษทั ฯ ยังมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน เป็ นหน่วยงานอิสระซึ+งขึ-นตรงต่อคณะกรรมการการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริ ษทั เพื+อทําหน้าที+ในการ
ตรวจสอบ สอบทานกิจกรรมการดําเนินงานต่างๆ ภายในบริ ษทั ให้คาํ ปรึ กษา เสนอข้อคิดเห็นและคําแนะนําในการแก้ไข
ปรับปรุ งการดําเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ ในส่วนของรายงานการกํากับดูแลกิจการที+ดีน- นั ได้รายงานเอาไว้
แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี <9;< (แบบ 9;-#) หัวข้อ “การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ” และ เว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ www.thaivivat.co.th
การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงปัญหาการทุจริ ตคอร์รัปชัน ที+ส่งผลกระทบต่อขีด
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยัง+ ยืนของประเทศ ทําให้ตน้ ทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจเพิม+ สู งขึ-น
ประสิ ทธิ ภาพการดําเนินงานที+ต+าํ ลง ไม่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผบู ้ ริ โภค บริ ษทั จึงให้ความสําคัญกับการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชันทุกรู ปแบบ โดยมองว่าการทุจริ ตคอร์รัปชันไม่เพียงเป็ นการกระทําที+ผิดกฎหมายเท่านั-น แต่ยงั ขัดต่อ
คุณธรรมและจริ ยธรรมที+ดีงาม เป็ นพฤติกรรมที+ไม่สามารถยอมรับได้
ด้วยเห็นถึงความสําคัญของการต่อต้านการทุจริ ตและร่ วมมือกันเพื+อให้เกิดการต่อต้านการทุจริ ตในวงกว้างบริ ษทั มี
นโยบาย และแนวปฏิบตั ิเพือ+ ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน (Code of Conduct for Anti-Corruption) รวมถึงจะจัดให้มีการ
ทบทวนและสอบทานความโปร่ งใสและประสิ ทธิภาพของการทํางานเป็ นระยะต่อเนื+องทุกปี สร้างความเชื+อมัน+ ว่าการ
ดําเนินงานเป็ นไปมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที+วางไว้ส่วนนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน จะมีการทบทวนนโยบายตาม
ความจําเป็ นและเหมาะสมทุก < ปี หรื อเมื+อมีการเปลี+ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
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บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้ผา่ นกระบวนการประเมินว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบตั ิป้องกัน
การทุจริ ตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที+คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต
(Collective Action against Corruption) กําหนด และได้การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมฯ เมื+อวันที+ 14 ตุลาคม <99Q และ
ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็ นสมาชิกของโครงการฯเมื+อวันที+ 9 สิงหาคม 2562 ทั-งนี-โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตถือเป็ นโครงการระดับชาติที+ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการนี- บริ ษทั ได้ให้ความร่ วมมือกับภาครัฐ ภาคประชา
สังคมและสื+อมวลชน ในการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที+โปร่ งใส ปราศจากการทุจริ ต และร่ วมเป็ นส่วนหนึ+งในการ
ยกระดับประเทศ
นอกจากนี-ยงั มีการสื+ อสารนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต้านทุจริ ตคอร์รัปชันไปยังบุคลากรในองค์กรอย่าง
ต่อเนื+องผ่านสื+ อต่างๆ และกิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร รวมถึงสื+ อสารให้กบั คูค่ า้ และหน่วยงานภายนอก
ผ่านการออกหนังสือขอความร่ วมมืองดรับของขวัญทุกประเภทพร้อมกําหนดนโยบาย การรับเรื+ องร้องเรี ยน(Whistle
Blowing Policy) และการตรวจสอบ โดยมีชอ่ งทางแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยน ดังนีนางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร (เลขานุการบริ ษทั )
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
sunee_non@thaivivat.co.th
นางสาวนันทวัน อรุ ณพิริยะกุล แผนก Compliance
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Nantawan_aru@thaivivat.co.th
จดหมาย
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
2# ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ #7877
โทรศัพท์
#<:# ต่อ 9Q:]
ในส่วนของกลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส รายละเอียดปรากฎตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชันซึ+งได้เปิ ดเผยไว้
ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงาน
ด้วยตระหนักดีวา่ ข้อมูลของบริ ษทั มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ย จึงได้เน้นให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญ
เกี+ยวข้องกับบริ ษทั รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ที+ครบถ้วนและเชื+อถือได้ตอ่ สาธารณชน ทั-งที+เป็ นข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลที+ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับดูแลและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เรื+ องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื+อนไขในการเปิ ดเผยข้อมูลเกี+ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. <99# อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลา เพื+อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยสามารถ
เข้าถึงข้อมูลต่างๆ อย่างเท่าเทียม นอกจากจะเปิ ดเผยข้อมูลสู่องค์กรและหน่วยงานกํากับดูแลต่างๆ แล้ว ประชาชนและผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ยยังสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ฯ ที+มีการเผยแพร่ แล้ว ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ข้ อมูลทีบริษทั มีการเผยแพร่ ผ่ านเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th
 ข้อบังคับบริ ษท
ั
่ ือการปฏิบตั ิและหลักการกํากับกิจการที+ดี
 คูม
 จริ ยธรรมทางธุรกิจ
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ข้อมูลสําคัญทางการเงิน รวมถึงงบการเงินรายปี และ รายไตรมาส
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 9;-1)
รายงานประจําปี
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
หนังสื อและรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
แนวปฏิบตั ิเพื+อต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
หนังสื องดรับของขวัญของกํานัล
นโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน+ ที+จะสร้างความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และความมัน+ ใจในบริ การให้กบั ผูเ้ อาประกัน ด้วยความ
รับผิดชอบต่อผูเ้ อาประกัน ให้ได้รับบริ การที+ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที+เหมาะสมตามกฎเกณฑ์กาํ กับของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับดูแลและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวคือ แบบและข้อความในกรมธรรม์
ประกันภัยจะต้องสอดคล้องกับการกําหนดอัตราเบี-ยประกันภัย และมีความหมายชัดเจน รวมทั-งการกําหนดนิยามที+ใช้ให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื+อไม่ให้เกิดปัญหาการตีความด้านกฎหมายเมื+อเกิดการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน นอกจากนั-นยัง
ใช้อตั ราเบี-ยประกันภัยในอัตราที+เหมาะสมและอยูใ่ นอัตราที+นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ
นอกจากนี-ยงั มีการพัฒนาปรับปรุ งแบบประกันอย่างหลากหลายเพื+อให้เหมาะสมกับความต้องการที+เปลี+ยนไปของ
สังคมไทย รวมถึงพัฒนาปรับปรุ งการบริ การอย่างต่อเนื+องตามเทคโนโลยีที+เปลี+ยนไป เพื+อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริ การแก่ผเู ้ อาประกันภัย รวมถึงรักษาสัมพันธภาพและความยัง+ ยืนกับลูกค้าอย่างจริ งจัง สมํ+าเสมอ
ความสามารถในการชดใช้ สินไหมทดแทนเมือเกิดเหตุ
ความมัน+ คงของบริ ษทั ประกันภัยมีความสําคัญอย่างยิง+ ต่อความน่าเชื+อถือของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และมีผลกระทบ
โดยตรงกับผูเ้ อาประกันภัยและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในฐานะที+เป็ นสถาบันทางการเงิน โดยเฉพาะในด้าน
ความสามารถในการชดใช้คา่ สิ นไหม บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) จึงตระหนักถึงการดํารงสถานะทาง
การเงินตามกฎหมายที+เกี+ยวข้อง และตามข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล เช่น คปภ.ในปี <9;2 ที+ผา่ นมา บริ ษทั ฯ มี
สัดส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที+ตอ้ งดํารงตามกฎหมาย ณ ไตรมาส : มากกว่า :77% ถือเป็ นรับประกันถึงความสามารถ
ในการรับประกันภัยและชดใช้คา่ สิ นไหมแก่ประชาชนได้อย่างดี
บริการด้ านสิ นไหมทดแทน
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายเกี+ยวกับการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน เพื+อให้การบริ การสิ นไหมเป็ นไปโดยรวดเร็ว ทันการ
และสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยพิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมไม่เกิน #8 วันนับจากวันที+ตกลงค่าสิ นไหม
เพื+อความรวดเร็ว สามารถตอบสนองผูเ้ อาประกันได้ทนั กับความต้องการ โดยบริ ษทั ปฏิบตั ิตามเงื+อนไขและข้อตกลงที+มีตอ่
ลูกค้าอย่างเคร่ งครัด เพื+อไม่ให้เกิดการฟ้องร้องอันจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั
บริ ษทั ได้นาํ เอานวัตกรรมและระบบสารสนเทศใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้กบั งานบริ การด้านการประกันภัย โดยได้ใช้
ระบบ E-Claim มาพัฒนาการให้บริ การด้านจัดการสิ นไหมเต็มรู ปแบบ เพื+อเพิม+ ประสิ ทธิภาพอํานวยความสะดวกรวดเร็ ว

-69-

ให้กบั ลูกค้าที+ประสบเหตุ เพิม+ ศักยภาพการให้บริ การของพนักงานสํารวจอุบตั ิเหตุ สามารถพิมพ์ใบบันทึกความเสี ยหายได้
ทันที ณ จุดเกิดเหตุ ตลอด 24 ชัว+ โมงทัว+ ประเทศ นอกจากนี-บริ ษทั ได้เปิ ดสาขาเพื+อให้บริ การสินไหมทัว+ ประเทศ <2 สาขา
รวมถึงมีบริ การแจ้งซ่อมสําหรับผูเ้ อาประกันภัยรถยนต์ ในศูนย์บริ การรถยนต์ที+ร่วมโครงการ เพื+อความสะดวกแก่ผเู ้ อา
ประกันในการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมและให้คาํ ปรึ กษาช่วยเหลือแก่ผเู ้ อาประกัน
การพัฒ นาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้ านประกันภัย
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน+ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื+อตอบโจทย์ผบู ้ ริ โภคตลอดระยะเวลาที+ผา่ นมาโดยในปี <9;< บริ ษทั ฯ จึง
ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม ดังนีเมื+อวันที+ <2 กันยายน <9;< บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล บริ ษทั ประกันวินาศภัยที+มี
การพัฒนาดีเด่น ประจําปี <9;1และบริ ษทั ประกันวินาศภัยที+นาํ เทคโนโลยีมาใช้กบั ระบบการประกันภัยดีเด่น ประจําปี <9;#
โดยได้รับเกียรติจาก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง มอบรางวัลอันทรงเกียรติแก่บริ ษทั ฯ ภายในงาน
Thailand Insurance Expo <7#Q ซึ+งจัดขึ-นโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) เพื+อส่งเสริ มบทบาทของอุตสาหกรรมประกันภัยให้เป็ นที+เชื+อถือศรัทธาและเป็ นที+ยอมรับของประชาชน และสะท้อน
ให้เห็นถึง ความมุ่งมัน+ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านนวัตกรรมประกันภัยอย่างต่อเนื+อง โดยการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้กบั
ธุรกิจประกันภัย เพือ+ ตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพิม+ สะดวกในให้บริ การเพิม+ มากขึ-น
การพัฒ นาการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ ประกันสุขภาพไทยวิวัฒ น์ Active Health
ประกันสุขภาพ แอคทีฟ เฮลท์ เป็ นผลิตภัณฑ์ที+มีปรับตัวและพัฒนามาอย่างต่อเนื+อง หลังจากได้มีการเปิ ดตัวอย่าง
เป็ นทางการเมื+อปี ที+ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ก็ได้มีความตั-งใจที+จะเป็ นหนึ+งในแรงผลักดันให้คนไทยมีสุขภาพที+ดีอย่างยัง+ ยืน เพราะ
สุขภาพเป็ นพื-นฐานของการดําเนินชีวติ ในทุกด้าน เมื+อคนไทยมีการดูแลสุขภาพที+ดีพร้อมมีการป้องกันความเสี+ยงที+เพียงพอ
ก็จะสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายชีวิตได้ตามที+ต- งั ใจไว้อย่างมัน+ คง จึงเป็ นอีกหนึ+งแรงผลักดันให้บริ ษทั ฯ สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ได้ และด้วยแนวคิดหลักประกันเพือ+ สุ ขภาพที+ให้ความคุม้ ครองและการดูแลในยามเจ็บป่ วยแล้ว ประกันสุขภาพ
แอคทีฟ เฮลท์ ยังมีแนวคิดเพือ+ ลดความเสี+ ยงต่อการมีสุขภาพที+ไม่ดี และให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถใช้ชีวิตได้อิสระ มีสภาวะของ
ร่ างกายที+แข็งแรงสมบูรณ์และมีความสุขในทุกๆด้าน และได้รับความคุม้ ครองครอบคลุมจากผลิตภัณฑ์
ในปี <9;< บริ ษทั ฯได้พฒั นาผลิตภัณฑ์เพื+อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริ โภคให้มากที+สุด โดยมีการพัฒนาทั-งแอปพลิเค
ชัน และการนํา Wearable เทคโนโลยีที+หลากหลายเข้ามาเป็ นส่วนหนึ+งเพื+อวัดประสิ ทธิภาพของร่ างกายของผูบ้ ริ โภคได้อย่าง
แม่นยํา รวมถึงสร้างเพื+อให้สิทธิประโยชน์ให้กบั ผูบ้ ริ โภคเพื+อตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์การใช้ชีวติ ให้ได้มากที+สุด ทั-งด้านอาหาร
และการออกกําลังกาย และสร้าง Active Bonus Point เพื+อให้ผบู ้ ริ โภคมีความตื+นตัวในการออกกําลังกาย สามารถออกกําลัง
ได้อย่างหลากหลาย จากกิจกรรมที+บริ ษทั ฯได้จดั ให้ อาทิเช่น คลาสออกกําลังกายต่างๆ สิ ทธิส่วนลดอาหารด้านสุขภาพ เพื+อ
ส่งเสริ มสุ ขภาพที+ดีในทุกมิติ
การพัฒ นาผลิตภัณฑ์ “ประกันรถเปิ ดปิ ด”
ปี <9;< บริ ษทั ฯ ได้พฒั นานวัตกรรมด้านประกันภัยอย่างต่อเนื+อง และผลิตภัณฑ์ประกันรถเปิ ดปิ ด ถือเป็ นอีกหนึ+ง
ผลิตภัณฑ์ที+ได้มีการพัฒนาทั-งการบริ การและผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด เพื+อให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานของผูบ้ ริ โภคให้
ตรงกับความต้องการและการใช้งานจริ ง เพือ+ ให้ผบู ้ ริ โภคได้รับการบริ การและประโยชน์สูงสุด โดยล่าสุดได้มีการเปิ ดตัว
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TVI Connect ระบบเปิ ด-ปิ ด ประกันอัจฉริ ยะ เปลี+ยนประสบการณ์เปิ ดปิ ดใหม่ ง่ายยิง+ ขึ-นด้วยการนําเทคโนโลยี NB-IoT มา
ใช้จริ งในวงการประกันภัย ด้วยความร่ วมมือของผูน้ าํ นวัตกรรมระดับโลก ทั-งผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายโทรคมนาคมอันดับ # ของ
ไทยอย่าง AIS และผูใ้ ห้บริ การระบบคราวด์อนั ดับ # ของโลกอย่าง AWS มาผนึกกําลังกันพัฒนา ทั-ง Hardware และ การ
เชื+อมต่อของข้อมูลแบบ Real-Time เพื+อตอบสนองทุกความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ+งจุดเด่นของอุปกรณ์ TVI Connect คือ
สามารถทํางานเปิ ดปิ ดประกันได้โดยทันทีเมื+อมีการ สตาร์ทและดับเครื+ องยนต์ ของรถที+ทาํ ประกันไว้
ทั-งนี-การทํางานทั-งหมดเกิดจากตัวอุปกรณ์เอง ไม่ตอ้ งพึ+ง Bluetooth หรื อแม้แต่สญ
ั ญาณอินเตอร์เน็ตจากมือถืออีก
ต่อไป โดยผูบ้ ริ โภคสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานจาก แอปพลิเคชัน Thaivivat Motor โดยจะมีการส่ ง Notification
แจ้งเตือนทุกครั-งที+มีการเปิ ดและปิ ดประกัน ถือได้วา่ สามารถแก้ไข pain point ของผูบ้ ริ โภคที+ผา่ นมาได้เป็ นอย่างดี ไม่ตอ้ ง
กลัวลืมเปิ ดปิ ดประกัน ไม่ตอ้ งกลัวเปลืองอินเตอร์ เน็ต หรื อกังวลเรื+ องแบตมือถือหมดอีกต่อไป พร้อมทั-งยังสามารถใช้รถ
ร่ วมกันได้หลายคน โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีแอพพลิเคชันอยูใ่ นมือถือของผูข้ บั ขี+ และยังติดตั-ง TVI Connect ได้งา่ ย เพียงต่อเข้า
กับช่องเสี ยบ USB ในรถ ซึ+งระบบ TVI Connect ได้ผา่ นการทดสอบรับรองความเสถียรและประสิ ทธิภาพสู งสุ ด ด้วย
เครื อข่าย NB-IoT ของ AIS ที+ครอบคลุมทั-ง 22 จังหวัดทัว+ ประเทศ และ ระบบคลาวด์ของ AWS ที+รองรับการทํางานได้
QQ.QQ% และรองรับการใช้งานการส่งสถานะการเปิ ด/ปิ ด ประกันได้กว่า #7,777 ครั-งพร้อมกันต่อ # วินาที เป็ นการนํา IoT
(Internet of Things) มาใช้งานได้จริ ง และสมบูรณ์แบบที+สุดในอุตสาหรรมประกันภัยไทย ณ ขณะนีการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ “ประกันภัยการเดินทาง เปิ ด - ปิ ด”
ปี <9;< บริ ษทั ฯ ได้พฒั นานวัตกรรมด้านประกันภัยการเดินทางมาอย่างต่อเนื+อง เพื+อความสะดวกในการให้บริ การ
และตอบโจทย์ผบู ้ ริ โภคในปั จจุบนั โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ+งในชีวติ ประจําวัน จึงได้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประกันเดินทางให้ผบู ้ ริ โภคสมัยใหม่ สามารถวางแผนทริ ปการเดินทางได้ดว้ ยตนเอง เพื+อความสะดวกในการใช้
บริ การมากยิง+ ขึ-น และในขณะเดียวกันก็สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าเบี-ย โดยคิดค่าเบี-ยตามวันที+เดินทางจริ ง เดินทางเท่าไหร่ จ่าย
เท่านนั-น ทําให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านประกันออกไปได้อย่างมาก ซึ+ งล่าสุดได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน “Thaivivat
Travel” ให้ผบู ้ ริ โภคได้รับความสะดวกในการเดินทางมากยิง+ ขึ-น โดยเพิม+ การบริ การด้านการแปลภาษาท้องถิ+น เพื+อให้
ผูใ้ ช้บริ การเกิดความสะดวกในการติดต่อสื+ อสารและง่ายสําหรับการเดินทางในแต่ละทริ ป รวมถึงข้อมูลเรื+ องสกุลเงินซึ+ งจะ
เป็ นประโยชน์มากสําหรับผูเ้ ดินทางต่างประเทศ
พัฒ นาช่ องทางซื4อและชําระเบีย4 ประกันอย่ างหลากหลาย
ในด้านการบริ การ บริ ษทั ได้พฒั นาช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยและพัฒนาคุณภาพการให้บริ การทางการ
ประกันภัยต่างๆ อย่างสมํ+าเสมอ บริ ษทั ได้พฒั นาช่องทางการซื-อประกันให้หลากหลาย เพือ+ ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงได้สะดวก
คือ ตัวแทนและโบรกเกอร์ เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสิ นค้า เคาน์เตอร์เซอร์วสิ ในร้านสะดวกซื-อทัว+ ประเทศ และเว็บไซต์
www.thaivivat.co.th และ LINE Official Thaivivat Insurance ซึ+งมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านการซื-อประกันและชําระเงิน
ออนไลน์ที+กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรอง โดยผูเ้ อาประกันสามารถเลือกชําระเบี-ยประกันได้หลากหลายวิธี ทั-งบัตร
เครดิต เคาน์เตอร์ธนาคาร และโมบายเพย์เมนท์
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บริการอืนๆ
ศู นย์ ลูกค้าสัมพันธ์ เพื+ออํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยจะมีพนักงานที+ชาํ นาญงาน คอยให้คาํ แนะนํา
ทําความเข้าใจ แก้ไขปัญหาเบื-องต้นและช่วยติดตามปัญหาต่างๆ ของผูเ้ อาประกันภัยให้ได้รับการดูแลแก้ไขอย่างถูกต้องและ
มีประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากนี- ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ยงั เป็ นหน่วยงานที+เก็บข้อมูลในด้านความพึงพอใจของลูกค้าในการบริ การ ทั-งนีข้อมูลของปัญหาต่างๆ ที+ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์พบ จะถูกนํามาใช้เป็ นพื-นฐานในการปรับปรุ งการให้บริ การและพัฒนาการ
ทํางานของบริ ษทั สามารถติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ทางโทรศัพท์ที+เบอร์ #<:# ในวันและเวลาทําการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา ].77
-#].77 น.) ทางเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/thaivivat
ศู นย์ รับแจ้งอุบัติเหตุ เพื+อการให้บริ การที+รวดเร็ วฉับไว ในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าผูเ้ อาประกันภัยทัว+ ประเทศ
โดยเฉพาะประกันรถยนต์และสุขภาพ บริ ษทั มีหน่วยงานรับแจ้งอุบตั ิเหตุและการตรวจสอบอุบตั ิเหตุรถยนต์ที+ให้บริ การ <8
ชัว+ โมงทุกวัน ด้วยระบบบอกตําแหน่งของพนักงานตรวจสอบอุบตั ิเหตุของบริ ษทั ฯ ผ่านดาวเทียม (Real-Time Tracking) ที+
ใช้เทคโนโลยี GPS (Global Positioning System) พนักงานที+ศูนย์รับแจ้งอุบตั ิเหตุสามารถส่ งเหตุให้กบั พนักงานตรวจสอบ
อุบตั ิเหตุที+อยูใ่ กล้กบั จุดเกิดเหตุมากที+สุด เพื+อการให้บริ การที+รวดเร็ วที+สุด ให้ลูกค้าผูเ้ อาประกันภัยรู ้สึกมัน+ ใจ นอกจากนีสําหรับลูกค้าที+ลงทะเบียนและติดตั-ง Thaivivat Application ในโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถแจ้งเหตุดว้ ยปุ่ ม “แจ้งเหตุฉุกเฉิน”
โดยไม่ตอ้ งกดหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมกับส่ งพิกดั จุดเกิดเหตุให้บริ ษทั ฯได้โดยไม่ตอ้ งอธิบายเส้นทาง
สามารถติดต่อศูนย์รับแจ้งอุบตั ิเหตุได้ที+โทร #<:# ทุกวันตลอด <8 ชัว+ โมง
บริการช่ วยเหลือฉุกเฉิน (Roadside Assistance) เป็ นบริ การให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยรถยนต์เมื+อเกิดเหตุรถเสียกลาง
ทาง ซึ+ งอาจมีสาเหตุ จากความบกพร่ องของเครื+ องยนต์ หรื ออุปกรณ์ตา่ งๆ ของรถยนต์ ทําให้รถไม่สามารถขับเคลื+อนได้ โดย
ได้จดั ให้มีเจ้าหน้าที+คอยให้การปรึ กษาด้านเทคนิคเพื+อช่วยเหลือในการแก้ไขสถานการณ์ รวมถึงให้บริ การช่างเทคนิคนอก
สถานที+ ซึ+ งเป็ นบริ การที+จะช่วยเหลือเบื-องต้นในจุดเกิดเหตุ ตลอดจนบริ การรถลากจูงเพื+อนําไปซ่อมในศูนย์ซ่อมต่อไป
ให้บริ การตลอด <8 ชัว+ โมง โดยติดต่อที+ศูนย์รับแจ้งอุบตั ิเหตุ
การร่ วมพัฒ นาชุมชนและสั งคมผ่ านผลิตภัณฑ์และบริการ
การพัฒนาชุมชนและสังคมเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง+ ยืน ปัจจุบนั ทุกภาคธุรกิจได้รับการเรี ยกร้องให้
มีการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบทางสังคมมากขึ-น บริ ษทั ฯ จึงจําเป็ นอย่างยิง+ ที+จะต้องให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาชุมชนและสังคมในฐานะที+เป็ นปัจจัยสําคัญในการเติบโตอย่างยัง+ ยืนของธุรกิจประกันภัย
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัยและการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชนส่วนมาก โดยได้ดาํ เนินการ
ผ่านผลิตภัณฑ์ การประกันภัยสําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันซ์) และ มุง่ เน้นที+จะบรรเทาความเสี ยหายจากอุบตั ิเหตุทาง
ท้องถนน ซึ+งสัมพันธ์กบั ภาคประกันภัยรถยนต์ที+เป็ นผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการผ่านโครงการการ
บริ การที+เป็ นเสิ ศในช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์ในปี <9;< ที+ผา่ นมา ดังนีประกันภัยสํ าหรับรายย่ อย (ไมโครอินชัวรันซ์ )
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินงานเพือ+ พัฒนาชุมชนและสังคมตามนโยบายของคณะสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ดําเนินธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในแผนพัฒนาประกันภัย ฉบับที+ : (พ.ศ. <99Q-<9;:) โดยเฉพาะอย่างยิง+ ในส่ วนของการ
เสริ มสร้างความรู ้และการเข้าถึงการประกันภัย ผ่านการส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ประกันภัยสําหรับรายย่อย เพื+อให้ประชาชนใช้การ
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ประกันภัยเป็ นเครื+ องมือสร้างหลักประกันความมัน+ คงในชีวติ และทรัพย์สินด้วยตนเอง รวมถึงแบ่งเบาภาระของภาครัฐใน
การเยียวยาประชาชน อันเป็ นการร่ วมพัฒนาสังคมไทยอย่างสําคัญ
บริ ษทั ฯ ได้ให้บริ การด้านการประกันภัยในรู ปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยคํานึงถึงความต้องการของประชาชนที+
เปลี+ยนไปตามสภาวะสังคมและเศรษฐกิจ โดยเล็งเห็นความสําคัญในการเข้าถึงระบบประกันภัยของประชาชนทุกระดับ
ดังนั-นบริ ษทั จึงมีนโยบายในการส่งเสริ มการรับประกันภัยแบบรายย่อย หรื อ “ไมโครอินชัวรันส์” (Micro insurance) ซึ+ งมี
ความคุม้ ครองที+เข้าใจง่าย เบี-ยประกันราคาประหยัด สามารถเข้าถึงประชาชนทุกระดับได้งา่ ยด้วยช่องทางการจําหน่ายที+
กว้างขวาง ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพือ+ รายย่อยของบริ ษทั ฯ ในปี <9;< ที+สาํ คัญได้แก่
1. ประกันภัยมะเร็งรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
ประกันภัยไทยวิวฒั น์ร่วมกับเคาน์เตอร์เซอร์วสิ เพื+อจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันซ์) ผ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วิสซึ+ งมีมากกว่า ;,777 สาขาในประเทศไทย ให้ประชาชนเข้าถึงการประกันภัยที+จาํ เป็ น แบ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ #.
แผนประกันภัยโรคมะเร็ งใจปํ- าสําหรับรายย่อย คุม้ ครองโรคมะเร็ งทุกชนิดยกเว้นโรคมะเร็ งผิวหนัง เบี-ยประกัน 2## บาทต่อ
ปี ให้ความคุม้ ครองรวม 27,777 บาท และ <. การประกันภัยโรคมะเร็ งใจปํ- าพลัสสําหรับรายย่อย คุม้ ครองโรคมะเร็ งทุกชนิด
รวมถึงโรคมะเร็ งของเม็ดสี (มะเร็ งไฝดํา) ยกเว้นมะเร็ งผิวหนัง
2. ประกันภัยข้าวนาปี ปี การผลิต <9;<
บริ ษทั ฯ เป็ น # ใน << บริ ษทั ที+เข้าร่ วมรับประกันภัย ในโครงการรับประกันภัยข้าวนาปี กับรัฐบาล โดยมีวตั ถุประสงค์ที+จะ
สร้างความมัน+ คงให้กบั เกษตรกร ในพื-นที+เป้าหมายทัว+ ประเทศ :7 ล้านไร่ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและความเสี+ ยงที+จะเกิด
ขึ-นกับผลผลิต เกษตรกรจะได้รับความคุม้ ครองภัยธรรมชาติ 2 ภัย ประกอบด้วย นํ-าท่วมหรื อฝนตกหนัก, ภัยแล้ง ฝนแล้ง
หรื อฝนทิง- ช่วง, ลมพายุหรื อพายุไต้ฝนุ่ , ภัยอากาศหนาว หรื อนํ-าค้างแข็ง, ลูกเห็บ และไฟไหม้ เกษตรกรจะได้รับความ
คุม้ ครอง #,<;7 บาท ต่อไร่ และได้รับความคุม้ ครองจากภัยศัตรู พืชและโรคระบาด เกษตรกรจะได้รับความคุม้ ครอง ;:7 บาท
ต่อไร่ ประกันภัยข้าวนาปี จาํ หน่ายผ่านธนาคารเพื+อการเกษตรและสหกรณ์เพื+อให้เกษตรกรได้เข้าถึงหลักประกันอย่างทัว+ ถึง
3. ประกัน 200 สําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ประกันภัยที+เข้าร่ วมรับประกัน ในโครงการ “กรรมธรรม์ ประกันภัย 200” ร่ วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกันภัย <77 เป็ นประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
สําหรับรายย่อย ที+ให้ความคุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัย กรณีการเสี ยชีวติ การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพ
ถาวรสิ-นเชิงเนื+องจากอุบตั ิเหตุ #77,777 บาท จากการฆาตกรรม 97,777 บาท และเสี ยชีวติ จากการเจ็บป่ วย #7,777 บาท เบี-ย
ประกันเพียง 200 บาทต่อปี สําหรับผูท้ ี+มีอายุ <7-;7 ปี โดยมีจุดประสงค์เพื+อเพิม+ โอกาสให้ประชาชนทุกระดับสามารถซื-อ
ประกันภัยอุบตั ิเหตุในราคาที+เข้าถึงได้
4. ประกันภัยอัคคีภยั ที+อยูอ่ าศัยแบบประหยัดสําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ประกันภัยที+เข้าร่ วมรับประกันในโครงการ “กรรมธรรม์ประกันอัคคีภยั ที+อยูอ่ าศัยแบบประหยัดสําหรับ
รายย่อย” ร่ วมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกันอัคคีภยั ที+อยูอ่ าศัย
แบบประหยัดสําหรับรายย่อยนี- ให้ความคุม้ ครองความเสี ยหายสําหรับสิ+ งก่อสร้างตามลักษณะสิ+ งปลูกสร้าง ที+ใช้เป็ นที+อยู่
อาศัยที+เกิดขี-น 8 ภัย ได้แก่ ภัยไฟไหม้ ภัยฟ้าผ่า ภัยการระเบิด (จํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับสิ+ งปลูกสร้างที+เป็ นคอนกรี ต
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300,000 บาท สําหรับบ้านครึ+ งตึกครึ+ งไม้ 150,000 บาท สําหรับบ้านไม้ 100,000 บาท และสําหรับห้องแถวไม้ 50,000 บาท)
และภัยธรรมชาติ (ได้แก่ ภัยลมพายุ ภัยนํ-าท่วม ภัยแผ่นดินไหว และ ภัยลูกเห็บ จํานวนเงินเอาประกันภัย ทุกภัยธรรมชาติ
รวมกันไม่เกิน #7,777 บาท) และหากความเสียหายจากภัยดังกล่าวทําให้ผเู ้ อาประกันภัยไม่สามารถอยูอ่ าศัยได้ จําเป็ ตต้องหา
ที+พกั อาศัยชัว+ คราวก็จะมีการชดเชยค่าเช่าที+อยูอ่ าศัยชัว+ คราวไม่เกินวันละ :77 บาท ไม่เกิน :7 วัน ด้วยเบี-ยประกันเพียง 800
บาทต่อปี โดยมีจุดประสงค์เพื+อเพิม+ โอกาสให้ประชาชนทุกระดับสามารถซื-อประกันอัคคีภยั ในราคาที+เข้าถึงได้เพือ+ บรรเทา
ความเดือนร้อนที+เกิดขึ-นในระดับหนึ+ง
5. ประกันภัยข้าวโพดเลี-ยงสัตว์
บริ ษทั ฯ เป็ น # ใน #8 บริ ษทั ที+เข้าร่ วมรับประกันภัย ในโครงการรับประกันภัยข้าวโพดเลี-ยงสัตว์ โดยมีวตั ถุประสงค์ที+จะ
สร้างความมัน+ คงให้กบั เกษตรกร สําหรับพื-นที+เป้าหมาย < ล้านไร่ ใน :: จังหวัด สนับสนุนเกษตรกรทําการปลูกข้าวโพดหลัง
ฤดูการทํานา เพือ+ ลดปัญหาผลผลิตข้าวล้นตลาดและราคาตกตํ+า และเพื+อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและความเสี+ยงที+จะเกิดขึ-นกับ
ผลผลิต เกษตรกรจะได้รับความคุม้ ครองภัยธรรมชาติ ] ภัย ประกอบด้วย นํ-าท่วมหรื อฝนตกหนัก, ภัยแล้ง ฝนแล้ง หรื อฝน
ทิง- ช่วง, ลมพายุหรื อพายุไต้ฝน,
ุ่ ภัยอากาศหนาวหรื อนํ-าค้างแข็ง, ลูกเห็บ, ไฟไหม้ และภัยจากช้างป่ า เกษตรกรจะได้รับความ
คุม้ ครอง #,977 บาท ต่อไร่ และได้รับความคุม้ ครองจากภัยศัตรู พืชและโรคระบาด เกษตรกรจะได้รับความคุม้ ครอง 297 บาท
ต่อไร่ ประกันภัยข้าวโพดเลี-ยงสัตว์จาํ หน่ายผ่านธนาคารเพือ+ การเกษตรและสหกรณ์เพือ+ ให้เกษตรกรได้เข้าถึงหลักประกัน
อย่างทัว+ ถึง
6. ประกันลําไย
บริ ษทั ฯ เป็ น 1 ใน 2 บริ ษทั ที+เข้าร่ วมประกันในโครงการ ประกันภัยพืชผลลําไยจากภัยแล้งโดยใช้ดชั นีฝนแล้ง (ตรวจวัดด้วย
ดาวเทียม) สําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) โดย จําหน่ายผ่าน ธนาคารเพื+อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เพื+อรองรับความเสี+ ยงภัยจากภาวะฝนแล้งให้แก่เกษตรกร เริ+ มรับประกันภัยใน 24 อําเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ มีพ-ืนที+
เป้าหมาย 100,000 ไร่ (จากพื-นที+เพาะปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ท- งั หมดประมาณ 300,000 ไร่ ) โดยเริ+ มจําหน่ายกรมธรรม์ต- งั แต่
เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 เป็ นระยะแรก เพื+อให้ความคุม้ ครองภัยภาวะฝนแล้งที+อาจเกิดขึ-นกับเกษตรกรผูเ้ พาะปลูก
พืชลําไยในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2562 โดยเกษตรกรผูเ้ พาะปลูกลําไยที+กเู้ งินจากธนาคารเพื+อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) ที+มีวงเงินกูท้ ุกๆ 10,000 บาท สามารถขอเอาประกันภัยได้ 1 หน่วย โดยมีเบี-ยประกันภัยจํานวน 299 บาท
ต่อการให้ความคุม้ ครอง 1 หน่วย ให้ความคุม้ ครองสูงสุด 2,100บาท แบ่งความคุม้ ครองออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1. กรณีการเกิด
ภาวะฝนแล้งต่อเนื+องเกินกว่าดัชนีฝนแล้ง ได้รับเงินชดเชย จํานวน 900 บาท และ 2. กรณีการเกิดภาวะฝนแล้งต่อเนื+องเกิน
กว่าค่าดัชนีฝนแล้งขั-นสูง ได้รับเงินชดเชย จํานวน 1,200 บาท ซึ+งเงินชดเชยเมื+อรวมกันแล้วจะไม่เกิน 2,100 บาท ทั-งนี- หาก
พื-นที+เอาประกันภัยเกิดภาวะฝนแล้งต่อเนื+อง (มีจาํ นวนวันที+ฝนไม่ตกหรื อฝนตกน้อยกว่า 1 มิลลิเมตรต่อวันติดต่อกัน)
มากกว่าจํานวนวันที+กาํ หนดเป็ นดัชนีฝนแล้งหรื อดัชนีฝนแล้งขั-นสูง บริ ษทั จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรผ่านบัญชี ธกส.
7. ประกันภัยโคนม
บริ ษทั ฯ ร่ วมกับ ธนาคารเพื+อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื+อจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยโคนม ผ่าน
ธนาคารฯ ซึ+งมีมากกว่า 1,000 สาขา เพือ+ ให้เกษตรกรผูเ้ ลี-ยงโคนม (ผูเ้ อาประกันภัย) ได้รับความคุม้ ครองโคนม กรณี สูญเสี ย
หรื อเสียหายใน 4 กรณี คือ 1.โคนมตายเนื+องจาก อุบตั ิเหตุ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า นํ-าท่วม ดินถล่ม พายุ แผ่นดินไหว จํานวนเงินเอา
ประกันภัยตั-งแต่ 16,500 – 18,000 บาท 2.โคนมตายเนื+องจากเจ็บป่ วย จํานวนเงินเอาประกันภัยตั-งแต่ 16,500 – 18,000 บาท 3.
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ความสูญเสี ยที+เกิดจากการเจ็บป่ วยของโคนมด้วยโรคปากและเท้าเปื+ อย จนไม่สามารถให้น- าํ นมได้ จํานวนเงินเอาประกันภัย
ตั-งแต่ 3,300 – 3,600 บาท และ 4. ความสูญเสียที+เกิดจากการเจ็บป่ วยของโคนมด้วยโรคเต้านมอักเสบจนไม่สามารถให้น- าํ นม
ได้ จํานวนเงินเอาประกันภัยตั-งแต่ 1,650 – 1,800 บาท โดย การจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะจ่ายตามจํานวนที+ตกลงกันไว้ตามที+
ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยแบบต่อตัวต่อปี และเบี-ยประกันภัยอยูร่ ะหว่าง 600-1,257 บาท สําหรับโคนมที+เอาประกันภัย
ต้องมีอายุต- งั แต่ 18 เดือน แต่ไม่เกิน 8 ปี และทุกตัวที+อยูใ่ นฟาร์มจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ โดยใช้ใบรับรองสุ ขภาพจากสัตว์
แพทย์ยนื ยัน
โครงการการบริการทีเป็ นเลิศ ในช่ วงเทศกาลปี ใหม่ และสงกรานต์
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนล้วนเล็งเห็นความสําคัญของอุบตั ิเหตุทางถนนในประเทศไทยที+มีจาํ นวนสูงที+สุดเป็ นอันดับต้นๆ
ของโลก อันทําให้เกิดความสูญเสี ยทั-งชีวติ และทรัพย์สิน และฉุดรั-งการพัฒนาของประเทศ จึงมีการรณรงค์และปฏิบตั ิ
โครงการต่างๆ เพื+อลดจํานวนอุบตั ิเหตุและความสูญเสียจากอุบตั ิเหตุทางถนนมาโดยตลอด โดยตระหนักว่าประกันภัย
รถยนต์เป็ นส่วนสําคัญของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย บริ ษทั ฯ จึงมีโครงการ “การบริ การที+เป็ นเลิศในช่วง
เทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์ 2561” ขึ-นโดยร่ วมกับกรมทางหลวงในแต่ละพื-นที+ และการทางพิเศษ เพื+ออํานวยความสะดวก
ให้ท-งั ประชาชนและเจ้าหน้าที+หน่วยงานรัฐที+ทาํ หน้าที+ในช่วงเทศกาลในการป้องกันอุบตั ิเหตุ รวมถึงเตรี ยมพร้อมให้บริ การ
ทางประกันภัยรถยนต์ในช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์ อันเป็ นช่วงที+มีการใช้รถใช้ถนนมากที+สุด และมีอบุ ตั ิเหตุทางถนน
สูงสุดในรอบปี
โครงการ “การบริ การที+เป็ นเลิศในช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์ 2562” มีการปฏิบตั ิงานดังนี#. การจัดวางพนักงานตรวจสอบอุบตั ิเหตุและพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ ตามจุดให้บริ การในจังหวัดต่างๆ เพื+อให้บริ การด้วย
ความรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์ โดยเพิม+ จํานวนเจ้าหน้าที+ในการให้บริ การ ในบริ เวณที+มีการจราจรหนาแน่น ถนนสายหลักที+
สําคัญในการสัญจรของผูใ้ ช้รถใช้ถนน และสถานที+ทอ่ งเที+ยวสําคัญๆ เพือ+ ให้บริ การ ได้อย่างรวดเร็ วทันเหตุการณ์
<. เพิม+ จํานวนพนักงานบริ การรับแจ้งอุบตั ิเหตุ และพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ เพื+อให้เพียงพอกับความต้องการของ
ลูกค้าช่วงเทศกาลดังกล่าว โดยให้บริ การด้วยความรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์
การเสริมสร้ างความรู้ และการเข้ าถึงประกันภัย
ความรู ้และความเข้าใจด้านประกันภัยสําหรับผูบ้ ริ โภคเป็ นสิ+ งสําคัญ แม้วา่ ปั จจุบนั มีการใช้เทคโนโลยีในการ
เชื+อมโยงข่าวสารมากยิง+ ขึ-น แต่กย็ งั มีผบู ้ ริ โภคบางส่ วนยังเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านประกันภัยไม่มากพอ ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภค
บางส่วน ไม่ได้เห็นความสําคัญของประกันภัยทีจ+ ะช่วยลดความเสี+ ยงต่อชีวติ และทรัพย์สินหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
บริ ษทั ฯในฐานะบริ ษทั ประกันภัยจึงร่ วมเป็ นส่ วนหนึ+งเพือ+ เผยแพร่ ขา่ วสาร ความรู ้ ความเข้าใจเกี+ยวกับการประกันภัยให้แก่
ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยมีการจัดทํารายละเอียดดังนี#. จัดทําเนื-อหา เผยแพร่ ความรู ้ ด้านการประกันภัย ทั-งประกันภัยรถยนต์ ประกันสุ ขภาพ ประกันเดินทางและประกันอื+นๆ
ผ่านสื+อสังคมออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียต่างๆ
<. ร่ วมมือกับ Key Opinion Leader ต่างๆ เพือ+ สร้างความตระหนักรู ้และส่งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคเห็นถึงความสําคัญของการทํา
ประกันภัยเพือ+ ลดความเสี+ยงต่อชีวิต และทรัพย์สิน
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การดูแลพนักงาน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักว่าพนักงานคือทรัพยากรที+มีคุณค่า ซึ+ งจะต้องได้รับการดูแลและพัฒนาขีด
ความสามารถเพื+อความพร้อมในการทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงกําหนดนโยบายให้บริ ษทั ฯให้ความสําคัญกับการพัฒนา
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื+อง เพือ+ เพิม+ เติมความรู ้ ความสามารถ ทักษะ สร้างทัศนคติที+ดี โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนา
องค์ความรู ้ท- งั ด้าน Technical knowledge ด้วยการฝึ กอบรมภายในบริ ษทั และอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริ ษทั
ในด้านผลตอบแทน คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายเกี+ยวกับการดูแลเรื+ องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานที+เป็ น
ธรรม ดังนีระยะสั-น : บริ ษทั มีการพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานปี ละ < ครั-ง โดยกําหนดให้มีการปรับเงินเดือนตาม
สภาวะและการแข่งขันในตลาดโดยพิจารณาร่ วมกับผลการปฏิบตั ิงานและมีการให้โบนัสตามความสามารถในการทํากําไร
ของบริ ษทั
ระยะยาว : บริ ษทั มีการพิจารณาผลตอบแทนระยะยาวโดยเน้นถึงความสมดุลทั-งในรู ปแบบของผลตอบแทนที+เป็ น
ตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน รวมถึงความสมดุลของความต้องการของพนักงาน และความเหมาะสมทางด้านการเงินขององค์กร
ในระยะยาวในส่วนของสิทธิ ประโยชน์และสวัสดิการ นอกจากการให้สิทธิการลาและวันหยุดพักผ่อนประจําปี อย่าง
เหมาะสมแล้ว บริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญในเรื+ องการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวติ พนักงานรวมไปถึงครอบครัวของพนักงาน
สิ ทธิ ประโยชน์ตา่ งๆ ที+บริ ษทั ฯ มีให้พนักงานนั-นมีจุดประสงค์คือ เพื+อให้บุคลากรมีความสุขในการทํางาน อันจะนําไปซึ+ ง
ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพของพนักงาน
บุคลากรในบริ ษทั ฯ เมื+อผ่านการทดลองงานแล้วได้รับการบรรจุเป็ นพนักงานประจํา พนักงานบริ ษทั ฯ เป็ น
พนักงานประจําทั-งหมด ซึ+ งจะได้รับค่าตอบแทนและมีสิทธิที+จะได้รับสวัสดิการต่างๆ จากบริ ษทั ดังนีสวัสดิการเพือคุณภาพชีวิตทีดี
 กองทุนสํารองเลี-ยงชีพ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้พนักงานทุกคนได้ออมทรัพย์ไว้สาํ หรับใช้หลังพ้นสภาพการเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ โดยจัดตั-ง
กองทุนสํารองเลี-ยงชีพขึ-น สําหรับพนักงานที+ทาํ งานติดต่อกันเป็ นเวลา : ปี ขึ-นไปได้เข้าเป็ นสมาชิก โดยสมาชิกจ่ายเงินสะสม
กองทุนในอัตราร้อยละ 9, 10, 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริ ษทั จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้สมาชิกในอัตราร้อยละ 2.9
ของเงินเดือนทุกเดือน ซึ+งเงินกองทุนสํารองเลี-ยงชีพนี-บริ ษทั ได้จดั การให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เป็ นผูจ้ ดั การ
กองทุน
 สวัสดิการด้านเงินกู้
บุคลากรของบริ ษทั ฯ จะได้รับสิ ทธิขอกูเ้ งินบริ ษทั ฯ หลังจากได้รับการบรรจุเป็ นพนักงานแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี โดยต้องมี
จุดประสงค์ในการกูเ้ งินเพื+อใช้ในวัตถุประสงค์ตา่ งๆ เช่น เพื+อที+อยูอ่ าศัย เพือ+ การรักษาพยาบาล เพือ+ การศึกษา
 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว
สําหรับงานแต่งงานของพนักงาน และงานศพของบิดา มารดา
 การรักษาพยาบาล
นอกจากการจัดทําประกันสังคมให้แก่พนักงานทุกคน เพือ+ รองรับสิ ทธิการรักษาพยาบาลตามกฎหมายแรงงานแล้ว บริ ษทั ฯ
ได้จดั ให้มีทีมงานพยาบาลจาก โรงพยาบาลจุฬาฯ คอยดูแลปฐมพยาบาลเบื-องต้นและวินิจฉัยเพือ+ ส่งต่อโรงพยาบาลในกรณี ที+
ร้ายแรง เป็ นสวัสดิการให้กบั พนักงานในทุกวันทํางาน ที+อาคารสํานักงานใหญ่ซ+ึ งเป็ นสถานที+ปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วน
ใหญ่
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 การประกันอุบตั ิเหตุ
เพื+อสวัสดิภาพของพนักงาน บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลไว้ให้แก่พนักงานในกรณีที+ได้รับอุบตั ิเหตุถึง
แก่ความตาย เพื+อแบ่งเบาภาระครอบครัวพนักงาน
 การประกันสุขภาพ
เพื+อเพิม+ ความสะดวกให้กบั พนักงาน บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประกันภัยสุ ขภาพ เพื+อรองรับการ
รักษาพยาบาล ให้กบั พนักงาน เพิม+ เติมจากสิ ทธิ การรักษาพยาบาลตามสวัสดิการประกันสังคม
การดูแลและพัฒ นาพนักงานมีการเปลียนแปลง
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการอบรม-พัฒนาความสามารถของบุคลากรในบริ ษทั ฯ อย่างสมํ+าเสมอ ทั-งในด้านความรู ้ดา้ นการ
ประกันภัย และ ทักษะด้านอื+นที+จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงานด้านการรับประกันภัยและการบริ การ ในปี <9;< เมื+อมีการปรับปรุ ง
โครงสร้างการทํางานของบริ ษทั ได้มีการแยกแผนกพัฒนาบุคลากรออกเป็ นสัดส่วนชัดเจน จากแผนกบริ หารงานบุคคล โดย
มุง่ หมายให้การพัฒนาบุคลากรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในเบื-องต้น บริ ษทั ฯ ส่ งอบรมเพือ+ ให้ความรู ้แก่พนักงานใหม่ ในปี <9;2
- หลักสู ตร “Get to Know Insurance Business” ความรู ้ประกันภัยเบื-องต้น ณ บริ ษทั ไทยรี เซอร์วสิ เซส จํากัด
ถนนรัชดา กรุ งเทพมหานคร
รุ่ นที+ 1 ในวันที+ 4 กันยายน <9;< โดยมีพนักงานใหม่เข้าร่ วมอบรม จํานวน #2 คน
หลักสู ตร “ Product รถยนต์และข้อสงสัยต่างๆที+ลูกค้าสอบถามบ่อย ”โดย คุณนัยนา เปาอินทร์ และ
คุณศิริธร ไพรสน ณ อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ ห้องประชุมชั-น ; วัตถุประสงค์เพื+อศึกษาถึงผลิตภัณฑ์
ประเภทต่างๆของบริ ษทั และเกิดความรู ้ ความเข้าใจในข้อสงสัยต่างๆที+ลูกค้ามักจะสอบถามบ่อยครั-ง
รุ่ นที+ # ในวันที+ 7 พฤศจิกายน <9;< โดยมีบุคลากรเข้าร่ วมอบรม จํานวน 8< คน
-

-

หลักสู ตร “Basic Insurance Product Knowledge ”โดย คุณดวงชุดา พฤกษาพิศาล ณ อาคารประกันภัยไทย
วิวฒั น์ ห้องประชุมชั-น ; วัตถุประสงค์เพือ+ เกิดความรู ้ความเข้าใจในหลักประกันภัยเบื-องต้น
รุ่ นที+ # ในวันที+ #8 พฤศจิกายน <9;< โดยมีพนักงานใหม่เข้าร่ วมอบรม จํานวน 92 คน
หลังจากได้รับการอบรมเบื-องต้นดังกล่าวแล้ว บริ ษทั ฯ ยังจัดการอบรมหลักสูตรที+นาํ ไปใช้ ในการเพิม+ ทักษะในการ
ปฏิบตั ิงานได้จริ ง โดยในปี <9;< มีการจัดอบรมที+สาํ คัญคือ
-

-

หลักสู ตร “ Core Android Programming ” โดยคุณชัยสิ ทธิ ทายะบวร จัดขึ-นเมื+อ #<-<; มกราคม <9;<
ณ บริ ษทั โค้ดโมบายส์ จํากัด บางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื+อให้ผเู้ รี ยนสามารถเข้าใจและพัฒนา
แอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ได้อย่างมืออาชีพในระยะเวลาอันสั-น โดยบุคลากรเข้าร่ วมอบรม จํานวน # คน
หลักสู ตร “Line API Chatbot ” โดยคุณสิ ทธิ เทียมเมฆา จัดขึ-นเมื+อวันที+ <7 เมษายน <9;<
ณ : Digits Academy (3DS INTERACTIVE) ซ.สาทรเมนชัน+ กรุ งเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื+อให้
ผูเ้ ข้าอบรมเรี ยนรู ้วา่ LINE API มีอะไรที+เราสามารถนํามาใช้งานได้บา้ ง โดยมีบุคลากรเข้าร่ วมอบรม จํานวน # คน

-77-

-

หลักสู ตร “Privacy Law & Professional Indemnity” โดยคุณอธิษฐา จิตรานุเคราะห์ และคุณปวีณา จูชวน
จัดขึ-นเมื+อวันที+ ## กันยายน <9;< ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุ งเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื+อสร้างให้เกิด ความรู ้
ความเข้าใจ แก่สมาชิกฯ และผูส้ นใจที+เกี+ยวข้องกับการประกันภัย โดยมีบุคลากรเข้าร่ วมอบรม จํานวน < คน

-

หลักสู ตร “AWS Technical Essentials” โดยดร.วิชญ์ เนียรนาทตระกูล จัดขึ-นเมื+อวันที+ #: กันยายน <9;<
ณ อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ ห้องประชุมชั-น ; วัตถุประสงค์เพือ+ ให้ผเู ้ ข้าอบรมเรี ยนรู ้ถึงวิธีใช้งาน
ส่วนต่างๆของ AWS Management Console โดยมีบคุ ลากรเข้าร่ วมอบรม จํานวน ## คน

-

หลักสู ตร “Architecting on AWS” โดยดร.วิชญ์ เนียรนาทตระกูล จัดขึ-นเมื+อวันที+ <7 กันยายน ถึง8 ตุลาคม <9;< ณ
อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ ห้องประชุมชั-น ; วัตถุประสงค์เพือ+ สร้างโครงสร้างพื-นฐานที+ใช้ AWS ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ-นเพื+อเพิม+ ประสิทธิภาพการทํางานและลดต้นทุน โดยมีบุคลากรเข้าร่ วมอบรม จํานวน ## คน

-

หลักสู ตร “ การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื+ อง การสร้างการมีส่วนร่ วมในสถานที+ทาํ งานให้กบั บุคคลหลากหลายทาง
เพศเพื+อส่งเสริ มการขับเคลื+อนงานด้านธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชนในประเทศไทย ” โดยศาสตราจารย์กิตติคณ
ุ วิทิต
มันตราภรณ์ และ Mr. Doug Kerr จัดขึ-นเมื+อวันที+ 22 สิ งหาคม <9;<
ณ โรงแรมแชงกรี ลา่ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื+อสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี+ยวกับหลักการ
UNGPs เผยแพร่ แผนปฏิบตั ิการระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเพื+อเตรี ยมความพร้อมในการนํา
แผนปฏิบตั ิการระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิ ทธิมนุษยชนไปปฏิบตั ิ รวมถึงส่งเสริ มให้เกิดการขจัดการเลือกปฏิบตั ิใน
สถานที+ทาํ งาน โดยเฉพาะการเลือกปฏิบตั ิในสถานที+ทาํ งาน โดยมีบคุ ลากรเข้าร่ วมอบรม จํานวน : คน

-

หลักสู ตร “ CompTIA Security +” โดยอาจารย์สนัน+ เกื-อกูลศาสนกิจ จัดขึ-นเมื+อวันที+ <2-:7 สิ งหาคม <9;< ณ
อาคารซอฟแวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค์เพื+อส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ ชี+ยวชาญด้านความ
มัน+ คงปลอดภัยสารสนเทศ ให้มีปริ มาณมากขึ-นในตลาดแรงงานและเท่าทันกับเศรษฐกิจดิจิตลั โดยมีบคุ ลากรเข้า
ร่ วมอบรม จํานวน # คน

-

หลักสู ตร “ Machine Learning for Data Analytics ” โดยผศ.ดร.สุรณพีร์ ภูมิวฒ
ุ ิสารจัดขึ-นเมื+อวันที+
30 สิ งหาคม <9;< ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุ ขมุ วิท ;8/# กรุ งเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื+อให้ผเู ้ ข้า
อบรมได้ศึกษาขั-นตอนการรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่เพื+อนํามาแยกประเภท และนําข้อมูลเหล่านั-นไปวิเคราะห์และ
นําไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ โดยมีบคุ ลากรเข้าร่ วมอบรม จํานวน < คน

-

หลักสู ตร “ นายจ้างมีหน้าที+นาํ ส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทําอย่างไร ”
โดยคุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ คุณนันทวัน วงส์ขจรกิตติ และคุณอัญชลี ภูริวิทย์วฒั นา จัดขึ-นเมื+อวันที+ :7 ตุลาคม
<9;< ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน+ เขตหลักสี+ กรุ งเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื+อเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์สร้างความรู ้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์เงื+อนไขการชําระเงินคืนกองทุนตามพระราชบัญญัติ รวมถึงเพื+อ
เตรี ยมความพร้อมให้กบั องค์กรนายจ้างได้ทราบถึงแนวทางขั-นตอน หน้าที+ความรับผิดชอบและวิธีการหักเงินเดือน
บุคลากรในสังกัดที+เป็ นผูก้ ยู้ มื เงิน โดยมีบุคลากรเข้าร่ วมอบรม จํานวน < คน
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-

หลักสู ตร “ พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : กระบวนการและแนวปฏิบตั ิ รุ่ นที+ 9 และรุ่ นที+ ;
” โดยรศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์ และคณะ จัดขึ-นเมื+อวันที+ #2-#] ตุลาคม <9;< และวันที+ <9-<; พฤศจิกายน <9;< ณ
โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์ กรุ งเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพือ+ สร้างความเข้าใจเกี+ยวกับหลักการและสาระสําคัญ
ของพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. <9;< อาทิ ความสัมพันธ์ของระบบกฎหมายดิจิทลั นิยามสําคัญ
การตีความ การบังคับใช้ ข้อยกเว้น บทลงโทษ ตลอดจนผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการและภาคธุรกิจ โดยมีบคุ ลากร
เข้าร่ วมอบรม จํานวน < คน

-

หลักสู ตร “PEOPLE ACCELERATOR : Reskilling & Upskilling Your Workforce, The Key Success Factor for
Your Business Transformation ” โดยคุณนพรัตน์ ภักดี จัดขึ-นเมื+อวันที+ ] พฤศจิกายน <9;<
ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขมุ วิท ;8/# กรุ งเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื+อให้ตระหนักถึงศักยภาพและ
การพัฒนาความคิดสําหรับการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ และทักษะในการรับมือกับการเปลี+ยนแปลงที+รวดเร็ วในอนาคต
โดยมีบุคลากรเข้าร่ วมอบรม จํานวน < คน

-

หลักสู ตร “ กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล สําหรับงานบริ หารทรัพยากรบุคคล ” โดย
รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์ และคณะ จัดขึ-นเมื+อวันที+ ##-#< พฤศจิกายน <9;< ณ โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์
กรุ งเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื+อสร้างความเข้าใจเกี+ยวกับหลักการและสาระสําคัญของพระราชบัญญัติคมุ ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. <9;< ตลอดจนผลกระทบและการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ของส่วนงานบริ หารทรัพยากรบุคคล โดยมีบุคลากรเข้าร่ วมอบรม จํานวน 8 คน

-

หลักสู ตร “กลยุทธ์การสูค้ ดีตามคําชี-ขาดอนุญาโตตุลาการและคําพิพากษาที+เกี+ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์ ”
โดย นายส่งเสริ ม สุทธิ ปัญญา นายไกรพันธ์ ผาสุข และนางสาวพัชริ น บูรพัฒน์สิริ จัดขึ-นเมื+อวันที+ ## ธันวาคม
<9;< ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขมุ วิท ;8/# กรุ งเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพือ+ เพื+อเสริ มสร้างทักษะ
ความรู ้และความสามารถในการวิเคราะห์ และการตีความกรมธรรม์ประกันภัย ให้มีความถูกต้องตามเงื+อนไข
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และตามที+กฎหมายบัญญัติไว้ รวมถึงแนวทางในการสู ้คดีตามคําชี-ขาด
อนุญาโตตุลาการและคําพิพากษาที+เกี+ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์ เพื+อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพสู งสุดโดยมีบุคลากรเข้าร่ วมอบรม จํานวน 9 คน

-

หลักสู ตร “ โครงการอบรมหลักสูตรการประกันภัยอุบตั ิเหตุและการประกันภัยสุขภาพ รุ่ นที+ 2” โดย
นายกี+เดช อนันต์ศิริประภา และคณะ จัดขึ-นเมื+อวันที+ #<-<; ธันวาคม <9;< ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอย
สุขมุ วิท ;8/# กรุ งเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื+อเพิม+ พูนทักษะความรู ้ ความเข้าใจ รวมถึงเทคนิคการพิจารณารับ
ประกันภัย และการพิจารณาชดใช้คา่ สิ นไหมทดแทนการประกันภัยอุบตั ิเหตุหรื อการประกันภัยสุ ขภาพ โดยมี
บุคลากรเข้าร่ วมอบรม จํานวน < คน

-

หลักสู ตร “ โครงการอบรมพนักงานสิ นไหมทดแทน (ประกันภัยทรัพย์สิน) ที+มีอายุงานไม่เกิน < ปี ” โดย
นายชัยยศ ซุ่นฮ้อ และคณะ จัดขึ-นเมื+อวันที+ #:-#] ธันวาคม <9;< ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขมุ วิท
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;8/# กรุ งเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื+อเพิม+ พูนทักษะความรู ้ ความเข้าใจ ตั-งแต่พ-นื ฐานของการประกันภัย การ
บริ หารความเสี+ ยง เงื+อนไขและความคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัย หลักการจัดการสินไหมทดแทน
กฎหมายที+เกี+ยวข้องกับการจัดการสินไหมทดแทน โดยมีบุคลากรเข้าร่ วมอบรม จํานวน < คน
นอกจากการอบรมทีจ+ ดั ภายในองค์กรแล้ว บริ ษทั ฯ ยังส่งพนักงานเข้าร่ วมอบรมทั-งความรู ้และทักษะที+เกี+ยวข้องกับการ
ทํางาน ซึ+ งจัดโดยองค์กรภายนอกต่างๆ โดยจะพิจารณาส่งบุคลากรในแต่ละฝ่ ายที+เกี+ยวข้องกับหัวข้อการอบรมหรื อสัมมนา
ตามวาระโอกาส บริ ษทั ฯ ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม-สัมมนา ตามสายงาน เฉลี+ยคนละ ] ชัว+ โมง
การรับผู้พกิ ารเข้ าทํางาน
บริ ษทั ฯ มีความยินดีในการรับผูพ้ ิการในด้านต่างๆ กัน เข้าทํางานในตําแหน่งงานที+เหมาะสม ที+ศกั ยภาพทางร่ างกายของแต่
ละบุคคลไม่ได้เป็ นอุปสรรคต่อทักษะการทํางานที+จาํ เป็ นในงานนั-นๆ ทั-งยังมีมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทน และเปิ ดโอกาส
ให้เติบโตในตําแหน่งหน้าที+อย่างเท่าเทียมกัน ในปี <9;2 จนถึงปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีพนักงานที+เป็ นผูพ้ ิการ จํานวน ; คน
พิการทางสายตา
จํานวน # คน
พิการทางการได้ยิน
จํานวน 9 คน
กิจกรรมแรงงานสั มพันธ์
บริ ษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ในทุกปี โดยมุง่ เน้นให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ได้เรี ยนรู ้การทํางานเป็ นทีม, การติดต่อและประสานงานที+ดีผา่ นกิจกรรมต่างๆ อันจะส่งผลที+ดีถึง
การทํางานร่ วมกัน รวมถึงเพือ+ ส่งเสริ มการออกกําลังกายให้พนักงาน และเพือ+ ให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์กร
ความปลอดภัย ในสถานทีทํางาน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ห่วงใยสวัสดิภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน โดยเห็นว่าเรื+ องดังกล่าวส่ งผลต่อการมี
คุณภาพชีวติ ที+ดี และเป็ นปั จจัยหนึ+งที+ช่วยส่งเสริ มให้การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพ มีความมัน+ ใจในการประกอบกิจกรรม
ต่างๆ คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้กาํ หนดนโยบายและให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิโดยได้มีการเตรี ยมป้องกันภัยไว้ลว่ งหน้าอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ที+สาํ คัญคือ
- ได้ดาํ เนินงานเชิงป้องกันและรณรงค์ให้ความรู้ในเรื+ องการป้องกันอัคคีภยั และซ้อมหนีไฟเป็ นประจําทุกปี รวมถึงมี
การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดบั เพลิงและระบบการเตือนภัยอย่างสมํ+าเสมอ เพื+อให้บุคลากรทราบถึง
แนวทางปฏิบตั ิและรับมือกับสถานการณ์จริ ง ที+อาจเกิดขึ-นได้ ในปี <9;2 บริ ษทั ได้จดั ให้มีการอบรมป้องกัน
อัคคีภยั ในวันที+ 2 พฤศจิกายน <9;< โดยได้เชิญวิทยากรจาก สถานีดบั เพลิงพระโขนง กองปฏิบตั ิการดับเพลิงและ
กูภ้ ยั < สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาให้ความรู ้เบื-องต้นทั-งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ ส่วนการซ้อมหนี
ไฟประจําปี <9;< จัดขึ-นในวันที+ 9 พฤศจิกายน <9;< ณ อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ โดยมีเจ้าหน้าที+จากสถานี
ดับเพลิงพระโขนงคอยควบคุมดูแล เช่นกัน
-

นโยบายและหลักการปฏิบตั ิหน้าที+ของพนักงานปฏิบตั ิการและพนักงานสํารวจอุบตั ิเหตุที+เกี+ยวข้องกับความ
ปลอดภัย ในส่วนของพนักงานที+จาํ เป็ นต้องใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในการปฏิบตั ิงาน ที+สาํ คัญคือ พนักงาน
สํารวจอุบตั ิเหตุ (พนักงานเคลม) และพนักงานบริ การลูกค้าและตัวแทน (พนักงานส่งกรมธรรม์ และ เอกสาร)
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บริ ษทั ฯ มีกฎและระเบียบเรื+ องความปลอดภัย สําหรับตัวบุคคล (การขับรถตามกฎจราจรอย่างเคร่ งครัด, การแต่ง
กายตามเครื+ องแบบพนักงานอย่างถูกต้องรัดกุม และมีแถบสะท้อนแสงตามที+บริ ษทั ฯ กําหนด, สวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัย) และยานพาหนะที+ใช้ (เป็ นรถของบริ ษทั ฯ ผ่านการตรวจสภาพ, มีการติดตั-งกล้องที+รถยนต์, มี
GPS ประจําตัวพนักงาน) ทั-งยังมีบทลงโทษอย่างเคร่ งครัดในเรื+ องวินยั จราจร โดยในปี <9;<
 มีอบุ ตั ิเหตุที+เกิดขึ-นระหว่างทํางาน 9 ครั-ง มีผบู ้ าดเจ็บ คือ พนักงานปฏิบตั ิการกรุ งเทพ
(พนักงานตรวจสอบอุบตั ิเหตุ) < คน และพนักงานฝ่ ายการเงินและการลงทุน : คน รวม 9
คน และขณะนี-ทาํ การรักษาหายดีแล้ว
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การร่ วมพัฒ นาชุมชนและสั งคม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงการพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านหลักการพื-นฐานเรื+ องสิ ทธิมนุษยชน ทั-งในกระบวนการ
ดําเนินธุรกิจและกิจกรรมร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคมนอกกระบวนการดําเนินธุรกิจ เช่น การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที+นบั ว่า
เป็ นหัวใจสําคัญในการพัฒนาธุรกิจและสร้างความยัง+ ยืนให้กบั ธุรกิจ บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิตอ่ พนักงานและผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ยทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกสีผิว เชื-อชาติ เพศ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สัญชาติ ความยากจน ความ
พิการ รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกต่างทางความคิด สังคม สิ+ งแวดล้อมกฎหมาย และวัฒนธรรม (ดูเพิม+ เติมในหัวข้อ
“การดูแลพนักงาน”) ในปี <9;< บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มการพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านการบริ จาคและการกุศลในวาระโอกาส
ต่างๆ กันดังนีกิจกรรมส่ งเสริมการศึกษา
บริ ษทั ฯ ร่ วมส่งเสริ มให้เกิดความเท่าเทียมกันตามสิ ทธิมนุษยชนกับกลุม่ คนต่างๆ ในสังคมอย่างสมํ+าเสมอ โดยเฉพาะสิทธิใน
การรับการศึกษาขั-นพื-นฐาน ด้วยเล็งเห็นว่าการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที+มีศกั ยภาพทั-งทางความรู ้ ทักษะ ความสามารถ
คุณธรรมเป็ นส่วนสําคัญในการสร้างความมัน+ คงและในการพัฒนาประเทศในปี <9;# บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินกิจกรรมเพื+อ
ช่วยเหลือด้านการศึกษาดังนี- วันที+ 11 มกราคม 2562 บริ ษทั ฯ มอบสื+ อการเรี ยนรู ้ สําหรับเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต.บรบือ
จ.มหาสารคาม เนื+องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2562 เพื+อสนับสนุนให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
นําไปใช้เพือ+ พัฒนาศักยภาพการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พร้อมทั-งศึกษาดูงานการจัดการ
เรี ยนการสอนในโครงการลดความเหลื+อมลํ-าด้วยการศึกษาปฐมวัยที+มีคุณภาพ RIECE Thailand โครงการ
ที+จดั ทําขึ-นเพือ+ ช่วยให้เด็กปฐมวัยเหล่านั-นเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที+มีคุณภาพ ณ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต.ท่า
สองคอน (บ้านบ่อน้อย) จ.มหาสารคาม โดยงานวิจยั ด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษาในช่วงหลายสิบปี ที+ผา่ น
มา ชี-ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การพัฒนาเด็กปฐมวัย (early childhood development) มีส่วนสําคัญในการ
สร้างทุนมนุษย์ (human capital) ให้กบั ประชากรของประเทศ ซึ+งจะมีส่วนช่วยเพิม+ ประสิทธิภาพด้านการ
ผลิตของสังคม ช่วยลดต้นทุนทางสังคมที+อาจจะเกิดจากการก่ออาชญากรรม ติดยาเสพติด ประกันภัยไทย
วิวฒั น์ในฐานะองค์กรที+ให้ความสําคัญในด้านการศึกษาจึงร่ วมเป็ นส่วนหนึ+งในการสนับสนุนเพื+อพัฒนา
การศึกษาพื-นฐานแก่เด็กปฐมวัยไทยให้มีคุณภาพอย่างยัง+ ยืน โดยจะมีการดําเนินกิจกรรมและติดตามผล
อย่างต่อเนื+องในปี 2562
โครงการลดความเหลื+อมลํ-าด้วยการศึกษาปฐมวัยที+มีคุณภาพ (Reducing Inequality through Early
Childhood Education: RIECE Thailand)
ประสิ ทธิ ภาพเรื+ องการเรี ยนการสอนสําหรับเด็กถือเป็ นสิ+ งที+สาํ คัญ เนื+องจากพวกเขาคืออนาคตของประเทศชาติ ดังนั-นการ
สนับสนุนด้านการเพิม+ ประสิ ทธิภาพทางการศึกษาจึงเป็ นสิ+ งที+ท-งั ภาครัฐและเอกชนต้องคํานึงถึงเป็ นอันดับแรก ด้วยบริ ษทั ฯ
ได้เล็งเห็นความสําคัญต่อการพัฒนาประสิ ทธิภาพทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนเสมอมา ในปี <9;< จึงได้ร่วมกับ
โครงการ ลดความเหลื+อมลํ-าด้วยการศึกษาปฐมวัยที+มีคุณภาพ หรื อ RIECE Thailand ในการสนับสนุนทุนทรัพย์ มูลค่ากว่า
#97,777 บาท เพื+อเป็ นทุนสําหรับจัดทําโครงการให้ประสบความสําเร็ จ
โดยโครงการดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพือ+ ต้องการ สร้างทุนมนุษย์ที+มีประสิ ทธิภาพให้แก่เด็กปฐมวัยเพือ+ ช่วยให้เด็กปฐมวัย
เหล่านั-นเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที+มีคุณภาพ มีประสิทธิ ภาพในการผลิตเพียงพอที+จะสามารถสร้างรายได้ที+มน+ั คงให้กบั ครอบครัว มี
-
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ศักยภาพภายเพียงพอที+จะสามารถดูแลตนเองและครอบครัว มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีวจิ ารณญาณที+ดีไม่ตดั สิ นใจทํา
ในสิ+งที+เป็ นปัญหาของสังคม ไม่วา่ จะเป็ น การก่ออาชญากรรม การติดยาเสพติด การติดการพนัน ฯลฯ
ซึ+งงานวิจยั ด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษาในช่วงหลายสิ บปี ที+ผา่ นมา ชี-ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การพัฒนาเด็กปฐมวัย (early
childhood development) มีส่วนสําคัญในการสร้างทุนมนุษย์ (human capital) ให้กบั ประชากรของประเทศ ซึ+ งจะมีส่วนช่วย
เพิม+ ประสิ ทธิภาพด้านการผลิตของสังคม ช่วยลดต้นทุนทางสังคมที+อาจจะเกิดจากการก่ออาชญากรรม ติดยาเสพติด
นอกจากนี- การพัฒนาเด็กปฐมวัยยังสามารถช่วยลดความเหลื+อมลํ-าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากการลดความ
แตกต่างด้านทุนมนุษย์นบั ตั-งแต่จุดเริ+ มต้นของชีวติ ซึ+งเป็ นสาเหตุสาํ คัญของความเหลื+อมลํ-าทางเศรษฐกิจและสังคมที+เราพบ
เห็นอยูใ่ นปัจจุบนั
-

ประกันภัยไทยวิวฒั น์ ร่ วมกับ ช่อง : จัดกิจกรรม วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ <" Broken 2 Summer
Camp" ที+ศนู ย์การค้า The Market Bangkok ราชประสงค์ เพือ+ ส่งเสริ มและสร้างความเข้าใจในสังคม
ให้กบั เด็กและเยาวชน รวมถึงสถาบันครอบครัว พร้อมกับสนับสนุนการศึกษายุคใหม่ให้มีคณ
ุ ภาพ โดย
ภายในงานมีการจัดเสวนาจิตวิทยาจากคุณหมอเดล - รศ.นพ.สุริยเดว ทรี ปาตี ในหัวข้อการเป็ นวัยรุ่ นและ
พ่อแม่ของคนรุ่ นใหม่แบบคุณภาพ มีวธิ ีการคิด ไม่คดิ มากจนวิตกกังวล หรื อ วิธีแก้ปัญหาหากเจอ
สถานการณ์หนักๆ รวมถึง กิจกรรมร่ วมสนุกโดยมีการคัดเลือกผูโ้ ชคดี คูแ่ ม่ลูก -พ่อลูก จํานวน :2 คู่ เข้า
ร่ วมกับกิจกรรมกับสามกูรู ทั-งครู ฌอน ที+มาพูดถึงวิชาชีวติ คิดบวก positive thinking, ครู คริ ส ที+มาสอน
ภาษาอังกฤษเรี ยกเสี ยงหัวเราะตลอดงาน รวมไปถึงครู ลิปตา ที+มาสอนวิชาดนตรี เทคนิคดีๆสําหรับคนรัก
เสี ยงเพลง

-

เมื+อวันที+ #; สิ งหาคม <9;< บริ ษทั ฯ ได้ร่วมสบทบทุน มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กบั
นายสมชาย อยูพ่ มุ่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะการศึกษาปฐมวัย สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ตลอดจนจบการศึกษา เป็ นจํานวนเงิน <87,000 บาท

-

เมื+อวันที+ <] สิ งหาคม <9;< บริ ษทั ฯ ได้ร่วมสบทบทุน มอบทุนสนับสนุนกา-รศึกษาให้กบั
นายกิชศิษฐ์ สมาธิ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตลอดจนจบการศึกษา เป็ นจํานวนเงิน <;8,650 บาท

ทั-งนี- นักศึกษาทั-ง < ราย เป็ นผูท้ ี+มีผลการเรี ยนทีด+ ี อีกทั-งยังมีความตั-งใจและความทุม่ เทประสงค์อยากเช้าศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญญาตรี แต่ยงั ขาดผูอ้ ปุ การะและขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างมาก ทางบริ ษทั ฯ จึงได้ร่วมสบทบทุนสนับสนุนการศึกษา
ให้กบั นักศึกษาทั-ง < รายนี- เพือ+ ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพอนาคตของชาติ ให้สามารถเติบโตเป็ นพลเมืองที+ดีและเป็ น
บุคลากรที+มีคุณค่าแก่ประเทศชาติตอ่ ไป
การบริจาคสมทบทุนเพือการพัฒ นาสั งคมและชุมชนในด้ านต่ างๆ
 ด้ านสั งคมและชุมชน
บริ ษทั ร่ วมบริ จาคสมทบทุนให้กบั องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในปี <9;< ดังนี-
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-

ตลอดระยะเวลาที+ผา่ นมาในปี <9;< ท่ามกลางการแข่งขันอย่างสู งของคนไทยในสังคมปัจจุบนั ทําให้
เกิดกระแสความคิดต่าง ที+เกิดขึ-นไปทัว+ ทุกพื-นที+ บ่อยครั-งที+ความคิดต่างทําให้เกิดปัญหาการ
กระทบกระทัง+ ความรุ นแรงในสังคมจนเหมือนขาดความสามัคคี แต่ในเวลาที+เกิดวิกฤตต่างๆ ของ
ประเทศ เรามักได้เห็น ความรัก ความสามัคคี ความเกื-อกูล ของคนไทยที+สยบวิกฤตต่างๆ ได้เสมอคํา
ว่า “คนไทยรักกัน” มันจึงเป็ นสิ+ งที+ถูกฝังอยูใ่ นชาติพนั ธุ์ อยูใ่ นสายเลือด และประกันภัยไทยวิวฒั น์
ในฐานะที+เป็ นบริ ษทั ที+ส่งเสริ มความรักความสามัคคีของคนในชาติจึงเห็นความสําคัญของการ
ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ดังนั-น เมื+อวันที+ #8 กันยายน <9;< พนักงานและผูบ้ ริ หาร ได้จดั
กิจกรรมโครงการจิตอาสา ไทยวิวฒั น์รวมใจ แต้มสี สนั สานฝันให้นอ้ ง ” ที+โรงเรี ยนวัดเสด็จ (สุทธิ
วิทยานุสรณ์) อําเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยร่ วมกันทาสีและพัฒนาโรงเรี ยนให้กบั น้องๆ
นักเรี ยน นอกจากนี-ยงั เป็ นการสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมพัฒนาสังคมและ
ชุมชน เพือ+ สร้างจิตสํานึกการเป็ นแบบอย่างที+ดีให้กบั สังคมและสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร
ให้กบั พนักงานในการทํางานเพื+อส่วนรวม ทั-งนี-ทาง บริ ษทั ฯ ยังได้ร่วมบริ จาคเงินสมทบเพื+อซื-อ
วัสดุ-อุปกรณ์ในการทาสี อาคารและการพัฒนาโรงเรี ยน เป็ นจํานวนเงิน #7<,<97 บาท

-

เมื+อวันที+ <] กันยายน <9;< พนักงานและผูบ้ ริ หาร ได้จดั กิจกรรมโครงการ “ ไทยวิวฒั น์อาสา ปลูก
ป่ า ทําโป่ ง สร้างฝาย <7#Q ” ที+เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าแม่น- าํ ภาชี อ.สวนผึ-ง จ.ราชบุรี โดยร่ วมกับ
เจ้าหน้าที+เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าแม่น- าํ ภาชี ปลูกป่ า ทําโป่ ง สร้างฝาย เพื+อคืนความชุ่มชื-นและความ
สมดุลให้แก่ผืนป่ า อีกทั-งยังเป็ นการสร้างความสํานึกรักในการอนุรักษ์และดูแลธรรมชาติให้แก่
พนักงานอีกด้วย

-

ปัจจุบนั ปัญหาเรื+ องความขาดแคลนของอุปกรณ์และเครื+ องมือทางการแพทย์ยงั คงมีอยูอ่ ย่างต่อเนื+อง
โดยเฉพาะตามสถานโรงพยาบาลขนาดเล็ก ที+มีคนไข้เป็ นจํานวนมาก บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็น
ความสําคัญของด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุขและการแพทย์มาโดยตลอด เนื+องจากเป็ นองค์กรที+มี
ความสําคัญกับชีวติ และสุขภาพของประชาชน จึงได้ทาํ การสนับสนุนมาอย่างสมํ+าเสมอ ในปี <9;<
นี-ทางบริ ษทั ได้ร่วมกับ มูลนิธิ ในโครงการ ก้าวคนละก้าว ของ ตูน บอดี-สแลม สนับสนุนการจัดการ
วิง+ เพื+อระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆ ทั-งภาคเหนือ ใต้ อีสาน เพื+อช่วยเหลือโรงพยาบาล โดย
การสนับสนุนประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลให้แก่เจ้าหน้าที+ที+ร่วมโครงการ มูลค่ากว่า Q7 ล้านบาท
และมอบเงินสนับสนุนโครงการละ #77,777 บาท จํานวน : โครงการดังนีo เมื+อวันที+ วันที+ <: ส.ค ;< บริ ษทั ฯ ได้สนับสนุนงานวิง+ ในโครงการก้าวคนละก้าวภาค
อีสาน เพือ+ จัดซื-ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ ] โรงพยาบาลภาคอีสาน ได้แก่
โรงพยาบาลขอนแก่นสอง ,โรงพยาบาลพล ,โรงพยาบาลกุมภวาปี , โรงพยาบาลหนอง
หาน , โรงพยาบาลสระใคร ,โรงพยาบาลสังคม ,โรงพยาบาลนาวัง และโรงพยาบาลบึง
กาฬ โดยสนับสนุนประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลให้กบั เจ้าหน้าที+ และบริ จาคเงินสนับสนุน
จํานวน #77,777 บาท
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o เมื+อวันที+ <2 ต.ค.;< บริ ษทั ฯ ได้สนับสนุนงานวิง+ ในโครงการก้าวคนละก้าวภาคใต้ เพื+อ
จัดซื-ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ 2 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราช
นครศรี ธรรมราช , โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลกระบี+ โรงพยาบาลพังงา โรงพยาบาล
ตะกัว+ ป่ า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จ.ปัตตานี
โดยสนับสนุนประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลให้กบั เจ้าหน้าที+ และบริ จาคเงินสนับสนุน
จํานวน #77,777 บาท
o เมื+อวันที+ 22 ธ.ค.62 บริ ษทั ฯ ได้สนับสนุนงานวิง+ ในโครงการก้าวคนละก้าวภาคเหนือ เพื+อ
จัดซื-ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ 2 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลทองแสนขัน จ.
อุตรดิตถ์, โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์, โรงพยาบาลอุม้ ผาง จ.ตาก, โรงพยาบาลศรี
สังวาลย์ จ.แม่ออ่ งสอน, โรงพยาบาลเวียงแก่น จ.เชียงราย, โรงพยาบาลสะเมิง จ.เชียงใหม่
และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยสนับสนุนประกันอุบตั ิเหตุส่วน
บุคคลให้กบั เจ้าหน้าที+ และบริ จาคเงินสนับสนุน จํานวน #77,777 บาท
-

วันที+ <2 มกราคม <9;< บริ ษทั ฯ ได้ร่วมสนับสนุนงานประกันอุบตั เหตุส่วนบุคคล ในงาน เดิน-วิง+
การกุศลไทยซิกข์ ครั-งที+ <9 เพื+อนํารายได้จากการแข่งขันเพื+อทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเพื+อส่งเสริ มให้
เยาวชนและประชาชนทัว+ ไปได้ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ด้วยการออกกําลังกายอีก รวมถึงเป็ น
การส่งเสริ มและยกระดับนักวิง+ ไทยให้พฒั นาทักษะเท่ากับนักวิง+ นานาประเทศ

-

วันที+ :7 มิถุนายน <9;< บริ ษทั ฯ ได้สนับสนุนการจัดงานวิง+ โดยมอบประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
Friends for Life Charity Run <7#Q เพือ+ ส่ งเสริ มสุขภาพประชาชน และยังสมทบทุนจัดซื-ออุปกรณ์
เครื+ องมือแพทย์ให้กบั โรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐ จํานวน 9 แห่ง ได้แก่ รพ.ศิริราช รพ.
จุฬาลงกรณ์ รพ.รามาธิ บดี รพ.ราชวิถี และ รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เพื+อช่วยเหลือผูป้ ่ วยที+มี
ความจําเป็ นต้องใช้เครื+ องมือแพทย์และเพือ+ พัฒนาศักยภาพด้านการรักษาให้แก่ประชาชน

 ด้ านกีฬ า ศาสนาและศิลปวัฒ นธรรม
บริ ษทั ร่ วมบริ จาคสมทบทุนให้กบั องค์กร และหน่วยงานต่างๆ เพื+อสนับสนุนทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬาในปี
<9;< ดังนี- วันอาทิตย์ที+ #2 พฤศจิกายน <9;< บริ ษทั ฯ ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมวิง+ โดยการมอบประกัน
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคลให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขัน และผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทุกคน ภายในงาน กรุ งเทพ
มาราธอน ครั-งที+ :< งานวิง+ ระดับประเทศ เพือ+ ส่ งเสริ มและอนุรักษ์วฒั นธรรม ประเพณีอนั ดีงาม
รวมถึงสนับสนุนการท่องเที+ยวโดยการเชิญชวนชาวต่างชาติเข้ามามีส่วนร่ วมในการแข่งขัน
-

ตลอดระยะเวลาที+ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ์วฒั นธรรม และพร้อมที+
จะสนับสนุนรวมถึงส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมไทยมาโดยตลอด ทั-งนี-เพือ+ รณรงค์สร้างความเข้าใจ
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ความสํานึกรัก และหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่ วมในการพิทกั ษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ของชาติให้มากยิง+ ขึ-น ในปี
256< บริ ษทั ฯ จึงได้สนับสนุน กิจกรรมงานวิง+ ที+ส่งเสริ มภาพลักษณ์ของประเทศ รวมถึงวัฒนธรรม
ประเพณี อนั ดีงามจนได้รับขึ-นเป็ นมรดกโลกให้ทุกคนได้รับรู ้ เมื+อวันที+ #2 มกราคม <9;< บริ ษทั ฯ
ได้ร่วมเป็ นส่วนหนึ+งจัดงานวิง+ สนับสนุนอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล สําหรับนักวิง+ เพื+อคุม้ ครองความ
ปลอดภัยด้านอุบตั ิเหตุภายในงาน “บ้านเชียง มาราธอน 2019” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบา้ นเชียง
จ. อุดรธานี ทั-งนี-เพื+อเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที+ยวเชิงอนุรักษ์ เนื+องจากบ้านเชียงถือว่าเป็ น เป็ น
แหล่งโบราณคดีสาํ คัญแห่งหนึ+งที+ทาํ ให้รับรู ้ถึงการดํารงชีวติ ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยอ้ นหลังไป
กว่า 9,777 ปี
โครงการจัดอบรมเพือพัฒ นาด้ านสิ งแวดล้ อม
ปี <9;< คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีการส่ งเสริ มให้มีการให้ความรู ้และฝึ กอบรมพนักงานในเรื+ องสิ+งแวดล้อม โดยมีการ
กําหนดนโยบายการรักษาสิ+ งแวดล้อม โดยถ่ายทอดไปยังพนักงานผ่านกิจกรรมการฝึ กอบรมการปลูกจิตสํานึกด้าน
สิ+ งแวดล้อม โดยมีหลักสูตรการอบรมดังนี-คือ
- การอนุรักษ์พลังงาน
โดยต้องการปลูกสร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดขึ-นกับพนักงาน เพื+อให้การใช้พลังงานในหน่วยงานมี
ประสิ ทธิ ภาพเพิม+ มากขึ-น และเป็ นการเพิม+ มูลค่าของการใช้พลังงาน ลดการรั+วไหลสูญเสี ยและลดภาระค่าใช้จา่ ย
- การอนุรักษ์น- าํ
เพื+อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนนํ-า ทําให้สามารถลดภาระด้านการจัดหานํ-าของหน่วยงาน เพื+อให้พนักงานได้เรี ยนรู ้
แนวทางในการใช้น- าํ อย่างรู ้คุณค่า ด้วยการปรับเปลี+ยนวิธีการใช้น- าํ และการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดนํ-า
- การลดขยะในสํานักงาน
เพื+อเป็ นแนวทางการลดปัญหาขยะที+เกิดขึ-นในองค์กรหรื อชุมชนต่างๆ โดยเน้นแนวทางในการแก้ปัญหาขยะที+ตน้ ทาง
มากกว่าปลายทาง
- การรับมือโลกร้อน
หลักสู ตรเพือ+ ให้ความรู ้เกี+ยวกับการรับมือกับสถานการณ์การเปลี+ยนแปลงต่างๆ ที+มีผลมาจากการเปลี+ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เช่น การรับมือกับภาวะนํ-า/ขาดนํ-าท่วม การรับมือกับภาวะอาหารขาดแคลน ฯลน
พัฒ นาผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กโทรนิคส์ เพือสิ งแวดล้ อม (ลดการใช้ กระดาษ)
ปี <9;< บริ ษทั ฯ ได้มีการปรับปรุ งและพัฒนาธุรกิจให้เป็ นในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิง+ ขึ-น เพื+อส่งเสริ มการอนุรักษ์
สิ+ งแวดล้อม โดยเป็ นการลดปริ มาณการใช้กระดาษ ที+มีบทบาทและความจําเป็ นอย่างมากในหน่วยงาน ซึ+งในประเทศไทยนั-น
พบว่า มีการใช้กระดาษประมาณ 34 กิโลกรัม ต่อคนต่อปี หรื อ 2 ล้านตันต่อปี และมีอตั ราการใช้เพิม+ ขึ-นปี ละ 15% (ข้อมูล
อ้างอิงจากสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย) บริ ษทั ฯ จึงเห็นถึงความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิง+ ในการใช้กระดาษให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เพือ+ ลดปริ มาณขยะกระดาษที+จะเกิดขึ-น พร้อมทั-งลดการใช้วสั ดุธรรมชาติและพลังงานในการผลิต
กระดาษ ดังนี-
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1. ประชาสัมพันธ์ / รณรงค์การปฏิบตั ิตามแนวทางการลดการใช้กระดาษผ่านกิจกรรมต่างๆ
- การนํากระดาษที+ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (ใช้กระดาษทั-ง < ด้าน)
- การคัดแยกกระดาษ (กระดาษที+มีหน้าว่าง, กระดาษสี ใช้แล้ว กระดาษขาวใช้แล้ว)
เพื+อประโยชน์ในการ recycle
2. พัฒนาระบบการซื-อขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ โดยการที+ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการซื-อผ่าน
ออนไลน์ โดยผลิตภัณฑ์ที+ได้รับการพัฒนา เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์ และประกันเดินทาง
ต่างประเทศ ที+สามารถซื-อบริ การผ่านช่องทางออนไลน์ได้โดยไม่ตอ้ งใช้กระดาษ นอกจากนี-ผเู ้ อา
ประกันยังสามารถเลือกรับกรมธรรม์ผา่ นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาทิ อีเมลล์ แอปพลิเคชัน+
มากกว่าการเลือกใช้กรมธรรม์ที+เป็ นกระดาษ เพื+อลดการใช้กระดาษและส่งเสริ มการอนุรักษ์ดา้ น
พลังงานและสิ+ งแวดล้อม
ติดตั4งเครื องฉีดละอองนํา4 บนดาดฟ้ าอาคาร เพือลดปริมาณ ฝุ่ น PM 2.5
เมื+อปี 2562 จากเหตุการณ์ปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญต่อสุขภาพของประชาชน จึงได้ร่วมส่งเสริ มและแก้ไขปัญหามลภาวะฝุ่ น PM 2.5 ร่ วมกับ สํานักงานเขตพญาไท
โดยได้ดาํ เนินการติดตั-งเครื+ องฉี ดพ่นฝอยละอองนํ-ามันดาดฟ้า อาคารประกันภัยไทยววิฒน์ สํานักงานใหญ่ ถนนดินแดง เพื+อ
ช่วยลดค่าฝุ่ นละออง ซึ+งต้องใช้เครื+ องฉีดพ่นแรงดันนํ-าประมาณ 120 - 150 PSI ซึ+งตลอดช่วงที+มีสภาวะฝุ่ นละอองบริ ษทั ฯได้
ดําเนินการเปิ ดเครื+ องอย่างต่อเนื+องทุกวัน วันละ 2 ช่วงเวลาคือ เวลา 09.00 น-.10.00 น และ เวลา .16.00 น - .17.00 นจนกว่า .
มลภาวะฝุ่ นละอองขนาดเล็กจะมีปริ มาณลดลง
8. การควบคุม ภายในและการบริ หารจัดการความเสี ยง
บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบริ หารจัดการความเสี+ ยงที+มีประสิ ทธิภาพ คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารมี
หน้าที+และรับผิดชอบในการจัดให้มีและรักษาไว้ซ+ึ งระบบการควบคุมภายใน และการบริ หารจัดการความเสี+ ยง โดยกรรมการ
ฝ่ ายบริ หารได้ดาํ เนินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทํา
หน้าที+และรับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ+งครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนีการควบคุม ภายในองค์ กร (Control Environment)
#. องค์กรแสดงถึงความยึดมัน+ ในคุณค่าของความซื+อตรง (Integrity) และจริ ยธรรม
<. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารและทําหน้าที+ในการกํากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดําเนินการด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ ายบริ หารได้จดั ให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสัง+ การ และความรับผิดชอบที+เหมาะสม
เพื+อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้การกํากับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
8. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมัน+ ในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที+มีความรู ้ความสามารถ
9. องค์กรกําหนดให้บคุ ลากรมีหน้าที+และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพือ+ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
การประเมินความเสี+ ยง (Risk Assessment)
;. องค์กรกําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื+อให้สามารถระบุและประเมินความเสี+ยงต่างๆ ที+เกี+ยวข้องกับการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
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2. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี+ยงทุกประเภทที+อาจจะกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว+ ทั-งองค์กร
]. องค์กรได้พจิ ารณาถึงโอกาสที+จะเกิดการทุจริ ต ในการประเมินความเสี+ยงที+จะบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
Q. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี+ยนแปลงที+อาจกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที+ช่วยลดความเสี+ยงที+จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรให้อยูใ่ นระดับที+ยอมรับได้
##. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว+ ไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื+อช่วยสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์
#<. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ+งได้กาํ หนดสิ+ งที+คาดหวังและขั-นตอนการปฏิบตั ิเพื+อให้นโยบายที+
กําหนดไว้น- นั นําไปสู่ การปฏิบตั ิได้
ระบบสารสนเทศและสื+ อสารข้อมูล (Information & Communication)
#:. องค์กรมีขอ้ มูลที+เกี+ยวข้องและมีคุณภาพ เพือ+ สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามที+กาํ หนดไว้
#8. องค์กรสื+ อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ+งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในสามารถดําเนินไป
ได้ตามที+วางไว้
#9. 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+จะดําเนินการได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ตามแบบประเมินฯ ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วมีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและ
การบริ หารความเสี+ ยงที+เหมาะสมและเพียงพอที+จะดําเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในปี <9;< คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที+ตามที+ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในปฏิบตั ิงานตามขอบเขต หน้าที+ และความรับผิดชอบตามที+กาํ หนดไว้ในคูม่ ือการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ภายในของบริ ษทั ฯ
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9. รายการระหว่างกัน
บริ ษทั ได้กาํ หนดมาตรการและขั-นตอนในการทํารายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจน รวมทั-งถือปฏิบตั ิตามประกาศ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในเรื+ องที+เกี+ ยวกับการทํารายการที+อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง
เคร่ งครัด ในกรณีที+อาจมีการพิจารณารายการระหว่างกันกับบุคคลที+อาจมีความขัดแย้ง กรรมการและผูบ้ ริ หารที+อาจมีส่วนได้
เสี ยในเรื+ องที+พจิ ารณาจะไม่เข้าร่ วมประชุมหรื องดออกเสียง เพื+อให้การตัดสิ นใจของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นไปอย่าง
อิสระและยุติธรรม ทั-งนี- เพื+อประโยชน์ตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างแท้จริ ง สําหรับรายการระหว่างกันที+เกิดขึ-นใหม่จะคํานึงถึงขนาดของ
รายการและจํานวนเงินที+เกิดขึ-น โดยจะนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื+อ
พิจารณาอนุมตั ิต่อไป นอกจากนี-ณะกรรมการตรวจสอบได้ทาํ หน้าที+เป็ นผูส้ อบทานการทํารายการระหว่างกันในทุกไตรมาส
เพื+อดู แลและป้ องกันการเกิ ด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึ งบริ ษทั ได้เปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที+ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีอีกด้วย
ทั-งนี- ในปี ที+ผา่ นมาบริ ษทั ไม่มีการทํารายการระหว่างกันในลักษณะที+ เป็ นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิ นแก่
บริ ษทั ที+ไม่ใช่บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั รวมทั-งไม่เคยฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ในเรื+ องการทํารายการระหว่า งกัน หรื อการซื- อขาย
สิ นทรัพย์แต่ประการใด

