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ทวว. 004/2558                                      
                                 วนัที� 5 มีนาคม 2558               

 
เรื�อง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั$ งที� 22/2558 
เรียน  ท่านผูถ้ือหุน้ บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
สิ�งที�ส่งมาดว้ย (1)  แบบรายงานการเพิ�มทุน (F53-4) 
  (2) สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั$ งที� 21/2557 

(3)  รายงานประจาํปีและงบการเงินสิ$นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ในรูปแบบ CD-Rom    
  (4)  ประวตัิกรรมการที�เสนอใหด้าํรงตาํแหน่งอีก 1 วาระ (ประกอบการพิจารณา วาระที� 9) 
  (5)  คาํนิยามกรรมการอิสระ 

(6) คาํชี$แจงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขา้ประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 
  (7)  ขอ้มูลกรรมการอิสระที�ผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณาใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ  
  (8) ขั$นตอนการเขา้ร่วมประชุม 
  (9) ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
  (10) แผนที�สถานที�จดัประชุม 
  (11) หนงัสือมอบฉนัทะ  แบบ ก.  และ แบบ ข.   
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ครั$ งที� 22 ประจาํปี 2558 ในวนัพธุ ที� 8 เมษายน 2558 เวลา 15:00 น. ณ ห้องประชุมชั$น 6 อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน ์ 
เลขที� 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื�อพิจารณาระเบียบวาระดงัต่อไปนี$  
วาระที� 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 21 ประจําปี 2557 เมื�อวนัที� 3 เมษายน 2557 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษทัฯ จดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2557 เมื�อวนัที� 3 เมษายน 2557 และไดจ้ดัทาํ 
รายงานการประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ซึ�งไดส่้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที�กาํหนด รวมถึงไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ แลว้ โดยมีรายละเอียดของ
รายงานการประชุมตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที� 1 
ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ครั$ งที� 21 ที�ประชุม
เมื�อวนัที� 3 เมษายน 2557 รายละเอียดตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 2 ไดร้ับการบนัทกึไวโ้ดยถกูตอ้งตามความ
เป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  

วาระที� 2. พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดาํเนินการของบริษทั ประจาํปี 2557 ปรากฎอยูใ่นรายงานประจาํปีของ 
บริษทัที�ไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั$งนี$  ตามรายละเอียดที�ปรากฎอยูใ่นรายงานประจาํปี 
และรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ที�ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั$งนี$  ในรูปแบบ  
CD-Rom ตามรายละเอียดในเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 3 ดงัสรุปสาระสาํคญัดงันี$   
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                                ( หน่วย : ลา้นบาท ) 
                              2557      2556   เปลี�ยนแปลง % 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั 2,471.11  2,299.89  7.44% 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั (2,437.47) (2,258.11) 7.94% 
กาํไร/(ขาดทุน)จากการรับประกนัภยั 33.65  41.79  -19.48% 
รายไดจ้ากการลงทนุ 181.31  83.75  116.48% 
รายไดอื้�น 13.86  9.23  50.13% 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 228.82  134.77  69.78% 
เงินสมทบฯ (16.67) (15.88) 5.02% 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                        (33.18) (20.03) 65.66% 
กาํไรสาํหรับปี 178.97  98.86  81.02% 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เพื�อรับทราบผล
การดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2557 
วาระที� 3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุนปี 2557 

ข้อเท็จริงและเหตุผล เพื�อใหเ้ป็นไปตาม มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และ
ขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 37 ไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุล และงบกาํไรขาดทุน ณ วนัสิ$นสุดของ
รอบปีบญัชีของบริษทัฯ ซึ�งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีภายนอกเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญั
ประจาํปีเพื�อพิจารณาอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุนดงักล่าว 

ในการนี$บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สิ$นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ซึ�งผา่นการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีภายนอก และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้ง ดงัปรากฎอยูใ่นงบการเงินที�
บรรจุไวใ้นรายงานประจาํปี 2557 ที�ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั$งนี$  ในรูปแบบ CD-Rom 
ตามรายละเอียดในเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 3 

 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติังบดุล  
และ งบกาํไรขาดทุน สิ$นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ซึ�งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีภายนอก และผา่นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

วาระที� 4. พิจารณาจัดสรรเงินกาํไร และอนุมัติเงินปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ที� 34 กาํหนดใหบ้ริษทัฯ จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วน 
หนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุน 
สาํรองนี/จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ�งบริษทั มีทุนสาํรองตามกฎหมายไวเ้ป็นเงิน 20 ลา้นบาท  
นโยบายการจ่ายเงินปันผล  บริษทัมีนโยบายจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิ 
หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที�ผ่านมา ดงันี/   

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ครั/ งที� 22/2558 (ปี 2557) ครั/ งที� 21/2557 (ปี 2556)   ครั/ งที� 20/2556 (ปี 2555) 
กาํไรสุทธิ (บาท) 178,966,871 98,864,818 162,178,010 
กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 1.18 0.65 1.07 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 151,500,000 151,500,000 151,500,000 
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จาํนวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุน้ (บาท) 1.111112 0.32 0.43 
รวม จาํนวนเงินปันผลจ่าย (บาท) 168,333,468 48,480,000 65,145,000 
อตัราการจา่ยเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 94% 49% 40% 

ความเห็นคณะกรรมการ  ในรอบปี 2557 บริษทั ฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้  178,966,871.-บาท และ มีกาํไรสะสม 
671,497,298. - บาท รวมเป็นกาํไรสะสมก่อนการจดัสรร 850,464,169.- บาท   คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อที�
ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณา 

1. จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2557 จาํนวน 10,300,000 บาท ไปเป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย  เพื�อรองรับทุนจดทะเบียน 
ใหม่ของบริษทั  

2.จ่ายปันผล ในอตัราหุน้ละ 1.111112 บาท รวมเป็นเงินทั/งสิ/น 168,333,468 บาท คิดเป็นร้อยละ 94 ของกาํไรสุทธิ ซึ�ง
เป็นอตัราที�สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที�บริษทักาํหนดไว ้โดยมีรายละเอียดดงันี/  

2.1. จ่ายปันผลเป็นหุ้น โดยการออกหุ้นสามญัจาํนวน 151,500,000 หุ้น และให้จ่ายเงินปันผลโดยหุ้นสามญั
เมื�อทาํการจดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแลว้ ในอตัรา1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในอตัราหุ้นละ 1 บาท ตาม
มูลค่าที�ตราไว ้1 บาท รวมมูลค่าทั/งสิ/น 151,500,000.- บาท ในกรณีมีหุ้นที�เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลให้เสนอขายแก่ 
“กองทุนสาํรองเลี/ยงชีพประกนัภยัไทยวิวฒัน์ ซึ�งจดทะเบียนแลว้“ ในอตัราหุน้ละ 1 บาท  

2.2.  จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุน้ละ 0.111112 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนทั/งสิ/นไม่เกิน 16,833,468 บาท 
เพื�อรองรับการหกัภาษี ณ ที�จ่าย ที�เกิดจากการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั โดยผูถื้อหุน้จะไม่ไดร้ับเงินในส่วนนี/   
 โดยบริษทัฯ กาํหนดใหว้นัที� 21 เมษายน 2558 เป็นวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื�อสิทธิ ในการ
รับเงินปันผลและหุ้นปันผล และปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 22 เมษายน 2558 และกาํหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัที� 7 พฤษภาคม 2558  
 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการไดรั้บปันผลนี/ ยงัคงมีความไม่แน่นอน เนื�องจากตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ครั/ งที� 22/2558 

วาระที� 5  พจิารณาอนุมัติเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 151,500,000 บาท เป็น 303,000,000 บาท เพื�อรองรับการจ่ายปัน 

ผลโดยหุ้นสามญั 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอต่อที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ อีก 151,500,000 บาท จากเดิม 151,500,000 บาท  เป็น 303,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญั จาํนวน 
151,500,000 หุ้น ในราคา หุ้นละ 1 บาท เพื�อรองรับการจ่ายเงินปันผลโดยหุ้นสามญัให้แก่ผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
รายละเอียดการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั ปรากฎตามแบบรายงานการเพิ�มทุน (F53-4) ฉบบัลงวนัที� 25 กุมภาพนัธ์ 
2558 เอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 1 

วาระที� 6. พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ “ข้อที� 4 เรื�องทุนจดทะเบียน” เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทุน 

จดทะเบียนของบริษัทฯ  

  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์  
 สนธิของบริษทัฯ ขอ้ที� 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการจดทะเบียนเพิ�มทุนของบริษทั เป็นดงันี$  
  ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน จาํนวน  303,000,000 บาท (สามร้อยสามลา้นบาท) 
   แบ่งออกเป็น   303,000,000 หุ้น (สามร้อยสามลา้นหุน้) 
   มูลค่าหุน้ละ       1 บาท (หนึ�งบาท)    

โดยแยกออกเป็น  
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   หุ้นสามญั   303,000,000 หุ้น (สามร้อยสามลา้นหุน้) 
   หุ้นบุริมสิทธิ    -----        หุ้น 
วาระที� 7 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ�มทุนของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษทัมีความประสงคจ์ะจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั และได้ออกหุ้นสามญั
เพิ�มทุนจาํนวน 151,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื�อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล รายละเอียดปรากฎตาม
วาระที� 4 ขา้งตน้  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทั
จาํนวนไม่เกิน 151,500,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษทั และมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทั มีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
และจาํเป็นกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทั 
วาระที� 8  พจิารณากาํหนดค่าบําเหน็จกรรมการ 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล    บริษทัฯ มีนโยบายจา่ยค่าตอบแทนกรรมการใหอ้ยูใ่นระดบัที�ใกลเ้คียงกบัอุตสาหกรรม 
 เพียงพอที�จะรักษากรรมการที�มีคุณสมบติัที�ตอ้งการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตามอตัราที�เสนอ โดยขอให้นําเงินจาํนวน 4,120,000 บาท มาจ่ายเป็นค่าบาํเหน็จกรรมการ โดยจาํนวน 
3,480,000 เป็นค่าบาํเหน็จกรรมการ และ จาํนวน 640,000 บาท เป็นค่าบาํเหน็จกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บริษทัฯ เห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดงันี$  

รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

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

จาํนวนกรรมการ 10 10 10 

2. ค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ) 640,000 600,000 600,000 

จาํนวนกรรมการ 3 3 3 

ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั$ ง/คน)    

     1 คณะกรรมการบริษัทฯ    

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

     2 คณะกรรมการตรวจสอบ    

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

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมติั
ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบตามเสนอ  

วาระที� 9. พิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบับริษทัขอ้ที� 14 กาํหนดใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเนื�องจากครบวาระ
เป็นจาํนวนหนึ�งในสามในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของทุกปี ถา้จาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได ้ กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม ทั$งนี$  กรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักล่าวอาจ
ไดร้ับเลือกตั$งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้
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              ในปี 2558 มีกรรมการที�จะครบวาระการดาํรงตาํแหน่งจาํนวน 3 ท่าน มีผูที้�มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ
ของบริษทัฯ จาํนวน 2 ท่าน ซึ� งบริษทัฯ ไดก้าํหนดคาํนิยามกรรมการอิสระไวเ้ท่ากบัขอ้กาํหนดขั$นตํ�าของสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัปรากฏในเอกสาร สิ�งที�
ส่งมาด้วยหมายเลข 5 กรรมการที�ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งทั$ง 3 ท่าน ดงัรายนามต่อไปนี$  

  1. พลเรือเอกชชัวาลย ์คงดิศ              กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
              2. นายชลอ เฟื� องอารมย ์              กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 3. นายถวลัย ์วิรานนท ์                          กรรมการ และ ที�ปรึกษากรรมการผูอ้าํนวยการ  

  ตามที�คณะกรรมการบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้และเสนอ
ชื�อบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ได ้ตั$งแต่วนัที� 8 มกราคม 2558 ถึงวนัที� 
28 กุมภาพนัธ์ 2558 ซึ�งบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยนั$น 
ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคล เพื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯแต่
อยา่งใด คณะกรรมการ จึงไดพ้จิารณาคดัเลือกบุคคลที�มีความรู้ความสามารถ เพื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั
ต่อไป โดยคณะกรรมการไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบติัประสบการณ์ ความเชี�ยวชาญ รวมถึงผลการปฎิบติังาน เห็นสมควร
พิจารณาแต่งตั$งกรรมการซึ� งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ นายชลอ เฟื� องอารมย ์และ นายถวลัย ์วิรานนท ์กลบั
เขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง และขอให้เลือกตั$ง นางปราณี ภาษีผล เป็นกรรมการอิสระ แทนพลเรือ
เอกชชัวาลย ์คงดิศ ที�ไม่ประสงคข์อรับการเลือกตั$งเป็นกรรมการในวาระต่อไป ทั$งนี$ประวติัของกรรมการที�ไดรั้บการ
เสนอชื�อในครั$ งนี$  ปรากฏในเอกสารสิ�งที�ส่งมาด้วยหมายเลข 4 
  ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาแต่งตั$งกรรมการ    
 ซึ�งพน้จากตาํแหน่งตามวาระทั$ง 2 ท่าน กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง   และเลือกตั$ง นางปราณี    
 ภาษีผล เขา้รับตาํแหน่งกรรมการอิสระ  แทนพลเรือเอกชชัวาลย ์คงดิศ ที�ไม่ประสงคข์อรับการเลือกตั$งเป็นกรรมการใน
วาระต่อไป 

วาระที� 10.  พจิารณาเลือกตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสินจ้าง 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทั สาํนกังาน อีวาย  จาํกดั ไดผ้า่นการพจิารณาแต่งตั$งจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั$ ง
ที� 21 ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ ประจาํปี 2557 ซึ�งบดันี$ ครบกาํหนดเวลาแลว้ จึงเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาแต่งตั$งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับปี 2558 โดยเสนอให้  
1) นางนงลกัษณ์ พุ่มนอ้ย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4172 และ/หรือ 
2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4499 และ/หรือ 
3) นางสาวรัชดา ยงสวสัดิS วาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4951  
แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย  จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ อีกวาระหนึ�ง โดยกาํหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ�งเป็น
ผูท้าํการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทั ฯ นอกจากนี$  ขอใหที้�ประชุมพิจารณา
กาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2558 เป็นจาํนวนเงิน 1,610,000.-บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบญัชีที�
เสนอต่อผูถื้อหุน้ ดงันี$            

                                                                                                                                                          หน่วย : บาท 

 ปี 2558 ปี 2557 เพิ�มขึ$น ร้อยละ 
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปีของบริษทัฯ สิ$นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม  660,000 660,000     0 0 
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัฯ (3 ไตรมาส) 450,000 390,000 60,000 15.38 
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3. ค่าสอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี�ยง  
    ณ 30 มิถุนายน  

150,000 
 

150,000     0 0 
 

4. ค่าสอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี�ยง                        
     ณ  31 ธนัวาคม           

350,000 350,000     0 0 

   รวมทั$งสิ$นเป็นเงิน     1,610,000 1,550,000 60,000 3.87 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบผลงานของผูส้อบบญัชีปี 2557 กบัการใหบ้ริการของบริษทัผูต้รวจสอบบญัชี
อื�น ๆ แลว้เห็นว่า บริษทั สํานกังาน อีวาย  จาํกดั เป็นบริษทัที�มีชื�อเสียงและไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล และมีส่วนร่วมใน
การใหค้วามคิดเห็นต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ในการเริ�มใชก้ารกาํกบั
เงินทุนตามระดบัความเสี�ยง (RBC) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีใหก้บับริษทัประกนัวินาศภยัอีกหลายแห่ง ทั$ง
ยงัไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหว่างผูส้อบบญัชีกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูที้�เกี�ยวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าว ซึ�งค่าสอบบญัชีในปี 2558 ที�เพิ�มขึ$นเป็นจาํนวน 60,000- บาท หรือประมาณร้อยละ 3.87 นี$  จึงถือวา่เป็นราคาที�
เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัต่อไป โดยกาํหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ�งดงัรายนาม
ต่อไปนี$ เป็นผูท้าํการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทัฯ 
ผูส้อบบญัชีรับผดิชอบ ทะเบียนเลขที� จาํนวนปีที�สอบบญัชีใหบ้ริษทั 
นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย   4172 5 
นางสาวสมใจ คุณปสุต 4499 1 
นางสาวรัชดา ยงสวสัดิT วาณิชย ์ 4951 ยงัไม่ไดร้ับผิดชอบในการแสดง

ความคิดเห็นและลงนามใน 
งบการเงินของบริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพจิารณาแต่งตั$งบุคคลดงักล่าวเป็น ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ประจาํปี 2558 อีกวาระหนึ�ง โดยกาํหนดค่าตอบแทนเป็นจาํนวน 1,610,000.- บาท เพิ�มขึ�น ร้อยละ 3.87  ตามที�คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบ 
วาระที� 11.พจิารณาเรื�องอื�นๆ 
 ทั$งนี$  บริษทัฯจะกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ในวนัที� 19 มีนาคม 2558 และใหร้วบรวม 

รายชื�อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที� 20 มีนาคม 2558 จึงขอเชิญ 
ท่านผูถ้ือหุน้ทุกท่านเขา้ประชุมตามวนั เวลา และสถานที� ดงัไดร้ะบุไวข้า้งตน้โดยพร้อมเพรียงกนั หากท่านไม่สามารถ 
เขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง    กรุณาแต่งตั$งผูร้ับมอบฉนัทะเพื�อเขา้ร่วมประชุมตามหนงัสือมอบฉนัทะที�ไดแ้นบมา
ดว้ยนี$  
                                                                ขอแสดงความนบัถือ 

      
  
                                                                                                   ( นายจีรพนัธ ์  อศัวะธนกุล )          
                                                                                                                  กรรมการผูอ้าํนวยการ 



(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ�มทุน 

บริษัท ประกนัภัยไทยววิัฒน์ จํากดั (มหาชน) 
วันที�  25 กุมภาพนัธ์ 2558 

ขา้พเจา้บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์จาํกดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั) งที+ 1/2558  เมื+อ 

25 กุมภาพนัธ์ 2558 ระหวา่งเวลา 12.55 น. ถึง 14.00  เกี+ยวกบัการเพิ+มทุน / จดัสรรหุ้นเพิ+มทุนดงัต่อไปนี) 

 1.  การเพิ�มทุน 

  ที+ประชุมคณะกรรมการไดมี้มติให้เพิ+มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 151,500,000 บาท เป็น 
303,000,000 บาท โดยออกหุน้สามญั จาํนวน 151,500,000 หุน้ มูลค่าที+ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 151,500,000 บาท 
โดยเป็นการเพิ+มทุนในลกัษณะดงันี) 
 

การเพิ+มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุน้ มูลค่าที+ตราไว ้
( บาทต่อหุน้) 

รวม (บาท) 

� แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการ 
       ใชเ้งินทุน  

หุน้สามญั 

หุน้บุริมสิทธิ 

151,500,000 
..................... 

    1 บาท 

..................... 
151,500,000 
..................... 

� แบบมอบอาํนาจทั+วไป 

    (General Mandate) 

หุน้สามญั 

หุน้บุริมสิทธิ 

.................... 

..................... 
..................... 
..................... 

..................... 

..................... 
 2. การจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน (แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน) 
  ที+ประชุมคณะกรรมการไดมี้มติให้จดัสรรหุน้สามญั จาํนวน 151,500,000 หุน้ มูลค่าที+ตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท รวม 151,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี) 
  2.1   รายละเอียดการจดัสรร 
จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น อตัราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขาย 

ต่อหุ้น (บาท) 
วัน เวลา จองซื3อ 

และชําระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุ้นเดิม  151,500,000 1 : 1 ...........-.......... เพื+อรองรับการจา่ย หุ้นปันผล 

    หุน้ปันผล  
      

2.2 การดาํเนินการของบริษทั กรณีที+มีเศษของหุน้  
 ในกรณีที+หุน้สามญัที+เกิดจากการจ่ายหุน้ปันผลคาํนวณไดอ้อกมาเป็นเศษหุ้น บริษทัจะจ่ายเงิน

สดใหแ้ทนการจ่ายหุน้ปันผล 

3. กําหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อขออนุมัติการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

 กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั) งที+ 22/2558ในวนัที+ 8  เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ  ห้อง 
ประชุมชั)น 6  บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) เลขที+ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 โดย กาํหนดรายชื+อผูถื้อหุ้นที+มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น (Record Date) ในวนัที+ 
19 มีนาคม 2558 และ ให้รวบรวมรายชื+อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวนัที+ 20 
มีนาคม 2558 

4. การขออนุญาตเพิ+มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ+มทุน ต่อหน่วยงานราชการที+เกี+ยวขอ้ง และเงื+อนไข การขอ
อนุญาต  

4.1 ขออนุญาตต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 



4.2 กรมพฒันาธุรกิจการคา้ในการจดทะเบียนเพิ+มทุน และการจดทะเบียนเปลี+ยนแปลงทุนชาํระแลว้ 

4.3 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื+อขออนุมติัให้รับหุน้สามญัเพิ+มทุน(หุ้นปันผล) เป็นหลกัทรัพยจ์ด 

ทะเบียน 

5.  วตัถุประสงคข์องการเพิ+มทนุ และการใชเ้งินทุนในส่วนที+เพิ+ม 

 5.1 เพื+อจดัสรรหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เพื+อเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผูถื้อหุน้  
 5.2 เพื+อเป็นทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคลอ่งของบริษทัใหดี้ขึ)น 

6. ประโยชน์ที+บริษทัจะพึงไดรั้บจากการเพิ+มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ+มทุน 

 6.1 เพื+อเพิ+มสภาพคล่องในหุ้นของบริษทั 

 6.2 เพื+อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนในบริษทั 
7. ประโยชน์ที+ผูถ้ือหุน้จะพึงไดรั้บจากการเพิ+มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ+มทุน 

 7.1 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40% ของกาํไรหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

  7.2 ผูถื้อหุ้นที+ไดร้ับการจดัสรรหุน้ปันผล จะมีสิทธิรับเงินปันผลในอนาคต 

8. รายละเอียดอื+นใดที+จาํเป็นสาํหรับผูถื้อหุน้เพื+อใชป้ระกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพิ+มทุน/ 
จดัสรรหุน้เพิ+มทุน ..................................ไม่มี....................................................................................................... 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที+คณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้พิ+มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ+มทุน ตาม
เอกสารแนบ   

 

ลาํดบั ขั)นตอนการดาํเนินการ วนั เดือน ปี  
1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั 25 กุมภาพนัธ์ 2558 
2. กาํหนดรายชื+อผูถื้อหุน้ที+มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ 19 มีนาคม 2558 
3. รวบรวมรายชื+อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์โดยวธีิปิดสมุดพกัการ

โอนหุน้สาํหรับการประชุมผูถ้ือหุน้ 

20 มีนาคม 2558 

4. กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 8 เมษายน 2558 
5. กาํหนดรายชื+อผูถื้อหุน้ที+มีสิทธิรับปันผล 21 เมษายน 2558 
6. รวบรวมรายชื+อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์โดยวธีิปิดสมุดพกัการ

โอนหุน้สาํหรับการรับปันผล 
22 เมษายน 2558 

7. จดทะเบียนมติเพิ+มทุน กบั กรมพฒันาธุรกิจการคา้ ภายใน 14 วนั นบัแต่  
วนัประชุมผูถื้อหุน้ 
ครั) งที+ 22/2558  

 

บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี)ถกูตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 

 จึงเรียนมาเพื+อโปรดทราบ  

   

 

                      ........................................................                 ......................................................... 
                 ( นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล )                                ( นางสุณีย ์ธีราวิทยางกูร ) 
                                       กรรมการ                                               กรรมการ   
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                       เอกสารสิ	งที	ส่งมาด้วยหมายเลข 2 

      ประกอบการพจิารณาวาระที	 1 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 21/2557 
บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 
 ประชุมเมื�อวนัพฤหสับดีที� 3  เมษายน  2557 ณ ห้องประชุมชั�น 6 บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
เลขที� 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมดงันี�  

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง              45            ท่าน   นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้   13,949,446           หุ้น  
ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม               17             ท่าน   นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้  101,072,388            หุน้  
รวมจาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ    62             ท่าน   รวมจาํนวนหุน้ได ้        115,021,834            หุ้น   
คิดเป็นร้อยละ  75.92   ของจาํนวนหุน้ทั�งหมด 151,500,000 หุน้ ซึ�งครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

ขอ้ 29 ซึ�งจะตอ้งมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน นบัจาํนวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทั�งหมด   
 เริ�มประชุมเวลา 15.00  น. 
 นายชลอ เฟื� องอารมย ์ทาํหนา้ที�เป็นประธานในที�ประชุม  

เลขาที�ประชุมได้แจง้ต่อที�ประชุมถึงวิธีปฎิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็นผู้
สอบถามความเห็นจากที�ประชุมเพื�อพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากมีผูถื้อหุ้นท่านใดที�ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออก
เสียง ให้ยกมือ จะมีเจา้หน้าที�รับบตัรลงคะแนนและดาํเนินการตรวจนบัผลคะแนน โดยจะหักคะแนนเสียงที�ไม่เห็นด้วย 
หรือ งดออกเสียงดงักล่าวออกจากจาํนวนเสียงของผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมทั�งหมด และจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบทนัที หาก
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือ จะถือวา่ผูถื้อหุน้มีมติเห็นชอบกบัวาระที�นาํเสนอ 

สําหรับผูรั้บมอบฉันทะ ซึ� งผูม้อบฉันทะกาํหนดการออกเสียงไวล่้วงหน้าแลว้ บริษทัฯ จะบนัทึกคะแนนเสียง
ตามที�ผูม้อบฉนัทะกาํหนด 

ที�ประชุมรับทราบวิธีปฎิบติัในการออกเสียงลงคะแนนแลว้ 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั�งที� 21/2557 และนายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ 
ไดแ้นะนาํคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที�เขา้ร่วมประชุมในครั� งนี�ดงัรายนามต่อไปนี�  

คณะกรรมการบริษทัฯ ที�เขา้ร่วมประชุม 8 ใน 10 ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นาย มงคล  เปาอินทร์  กรรมการอิสระ และ รองประธานกรรมการ 
2. นายชลอ เฟื� องอารมย ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
4. นายพิเศศ บรูณะสมบติั กรรมการ 
5  นายจีรพนัธ์  อศัวะธนกุล  กรรมการผูอ้าํนวยการ  
6. นายถวลัย ์ วริานนท ์  กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ  
7. นางสุเทพี  อศัวะธนกุล   กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ  
 8. นางสุณีย ์ธีราวิทยางกรู  กรรมการ และ เลขานุการบริษทั   
กรรมการบริษทัฯ ที�ไม่เขา้ร่วมประชุม 2 ท่าน ไดแ้ก่  
1. พลเรือเอกชชัวาลย ์คงดิศ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ   
2. นางพไิล เปี� ยมพงศส์านต ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
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คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที�เขา้ร่วมประชุม จาํนวน 6 ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นายประพิทย ์ธีระประยติุ   ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ  
2. นายไกรเลิศ หาญวิวฒันกุล  ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
3. นายเสริมสุข สวสัดิK โยธิน  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารทั�วไป 
4. นายพิมล ฉนัทวรีกลู  ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 
5. นายแกว้พนัธ์ ธีรโยธิน  ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
6. นางสาวสิรินทร์ นนัทวรเศรษฐ ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ตวัแทนจาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซึ� งเป็นผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัฯ ที�เขา้ร่วมประชุม จาํนวน 2 

ท่าน ไดแ้ก่  
1. คุณนงลกัษณ์ พุ่มนอ้ย  
2. คุณณริศรา ไชยสุวรรณ  
จากนั�นประธานจึงไดด้าํเนินการประชุมภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามระเบียบวาระการประชุม

ตามลาํดบั ดงัต่อไปนี�  
 

วาระที	 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั(งที	 20 ประจําปี 2556 เมื	อวันที	 4 เมษายน 2556 
 ท่านประธาน ขอใหที้�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทั ครั� งที� 20/2556 ประชุม
เมื�อวนัที� 4 เมษายน 2556  ซึ�งรายละเอียดไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุน้พิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแลว้ 
 
มติที	ประชุม     ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวถกูตอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�  
 เห็นดว้ย ........ 115,021,834............. เสียง     คิดเป็น....100.......% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
 

วาระที	 2   พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี	ยวกับผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2556 
 ท่านประธาน  ไดแ้จง้กบัที�ประชุมว่า ผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที�ผ่านมา มีรายละเอียดเป็นไปตาม
รายงานประจาํปี ที�ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้น โดยแนบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้แลว้ จึงขอใหคุ้ณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล 
กรรมการผูอ้าํนวยการ  กล่าวสรุปผลการดาํเนินการของบริษทัฯ คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ ไดส้รุปผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัวา่ ในรอบปี 2556 ดงันี�  

                  ( หน่วย : ลา้นบาท ) 
                              2556      2555  เปลี	ยนแปลง % 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั 2,299.89 1,970.76 16.70% 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั            (2,258.11) (2,018.38) 11.88% 
กาํไร/(ขาดทุน)จากการรับประกนัภยั 41.79 (47.62) 187.76% 
รายไดจ้ากการลงทุน 83.75 255.51 -67.22% 
รายไดอื้�น 9.23 10.82 -14.68% 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 134.77 218.71 -38.38% 
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เงินสมทบฯ (15.88) (14.33) 10.79% 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                        (20.03) (41.75) -52.04% 
กาํไรสาํหรับปี 98.86 162.62 -39.21% 
ส่วนรายละเอียดอื�นๆ คณะกรรมการไดส้รุปผลการดาํเนินงานในรอบปี 2556  ส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ จึงขอใหที้�ประชุม
รับทราบ และ มีมติรับทราบผลการดาํเนินการดงักล่าว พร้อมกบัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
 ผูถื้อหุ้นท่านหนึ�ง สอบถามวา่ รายไดจ้ากการลงทุนหมายความวา่อยา่งไร และเหตุใดรายไดจ้ากการลงทุนจึงลดลง
จากปีที�แลว้มาก 
 คุณจีรพนัธ์  อศัวะธนกุล ชี�แจงวา่รายไดจ้ากการลงทุนหลกัๆ ประกอบดว้ย ดอกเบี�ยและเงินปันผล กาํไรจากการ
ซื�อขายหลกัทรัพย ์รวมถึง mark to market หรือการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิโดยใหส้ะทอ้นราคาตลาดที�เป็นธรรม  
 และสัดส่วนการลงทุนต่างๆ ที�บริษทั ประกนัภยัสามารถลงทุนได้ ก็มีการกาํกบัดูแลโดยสํานักงาน คปภ ส่วนสาเหตุที�
รายไดจ้ากการลงทุนลดลง สาเหตุหลกัมาจาก mark to market ของมูลค่าหุน้ตามมาตรฐานบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 
ซึ�ง  SET  Index มีการปรับตวัลงในไตรมาสสุดทา้ย ทาํให้มีการขาดทุนจาก mark to market   
 ผูถื้อหุ้นท่านหนึ� ง สอบถามว่า ปีนี� เป็นปีแรกใน 2-3 ปีที�บริษทั มีกาํไรจากการรับประกนัภยั ขอให้อธิบายวา่เกิด
จากการที�เบี�ยแพงขึ�น หรือ ความเสี�ยงลดลง หรืออยา่งไร คุณจีรพนัธ์  อศัวะธนกุล ชี�แจงวา่ธุรกิจประกนัภยั เป็นธุรกิจที�ผู ้
ลงทุนควรมีความเขา้ใจ เนื�องจากเป็นธุรกิจที�เป็นการรับความเสี�ยงในอนาคต ในปีที�ผ่านมาบริษทัได้มีการนาํสถิติที�เก็บ
รวบรวมมากวา่ 10 ปี มาคาํนวณวา่ตลาดไหนที�ควรจะเขา้ไป และพิจารณาอตัราเบี�ยประกนัภยัที�จะกาํหนดให้เหมาะสม ในปี
ที�ผา่นมามีขอ้ดีคือมีการปรับเบี�ยประกนัภยัเพิ�มขึ�นไดบ้างส่วน จากเดิมที�ไม่สามารถจะปรับไดเ้ลย โดยเฉพาะกรมธรรมก์ลุ่ม
ภยัพบิติั ซึ�งในปี 2554 เกิดนํ�าท่วมใหญ ่ในปี 2555 กเ็ริ�มมีการปรับเบี�ยประกนัภยัไดบ้า้ง ซึ� งผลก็สะทอ้นมายงัปี 2556 ดงันั�น
การปรับเบี�ยกถื็อเป็นส่วนหนึ�งที�ทาํใหบ้ริษทัมีกาํไรจากการรับประกนัภยัดีขึ�น รวมถึงการรับประกนัภยัรถยนต ์ก็มีการปรับ
เบี�ยขึ�นเลก็นอ้ย แต่กต็อ้งพิจารณาดว้ยวา่การปรับเบี�ยจะส่งผลกระทบถึงความสูญเสียของส่วนแบ่งทางการตลาดหรือไม่ ซึ� ง
เป็นสิ�งที�บริษทัตอ้งพจิารณาจากสถิติที�มี 
 ผูถื้อหุ้นท่านหนึ� ง สอบถามว่า เมื�อดูจากการเติบโตของบริษทัแลว้ส่วนใหญ่ยงัแพต้ลาด  การรับประกนัภยัส่วน
ใหญ่เน้นที�การประกนัภยัรถยนต ์และ การรับประกนัภยัโดยตรง บริษทัมีแผนที�จะขยายและเพิ�มกาํไรอย่างไร และการที�
บริษทัเป็นบริษทัขนาดเลก็ น่าจะมีตน้ทุนการดาํเนินการที�มากกว่าบริษทัขนาดใหญ่ ขอถามวา่มีแผนจะทาํใหบ้ริษทัเติบโต
อยา่งไร และ แนวโนม้ของธุรกิจประกนัภยัในปีนี�จะเป็นอยา่งไร  
 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ชี� แจงวา่ ภาพรวมในปีถดัไปในอนาคต คาดว่าบริษทัจะสามารถรักษากาํไรจากการรับ
ประกนัภยัไวไ้ด ้เนื�องจากการนาํสถิติจากการรับประกนัภยัมาใช ้ทาํให้เขา้ถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและการวางแผนทาง
การตลาดที�เหมาะสม กลยทุธ์ที�ใชใ้นปี 2556 ค่อนขา้งจะประสบผลสาํเร็จ น่าจะนาํมาใชไ้ดใ้นปีถดัๆ ไป แต่เมื�อพดูถึงเรื�อง
ส่วนแบ่งทางการตลาดในการเติบโต ขอเรียนวา่ธุรกิจประกนัภยัเป็นธุรกิจที�มีการกาํกบัโดย พรบ.ประกนัวินาศภยั ทุกบริษทั
จะมีรูปแบบของสินคา้ที�เหมือนกนัหมด การที�จะออกกรมธรรมไ์ด ้ตอ้งมีการขออนุญาตจากสาํนกังาน คปภ โดยปกติก็จะมี
รูปแบบกรมธรรมที์�เป็นมาตรฐาน อตัราเบี�ยประกนัภยัส่วนใหญ่ก็มีการอนุมติัเป็นช่วง ขึ�นอยูก่บัว่าบริษทัจะนาํช่วงใดมาใช ้
และจะเขา้ไปในตลาดใด ซึ�งเป็นสิ�งที�บริษทัจะตอ้งนาํสถิติ และ คณิตศาสตร์ประกนัภยัมาใชม้ากขึ�น แต่ขณะเดียวกนัก็ตอ้ง
พิจารณาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคดว้ย เนื�องจากผูบ้ริโภคในปัจจุบนัเริ�มมีความเขา้ใจ ไม่ไดเ้น้นเรื�องราคาอยา่งเดียว ยินดีที�
จะจ่ายแพงขึ�นเพื�อซื�อบริการ ซึ� อความมั�นคง ซึ� งถือเป็นจุดที�ทาํให้บริษทัสามารถปรับรายไดจ้ากการรับประกนัภยัโดยการ
ปรับค่าเบี�ยประกนัภยับางส่วนได ้
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 ส่วนแนวโนม้ของธุรกิจประกนัวินาศภยั เห็นวา่ตลาดประกนัภยัโดยเฉพาะวนิาศภยั เป็นตลาดที�มีการเจริญเติบโต
ค่อนขา้งมาก เพราะเมื�อดูจากทุกๆ ประเทศจะเห็นวา่การเจริญเติบโตของรายไดป้ระชาชาติต่อคนจะเป็นตวัสะทอ้นให้เห็น
ถึงการเจริญเติบโตของธุรกิจประกนัภยั เมื�อคนมีรายไดด้ีขึ�น มีความมั�นคงมากขึ�น กจ็ะมีความตอ้งการที�จะซื�ออะไรที�จะมา
ป้องกนัความเสี�ยง กคื็อการเขา้มาในธุรกิจประกนัภยั ในปัจจุบนัอตัราเบี�ยประกนัต่อรายไดป้ระชาชาติของไทย ยงัค่อนขา้ง
ตํ�ามากโดยอยูที่�ประมาณ 1.4% ในขณะที�ประเทศสิงคโปร์จะมีอตัราอยูที่�ประมาณ 70% และอตัราของมาเลเซียกสู็งกว่าไทย 
ดงันั�นหากมองว่ารายไดป้ระชาชาติของไทยจะเติบโตขึ�นอยา่งต่อเนื�อง  ผูบ้ริโภคมีความรู้ดีขึ�น และตอ้งการความมั�นคงมาก
ขึ�น กจ็ะเป็นโอกาสที�จะทาํใหธุ้รกิจประกนัภยัเติบโตไดอี้กมาก 
 

มติที	ประชุม     ที�ประชุมพิจารณาและมีมติรับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน ของบริษทัในรอบปี 2556 ตามที�เสนอ 

 

วาระที	 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุนปี 2556 สิ(นสุดวันที	 31 ธันวาคม 2556 
 ท่านประธาน   ขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติั งบดุล และ งบกาํไรขาดทุน  สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
2556 ซึ�งผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ และไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมในครั� งนี�  
 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ไดก้ล่าวสรุปฐานะการเงิน ณ สิ�นปี 2556  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  ตามงบแสดงฐานะการเงินที�
ไดรั้บการรับรองจากผูต้รวจสอบบญัชี โดยมีรายละเอียดดงันี�  
สินทรัพย ์
สินทรัพยร์วม                                                        4,279,021,165   บาท   
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด                                 237,827,679    บาท 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์                                                  2,416,000,403   บาท            
เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ                                                          386,651,191   บาท 
หนี� สิน 
หนี� สินรวม                                                                       3,357,457,662   บาท  
สาํรองค่าสินไหมทดแทนและ 
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย                                                 989,553,700    บาท 
สาํรองเบี�ยประกนัภยั                                                    1,416,400,738     บาท 
ส่วนของเจา้ของ 
รวมส่วนของเจา้ของ                                                           921,563,503     บาท 
 บริษทัฯ มี อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2556 
เท่ากบั ร้อยละ286.36 ซึ�งเกินกวา่อตัราที�กฎหมายกาํหนดไวเ้ท่ากบั 140 คิดเป็นประมาณ 2.05 เท่า 
 ท่านประธาน ไดข้อใหที้�ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั�งเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้มีโอกาสซกัถาม 
 มีผูถื้อหุน้ท่านหนึ�ง สอบถามว่า สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ จากปี 2555 ลดลงมากวา่ 300 ลา้น มีสาเหตุมาจาก
อะไร    
 คุณนงลกัษณ์ พุ่มน้อย ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั ชี� แจงว่า สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 
ประกอบไปดว้ย จาํนวนเงินที�ตอ้งเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อ สาเหตุที�ลดลงเนื�องจากในปี 2554 เกิดเหตุนํ� าท่วมทาํให้มี
สินไหมที�ต้องเรียกคืนจากบริษทัรับประกนัภยัต่อมาก แต่ในปี 2555 บริษทัรับประกนัภยัต่อก็เริ�มมีการจ่ายค่าสินไหม
คืนกลบัมา ทาํให้ยอดสินทรัพยจ์ากการรับประกนัภยัต่อลดลง บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน)ไม่ได้รับ
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ผลกระทบจากการที�บริษทัรับประกนัภยัต่อไม่จ่ายค่าสินไหมคืนใหก้ับบริษทัประกนั เนื�องจากไม่ไดมี้รายการกับบริษทั
เหล่านั�น  
 มีผูถื้อหุ้นท่านหนึ� งสอบถามว่า เงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนดหมายความว่าอย่างไร เหตุใดจึงเพิ�มขึ�น และ
สินทรัพยอื์�นที�เพิ�มขึ�น ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
 คุณนงลกัษณ์ พุ่มน้อย  ชี� แจงว่าเงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด เป็นคาํศพัทท์างมาตรฐานการบญัชี การลงทุนจดั
ตามมาตรฐานการบญัชีไดเ้ป็น 4 กลุม่   
 กลุ่มแรกคือ เงินลงทุนเพื�อคา้ เพื�อคา้หมายถึงการที�บริษทัมีความตั�งใจที�จะไดรั้บผลกาํไรในระยะสั�น  
 กลุ่มที� 2 คือเงินลงทุนเผื�อขาย ซึ�งเป็นเงินลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์ช่นเดียวกนัแต่บริษทัไม่ไดมี้ความตั�งใจที�จะหา
กาํไรในระยะสั�น  
 กลุ่มที� 3 เงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด กลุ่มนี�จะเป็นลกัษณะตราสารหนี�  หรือเงินฝากธนาคารที�บริษทั มีความ
ตั�งใจที�จะลงทุนแลว้ถือเพื�อรับดอกเบี�ย มาตรฐานทางบญัชีจะเขียนวา่เป็นเงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด  
 กลุ่มสุดทา้ยคือเงินลงทุนทั�วไป เป็นการลงทุนในตราสารทุน ไดแ้ก่หุ้นนอกตลาดหลกัทรัพย ์ซึ�งมีเป็นจาํนวนนอ้ย 
 สาเหตุที�เงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนดเพิ�มขึ�นกสื็บเนื�องจากเป็นรายการเงินฝากธนาคาร ประมาณ 300 ลา้น 
 สินทรัพยอื์�นที�เพิ�มขึ�น หลกัๆ มาจากสินไหมคา้งรับจากคู่กรณี เกิดจากกรณีที�ลูกคา้ของไทยวิวฒัน์ เป็นฝ่ายถูก เมื�อมี
ค่าสินไหมกต็อ้งไปเรียกคืนจากคู่กรณีที�เป็นฝ่ายผดิ ซึ�งมีเพิ�มขึ�นประมาณ 98 ลา้น 
 มีผูถื้อหุน้ท่านหนึ�งสอบถามวา่ คดีฟ้องร้อง มีจาํนวนเงินปริมาณเท่าไร เรื�องไปถึงไหนแลว้  
 คุณนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย ชี�แจงว่า บริษทัมีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการเป็นผูร้ับประกนัภยั จาํนวน 105.3 ลา้น
บาท ซึ�งผลคดียงัไม่สิ�นสุด อยา่งไรกต็ามบริษทัฯ ไดต้ั�งสาํรองเผื�อผลเสียหายที�จะเกิดขึ�นประมาณ 7.9 ลา้นบาท เนื�องจากการ
ตั�งสาํรองบริษทัจะดูเรื�องทุนประกนัภยัเป็นหลกั ผูฟ้้องร้องอาจจะฟ้องเกินกวา่ทุนประกนัภยัก็เป็นได ้
  
มติที	ประชุม     ที�ประชุมมีมติรับรองและอนุมติังบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2556 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�   
 เห็นดว้ย .......... 115,021,834........... เสียง     คิดเป็น....100.......% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 

 

 วาระที	 4  พิจารณาจัดสรรเงินกาํไร และ อนุมัติเงินปันผล  
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ ขอเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้วา่ ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ที� 

34 บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนี� จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ�งบริษทัฯ ได้
จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายไวเ้รียบร้อยแลว้เป็นเงิน  20 ลา้นบาท  โดยบริษทัมีนโยบายจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นในอตัรา 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที�ผา่นมา ดงันี�   
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ครั� งที� 21/2557 

ปี 2556 
ครั� งที� 20/2556 

ปี 2555 
ครั� งที� 19/2555 

ปี 2554 
กาํไรสุทธิ (บาท) 98,864,818 162,178,010 43,254,710 
กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.65 1.07 0.29 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 151,500,000 151,500,000 151,500,000 
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จาํนวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุน้ (บาท) 0.32 0.43 0.15 
รวม จาํนวนเงินปันผลจ่าย (บาท) 48,480,000 65,145,000 22,725,000 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 49% 40% 52.53% 

คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติเสนอว่า เนื�องจากเงินทุนสํารองของบริษทัมีมากกว่าจาํนวนที�กาํหนดตาม
ขอ้บงัคบั จึงไม่จาํเป็นตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นเงินสาํรอง และในรอบปี 2556 บริษทั ฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได ้
98,864,818- บาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัใหจ่้ายปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.32 บาท
(สามสิบสองสตางค)์ รวมมูลค่าทั�งสิ�น 48,480,000.-บาท ทั�งนี�การจ่ายเงินปันผลในอตัราตามที�ระบุไวข้า้งตน้ คิดเป็นร้อยละ 
49 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้ซึ�งเป็นอตัราที�เกนิกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที�กาํหนดไวข้องบริษทัฯ โดยบริษทัฯ 
กาํหนดให้วนัที� 16 เมษายน 2557 เป็นวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นเพื�อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)  และปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที� 17 เมษายน 2557 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 2 พฤษภาคม 2557  
 ท่านประธาน ไดข้อใหที้�ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั�งเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้มีโอกาสซกัถาม 
 

มติที	ประชุม     ที�ประชุมมีมติอนุมติัไม่จดัสรรเงินกาํไรเป็นเงินสาํรอง และอนุมติัจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.32 บาท ( สามสิบ
สองสตางค ์)  ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�   
 เห็นดว้ย ........... 115,021,834............ เสียง     คิดเป็น....100.......% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
 
วาระที	 5  พิจารณากาํหนดค่าบําเหน็จกรรมการ  

 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ เสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นวา่ บริษทัมีหลกัเกณฑใ์นการ 
พิจารณาค่าตอบแทน โดยใหพ้จิารณาตามความจาํเป็นและสมควร ให้อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัอุตสาหกรรม และเพยีง
พอที�จะรักษากรรมการที�มีคุณสมบติัตามความตอ้งการ โดยขอใหน้าํเงินจาํนวน 3,900,000 บาท มาจา่ยเป็นค่าบาํเหน็จ
กรรมการ โดยจาํนวน 3,300,000 เป็นค่าบาํเหน็จกรรมการ และ จาํนวน 600,000 บาท เป็นค่าบาํเหน็จกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด 
ดงันี�  

รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

1. ค่าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ) 3,300,000 3,300,000 1,600,000 

จาํนวนกรรมการ 10 10 10 

2. ค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/
คณะ) 

600,000 600,000 400,000 

จาํนวนกรรมการ 3 3 3 

ค่าเบี(ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั� ง/คน)    

     1 คณะกรรมการบริษัทฯ    

           - ประธานกรรมการ 20,000 20,000 20,000 
- รองประธานกรรมการ 15,000 15,000 15,000 

           - กรรมการ    
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     2 คณะกรรมการตรวจสอบ    

          - ประธานกรรมการ 15,000 15,000 15,000 
          - กรรมการ 15,000 15,000 15,000 
 
ท่านประธาน ไดข้อใหที้�ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั�งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม 
             
มติที	ประชุม     ที�ประชุมมีมติอนุมติัค่าบาํเหน็จกรรมการดว้ยคะแนนเสียง ดงันี�   
            เห็นดว้ย .............. 115,021,834......... เสียง     คิดเป็น....100.......%  
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
 

วาระที	 6      พจิารณาเลือกตั(งกรรมการแทนกรรมการที	ต้องออกตามวาระ  
 คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ  แถลงต่อที�ประชุมว่า ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดไวว้า่ ใน
การประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� งกรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหนึ�งในสาม ของกรรมการทั�งหมด ซึ� งในปี 
2557 มีกรรมการครบกาํหนดที�จะตอ้งออกตามวาระ 3 ท่าน คือ 
 1. นายมงคล เปาอินทร์              กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ 
              2. นางพไิล เปี� ยมพงศส์านต ์                กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
 3. นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล                   กรรมการ และ ผูอ้าํนวยการ  
 ตามที�คณะกรรมการบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้และเสนอชื�อ
บุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ได ้ ตั�งแต่วนัที� 3 มกราคม 2557 ถึงวนัที� 28 
กุมภาพนัธ์ 2557 ซึ�งบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักลา่วผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยนั�น ปรากฏ
วา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื�อบคุคล เพื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯแต่อยา่งใด  
 คณะกรรมการ จึงไดพ้ิจารณาคดัเลือกบุคคลที�มีความรู้ความสามารถ เพื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ
ต่อไป โดยคณะกรรมการไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบติัประสบการณ์ ความเชี�ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบติังาน เห็นสมควร
พิจารณาแต่งตั�งกรรมการซึ�งพน้จากตาํแหน่งตามวาระทั�ง 3 ท่าน  กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง ทั�งนี�
ประวติัของกรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อในครั� งนี�  ปรากฏในเอกสารสิ	งที	ส่งมาด้วยหมายเลข 3 
             นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ไดแ้ถลงต่อที�ประชุมวา่ ตาม พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั กาํหนดหา้มมิให้
กรรมการประกอบกิจการ หรือเขา้เป็นกรรมการในบริษทัเอกชนอื�นที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ใหที้�ประชุมทราบก่อนที�จะมีมติแต่งตั�ง จึงขอแจง้ใหที้�ประชุมทราบถึงรายละเอียดของการเขา้เป็น
กรรมการในบริษทัประกนัภยัอื�นของตนเองดงันี�  

- เป็นกรรมการสรรหาและกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ของบริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน)  
- เป็นรองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการการลงทุน บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั   
เนื�องจากนายมงคล เปาอินทร์  กรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อในครั� งนี�  ถือหุน้ในบริษทั 320,000 หุ้น และ      นาย 

จีรพนัธ์ อศัวะธนกุล  กรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อในครั�งนี�  ถือหุน้ในบริษทั 4,390,564 หุ้น เพื�อความโปร่งใสในวาระนี� จึง
ของดออกเสียง 
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ท่านประธานขอใหที้�ประชุมพิจารณาแต่งตั�งกรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อดงักล่าว กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกหนึ�ง
วาระ  
มติที	ประชุม        ที�ประชุมมีมติเลือกตั�งกรรมการทั�ง 3 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง ดว้ยคะแนนเสียง
ดงันี�   
 เห็นดว้ย ............ 110,311,270.......... เสียง     คิดเป็น....95.73.......% 
 ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-..............% 
 งดออกเสียง........4,710,564...............เสียง                 คิดเป็น....4.27..........%  

             

วาระที	  7 พิจารณาเลือกตั(งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสินจ้าง 
คุณจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ ไดแ้ถลงต่อที�ประชุมวา่ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั (เดิมชื�อ 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั) ไดผ้า่นการพิจารณาแต่งตั�งจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั�งที� 20 ให้เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทั ฯ ประจาํปี 2556 ซึ�งบดันี�ครบกาํหนดเวลาแลว้ จึงเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและ
กาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับปี 2557 โดยเสนอให ้ 

1) นางนงลกัษณ์ พุ่มนอ้ย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4172 และ/หรือ 
2) นางสาวรัชดา ยงสวสัดิK วาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4951 และ/หรือ 
3) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4499   

แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ฯ อีกวาระหนึ�ง โดยกาํหนดใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ�งเป็นผูท้าํ
การตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษทั ฯ นอกจากนี�  ขอใหที้�ประชุมพิจารณากาํหนด
ค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2557 เป็นจาํนวนเงิน 1,550,000.-บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบญัชีที�เสนอต่อผูถื้อ
หุน้ ดงันี�   
                       หน่วย : บาท 

 ปี 2557 ปี 2556 เพิ�มขึ�น ร้อยละ 
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปีของบริษทัฯ สิ�นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม  660,000 653,000    7,000 1.07 
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัฯ (3 ไตรมาส) 390,000 375,000 15,000 4 
3. ค่าสอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี�ยง  
    ณ 30 มิถุนายน   

150,000 140,000 10,000 7.14 

4. ค่าสอบทานรายงานการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี�ยง  
     ณ  31 ธนัวาคม         

350,000 340,000 10,000 2.94 

5. ค่าประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีการลงทุน  
    ประกอบธุรกิจอื�น 

- 110,000 0 0 

   รวมทั�งสิ�นเป็นเงิน     1,550,000 1,618,000 42,000 2.79 
 *หมายเหตุ ส่วนตา่งไม่รวมรายการที� 5 คา่ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ฯ     

 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบผลงานของผูส้อบบญัชีปี 2556 กบัการให้บริการของบริษทัผู ้
ตรวจสอบบญัชีอื�น ๆ แลว้เห็นวา่ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นบริษทัที�มีชื�อเสียงและไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล 
และมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 



 

9 

ในการเริ�มใช้การกาํกบัเงินทุนตามระดบัความเสี�ยง (RBC) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีให้กับบริษทั
ประกนัวินาศภยัอีกหลายแห่ง ทั�งยงัไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหว่างผูส้อบบญัชีกบับริษทั/บริษทัย่อย/
ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว ซึ�งค่าสอบบญัชีในปี 2557 ที�เพิ�มขึ�นเป็นจาํนวน 42,000- บาท 
หรือประมาณร้อยละ 2.79 นี�  จึงถือวา่เป็นราคาที�เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติั
ต่อไป โดยกาํหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ� งดงัรายนามต่อไปนี� เป็นผูท้าํการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบ
การเงินของบริษทัฯ 
ผูส้อบบญัชีรับผดิชอบ ทะเบียนเลขที� จาํนวนปีที�สอบบญัชีใหบ้ริษทั 
นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย   4172 5 
นางสาวรัชดา ยงสวสัดิK วาณิชย ์ 4951 - ยงัไม่ไดรั้บผดิชอบใน  

การแสดงความคิดเห็นและลงนาม  
ในงบการเงนิของบริษทัฯ -  

นางสาวสมใจ คุณปสุต 4499 - ยงัไม่ไดรั้บผดิชอบใน  
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม  

ในงบการเงนิของบริษทัฯ -  
 
ท่านประธาน ไดข้อใหที้�ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั�งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้มีโอกาสซกัถาม 
 

มติที	ประชุม     พิจารณาเลือก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  โดย นางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย และ/หรือนางสาวรัชดา  
ยงสวสัดิK วาณิชย ์และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุตเป็นผูส้อบบญัชีให้กบับริษทั ในปี 2557 โดยคิดค่าสอบบญัชีเป็นเงิน
ทั�งสิ�น 1,550,000.-บาท (หนึ�งลา้นห้าแสนห้าหมื�นบาท) ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�   
 เห็นดว้ย ............. 115,021,834......... เสียง     คิดเป็น....100.......% 
           ไม่เห็นดว้ย.............-..........................เสียง   คิดเป็น.....-............% 
 งดออกเสียง..........-............................เสียง  คิดเป็น.......-..........% 
 
วาระที	 8  ท่านประธานไดส้อบถามที�ประชุมวา่มีผูใ้ดเสนอเรื�องอื�นๆ เพื�อพจิารณาหรือไม่  
 ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื�องอื�นใดให้ที�ประชุมพิจารณาอีก  
 
ท่านประธานจึงไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่า การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� 21/2557 นี�  ไดด้าํเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแลว้  
เมื�อไม่มีคาํถามและขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมจากผูถื้อหุน้ ประธานจึงกลา่วปิดประชุม และขอบคุณผูถ้ือหุน้ทุกท่านที�ไดเ้ขา้ร่วม
ประชุม  
 
 ปิดประชุมเวลา 16.15  น. 
      
           ลงชื�อ     
                                                                                                                       (นายชลอ เฟื� องอารมย)์                                                                                                         
                       ประธานที�ประชุม 
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                                                                 รายงานประจาํปี 2557 
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1. ข้อมูลทั�วไป 

บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

ประกอบธุรกจิหลกัประเภท  ธุรกจิประกนัวนิาศภัย 

ที�ตั)งสํานักงานใหญ่  71 อาคารประกนัภัยไทยววิฒัน์ ถนนดนิแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 

เลขทะเบียนบริษัท  0107536001427 ( เดมิ บมจ. 216 ) 

โทรศัพท์  0-2248-0900, 0-2248-0910, 0-2644-6400, 0-2644-6500, 0-2695-0800 

โทรสาร    0-2248-4575, 0-2248-4975, 0-2695-0808 

Claim Hot Line :  โทรศัพท์  0-2695-0700 ; โทรสาร 0-2644-6545 

Customer Care :  โทรศัพท์  0-2695-0777 ; โทรสาร 0-2644-6545 

Health Claim :  โทรศัพท์  0-2695-0707; โทรสาร 0-2644-6545 

บริษทัมีหุน้สามญัจาํนวน 151,500,000 หุน้ ที*จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั-งหมด 
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2. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงาน 
 

        ข้อมูลทางการเงนิที�สําคญั                  
               ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน 
    

(หน่วย : พนับาท) 

  2555 % 2556 % 2557 % 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 342,868 8.20% 237,828 5.60% 143,698 3.30% 
รายได้จากการลงทนุค้างรับสทุธิ 7,371 0.20% 10,788 0.20% 19,954 0.50% 
เบี 'ยประกนัภยัค้างรับสทุธิ 398,870 9.60% 386,651 9.10% 339,564 7.80% 
สนิทรัพย์จากการประกนัภยัตอ่สทุธิ 802,437 19.30% 523,448 12.30% 443,233 10.20% 
สนิทรัพย์ลงทนุ             
   เงินลงทนุในหลกัทรัพย์             

      ตราสารอนพุนัธ์ 
                   
-    

0.00%                  -   0.00%                 -    0.00% 

      เงินลงทนุเพื2อค้า 276,172 6.50% 331,926 7.80% 189,449 4.40% 
      เงินลงทนุเผื2อขาย 875,197 21.10% 911,092 21.40% 932,479 21.50% 
      เงินลงทนุที2จะถือจนครบกําหนด 884,655 21.30% 1,157,394 27.10% 1,329,482 30.70% 
      เงินลงทนุทั2วไป 4,386 0.10% 4,386 0.10% 3,721 0.10% 
   เงินให้กู้ ยืมสทุธิ 11,078 0.30% 11,203 0.30% 10,971 0.30% 

ทรัพย์สนิรอการขายสทุธิ 
                   

-    
0.00%                  -   0.00%                 -    0.00% 

ที2ดนิ  อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 218,997 5.30% 222,992 5.20% 241,402 5.60% 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิ 10,600 0.30% 9,574 0.20% 9,181 0.20% 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 27,795 0.70% 63,133 1.50% 47,696 1.10% 
สนิทรัพย์อื2น 294,148 7.10% 392,293 9.20% 619,018 14.30% 

รวมสินทรัพย์ 4,154,574 100.00% 4,262,708 100.00% 4,329,848 100.00% 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 6,610 0.20% 583 0.00% 4,051 0.10% 
เจ้าหนี 'บริษัทประกนัภยัตอ่ 342,923 8.20% 363,771 8.50% 353,762 8.20% 
หนี 'สนิจากสญัญาประกนัภยั             
   สํารองฯ และคา่สนิไหมทดแทนค้าง
จ่าย 

974,701 23.50% 989,554 23.20% 842,492 19.50% 

   สํารองเบี 'ยประกนัภยั 1,346,714 32.40% 1,416,401 33.30% 1,462,720 33.80% 
ผลประโยชน์พนกังานค้างจ่าย 127,039 3.10% 115,738 2.70% 135,801 3.10% 
ตราสารอนพุนัธ์             
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืม             

ประมาณการหนี 'สนิ             

                                           
หนี 'สนิอื2น 399,789 9.60% 455,098 10.70% 429,720 9.90% 
สว่นของเจ้าของ 956,798 23.00% 921,563 21.60% 1,101,302 25.40% 

รวมหนี �สินและส่วนของเจ้าของ 4,154,574 100.00% 4,262,708 100.00% 4,329,848 100.00% 
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ตารางสรุปผลการดาํเนินงานแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
    

(หน่วย : พันบาท) 

  2555 % 2556 % 2557 % 
รายได ้             
   เบี-ยประกนัภยัที*ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 1,765,235 89.60% 2,102,158 91.40% 2,232,673 90.40% 
   รายไดค้า่จา้งและคา่บาํเหน็จ 205,524 10.40% 197,735 8.60% 238,439 9.60% 
   รวมรายได ้ 1,970,759 100.00% 2,299,893 100.00% 2,471,112 100.00% 

คา่ใชจ่้าย             
   การรับประกนัภยั             
   คา่สินไหมทดแทน             
   คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทน 1,098,311 55.70% 1,294,225 56.30% 1,387,575 56.10% 
   คา่จา้งและคา่บาํเหน็จ 467,571 23.70% 496,727 21.60% 520,722 21.10% 
   คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื*น 133,994 6.80% 135,545 5.90% 183,388 7.40% 
   เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 9,529 0.50% 11,376 0.50% 11,405 0.50% 
   คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 308,970 15.70% 320,233 13.90% 334,375 13.50% 
   รวมคา่ใชจ่้ายการรับประกนัภยั 2,018,375 102.40% 2,258,106 98.20% 2,437,465 98.60% 
กาํไร (ขาดทุน) จากการรับประกนัภยั -47,616 -2.40% 41,787 1.80% 33,647 1.40% 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 102,103 5.20% 109,044 4.80% 100,002 4.00% 
กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 112,175 5.70% 92,264 4.00% 10,778 0.40% 
กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคา่ยุติธรรม 41,227 2.10% -117,555 -5.10% 70,534 2.90% 
รายไดอื้*น 10,817 0.50% 9,229 0.40% 13,855 0.60% 

คา่ใชจ่้ายอื*น 
                   
-   

0.00% 
                    
-   

0.00% 
                   
-   

0.00% 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 218,706 11.10% 134,769 5.90% 228,816 9.30% 
เงินสมทบสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

-7,027 -0.40% -7,725 -0.40% -8,122 -0.40% 

เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยั -6,526 -0.30% -7,224 -0.30% -7,621 -0.30% 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถ -778 0.00% -929 0.00% -931 -0.10% 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 204,375 10.40% 118,891 5.20% 212,142 8.50% 
ภาษีเงินได ้ -41,755 -2.10% -20,026 -1.00% -33,175 -1.30% 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 162,620 8.30% 98,865 4.20% 178,967 7.20% 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*น 
                   
-   

  
                   
-   

  
                   
-   

  

   ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิ์น             
   ส่วนเกิน (ตํ*ากวา่) ทุนจากการเปลี*ยนแปลงมูลคา่เงินลงทุน 66,028   -86,194   61,564   
   ผลกาํไร (ขาดทุน) ที*ยงัไมเ่กิดขึ-นจริงอื*น -13,205   17,239   -12,313   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*นสาํหรับงวด-สุทธิจากภาษี 52,823   -68,955   49,251   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 215,443   29,910   228,218   

              

       
  2555 2556 2557 
กาํไรสุทธิตอ่หุน้ (บาท) 1.07 0.65 1.18 
เงินปันผลตอ่หุน้ (บาท) 0.43 0.32           1.111112  
จาํนวนหุน้ (บาท) 151,500,000 151,500,000 151,500,000 
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ตารางสรุปงบกระแสเงนิสด 
 

  
 

  
 

  

  2555 2556 2557 

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมดาํเนินงาน       
     เบี-ยประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 2,572,002 2,948,393 3,118,595 
     เงินจ่ายเกี*ยวกบัการประกนัภยัตอ่ -91,896 -30,205 -230,198 
     คา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง -1,344,575 -1,396,777 -1,625,664 
     คา่ใชจ่้ายในการจดัการสินไหมจากการรับประกนัภยัโดยตรง -27,848 -39,081 -32,847 
     คา่จา้งและคา่บาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง -453,147 -518,926 -529,268 
     คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื*น -50,619 -54,109 -87,433 
     ดอกเบี-ยรับ 36,070 39,401 34,881 
    เงินปันผลรับ 65,530 65,725 55,726 
    รายไดจ้ากการลงทุนอื*น 4,175 5,021 5,575 
     รายไดอื้*น 6,448 4,707 8,509 
     คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน -326,176 -437,062 -614,962 
     ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -21,957 -43,217 -26,367 

          เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 368,007 543,870 76,547 

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน       
     กระแสเงินสดไดม้า       
     เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 1,266,867 1,758,925 1,534,106 
     เงินใหกู้ย้ืม 4,904 4,320 4,672 
     เงินลงทุนอื*น                     -    - - 
     เงินฝากสถาบนัการเงิน 278,660 674,483 780,000 
     ที*ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 477 128 645 
          รวมเงินสดไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 1,550,908 2,437,856 2,319,423 
     กระแสเงินสดใชไ้ป       
     เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ -1,331,327 -1,984,564 -1,379,844 
     เงินใหกู้ย้ืม -2,185 -4,370 -4,440 
     เงินลงทุนอื*น - - - 
     เงินฝากสถาบนัการเงิน -677,657 -999,992 -1,013,213 
     ที*ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -24,735 -32,696 -44,124 
          รวมเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน -2,035,904 -3,021,622 -2,441,621 

          เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน -484,996 -583,766 -122,198 

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจดัหาเงนิ       
     เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพิ*มขึ-น (ลดลง) - - - 
     เงินปันผลผูถื้อหุน้ -22,725 -65,144 -48,479 

          เงนิสดสุทธิใช้ไปจากกจิกรรมจัดหาเงนิ -22,725 -65,144 -48,479 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ)น (ลดลง) สุทธิ -139,714 -105,040 -94,130 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 482,582 342,868 237,828 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ)นปี 342,868 237,828 143,698 

       การเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบักระแสเงนิสดเพิ�มเตมิ 2555 2556 2557 

     รายการที*ไมใ่ช่เงินสดประกอบดว้ย       
     … ส่วนเกิน (ตํ*ากวา่) ทุนจากการเปลี*ยนแปลงมูลคา่เงินลงทุน 52,822 -68,955 49,251 
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อตัราส่วนทางการเงนิ 
   

      2555 2556 2557 

  
 

        
(1) อตัราส่วนสภาพคล่อง : LIQUIDITY RATIO       
  1 อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.7 0.59 0.55 
  1 อตัราหมุนเวียนเบี-ยประกนัคา้งรับ 48.79 48.88 42.86 
  

 
        

(2) อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร : PROFITABILITY RATIO       
  2 RETENTION RATIO 70.89 76.29 75.12 
  2 อตัราการจ่ายคา่สินไหมทดแทน 55.73 56.27 56.15 
  2 อตัรากาํไรขั-นตน้ -2.42 1.82 1.36 
  2 อตัรากาํไรขั-นตน้ต่อรายไดร้วม -2.13 1.75 1.26 
  3 อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 46.69 41.91 42.49 
  3 อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 10.67 3.16 6.95 
  3 อตัราเบี-ยประกนัรับสุทธิ 2.16 2.35 2.26 
  3 อตัรากาํไรสุทธิ 7.27 4.13 6.71 
  3 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น 18.9 10.53 17.69 
  

 
        

(3) อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน : EFFICIENCY RATIO       
  3 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ 4.23 2.35 4.17 
  3 อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ 0.58 0.57 0.62 
  

 
        

(4) อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน : FINANCIAL RATIO       
  4 อตัราส่วนหนี- สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 3.34 3.63 2.93 
  4 POLICY LIABITY TO CAPITAL FUND 1.59 2.04 1.69 
  4 อตัราส่วนเงินสาํรองต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 1.02 1.17 1.03 
  4 อตัราส่วนเงินสาํรองต่อสินทรัพย ์ 25.77 27.5 28.41 
  4 อตัราการจ่ายเงินปันผล 40.06 49.04 94.06 
  

 
        

(5) กาํไรสุทธิต่อหุ้น 1.07 0.65 1.18 
  

 
        

(6) เงนิปันผลต่อหุ้น 0.43 0.32 1.11 
  

 
        

(7) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 6.32 6.08 7.27 
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       การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ผลการดาํเนินงาน 

ในปี 2557 เปรียบเทียบกบัปี 2556 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการรับประกนัภยัเพิ*มขึ-น 171.22 ลา้นบาท คิดเป็น 7.44%  
ในขณะที*มีคา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัเพิ*มขึ-น 179.36 ลา้นบาท คิดเป็น 7.94% ทาํใหบ้ริษทัฯ มีกาํไรจากการรับประกนัภยั 
33.65 ลา้นบาท ลดลง -8.14 ลา้นบาท คิดเป็น -19.48%  แตใ่นขณะเดียวกนับริษทัฯ มีรายไดจ้ากการลงทุนเพิ*มขึ-น 102.19 ลา้นบาท 
ทาํใหบ้ริษทัฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี 178.97 ลา้นบาท เพิ*มขึ-นกวา่ปีที*ผา่นมามากกวา่ 20% 

รายได้จากการรับประกนัภัยและค่าใช้จ่ายจากการรับประกนัภัย 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 2,471.11 ลา้นบาท เพิ*มขึ-น 7.44% เมื*อเปรียบเทียบกบัปี 2556  สาเหตุ
เนื*องมาจากเศรษฐกิจไทยปี 2557 เติบโตในระดบัตํ*าเพียงร้อยละ 0.7  บริษทัจึงตอ้งกระตุน้ยอดขายดว้ยการพฒันาผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทาํใหค้า่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื*นเพิ*มขึ-น 35.30%  ในขณะที*อตัราการจ่ายคา่สินไหม
ทดแทน  ของโครงการรถยนตค์นัแรกยงัทรงตวัในระดบัสูง 

รายได้จากการลงทุน 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการลงทุนซึ*งถือเป็นรายไดห้ลกัอีกทางหนึ*งนอกจากรายไดจ้ากการรับประกนัภยั โดยมีสดัส่วน 
การลงทุนเป็นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื*นของคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(คปภ.) ซึ*งยอดเงินลงทุน ณ วนัสิ-นปี 2557 ที*แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน บนัทึกตามราคาตลาดมีจาํนวนทั-งสิ-น  
2,466.10 ลา้นบาท เพิ*มขึ-น 50.10 ลา้นบาท จากปี 2556  ในปี 2557 บริษทัฯ มีรายไดแ้ละกาํไรจากเงินลงทุนซึ*งเกิดจากการลงทุน 
จาํนวน 102.19 ลา้นบาท เพิ*มขึ-น 109.90% จากปี 2556  อนัเนื*องมาจากสภาวะตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศไทยในปีปัจจุบนั ดีขึ-นกวา่ปี
ที*ผา่นมาอยา่งมาก 

สินทรัพย์ลงทุน ณ วนัที�  31  ธันวาคม  2557 

ประเภทเงินลงทุน 

2557 2556 

จาํนวน สดัส่วน(%) จาํนวน สดัส่วน(%) 

(ลา้นบาท) 
 

(ลา้นบาท) 
 

เงินฝากธนาคาร 1,093 44.30% 860 35.60% 

พนัธบตัร 237 9.60% 297 12.30% 

ตราสารหนี-  99 4.10% 81 3.30% 

ตราสารทุน 362 14.70% 466 19.30% 

หน่วยลงทุน 664 26.90% 679 28.10% 

อื*นๆ 11 0.40% 33 1.40% 

รวมทั-งสิ-น 2,466 100.00% 2,416 100.00% 
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สถานะทางการเงนิ 

บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 4,329.85 ลา้นบาท เพิ*มขึ-น 1.58% จากปี 2556  มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 143.70  
ลา้นบาท คิดเป็น 3.32% มีสินทรัพยล์งทุนซึ*งประกอบดว้ย  เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี-   ตราสารทุน  พนัธบตัร  และเงินลงทุนอื*น  
จาํนวน  2,466.10 ลา้นบาท คิดเป็น 56.95%  สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัตอ่และเบี-ยประกนัภยัคา้งรับจาํนวน 782.80 ลา้นบาท   
คิดเป็น  18.08% ที*ดินอาคารและอุปกรณ์ และทรัพยสิ์นอื*นจาํนวน 937.25 ลา้นบาท คิดเป็น 21.65% 

ดา้นหนี- สิน บริษทัฯ มีหนี- สินรวม 3,228.55 ลา้นบาท  ลดลง -3.37% จากปี 2556  รายการที*สาํคญัเป็นหนี- สินจาก
สญัญาประกนัภยั ซึ*งประกอบดว้ย หนี- เงินสาํรองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย และสาํรองเบี-ยประกนัภยั
จาํนวน  2,305.21  ลา้นบาท ลดลง -4.19% จากปี 2556  นอกจากนี-ยงัมีรายการหนี- สินจากการประกนัภยัตอ่และหนี- สินอื*นจาํนวน 
923.34 ลา้นบาท ลดลง -1.27% เมื*อเทียบกบัปี 2556 

บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 1,101.30 ลา้นบาท เพิ*มขึ-น 19.50% เมื*อเทียบกบัปี 2556  เนื*องจากบริษทัฯ มีกาํไร 
จากการดาํเนินงาน 178.97 ลา้นบาท  และมีกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการปรับเพิ*มมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื*อขายจาํนวน   
49.25  ลา้นบาท 

ในปี 2557 บริษทัมีเบี-ยประกนัภยัรับโดยตรง 3,049 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตตอ่เนื*องร้อยละ 5.50 ซึ*งสูงกวา่อตัราการเติบโต 
ของธุรกิจประกนัวนิาศภยัโดยรวม ที*เติบโตร้อยละ 1.07 และบริษทัมีส่วนแบ่งตลาดเบี-ยประกนัภยัรถยนตโ์ดยความสมคัรใจ 
ในปี 2557 จดัอยูล่าํดบัที* 11 

ตารางเปรียบเทยีบเบี)ยประกนัภัยของธุรกจิประกนัวนิาศภัยและประกนัภัยไทยววิฒัน์ 
 

     
หน่วย: ลา้นบาท 

  

2557 2556 2555 

ธุรกิจ 
ประกนัภยั 

ธุรกิจ 
ประกนัภยั 

ธุรกิจ 
ประกนัภยั 

ไทยวิวฒัน์ ไทยวิวฒัน์ ไทยวิวฒัน์ 

1. เบี-ยประกนัภยัรับโดยตรงรวม 205,247 3,049 203,021 2,890 179,480 2,611 

     % ขยายตวั 1.10% 5.50% 13.00% 10.70% 28.00% 29.40% 

2. อคัคีภยั 11,058 176 11,812 167 9,759 162 

     % ขยายตวั -6.40% 5.40% 21.00% 3.00% 23.00% 25.40% 

3. ภยัทางทะเลและขนส่ง 5,293 14 5,299 10 5,193 9 

     % ขยายตวั -0.10% 38.50% 2.00% 9.10% 11.00% 54.10% 

4. ภยัรถ 117,903 2,278 118,471 2,306 103,915 2,092 

     % ขยายตวั -0.40% -1.20% 14.00% 10.20% 24.00% 34.30% 

5. ภยัเบด็เตล็ด 70,993 581 67,491 406 60,612 347 

     % ขยายตวั 5.20% 42.90% 11.00% 17.10% 37.00% 6.80% 
 

 

                  



-9- 

 

             เศรษฐกิจไทยปี 2557 ขยายตวัร้อยละ 0.7 ชะลอตวัลงจากปี 2556 ซึ*งเติบโตร้อยละ 2.9 เนื*องจากวกิฤตการณ์ทาง
การเมืองในประเทศ ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัทาํใหก้ารเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐล่าชา้ทั-งงบประจาํ งบลงทุน และงบ
กระตุน้เศรษฐกิจ รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื-นฐานทางเศรษฐกิจทั-งระบบบริหารจดัการนํ- า ระบบราง เกิดการชะงกังนั ขาด
ความตอ่เนื*อง ดา้นการท่องเที*ยวในช่วง 6 เดือนแรก จาํนวนนกัท่องเที*ยวตา่งชาติหดตวักวา่ร้อยละ12 และเมื*อเหตุการณ์ตา่งๆ 
สิ-นสุดลง ภาคส่วนตา่งๆ จึงไดร่้วมกนัฟื- นฟคูวามเชื*อมั*นและกระตุน้การท่องเที*ยวดว้ยมาตรการตา่งๆ  ทาํใหส้ถานการณ์
ท่องเที*ยวปรับตวัดีขึ-นอยา่งตอ่เนื*อง โดยเฉพาะช่วงไตรมาสที* 4 ซึ* งเป็นฤดูกาลท่องเที*ยว พบวา่นกัท่องเที*ยวจากหลายประเทศ
ขยายตวัรวมถึงร้อยละ 7 โดยเฉพาะจีน ขยายตวัเกือบร้อยละ 70 มีผลช่วยใหภ้าคการท่องเที*ยวโดยรวมของปี 2557 ดีขึ-น จาํนวน
นกัท่องเที*ยวชาวตา่งชาติเดินทางเขา้ไทยในปี 2557 จาํนวน 24.7 ลา้นคน ลดลงร้อยละ 6.6   

การส่งออกปี 2557 มีมูลคา่รวม 227,574 ลา้นดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 0.4 ซึ*งติดลบตอ่เนื*องเป็นปีที* 2 จากปี 2556 ที*ติดลบร้อยละ 
0.3 สาเหตุสาํคญัมาจากมูลคา่การส่งออกยางพาราลดลงร้อยละ 26.9 จากอุปทานส่วนเกินของยางพาราในตลาดโลก และอุปสงค์
ยางพารายงัไม่ฟื- นตวัเท่าที*ควร จีนและมาเลเซียลดคาํสั*งซื-อตามภาวะเศรษฐกิจที*ชะลอตวั ราคายางพาราที*ต ํ*าสุดในรอบ 5 ปี ยงัคง
ถูกแรงกดดนัจากราคายางสงัเคราะห์ซึ*งเป็นสินคา้ทดแทนที*ผลิตจากผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ลดลงตามราคานํ- ามนัดิบ   การฟื- นตวั
ของเศรษฐกิจคูค่า้สาํคญัยงัคงอ่อนแอและขยายตวัไดต้ ํ*ากวา่หลายฝ่ายคาดการณ์ไวเ้พราะทั-งยโูรโซนกบัญี*ปุ่นยงัไม่สามารถหลุด
พน้จากภาวะเศรษฐกิจหดตวัไดอ้ยา่งแทจ้ริง  ตลาดญี*ปุ่นประสบปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศและการชะลอการใชจ่้ายของ
ภาคครัวเรือนภายหลงัการขึ-นภาษีมูลคา่เพิ*ม เศรษฐกิจจีนที*มีสญัญาณชะลอตวัเนื*องจากนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใน
ประเทศ ลดการพึ*งพิงการคา้ระหวา่งประเทศ ตลาดสหรัฐอเมริกาขยายตวัตามสญัญาณการขยายตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศ 
ภาพรวมการคา้ชายแดนและผา่นแดนกบักลุ่ม CLMV ไดแ้ก่ กมัพชูา ลาว เมียนมาร์และเวยีดนาม มีมูลคา่การคา้เติบโตตอ่เนื*อง
ร้อยละ 9 รองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

การใชจ่้ายในหมวดสินคา้คงทนยงัไม่ฟื- นตวั เพราะภาระหนี- ที*อยูใ่นระดบัสูงจากภาระหนี-รถยนตค์นัแรก สินเชื*อส่วนบุคคล และ
บตัรเครดิต ปริมาณการจาํหน่ายรถยนตล์ดลงร้อยละ 33.7 จาก 1.33 ลา้นคนัในปี 2556 เหลือ 0.88 ลา้นคนั ในปี 2557 
อุตสาหกรรมรถยนตเ์ริ*มมีการปรับสมดุลสู่ภาวะปกติหลงัสิ-นสุดโครงการรถยนตค์นัแรก อตัราการเติบโดยรวมของตลาดรถ 
จกัรยานยนตล์ดลงถึงร้อยละ 15 หรือมียอดขายรวม 1.7 ลา้นคนั กลุ่มรากหญา้ที*มีรายไดต้อ่เดือน 6,000-15,000 บาทที*เป็นผูซื้-อ
กลุ่มหลกัของรถจกัรยานยนต ์สถาบนัการเงินยงัคงเขม้งวดสินเชื*อเช่าซื-อเพราะผลจากหนี-ครัวเรือนซึ*งสูงมาก จึงตอ้งกาํหนด
เงื*อนไขมากขึ-น กาํลงัซื-อของครัวเรือนในภาคเกษตรถูกบั*นทอนดว้ยราคาสินคา้เกษตรที*ตกตํ*า โดยเฉพาะราคาขา้วและยางพารา 
ราคาขา้วลดลงจาก 15,000 บาทตอ่ตนัเหลือ 8,000 บาทตอ่ตนั เนื*องจากสิ-นสุดโครงการรับจาํนาํขา้วของรัฐบาล  

เสถียรภาพเศรษฐกิจอยูใ่นเกณฑดี์ทั-งดา้นในประเทศและดา้นตา่งประเทศ อตัราการวา่งงานอยูใ่นระดบัตํ*าตอ่เนื*อง ราคา
นํ- ามนัดิบโลกปรับลดลงอยา่งรวดเร็วนบัตั-งแตไ่ตรมาส 4 เนื*องจากอุปทานในตลาดโลกเพิ*มขึ-นมากจากความกา้วหนา้ของ
เทคโนโลยกีารขดุเจาะนํ- ามนัจากชั-นหินดินดาน (Shale Oil) และท่าทีของกลุ่มประเทศผูส่้งออกนํ- ามนัรายใหญที่*จะไม่ลดกาํลงั
ผลิตดุลบญัชีเดินสะพดัเกินดุล ดุลการชาํระเงินใกลส้มดุล ขณะที*เงินสาํรองระหวา่งประเทศตอ่หนี-ระยะสั-นอยูใ่นเกณฑม์ั*นคง 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดอตัราดอกเบี-ยนโยบายลงจากร้อยละ 2.25 เป็นร้อยละ 2 ตอ่ปีในเดือนพฤษภาคม 
2557 เนื*องจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจและปัญหาการเมืองที*ยดืเยื-อ ประกอบกบัไม่สามารถที*จะใชน้โยบายการคลงักระตุน้
เศรษฐกิจได ้ สถาบนัการเงินยงัมีสภาพคล่องสูง สินเชื*อของระบบธนาคารพาณิชยข์ยายตวัชะลอลงที*ร้อยละ 5  ในขณะที*สินเชื*อ
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (สดัส่วนร้อยละ 30 ของสินเชื*อรวม) ขยายตวัร้อยละ 8 ชะลอตวัลง เนื*องจากการหดตวัของสินเชื*อ
รถยนต ์และการชะลอตวัของสินเชื*อบตัรเครดิต 
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ภาวะตลาดหลกัทรัพย ์

ในปี 2557 ดชันีตลาดหลกัทรัพยไ์ทย (SET Index) ปรับเพิ*มขึ-นร้อยละ 15.32 จากสิ-นปี 2556 ปิดที*ระดบั 1,497.67 จุด อตัราส่วน
ราคาตอ่กาํไรสุทธิ (Forward P/E) อยูที่* 16.06 เท่า อตัราเงินปันผลตอบแทนร้อยละ 3.05 นกัลงทุนตา่งประเทศขายสุทธิ 35,696 
ลา้นบาท ขายสุทธินอ้ยกวา่ปีก่อน 2556 ที*มียอดขายสุทธิ 194,702 ลา้นบาท เศรษฐกิจสหรัฐที*เริ*มฟื- นตวัเขม้แขง็ ไดรั้บแรงหนุน
จากการขยายตวัของการจา้งงาน การจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้ริโภค ทาํใหธ้นาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติที*จะเริ*มทะยอยปรับลด
ขนาดมาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing) หรือ “มาตรการคิวอี” ที*อาศยัการอดัฉีดสภาพคล่องเขา้สู่ระบบ
การเงิน โดยลดวงเงินการซื-อสินทรัพยจ์าก 8.5 หมื*นลา้นดอลลาร์เป็น 7.5 หมื*นลา้นดอลลาร์ตอ่เดือน เริ*มตั-งแตเ่ดือนมกราคม 
2557 ก่อนจะยติุมาตรการในปลายปี ธนาคารกลางยโุรป ญี*ปุ่น และจีนไดส่้งสญัญาณและประกาศใชม้าตรการผอ่นคลายทาง
การเงินมากขึ-น เพื*อกระตุน้เศรษฐกิจ โดยทางธนาคารกลางยโุรปไดป้ระกาศใชม้าตรการ TLTRO (Targeted Long Term 
Refinancing Operations) ลดอตัราดอกเบี-ยนโยบายเพิ*มเติม ธนาคารกลางญี*ปุ่นประกาศเพิ*มวงเงินมาตรการอดัฉีดสภาพคล่อง
เพิ*มเติมที*ไดด้าํเนินการอยูแ่ลว้  ธนาคารกลางจีนเริ*มมีการผล่อนคลายการจาํกดัวงเงินกูบ้า้นหลงัที*สองลง อดัฉีดสภาพคล่องสู่
ธนาคารในบางภูมิภาค และปรับลดอตัราดอกเบี-ยลง นอกจากนี- ปัจจยัดา้นการปรับลดของราคานํ- ามนัดิบในตลาดโลก ไดเ้ขา้มา
กดดนัราคาหุน้กลุ่มพลงังานอยา่งมากในช่วงตน้เดือนธนัวาคม  

แนวโน้มปี 2558 

ธนาคารโลกคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2558 จะเติบโตร้อยละ 3 ประเทศกาํลงัพฒันาจะเติบโตมากขึ-นในปีนี-  ส่วนหนึ*งเกิดจาก
ราคานํ- ามนัดิบที*ลดลง ในขณะที*เศรษฐกิจของสหรัฐ สามารถขยายตวัไดแ้ขง็แกร่ง  สหภาพยโุรป และญี*ปุ่นไดมี้การฟื- นตวัทาง
เศรษฐกิจคอ่นขา้งชา้ เนื*องจากผลของภาวะวกิฤติทางการเงินยงัคงมีอยู ่เศรษฐกิจจีนจะชะลอตวัลงเลก็นอ้ย แตย่งัคงรักษาอตัรา
การเติบโตในระดบัสูงที*ร้อยละ 7.1 โดยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที*เนน้การลงทุนมาเป็นการบริโภคภายในประเทศ
และบริการ เพื*อลดความกดดนัตน้ทุนที*ไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัตํ*าอีกแลว้และการทุ่มตลาด จึงตอ้งสนบัสนุนการออกไปลงทุน
ตา่งประเทศ ภาวะอปุทานนํ- ามนัดิบลน้ตลาด ผูผ้ลิตทั-งโอเปคและนอกโอเปคยงัไม่มีทีท่าจะลดกาํลงัผลิตลงเพื*อพยงุราคา  

เศรษฐกิจไทยในปี 2558 อยูใ่นช่วงจุดเริ*มตน้ของการฟื- นตวั ไตรมาสแรกจะยงัไม่เห็นการเติบโตมากนกั สาํนกังานเศรษฐกิจการ
คลงัคาดการณ์วา่ทั-งปีจะขยายตวัร้อยละ 3-4  จากปัญหาการเมืองที*สงบลง ปัจจยัหลกัที*จะขบัเคลื*อนเศรษฐกิจไดแ้ก่ การ
ท่องเที*ยว การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน และการบริโภคของภาคเอกชน ความชดัเจนของ
โครงการลงทุนโครงสร้างพื-นฐาน เพื*อเชื*อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินคา้กบัประเทศเพื*อนบา้นในทุกดา้น ทั-งโครงสร้าง
พื-นฐานทางถนน ทางราง ทางนํ- า และทางอากาศ ที*จะเริ*มมีการก่อสร้างในครึ* งปีหลงั  จะมีส่วนกระตุน้ทาํใหเ้กิดการลงทุนของ
ภาคเอกชนเพิ*มเติม โดยเฉพาะธุรกิจอสงัหาริมทรัพยจ์ะมีการลงทุนควบคูไ่ปกบัการลงทุนของโครงการภาครัฐ การออกกฏหมาย
สนบัสนุนนโยบายใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของภูมิภาค (Regional Trading Hub) จะทาํใหบ้ริษทัตา่งชาติที*มีธุรกิจอยูใ่น
ไทยและประเทศตา่งๆ ในภูมิภาคเขา้มาจดทะเบียน จะช่วยเพิ*มกิจกรรมทางเศรษฐกิจตา่งๆ ที*เกี*ยวขอ้งกบัการคา้ระหวา่งประเทศ
ในประเทศไทยใหเ้พิ*มมากขึ-น  ดา้นการบริโภคของภาคเอกชน ประชาชนมีเงินใชจ่้ายมากขึ-น เนื*องจากราคานํ- ามนัปรับตวัลดลง
ตอ่เนื*อง มีแนวโนม้ทรงตวัระดบัตํ*าตลอดทั-งปี อตัราเงินเฟ้อมีแนวโนม้ปรับตวัลดลง ประเทศไทยซึ*งเป็นผูน้าํเขา้นํ- ามนัและ
เชื-อเพลิงสุทธิประมาณร้อยละ 8 ของจีดีพี สามารถประหยดัคา่ใชจ่้ายการนาํเขา้นํ- ามนัดิบไดป้ระมาณ 5 แสนลา้นบาท ดุลบญัชี
เดินสะพดัเกินดุลมากขึ-น  มีส่วนทาํใหเ้งินบาทแขง็คา่ขึ-น อยา่งไรก็ตามราคานํ- ามนัดิบในตลาดโลกที*ลดลง ส่งผลกระทบตอ่ราคา
สินคา้โภคภณัฑอื์*นๆ เช่น ยางพารา ออ้ย ปาลม์ เป็นตน้ ความตอ้งการใชพ้ลงังานทดแทนอยา่งไบโอดีเซลที*ลดลง ส่งผลตอ่ราคา
ออ้ย มนัสาํปะหลงัและปาลม์นํ- ามนั ที*เป็นวตัถุดิบในการผลิตเอทานอล ทาํใหมู้ลคา่การส่งออกสินคา้โภคภณัฑข์องไทยที*คิดเป็น
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อตัราส่วนร้อยละ 15 ของการส่งออกไทยทั-งหมด ลดลงตามทิศทางราคาตลาดโลก ราคานํ- ามนัดิบที*ลดลงส่งผลอยา่งหนกัตอ่
รัสเซียที*พึ*งพารายไดก้ารส่งออกนํ- ามนัเป็นหลกั และทาํใหค้า่เงินรูเบิลอ่อนคา่มากกวา่ร้อยละ 50 ส่งผลกระทบตอ่การท่องเที*ยว
ของไทย ซึ*งนกัท่องเที*ยวรัสเซียจดัวา่มีความสาํคญัอนัดบั 3 ของจาํนวนนกัท่องเที*ยวตา่งชาติที*เขา้มาไทย โดยเฉพาะที*พทัยาและ
ภูเก็ต ที*มีนกัท่องเที*ยวจากรัสเซียมากถึงร้อยละ 23 และ 19 ตามลาํดบั  การเปิดเสรีการคา้ภายใตก้รอบ AEC ที*จะทาํใหทิ้ศทาง
การคา้และการท่องเที*ยวบริเวณชายแดน รวมถึงการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีแนวโนม้เพิ*มขึ-น      

การดาํเนินนโยบายการเงินของประเทศหลกัที*มีทิศทางแตกตา่งกนั อาจทาํใหต้ลาดการเงินโลกมีความผนัผวน ธนาคารกลาง
ยโุรปและญี*ปุ่นจะออกมาตรการผอ่นคลายทางการเงินเพิ*มเติม ดว้ยนโยบายการเงินเชิงปริมาณ (คิวอี) เพราะอตัราดอกเบี-ยไม่น่า
ที*จะปรับตวัลดลงไดอี้ก เพื*อดึงใหเ้ศรษฐกิจหลุดพน้จากภาวะถดถอย ในขณะที*ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีแนวโนม้ปรับขึ-น
ดอกเบี-ยนโยบายในช่วงปลายไตรมาส 4 ถึงตน้ปี 2559 จะส่งผลใหเ้กิดความผนัผวนของเงินทุนเคลื*อนยา้ยไปยงัภูมิภาคตา่งๆ 
รวมถึงส่งผลตอ่อตัราแลกเปลี*ยนดว้ย คาดวา่ผลกระทบตอ่เงินทุนเคลื*อนยา้ยจากคิวอีของยโุรปหรือญี*ปุ่นในครั- งนี-  อาจไม่
เหมือนกบัคิวอีของสหรัฐ ซึ*งทาํในช่วงที*ทุกประเทศในโลกตา่งดาํเนินนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจขนานใหญ ่ทาํใหเ้กิดภาวะที*
เงินทุนวิ*งหาแหล่งลงทุนที*จะใหผ้ลตอบแทน (Search for Yield) แตค่รั- งนี-นกัลงทุนจะเลือกลงทุนแบบระมดัระวงัมากขึ-น และ
ใหน้ํ- าหนกักบัปัจจยัพื-นฐานของประเทศที*จะเขา้ไปลงทุน ผลประกอบการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย คาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 10 ฟื- นตวัจากปี 2557 ที*ติดลบร้อยละ 3  

ธุรกิจประกนัวนิาศภยัในปี 2558 มีแนวโนม้ฟื- นตวัตามภาวะเศรษฐกิจ คาดวา่มีอตัราการขยายตวัร้อยละ 3 เมื*อเทียบกบัอตัราการ
ขยายตวัร้อยละ 1 ในปี 2557 (เบี-ยประกนัภยัรถยนต ์ซึ*งเป็นร้อยละ 58 ของเบี-ยประกนัภยัรวม หดตวัร้อยละ 1 ขณะที*เบี-ย
ประกนัภยัประเภทอื*นๆ เติบโตร้อยละ 2 จากการขยายตวัของประกนัภยัอุบติัเหตุ ประกนัภยัสุขภาพ ประกนัพืชผล และประกนั
ความเสี*ยงภยัทรัพยสิ์น)  ตลาดรถยนตปี์ 2558 จะปรับฐานสู่ภาวะปกติ ควบคูก่บัเศรษฐกิจไทยเริ*มฟื- นตวั ภาพรวมยอดขายจะอยู่
ที* 920,000 คนั เพิ*มขึ-นร้อยละ 4.3 ราคาสินคา้เกษตรโดยเฉพาะขา้วและยาพาราที*ตกตํ*าตอ่เนื*อง ส่งผลใหย้อดขายรถยนตเ์ผชิญกบั
ภาวะตลาดซบเซา รวมถึงจาํนวนรถมือสองที*หลุดไฟแนนซ์เขา้มาแขง่ขนัในตลาดจาํนวนมาก จะเป็นแรงกดดนัที*สาํคญั ตลาด
รถยนตเ์ชิงพาณิชยมี์แนวโนม้เติบโตตามการลงทุนภาครัฐในระบบการคมนาคมขนส่ง รวมถึงการเปิดเสรีทางการคา้ภายใต้
กรอบ AEC จะเป็นอีกแรงหนุนหนึ*งที*สาํคญั ทาํใหธุ้รกิจที*เกี*ยวขอ้งกบัภาคการขนส่งมีการขยบัขยายเพิ*มขึ-น สาํหรับแนวโนม้
รถจกัรยานยนตปี์ 2558 จะไม่เติบโต เนื*องจากขอ้จาํกดัเรื*องจาํนวนประชากรและสดัส่วนการเป็นเจา้ของรถที*มากขึ-น ยกเวน้จะมี
ปัจจยัมากระตุน้เศรษฐกิจ ซึ*งอาจจะช่วยกระตุน้ตลาดรถจกัรยานยนตใ์นช่วงครึ* งหลงัของปี อตัราเบี-ยประกนัความเสี*ยงภยั
ทรัพยสิ์นมีแนวโนม้ลดลงจากปีที*ผา่นมา เนื*องจากบริษทัรับประกนัภยัตอ่ปรับลดอตัราเบี-ยประกนัภยัตอ่ความเสี*ยงภยัธรรมชาติ
ลง โดยไม่มีเหตุการณ์ภยัธรรมชาติร้ายแรง 

3. บริษทัเป็นบริษทัประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภยั โดยมีรายไดห้ลกัมาจากเบี-ยประกนัภยั  เมื*อบริษทัไดรั้บเบี-ย
ประกนัภยัแลว้ เบี-ยประกนัภยัส่วนหนึ*งบริษทัจะนาํไปทาํการประกนัภยัตอ่ และอีกส่วนหนึ*ง                     
บริษทัจะรับเสี*ยงภยัไวเ้อง   สาํหรับในส่วนที*บริษทัรับเสี*ยงภยัไวน้ั-น เมื*อหกัคา่ใชจ่้ายแลว้ บริษทัจะนาํไปลงทุน ตาม
พระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยัอนุญาต และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ 
ธุรกิจประกนัภยั เกี*ยวกบัการลงทุนประกอบธุรกิจอื*นของบริษทัประกนัวนิาศภยัเพื*อแสวงหารายไดอี้กส่วนหนึ*ง       
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                รายไดข้องบริษทัในรอบ 3 ปีที*ผา่นมาเป็นดงันี-  

  ปี 2555 % ปี 2556 % ปี 2557 % 

รายไดจ้ากเบี-ยประกนัภยัรับ 1,970.76 88.1 2,299.89 96.1 2,471.11 92.7 

รายไดจ้ากการลงทุน 255.51 11.4 83.75 3.5 181.31 6.8 

รายไดอื้*น 10.81 0.5 9.23 0.4 13.86 0.5 

รวมรายได ้ 2,237.08 100 2,392.87 100 2,666.28 100 
 

                 การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์                          

                             ( 1 )  ลกัษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 
                                      บริการหลกัของบริษทัมี  4 ประเภทคือ 
                       1. การประกนัภยัรถยนต ์
                  1.1   การประกนัภาคบงัคบั (Compulsory Insurance) 
                  1.2   การประกนัภาคสมคัรใจ (Voluntary Insurance) โดยแบ่งการประกนัภยัในกลุ่มนี-  
            เป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภท 1, ประเภท 2, ประเภท 3, ประเภท 4 และประเภท 5                              
                                                        ซึ*งมีความคุม้ครองที*แตกตา่งกนั 
                       2.     การประกนัอคัคีภยัคือ    การทาํสญัญารับเสี*ยงภยัโดยบริษทัตกลงจะชดใชค้า่สินไหม       

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

                             ( 2 )  ตลาดและภาวะการแข่งขัน 
      (ก) นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ ์และบริการที*สาํคญั 

                                กลยทุธ์ในการแขง่ขนัการใหบ้ริการที*รวดเร็ว, สะดวกพร้อมกบัสร้างความประทบัใจใหก้บั 
                                ผูเ้อาประกนั   และประชาสมัพนัธ์ใหรู้้จกับริษทัมากขึ-น  และใชเ้ทคโนโลยกีารสื*อสารทนัสมยั                             
                                ทุกรูปแบบ   และฝึกอบรมใหพ้นกังานมีคุณภาพตลอดเวลา 

                                               จุดเด่น 
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                                               -   เป็นบริษทัที*ดาํเนินการดา้นการประกนัภยัรถยนตม์ายาวนานเกือบจะที*สุดในบรรดา   
                    บริษทัประกนัภยัในปัจจุบนั  ซึ*งทาํใหมี้ประสบการณ์ในการใหบ้ริการแก่ผูเ้อาประกนัภยั 
                    และผูเ้กี*ยวขอ้ง พร้อมกบัมีฐานขอ้มูลในการกาํหนดการรับประกนัภยัที*คอ่นขา้งสมบูรณ์ 
               -    ฐานลูกคา้ที*คอ่นขา้งจะยาวนานกบัทางบริษทั   
               -    มีวฒันธรรมของบริษทัที*เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้   และผูเ้กี*ยวขอ้งเป็นอยา่งดี     
                    ซึ*งทาํใหลู้กคา้และ ผูเ้กี*ยวขอ้งประทบัใจกบัการใหบ้ริการของบริษทั 
               -    บริษทัมีฐานลูกคา้ที*คอ่นขา้งจะมีการกระจายที*ดี  กอปรกบัเงินกองทุนของบริษทั 

                                                   ที*คอ่นขา้งมาก  ทาํใหบ้ริษทัมีความสามารถในการที*จะรับเสี*ยงภยัไวเ้องไดค้อ่นขา้งสูง 
                                                   จุดดอ้ย 

               -   งานของทางบริษทัเป็นงานที*มาจากการตลาดโดยตรง  ไม่มีงานที*ไดรั้บจากความสมัพนัธ์      
                    ของการถือหุน้  ( CAPTIVE  BUSINESS ) 

                                              ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของบริษทั 
                                     เนื*องจากงานประกนัภยัที*เป็นงานดา้นอุตสาหกรรมใหญ่ๆ นั-น  ส่วนใหญจ่ะเป็นการประกนัภยั 
                                               กบับริษทัประกนัภยัที*มีความสมัพนัธ์กนัในรูปของการลงทุน   ดงันั-นจากโครงสร้างของบริษทั   
                                               ทางบริษทัมีเป้าหมายในการที*จะทาํการตลาดในกลุ่มลูกคา้รายยอ่ย  หรือขนาดกลางซึ*งจะมี 
                                               ความอิสระในการเลือกบริษทัประกนัภยัคอ่นขา้งสูง  ทาํใหจุ้ดเด่นในการใหบ้ริการและการพฒันา    
                                               ผลิตภณัฑที์*เหมาะกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค สามารถมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจไดสู้ง                                      

        (ข)    ภาวะการแขง่ขนั 
                                                  ตลาดรวมเบี-ยประกนัวนิาศภยัปี 2557 ซบเซา ขยายตวัตํ*ากวา่ร้อยละ 1 ใกลเ้คียงกบั       
                                              การขยายตวัของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) เบี-ยประกนัภยัรถยนต ์ซึ*ง      
                                              เป็นร้อยละ 58 ของเบี-ยประกนัภยัรวม หดตวัร้อยละ 1 เนื*องจากปริมาณการขาย 
                                              รถยนตใ์หม่โดยรวมอยูที่* 881,832 คนั ลดลงร้อยละ 33.7   ขณะที*เบี-ยประกนัภยั 
                                              ประเภทอื*นๆ นอกเหนือจากรถยนต ์เติบโตร้อยละ 2 จากการขยายตวัของประกนัภยั 
                                              อุบติัเหตุ ประกนัภยัสุขภาพ ประกนัพืชผล และประกนัความเสี*ยงภยัทรัพยสิ์น การ 
                                              แขง่ขนัดา้นราคาเพื*อแยง่ชิงส่วนแบ่งตลาดยงัคงรุนแรงทั-งจากฐานลูกคา้รายยอ่ยและ 
                                              ลูกคา้องคก์ร ซึ*งประกอบดว้ยธุรกิจขนาดยอ่ม ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ผา่น 
                                              ช่องทางที*หลากหลายครอบคลุมทุกพื-นที* เช่น ตวัแทน นายหนา้ ธนาคาร  
                                              (Bancassurance) สถาบนัการเงิน ขายผา่นโทรศพัท ์(Telemarketing) ร้านสะดวกซื-อ  
                                              และช่องทางออนไลน์ ตลอดจนมีการนาํเทคโนโลยมีาพฒันาการใหบ้ริการสินไหม 
                                              ผา่นสมาร์ทโฟน    
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            ตารางเบี)ยประกนัภัยรับของการประกนัวนิาศภัยทั)งระบบโดยตรงแยกตามประเภทของการประกนัภัย         

     
เบี-ยประกนัรับโดยตรง (Direct Premium)      

     
(หน่วย:ลา้นบาท) 

ลาํดบั 
ประเภทการ

ประกนัภัย 
  ปี (Year) 

2554 2555 2556 2557 
  Class of Business   รายการ (Sub Class) 

1 รถยนต ์(Motor) 
1.1 สมคัรใจ (Voluntary) 67,895 82,286 101,410 96,735 
1.2 บงัคบั (Compulsory) 13,906 16,842 25,353 24,184 
  รวม (Total) 81,801 99,068 126,763 120,919 

2 อคัคีภยั (Fire) 2 อคัคีภยั (Fire) 8,042 9,554 11,223 11,489 
3 เบด็เตลด็ (Misc.) 3 เบด็เตลด็ (Misc.) 43,610 58,417 72,727 72,419 
4 ทะเล (Marine) 4 ทะเล (Marine) 4,753 5,037 5,501 5,431 

5 รวมทั)งสิ)น (Grand Total) 138,206 172,077 216,214 210,258 
 

                             ( 3 )  การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
                                     (ก)   แหล่งที*มาของเงินทุน 

ธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีรายไดห้ลกัจากเบี-ยประกนัภยั  กรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นผลิตภณัฑข์องบริษทั ซึ*ง
กระทาํผา่นตวักลางได ้3 วธีิดงันี- :- 

                                             1.  การจาํหน่ายผา่น  ตวัแทนประกนัวนิาศภยัในพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั มาตรา 4 
                                                  ไดใ้หค้าํจาํกดัความไวว้า่  “ตวัแทนประกนัวนิาศภยั  หมายความวา่ ผูซึ้* งบริษทั 
                                                  มอบหมายใหท้าํการชกัชวนใหบุ้คคลทาํสญัญาประกนัภยักบับริษทั” 
                                             2.  การจาํหน่ายผา่น นายหนา้ประกนัภยัในพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั มาตรา 4 
                                                  ไดใ้หค้าํจาํกดัความไวว้า่  “นายหนา้ประกนัวนิาศภยัหมายความวา่ ผูซึ้* งชี- ช่อง 
                                                  หรือจดัการใหบุ้คคลทาํสญัญาประกนัภยักบับริษทั โดยหวงับาํเหน็จเนื*องจากการนั-น” 
                                             3.  การจาํหน่ายตรงโดยอาศยัพนกังานของบริษทั 
                                     (ข)   ความสามารถในการดาํรงอตัราส่วนตามประเภทธุรกิจ 
                                             บริษทัไดด้าํรงเงินกองทุนไม่ตํ*ากวา่ 30 ลา้นบาท โดยพิจารณาอตัราส่วนความเพียงพอของ       
                                              เงินกองทุน ซึ*งคาํนวณจากเงินกองทุนของบริษทัที*มีอยู ่หารดว้ยจาํนวนเงินกองทุนที*บริษทั 
                                              ตอ้งดาํรงไว ้ไม่ตํ*ากวา่ร้อยละหนึ*งร้อยสี*สิบ  โดย ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัไดมี้ 
                                              เงินกองทุนตามราคาบญัชีคิดเป็น  1,101,302,259.06 บาท 
                                     (ค)   สภาพคลอ่ง 
                                             การบริหารสภาพคล่องสาํหรับเบี-ยประกนัภยัรับของบริษทัตอ่คา่สินไหมทดแทน  
                                             ไดมี้สดัส่วนที*เหมาะสม  โดยในปี 2557 อตัราส่วนคา่สินไหมและคา่ใชจ่้ายในการจดัการ 
                                             สินไหมทดแทนตอ่รายไดจ้ากการรับประกนัภยั คิดเป็นร้อยละ 56.15  ซึ*งลดลงจากปี 2556 
                                             คิดเป็นร้อยละ -0.12 
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  4.   ปัจจยัความเสี�ยง 
       ปัจจยัความเสี*ยงของธุรกิจประกนัภยั สามารถแบ่งออกไดด้งันี-   
1. ความเสี�ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

หมายถึง การกาํหนดนโยบายภาพรวม ระดบักลุ่มธุรกิจ (Business Portfolio) ประเภทของผลิตภณัฑ ์อุตสาหกรรม 
เขตภูมิศาสตร์ รวมถึงแผนการดาํเนินงาน ซึ*งเป็นการเพิ*มความเสี*ยงของบริษทั เช่น เนน้การเติบโตดา้นปริมาณ
หรือส่วนแบ่งตลาด มากกวา่มูลคา่ผลกาํไร เพิ*มยอดขายดว้ยการแขง่ขนัตดัราคาเบี-ยประกนัภยัทั-งการรับ
ประกนัภยัที*มีความเสี*ยงสูงและตํ*า การขายผลิตภณัฑที์*มีความเสี*ยงสูงแตก่าํไรนอ้ย เพื*อรักษาลูกคา้ พนัธมิตรทาง
ธุรกิจ รวมถึงปัจจยัเสี*ยงที*มีผลกระทบทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถบรรลุเป้าหมายธุรกิจที*กาํหนดไว ้

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

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

• กระบวนการปฏิบติังาน (Process Risk) เช่น  ความบกพร่องของระบบงาน กระบวนการปฏิบติังาน
ภายในที*ไม่รัดกมุ การจดัโครงสร้างระบบการควบคุมระหวา่งหน่วยงาน การแบ่งแยกหนา้ที*ระหวา่งผู ้
พิจารณาอนุมติัและผูจ่้าย การระบุวงเงินตามอาํนาจอนุมติั  

• Technology Risk เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพ ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ล่าชา้ หรือถูกโจรกรรม  
โดยบริษทัดาํเนินการลงทุนใน Hardware และ Software ที*ทนัสมยั กาํหนดใหมี้กระบวนการรักษาความ
ปลอดภยั การจาํกดัการเขา้ถึงขอ้มูล เฉพาะผูมี้อาํนาจหรือผูไ้ดรั้บการอนุมติัเท่านั-น  

3. ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  
หมายถึง ความเสี*ยงที*เกิดจากการที*ไม่สามารถจดัหากระแสเงินสดไดเ้พียงพอที*จะชาํระหนี- สินและภาระผกูพนั 

•   ประเมินสถานะการเงิน ก่อนการแตง่ตั-งเป็นตวัแทนและ Broker 

•   จดัเก็บเบี-ยประกนัภยัรถยนตต์ามหลกัเกณฑ ์Cash Before Cover  

•   สร้างระบบติดตามเก็บเบี-ยที*เกินกาํหนดชาํระจากตวัแทนและ Broker  
4. ความเสี�ยงด้านการประกนัภัย (Insurance Risk) 

หมายถึง ความเสี*ยงตอ่ความสูญเสียทางการเงิน จากการรับประกนัภยัและหนี- สิน (Underwriting and Liability Risk) 
ที*เป็นผลจากการคดัเลือกและการใหค้วามเห็นชอบประเภทความเสี*ยงที*จะรับประกนัภยั อตัราส่วนระหวา่งการรับ
ความเสี*ยงภยัไวเ้อง และการโอนความเสี*ยง (Risk Transfer) รวมถึงดูแลกระบวนการจดัการสินไหมของบริษทัให้
รัดกมุ และมีระบบ ถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริงของความเสียหายที*เกิดขึ-น 

• บริษทัมีการบริหารความเสี*ยงอยา่งเป็นระบบ โดยเริ*มตั-งแตก่ารรับประกนัภยั กาํหนดเงื*อนไขการรับ
ประกนัภยั อตัราเบี-ยประกนัภยัที*เหมาะสมกบัความเสี*ยง 

• บริษทัจดัใหมี้การโอนความเสี*ยงภยั (Risk Transfer) ใหแ้ก่บริษทัรับประกนัภยัตอ่ที*มีฐานะมั*นคง ทั-งใน
ประเทศและตา่งประเทศ  
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• บริษทัมีระบบจ่ายคา่สินไหมทดแทนที*ถูกตอ้งตามความคุม้ครองและรวดเร็ว บริหารใหมี้อตัราคา่
สินไหมทดแทน (Loss Ratio) ของประกนัภยัแตล่ะประเภทใหอ้ยูใ่นอตัราตํ*า 

5. ความเสี�ยงด้านตลาด (Market Risk) 
หมายถึง ความผนัผวนหรือการขึ-นลงของผลตอบแทนสินทรัพยที์*ลงทุน ซึ*งเป็นผลจากความผนัผวนของอตัรา
ดอกเบี-ย ราคาตราสารทุน กระแสเงินทุน (Fund Flow) จากตา่งประเทศ เป็นตน้  

• มุ่งสร้างผลตอบแทนการลงทุนที*มั*นคงในระยะยาว ใหสู้งกวา่อตัราเงินเฟ้อ 

• การจดัสดัส่วนการลงทุน (Asset Allocation) นโยบายการลงทุนของบริษทัเป็นการลงทุนแบบบ
ผสมผสานเพื*อกระจายความเสี*ยง จะใหน้ํ- าหนกักบัการลงทุนตามเกณฑข์องสาํนกังานคปภ. ที*เนน้การ
ลงทุนอยา่งระมดัระวงัและปลอดภยั บริษทัวางกรอบการแบ่งเงินลงทุนไปยงัสินทรัพย ์(Asset Class) 
ประเภทตา่งๆ  พิจารณาภาวะที*นกัลงทุนกลา้รับความเสี*ยง (Risk on) และ กลวัความเสี*ยง (Risk off) 
ประกอบการตดัสินใจ โดยเลือกกระจายการลงทุนในสินทรัพยที์*มีความเสี*ยงตํ*า คือ พนัธบตัรรัฐบาล 
ตราสารหนี-  ตราสารทุน ของบริษทัที*มีความมั*นคงสูง สร้างรายไดแ้ละกาํไรคอ่นขา้งสมํ*าเสมอ ไม่ผนั
ผวนมากนกั มีสภาพคล่องและจ่ายเงินปันผลสูง ซึ*งจะช่วยสร้างผลตอบแทนในระดบัสูง  

• วธีิการบริหารจดัการเงินลงทุน ปรับแผนการลงทุนเพื*อใหส้อดคลอ้งและทนัตอ่สถานการณ์ตลาดทุนทั*ว
โลกที*มีความเชื*อมโยงกนัมากขึ-น แนวโนม้เงินเฟ้อและดอกเบี-ยอยูใ่นช่วงขาขึ-น ใชโ้อกาสที*ตลาดผนั
ผวนเพิ*มผลตอบแทนที*ดีกวา่ตลาด ทาํการบริหารเชิงรุก (Active Management) มากขึ-น ทาํการปรับ
สดัส่วนการลงทุนระยะสั-น (Tactical Asset Allocation) ที*เนน้การปรับพอร์ตการลงทุน โดยปรับ
นํ- าหนกัลงทุนระหวา่งสินทรัพย ์และการเลือกตราสารที*ลงทุน (Security Selection) ภายในสินทรัพยที์*
ไปลงทุน เพื*อรองรับแนวโนม้เศรษฐกิจการเงินที*เปลี*ยนแปลงในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือเมื*อมี
เหตุการณ์สาํคญัๆ (Event Risk) และการปรับสดัส่วนระยะกลาง (Dynamic Asset Allocation) เพื*อ
สะทอ้นมุมมอง 1-3 ปี โดยปรับพอร์ตใหส้อดรับกบัวฎัจกัรเศรษฐกิจที*เปลี*ยนแปลงไป เช่นในช่วง
เศรษฐกิจฟื- นตวัและเงินเฟ้อไม่เป็นปัญหา จะเพิ*มนํ- าหนกัลงทุนในหุน้                      

6. ความเสี�ยงด้านเครดติ (Credit Risk) 
หมายถึง ความเสี*ยงที*เกิดจากคูส่ญัญา (Counter Party) โดยเฉพาะฐานะการเงินที*ดอ้ยลงของคูส่ญัญา การผิดนดัชาํระ
หนี-  (Default Risk) เช่น ผูรั้บประกนัภยัตอ่ (Reinsurer), นายหนา้, ลูกหนี- , ผูค้ ํ-าประกนั, ลูกคา้ทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติั
ตามภาระที*ตกลงไวก้บับริษทั อาจส่งผลกระทบตอ่รายได ้ผลประกอบการของบริษทัไดก้าํหนดการจดัอนัดบัความ
น่าเชื*อถือในการคดัเลือกผูรั้บประกนัภยัตอ่และการลงทุนตามเกณฑที์*สาํนกังานคปภ. กาํหนด 
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5.โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 
   ผูถื้อหุน้ 

   กลุ่มผูถื้อหุน้ตั-งแตร้่อยละ 10 ขึ-นไป มีจาํนวนไม่ถึง 10 ราย  ขอ้มูล ณ วนัที* 30 ธนัวาคม 2557 

ผู้ถือหุ้น จํานวนผู้ถือหุ้น สัดส่วน (%) 

1.    บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื*อผูฝ้าก 89,428,106 59.03 

2.    บริษทั เอม็.เอ.อินเตอร์เนชั*นแนล จาํกดั 20,946,672 13.83 

3.    บริษทั ตั-งใจมั*น จาํกดั 17,983,992 11.87 

4.    นางจีราภรณ์  บูรณะสมบติั 9,119,700 6.02 

5.    Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors 7,730,500 5.1 

6.    นางสุเทพี  อศัวะธนกุล 2,104,692 1.39 
 

        นโยบายการจ่ายปันผล 
                 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ 40% ของกาํไรหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 โครงสร้างการจดัการ 

              รายชื*อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 
         1.   พลเรือเอกชชัวาลย ์  คงดิศ                   กรรมการอิสระและประธานกรรมการ * 
                       2.    นายมงคล   เปาอินทร์    กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ * 

        3.   นายชลอ  เฟื* องอารมย ์                                             กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ * 
       4.   นางพิไล   เปี* ยมพงศส์านต ์                   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ * 

                       5.   ดร.พิศิษฐ  เศรษฐวงศ ์                  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ * 
         6.   ดร.พิเศศ   บูรณะสมบติั    กรรมการ 

        7.   นายจีรพนัธ์  อศัวะธนกลุ    กรรมการผูอ้าํนวยการ 
        8.   นายถวลัย ์ วริานนท ์                                  กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ 

         9.   นางสุเทพี  อศัวะธนกลุ    กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
       10.   นางสุณีย ์ ธีราวทิยางกรู          กรรมการและเลขานุการบริษทั 

               * บริษทักาํหนดคาํนิยามกรรมการอิสระไวเ้ท่ากบัขอ้กาํหนดขั-นตํ*าของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั หลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุน้ที*มีสิทธิ ออกเสียง
ทั-งหมดของบริษทั  ไม่เป็นกรรมการบริหาร ลูกจา้ง พนกังาน ที*ปรึกษา  ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือ 
คูส่มรสของผูบ้ริหาร ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ มีความเป็นอิสระในการทาํหนา้ที* 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้ตอ่เลขานุการบริษทัเกี*ยวกบัการซื-อขายหุน้ 
อยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนทาํการซื-อขาย 

บริษทัไม่มีกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอก 
ที*บริษทัใชบ้ริการอยูใ่นช่วง 2 ปีที*ผา่นมา 
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                       อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 
       ขอ้ที*  1   ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่  7  คน  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ*งหนึ*งของ             
                     จาํนวนกรรมการทั-งหมดตอ้งมีถิ*นที*อยูใ่นราชอาณาจกัร 
       ขอ้ที*  2   ใหที้*ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั-งกรรมการ   ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัตอ่ไปนี-    

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

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

                     ใบลาออกไปถึงบริษทั 
                       ขอ้ที*  6  ในกรณีที*ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุผลอื*น  นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะ 

                     กรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ*ง  ซึ*งมีคุณสมบติัตามที*กฎหมายกาํหนด เขา้เป็นกรรมการ     
                     แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่  
                     2 เดือน  บุคคลซึ*งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว  จะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระ           
                     ที*ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที*ตนแทน   มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ*ง   ตอ้งประกอบดว้ย                
                     คะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการที*ยงัเหลืออยู ่

                      ขอ้ที*  7   ที*ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้   
                     ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ*งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้ 
                     นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึ*งหนึ*งของจาํนวนหุน้ที*ถือโดยผูถื้อหุน้ที*มาประชุม  และมีสิทธิออกเสียง                         

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

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

                                      ใหป้ระธานในที*ประชุมออกเสียงเพิ*มขึ-นอีกเสียงหนึ*งเป็นเสียงชี-ขาด 
                      ขอ้ที* 11   ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ  หรือกรรมการผูซึ้* งไดรั้บมอบหมาย 

                      ส่งหนงัสือนดัประชุม ไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม  เวน้แตใ่นกรณีจาํเป็น   
                      รีบด่วนเพื*อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอื*นและกาํหนด 
                      วนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั-นก็ได ้          

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

                      สภาพอยา่งเดียวกนั  และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษทั    เวน้แตจ่ะแจง้ใหที้*ประชุม 
                      ผูถื้อหุน้ทราบก่อนที*จะมีมติแตง่ตั-ง 

                      ขอ้ที* 14   กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้   หากมีส่วนไดเ้สียในสญัญาที*บริษทัทาํขึ-น 
                      หรือถือหุน้ หรือหุน้กูเ้พิ*มขึ-นหรือลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ 

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

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

3) สอบทานใหบ้ริษทัปฎิบติัหนา้ที*ตามกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
        ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที*เกี*ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

  4)    พิจารณาคดัเลือกเสนอแตง่ตั-งบุคคลซึ*งมีความเป็นอิสระเพื*อทาํหนา้ที*เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั   
                             และเสนอคา่ตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทั-งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มี     
                             ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั- ง 

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

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

7) คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษทัฯ ตามหนา้ที*และความรับผิดชอบ 
ที*ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  ในขณะที*ความรับผดิชอบในกิจกรรมทุกประการของ 
บริษทัฯ ตอ่บุคคลภายนอก  ยงัเป็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั-งหมด 

คณะกรรมการจดัตั-งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ-นเป็นหน่วยงานหนึ*งภายในบริษทั โดยมีผูอ้าํนวยการฝ่าย
ตรวจสอบ (คุณสิรินทร์  นนัทวรเศรษฐ) เป็นผูรั้บผิดชอบ 



-21- 

 

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท 
   

        

ชื*อสกุล / ตาํแหน่ง  
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วน
การ 

ความสมัพนัธ์ทาง                  ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ถือหุน้ใน ครอบครัวระหวา่ง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

ชื*อหน่วยงาน /  

บริษทั ผูบ้ริหาร   บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

(%)     

พลเรือเอกชชัวาลย ์คงดิศ 85 1. โรงเรียนนายเรือ 0.04% - 
2544-
2557 

กรรมการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

    2. โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ     
2544-
2554 

ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

กรรมการอิสระ   
3. Naval Postgraduate School 
หลกัสูตร 

    
2556-
2557 

ประธาน
กรรมการ 

บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

ประธานกรรมการ      International Defense Management           

       จากกองทพัเรือสหรัฐ           

    4. วิทยาลยักองทพัเรือ           

          การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั) 

          - 

          การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดั (ปัจจุบนั) 

          - 

          กิจกรรมพิเศษที*สาํคญั (ปัจจุบนั)  

          - 
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ชื*อสกุล / ตาํแหน่ง  
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

สดัส่วน
การ 

ความสมัพนัธ์ทาง                  ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ถือหุน้ใน 
ครอบครัว
ระหวา่ง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

ชื*อหน่วยงาน /  

บริษทั ผูบ้ริหาร   บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

(%)     

นายมงคล เปาอินทร์ 85 
นิติศาสตร์บณัฑิต , 
เนติบณัฑิต 

0.21% - 2542-2557 กรรมการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

          2544-2554 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

กรรมการอิสระ         2556-2557 
รองประธาน
กรรมการ 

บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

รองประธานกรรมการ         2544-2557 กรรมการบริหาร บจ.เจริญกฤษเอน็เตอร์ไพรส์ 

          2547-2557 ประธานกรรมการ บมจ.ปริญสิริ(2000) 

          2553-2557 กรรมการ บมจ.แกรนดค์าแนลแลนด ์

          การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั) 

          กรรมการ - บมจ. แกรนด ์คาแนล แลนด ์

          การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดั (ปัจจุบนั) 

          กรรมการบริหาร - บจ.เจริญกฤษเอน็เตอร์ไพรส์ 

          กิจกรรมพิเศษที*สาํคญั (ปัจจุบนั)  

          - 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-23- 

 

ชื*อสกุล / ตาํแหน่ง  
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วน
การ 

ความสมัพนัธ์
ทาง 

                 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ถือหุน้ใน 
ครอบครัว
ระหวา่ง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

ชื*อหน่วยงาน /  

บริษทั ผูบ้ริหาร   บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

(%)     

นายชลอ เฟื* องอารมย ์ 77 1. ปริญญาตรีรัฐศาสตร์           - -   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) 
จาํกดั 

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

กรรมการอิสระ   2. ปริญญาโทรัฐศาสตร์         เทคโนโลยี (1999) 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

      ม.เซาเทอร์น อิลินอยส์ สหรัฐอเมริกา       กรรมการติดตามประเมินผล 
สาํนกังานคณะกรรมการกิจการ
กระจาย 

    3. ปริญญาโทสงัคมศาสตร์ (บริหาร)         เสียงกิจการโทรทศันแ์ละกิจการ 

        ม.เบอร์มิงแฮม องักฤษ         โทรคมนาคมแห่งชาติ 

    4. วิทยาลยัป้องกนัราชอณาจกัร รุ่นที* 27       กรรมการ มูลนิธิสถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงั 

    5. การอบรมหลกัสูตร DCP รุ่น 18          แห่งประเทศไทย 

    และหลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการ     2555-2557 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรีประกนัชีวิต 

    
ของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทั
ไทย 

    2555-2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

          การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั) 

          กรรมการตรวจสอบ - บมจ. ไทยรี ประกนัชีวิต 

          การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดั (ปัจจุบนั) 

          - 

          กิจกรรมพิเศษที*สาํคญั (ปัจจุบนั)  

          - 
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ชื*อสกุล / ตาํแหน่ง  
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วน
การ 

ความสมัพนัธ์ทาง                  ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ถือหุน้ใน 
ครอบครัว
ระหวา่ง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

ชื*อหน่วยงาน /  

บริษทั ผูบ้ริหาร   บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

(%)     

นางพิไล เปี* ยมพงศ์
สานต ์

78 1. ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  - - 2539-2557 ที*ปรึกษา บจก. เมโทรแมชีนเนอรี*  

         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     2542-2557 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

กรรมการอิสระ   2.  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA)     2542-2557 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฝาจีบ 

กรรมการตรวจสอบ   3.  ผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA)     2547-2556 กรรมการตรวจสอบ 
บมจ.เมโทรสตาร์พร็อพ
เพอร์ตี-  

    4.  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DCP จาก IOD     2542-2557 ประธานบริษทั บจก.ออดิต แอนด ์ 

  
 

          แมเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์

  
 

      การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั) 

  
 

    
 

-กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ ฝาจีบ 

  
 

    
  

  
 

    
 

      

  
 

    
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดั (ปัจจุบนั) 

  
 

    
 

-ประธานบริษทั-บจก.ออคิด แอนด ์แมเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์

  
 

    
 

-ที*ปรึกษา บจก.เมโทรแมชีนเนอรี*    

  
 

    
 

      

  
 

    
 

กิจกรรมพิเศษที*สาํคญั (ปัจจุบนั)  

          - 
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ชื*อสกุล / ตาํแหน่ง  
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ 
ความสมัพนัธ์

ทาง 
                 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ถือหุน้ใน 
ครอบครัว
ระหวา่ง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

ชื*อหน่วยงาน /  

บริษทั ผูบ้ริหาร   บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

(%)     

ดร.พิศิษฐ  เศรษฐวงศ ์ 71 1. ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต  - - 2548-2557 กรรมการอิสระ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     2555-2557 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

กรรมการอิสระ   2. ปริญญาโท และปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์           

กรรมการตรวจสอบ       ม.มิชิแกนเสตท สหรัฐอเมริกา           

    3. ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DAP จาก IOD           

          การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั) 

          - 

          การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดั (ปัจจุบนั) 

          - 

          กิจกรรมพิเศษที*สาํคญั (ปัจจุบนั)  

          - 
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ชื*อสกุล / ตาํแหน่ง  
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วน
การ 

ความสมัพนัธ์ทาง                  ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ถือหุน้ใน ครอบครัวระหวา่ง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

ชื*อหน่วยงาน /  

บริษทั ผูบ้ริหาร   บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

(%)     

ดร.พิเศศ บูรณะสมบติั 68 1. ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ New York   0.05% - สามีนางจิราภรณ์  บูรณะ- 2534-2557 ผูรั้บใบอนุญาต / 
กรุงเทพการบญัชี
วิทยาลยั 

        University, USA      สมบติั ซึ*งเป็นพี*สาวของ   ผูจ้ดัการ / ครูใหญ ่   

กรรมการ   
2. ปริญญาโทสาขาศึกษาศาสตร์
มหาบณัฑิต 

     นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล 2539-2557 ผูรั้บใบอนุญาต / 
กรุงเทพการบญัชี
วิทยาลยั- 

        มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรตม ์     (กรรมการผูอ้าํนวยการ   ผูจ้ดัการ / ครูใหญ ่ ลุ่มนํ-าปิง 

    3. ปริญญาเอก Education Administration   บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน)์ 2541-2557 อธิบการบดี วิทยาลยัลุ่มนํ-าปิง 

       จาก Illinois State University, USA      2534-2557 กรรมการ 
บมจ.ประกนัภยัไทย
วิวฒัน ์

    
 

    การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั) 

    
 

  
 

- 

    
 

  
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดั (ปัจจุบนั) 

    
 

  
 

ผูอ้าํนวยการ โรงเรียนกรุงเทพการบญัชี 

    
 

  
 

กิจกรรมพิเศษที*สาํคญั (ปัจจุบนั)  

          - 
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ชื*อสกุล / ตาํแหน่ง  
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วน
การ 

ความสมัพนัธ์ทาง                  ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ถือหุน้
ใน 

ครอบครัวระหวา่ง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

ชื*อหน่วยงาน /  

บริษทั ผูบ้ริหาร   บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

(%)     

นายจีรพนัธ ์อศัวะธนกุล 56 1. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 2.89% 1. สามีนางสุเทพี อศัวะ- 2529-2557 กรรมการผูอ้าํนวยการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

        มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   
    ธนกุล (กก.รองกก.
ผอ.) 

2535-2557 กรรมการ บมจ.ไทยรับประกนัภยัตอ่ 

กรรมการ   2. ปริญญาโทการบญัชี University Of   2. นอ้งชายนางจีราภรณ์ 2543-2557 กรรมการ บจ.กลางคุม้ครองผูป้ระสบ 

        Texas at Austin (U.S.A)       บูรณะสมบติั  ภรรยา       ภยัจากรถ 

    
3.ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DAP จาก 
IOD 

  
    นายพิเศศ บูรณะ
สมบติั 

2552-2556 นายกสมาคม สมาคมประกนัวินาศภยั 

           (กรรมการ) 2556-2557 ประธาน สภาธุรกิจประกนัภยัไทย 

  
 

      2556-2557 
กรรมการรอง
เลขาธิการ 

หอการคา้ไทย 

  
 

      การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั) 

  
 

      -กรรมการ บมจ.ไทยรับประกนัภยัตอ่ 

  
 

      -กรรมการ บมจ. ไทยรี ประกนัชีวิต       

  
 

      การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดั (ปัจจุบนั) 

  
 

      
-กรรมการ บจก.กลางคุม้คาอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ 

    

  
 

            

  
 

      กิจกรรมพิเศษที*สาํคญั (ปัจจุบนั)  

  
 

      -ประธาน สภาธุรกิจประกนัภยัไทย 

  
 

      -กรรมการรองเลขาธิการ หอการคา้ไทย 
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ชื*อสกุล / ตาํแหน่ง  
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ 
ความสมัพนัธ์

ทาง 
                 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ถือหุน้ใน 
ครอบครัว
ระหวา่ง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

ชื*อหน่วยงาน /  

บริษทั ผูบ้ริหาร   บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

(%)     

นายถวลัย ์วิรานนท ์ 66 
1. นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

0.01% - 2543-2557 กรรมการรองกรรมการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

    
2. ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DAP จาก 
IOD 

      ผูอ้าํนวยการ   

กรรมการ         2530-2557 กรรมการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

          การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั) 

          - 

          การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดั (ปัจจุบนั) 

          - 

          กิจกรรมพิเศษที*สาํคญั (ปัจจุบนั)  

          - 
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ชื*อสกุล / ตาํแหน่ง  
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ ความสมัพนัธ์ทาง                  ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ถือหุน้ใน ครอบครัวระหวา่ง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

ชื*อหน่วยงาน /  

บริษทั ผูบ้ริหาร   
บริษทั / ประเภท

ธุรกิจ 

(%)     

นางสุเทพี อศัวะธนกุล 54 1. ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บณัฑิต 1.56% 1. ภรรยานายจีรพนัธ์ อศัวะ- 2529-2557 กรรมการ 
บมจ.ประกนัภยั
ไทยววิฒัน ์

         มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์       ธนกุล (กก.ผอ.) 2542-2557 
กรรมการรองกรรมการ
ผูอ้าํนวยการ 

บมจ.ประกนัภยั
ไทยววิฒัน ์

กรรมการ   2. ปริญญาโทบริหารธุรกิจ   2. นอ้งสาวนางสุณีย ์ 2547-2557 ผอ.ฝ่ายการเงินและบญัชี 
บมจ.ประกนัภยั
ไทยววิฒัน ์

    
    Tarlenton  State University 
(U.S.A) 

      ธีราวิทยางกรู (กรรมการ)       

    
3. ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DCP 
จาก IOD 

          

          การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั) 

          - 

          การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดั (ปัจจุบนั) 

          - 

          กิจกรรมพิเศษที*สาํคญั (ปัจจุบนั)  

          - 
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ชื*อสกุล / ตาํแหน่ง  
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ ความสมัพนัธ์ทาง                  ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ถือหุน้ใน ครอบครัวระหวา่ง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

ชื*อหน่วยงาน /  

บริษทั ผูบ้ริหาร   บริษทั / ประเภทธุรกิจ 

(%)     

นางสุณีย ์ธีราวิทยางกรู 63 
1. นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

0.01% พี*สาวนางสุเทพ ีอศัวะธนกุล 
2529-
2557 

กรรมการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

    
2. ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DAP 
จาก IOD 

  (กก.รองกก.ผอ.) 
2551-
2557 

เลขานุการบริษทั บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

กรรมการ         การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั) 

เลขานุการบริษทั         - 

          การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดั (ปัจจุบนั) 

          - 

          กิจกรรมพิเศษที*สาํคญั (ปัจจุบนั)  

          - 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที*ของเลขานุการบริษทั 

1. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี-  

3.1 ทะเบียนกรรมการ 
3.2  หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมของคณะกรรมการ และรายงานประจาํปี

ของบริษทั 
3.3 หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที*รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
  ดาํเนินการอื*นๆ ตามที*คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
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เลขานุการบริษทั     
การแตง่ตั-งเลขานุการบริษทัฯ ขึ-นอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการคดัเลือกบุคคล 

                ที*มีคุณสมบติัเหมาะสมที*จะทาํหนา้ที*ดงักล่าว โดยที*ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั- งที* 3/2551 
                เมื*อวนัที* 13 สิงหาคม 2551 ไดมี้มติแตง่ตั-ง  นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู ใหด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั 
                โดยใหมี้ผลตั-งแตว่นัที* 14 สิงหาคม 2551 เป็นตน้ไป จนกระทั*งปัจจุบนั     

                         คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
                                 คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารก่อนที*จะนาํเสนอ 
                           ขออนุมติัจากที*ประชุมผูถื้อหุน้  โดยเกณฑก์าํหนดคา่ตอบแทนจะอยูใ่นระดบัเทียบไดก้บั 
                           ระดบัที*จ่ายอยูใ่นธุรกิจ เหมาะสมกบัภาระหนา้ที*ความรับผิดชอบ  รวมทั-งมีการประเมินผล 
                           การปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปีและนาํผลที*ไดม้าใชร่้วมในการกาํหนดคา่ตอบแทนดว้ย 
                           คา่ตอบแทนที*เป็นตวัเงิน 
            ก.  คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดรั้บคา่ตอบแทนในรูปของเบี-ยประชุมและเงินบาํเหน็จกรรมการ 
                             ปี 2557 ดงันี-  

      
หน่วย: บาท 

  ชื�อ ตาํแหน่ง 

จํานวน

ครั)งที�เข้า

ประชุม 

ค่าตอบแทน 

เบี)ยประชุม 
ค่า

บําเหน็จ 
รวม 

1 
พลเรือเอก
ชชัวาลย ์

คงดิศ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 2/6 240,000 400,000 640,000 

2 นายมงคล เปาอินทร์ กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ 6/6 240,000 300,000 540,000 

3 นายชลอ เฟื* องอารมย ์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

6/6 180,000 500,000 680,000 

4 นางพิไล เปี* ยมพงศส์านต ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5/6 180,000 350,000 530,000 

5 ดร.พิศิษฐ  เศรษฐวงศ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 6/6 180,000 350,000 530,000 

6 ดร.พิเศศ บูรณะสมบติั กรรมการ 6/6   - 200,000 200,000 

7 นายจีรพนัธ ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ 6/6   - 200,000 200,000 

8 นางสุเทพี อศัวะธนกุล กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ 6/6   - 200,000 200,000 

9 นายถวลัย ์ วิรานนท ์ กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ 6/6   - 200,000 200,000 

10 นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกรู กรรมการและเลขานุการบริษทั 6/6   - 200,000 200,000 

        
 รวม 1,020,000 2,900,000 3,920,000 

                 

                        ข.  ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตั-งแตร่ะดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ-นไปของบริษทัฯ ทั-งหมด 26 ท่าน ไดรั้บคา่ตอบแทน    
                             ในรูปของเงินเดือนและโบนสัในปี 2557   รวมเป็นเงินทั-งสิ-น  58,026,667 บาท 
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                    บุคลากร 
                           ในปี 2557 บริษทัฯ มีจาํนวนพนกังานทั-งหมด 575 คน  ผลตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนสั คิดเป็นเงิน 
                      280,299,238 บาท  รวมทั-งเงินสมทบกองทุนสาํรองเลี-ยงชีพ คิดเป็นเงิน 10,605,670 บาท                    

 การกาํกบัดูแลกจิการ     

           การรายงานการปฏบิัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ด ี 
                    1.    สิทธิของผูถื้อหุน้ 
                           คณะกรรมการของบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการ  โดยกาํหนด                    
                     นโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั ซึ*งใหค้วามสาํคญัตอ่ระบบการควบคุมและ 
                     ตรวจสอบภายใน   รวมทั-งกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารใหด้าํเนินการตามนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
                     เพื*อสร้างความเชื*อมั*นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 
                           บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้  โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ที*กฎหมาย 
                     กาํหนด   ในปี 2557 บริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้วนัที* 3 เมษายน  2557  มีกรรมการ 8 ท่าน 
                     เขา้ร่วมประชุม  โดยทางบริษทัมอบใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย)  จาํกดั  ซึ*งเป็น 
                     นายทะเบียนหุน้ของบริษทัเป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
                      7 วนั   ประธานในที*ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเท่ากนัในการตรวจสอบการดาํเนินงาน 
                      ของบริษทั, สอบถาม และแสดงความคิดเห็น  ซึ*งไดล้งบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม         

                     2.     การปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
                             ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  สาํหรับผูถื้อหุน้ที*ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง        
                      บริษทัเสนอใหม้อบอาํนาจใหป้ระธานกรรมการ หรือกรรมการอิสระเขา้ประชุมและลงคะแนน 
                      เสียงแทน   ส่วนมาตรการป้องกนัขอ้มูลภายใน คณะกรรมการหา้มกรรมการและผูบ้ริหารซื-อขาย 
                      หุน้บริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินเผยแพร่   ในระหวา่งปีที*ผา่นมากรรมการและผูบ้ริหาร 
                       ไดป้ฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด ไม่ปรากฎวา่มีการซื-อขายหุน้ในช่วงนั-นเลย  รวมทั-งหา้ม 
                       ไมใ่หผู้บ้ริหารหรือหน่วยงานที*ไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน เปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลภายนอก หรือ 
                       บุคคลที*ไมมี่หนา้ที*เกี*ยวขอ้ง  ตามรายละเอียดที*ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้การดูแลเรื*องการใชข้อ้มูลภายใน 

                      3.     บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
               บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัตอ่สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั-งภายในและภายนอก เช่น พนกังาน, 
       ผูถื้อหุน้, ลูกคา้, คูแ่ขง่ขนัทางการคา้และสงัคม   เนื*องจากทางบริษทัฯไดเ้ลง็เห็นถึงการสนบัสนุน          
       ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึ*งจะทาํใหบ้ริษทัประสบความสาํเร็จ และเจริญกา้วหนา้ในการดาํเนินธุรกิจ                        

         4.  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
        คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษทั  งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ-นตาม 
   มาตรฐานการบญัชีที*รับรองทั*วไปในประเทศไทย โดยใชน้โยบายบญัชีที*เหมาะสมและถือปฏิบติั 
   อยา่งสมํ*าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที*ดีในการจดัทาํ  รวมทั-งการ 
   เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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          คณะกรรมการไดจ้ดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน  เพื*อใหม้ั*นใจวา่การบนัทึกขอ้มูล 
   ทางบญัชีมีความถูกตอ้งครบถว้น  พร้อมทั-งแตง่ตั-งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ*งประกอบดว้ย    
   กรรมการที*ไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นผูดู้แลรับผิดชอบรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน  
   โดยไดแ้สดงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไวใ้นรายงานประจาํปี 
          บริษทัไดก้าํหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน  โดยคา่ตอบแทนอยูใ่นระดบั 
    เดียวกบัอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที*จะรักษากรรมการที*มีคุณสมบติัที*ตอ้งการ  ซึ*งไดผ้า่น 
 การอนุมติัจากที*ประชุมผูถื้อหุน้แลว้  ส่วนคา่ตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบาย 
 ที*คณะกรรมการบริษทักาํหนด  ซึ*งเกี*ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและของผูบ้ริหารแตล่ะท่าน 
 คา่ตอบแทนที*เป็นตวัเงินไดร้ะบุรายละเอียดไวใ้นหนา้ที* 22  แตไ่ม่ไดเ้ปิดเผยคา่ตอบแทนของ 
 กรรมการที*เป็นผูบ้ริหารในส่วนที*ไดรั้บจากการเป็นกรรมการบริษทัอื*น  เพราะไม่ใช่ขอ้มูลของบริษทั 
          คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงขอ้มูลของบริษทัวา่มีผลตอ่การตดัสินใจของผูล้งทุนและ 
 ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  จึงไดเ้นน้และถือปฏิบติักบัฝ่ายบริหารในการเปิดเผยขอ้มูลที*ครบถว้น 
 และเชื*อถือได ้    

   5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
          คณะกรรมการของบริษทัมีจาํนวน 10 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการที*เป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน, 
 กรรมการที*ไม่เป็นผูบ้ริหาร 2 ท่าน และกรรมการอิสระ 4 ท่าน   ส่วนประธานกรรมการเป็น 
กรรมการอิสระ, ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการ 
ผูจ้ดัการ  เพื*อเป็นการแบ่งแยกหนา้ที*ในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล และการบริหารงานประจาํ 
ทางบริษทัมีเฉพาะคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ*งมีการกาํหนดสมาชิก 
 และหนา้ที*ความรับผิดชอบไวใ้นรายละเอียดหนา้ 18 ถึง 20 
           คณะกรรมการมีกาํหนดประชุมทุกสองเดือน  โดยมีการกาํหนดวาระชดัเจนล่วงหนา้ 
 และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ  ฝ่ายเลขานุการบริษทัไดจ้ดัหนงัสือ 
เชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้ 7 วนั เพื*อให ้
 คณะกรรมการไดศึ้กษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วมประชุม  การประชุมจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชั*วโมง 
 และไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร  พร้อมจดัเก็บรายงานการประชุมที*ผา่น 
 การรับรองจากคณะกรรมการ 
           ทางบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัตอ่ระบบการควบคุมภายในทั-งในระดบับริหาร และการปฏิบติังาน 
 จึงไดก้าํหนดหนา้ที* อาํนาจการดาํเนินการของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัใหเ้กิดประโยชน์  และการแบ่งแยกหนา้ที*ของ 
 ผูป้ฏิบติังาน  ผูติ้ดตามควบคุมรวมทั-งประเมินผลออกจากกนั  เพื*อใหเ้กิดการตรวจสอบระหวา่งกนั 
 อยา่งชดัเจน   บริษทัมีฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ที*ตรวจสอบการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรม 
 ทางการเงินของบริษทัวา่ไดด้าํเนินการตามแนวทางที*กาํหนดไว ้ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติัตาม 
 กฎหมายและขอ้กาํหนดที*เกี*ยวขอ้งกบับริษทั (Compliance Control)    คณะกรรมการไดก้าํหนด 
 ใหฝ่้ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  และรับ 
 การประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื*อใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็น 
 อิสระ สามารถทาํหนา้ที*ตรวจสอบไดอ้ยา่งเตม็ที* 
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              การสรรหาและแตง่ตั-งกรรมการและผูบ้ริหาร 
                       ทางบริษทัไมมี่การผา่นคณะกรรมการสรรหาในการหาสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 
              การดูแลเรื*องการใชข้อ้มูลภายใน 
                             บริษทักาํหนดใหข้อ้มูลทางการบญัชีตอ้งเป็นความลบัในฝ่ายที*รับผดิชอบ  จะไม่สามารถเผยแพร่       
                       กบัฝ่ายบริหารที*ไม่เกี*ยวขอ้งก่อนที*งบการเงินจะถูกเผยแพร่ตอ่สาธารณชน 
              คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
                             บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั เป็นบริษทัที*มีชื*อเสียงและไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล        
                        ที*ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และมีส่วนร่วม 
                        ในการใหค้วามคิดเห็นตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)     
                        ในการเริ*มใชก้ารกาํกบัเงินทุนตามระดบัความเสี*ยง (RBC) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชี  
                        ใหก้บับริษทัประกนัวนิาศภยัอีกหลายแห่ง  ทั-งยงัไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชี 
                        กบับริษทั/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญห่รือผูที้*เกี*ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  ในรอบปี 2557 ทางบญัชีมีคา่ตอบแทน 
                         ของผูส้อบบญัชีจาํนวนเงินรวม 1,550,000.-บาท ตามรายละเอียดดงันี-  

1. คา่สอบบญัชีประจาํปี  660,000.-บาท 
2. คา่สอบทานบญัชี 3 ไตรมาส  390,000.-บาท 
3. คา่สอบทานรายงาน RBC ไตรมาส 2   150,000.-บาท 
4. คา่ตรวจสอบรายงาน RBC ประจาํปี   350,000.-บาท 
คา่บริการอื*นๆ   ไม่มี                      

 ความรับผดิชอบต่อสังคม 
             ทางบริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาประเด็นความรับผดิชอบตอ่สงัคม ผา่นลกัษณะการประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภยั รวมถึง
วสิยัทศัน์และพนัธกิจของบริษทั ซึ*งเป็นส่วนสาํคญัในการกาํหนดผลการดาํเนินธุรกิจในทางเศรษฐกิจ สงัคม สิ*งแวดลอ้ม ตอ่ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียในระดบัตา่งๆ นอกจากนี-ยงันาํความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ในการประชุมผูถื้อหุน้เขา้มาร่วมพิจารณาอีกดว้ย เพื*อ
ความเหมาะสมตอ่การสร้างนโยบายความรับผดิชอบตอ่สงัคมของกิจการตอ่ไป ดงันี-  

วสิยัทศัน ์  เป็นหลกัประกนัที*มั*นคงสาํหรับคนไทยที*ประชาชนใหค้วามไวว้างใจเลือกใชบ้ริการมากที*สุด 
พนัธกิจ  - พั ฒนาองคก์รใหมี้ฐานะการเงินที*แขง็แกร่งและบริหารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล 

- พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความคุม้คา่ สามารถช่วยลดภาระความเสี*ยงภยั และบรรเทาความเสียหาย  
   ของประชาชนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- พฒันาการบริการใหไ้ดม้าตรฐานที*ดี ช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ และคูค่า้อยา่งเป็นธรรม 
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การพฒันาสังคมและชุมชน ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค (ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ) 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

การต่อตา้นทุจริต 
การเปิดเผยขอ้มูลและรายงาน 

สาํคญั การใชท้รัพยากร (การจดัการสิ*งแวดลอ้ม) 
การดูแลพนกังาน (การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม) 

การกาํกบัดูแลกิจการที*ดี 
การบริหารจดัการความเสี*ยง  

สาํคญั สาํคญัมาก 
สาํคญัต่อประกนัภยัไทยวิวฒัน์ 

 
การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
       บริษทัตระหนกัถึงขอ้มูลของบริษทัวา่มีผลตอ่การตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั   
จึงไดเ้นน้ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัเกี*ยวขอ้งกบับริษทัที*ครบถว้นและเชื*อถือไดต้อ่สาธารณชน ทั-งขอ้มูลทาง
การเงินและขอ้มูลที*ไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ตามเวลา 
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี )แบบ 56-1 ( และรายงานประจาํปี ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื*อผูเ้กี*ยวขอ้ง 
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งเท่าเทียม   ทางบริษทัฯ คาํนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบและมี
ความซื*อสตัยใ์นการดาํเนินธุรกิจประกนั ดว้ยการรักษาผลประโยชน์ร่วมกบัผูที้*เกี*ยวขอ้ง ซึ*งไดรั้บการปฏิบติัอยา่ง
เป็นธรรมขณะประกอบธุรกิจ โดยการปฎิบติัตามกฎหมายและกติกาที*กาํหนดร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด มี
จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับและจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที*ไม่สุจริตในการคา้กบัคูค่า้ ตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที*ดี  

               ทั-งนี-ในปี 2557 ที*ผา่นมา บริษทัมีการปรับโครงสร้างการทาํงาน โดยไดต้ั-งหน่วยงาน Compliance ขึ-น     
        โดยขึ-นตรงกบัฝ่ายผลประโยชน์ เพื*อเป็น ศูนยก์ลางในการรวบรวม ติดตามขอ้มูลเกี*ยวกบักฎระเบียบทั-งภายใน 
        และภายนอกที*เกี*ยวขอ้ง และสื*อสาร ใหค้วามรู้ คาํปรึกษา เรื*องกฎระเบียบเกี*ยวกบัดา้นการเป็นบริษทัประกนั 
        วนิาศภยัและบริษทัจดทะเบียน โดยแปลความและ /หรือสรุปเรียบเรียง เพื*อใหบุ้คคลและหน่วยงานตา่งๆ ใน  
        บริษทั ดาํเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัตา่งๆ จากหน่วยงานภายนอกที*เกี*ยวขอ้งขา้งตน้ 

นอกจากนี-ยงัไดจ้ดัตั-งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระซึ*งขึ-นตรงตอ่คณะกรรมการการตรวจสอบ
และคณะกรรมการของบริษทั เพื*อทาํหนา้ที*ในการตรวจสอบ สอบทานกิจกรรมการดาํเนินงานตา่งๆ ภายใน
บริษทั ใหค้าํปรึกษา เสนอขอ้คิดเห็นและคาํแนะนาํในการแกไ้ขปรับปรุงการดาํเนินงานใหเ้หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
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การตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั*น 
               บริษทัไดว้างแผนพฒันานโยบายและการปฏิบติัในดา้นการตอ่ตา้นทุจริต รวมถึงจะจดัใหมี้การทบทวน     
        และสอบทานความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการทาํงานเป็นระยะตอ่เนื*องทุกปี สร้างความเชื*อมั*นวา่    
        การดาํเนินงานเป็นไปตามขั-นตอนและมาตรฐานการปฏิบติังานที*วางไว ้เพื*อแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นบริษทัที*มี      
        ระบบป้องกนัการทุจริตอยา่งแทจ้ริง โดยในเบื-องตน้บริษทัไดเ้ริ*มจดัทาํนโยบายและหลกัปฏิบติัในการตอ่ตา้น 
        การทุจริตเป็นพื-นฐานของมาตรการตอ่ตา้นทุจริตในองคก์รดงันี-  

        1    . นิยามของการทุจริตคอร์รัปชั*น 
                        หมายถึง การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัในตาํแหน่งหนา้ที*หรือใชอ้าํนาจในตาํแหน่งหนา้ที*โดยมิชอบ  
                        การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบหรือนโยบายของบริษทั เพื*อแสวงหาประโยชน์อนัมิควรไดใ้นรูปแบบตา่งๆ เช่น         
                        การใหสิ้นบน (การใหสิ้นบน คือ การเสนอ สญัญา หรือการมอบ รวมทั-งหมายถึงการเรียกร้อง หรือรับ      
                         ผลประโยชน์ที*เกี*ยวขอ้งกบัเงิน หรือผลประโยชนอื์*นๆ ไมว่า่จะโดยตรงหรือโดยออ้ม เพื*อใหไ้ดม้าซึ*งธุรกิจ     
                         หรือเพื*อรักษาหรือแนะนาํธุรกิจใหก้บับริษทั) 

         2    . นโยบายตอ่ตา้นคอร์รัปชั*น 
                         บริษทัไมย่อมรับการทุจริตและการใหสิ้นบนทุกรูปแบบ และไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการ 
                         แนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทุจริตแลว้ พร้อมกนันี-บริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัเพื*อ                       
                         ตอ่ตา้นคอร์รัปชั*นภายในบริษทั โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะไม่กระทาํหรือสนบัสนุนการทุจริต       
                         คอร์รัปชั*น ไม่วา่กรณีใดๆ และจะปฏิบติัตามมาตรการตอ่ตา้นคอร์รัปชั*นอยา่งเคร่งครัด รวมถึงมีแผนงาน    
                         ในการสื*อสารใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียทั-งภายในและภายนอกบริษทัไดรั้บทราบนโยบายในการตอ่ตา้น 
                         คอร์รัปชั*นโดยทั*วกนั 

         3  . แนวทางปฏิบติัเพื*อตอ่ตา้นคอร์รัปชั*น (Code of Conduct) 
                             บุคลากรของบริษทั ตอ้งไม่ดาํเนินการหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอรัปชั*น การให้ /รับสินบนทุก  
                         รูปแบบทั-งทางตรงและทางออ้ม และมีหนา้ที*ปฏิบติัตามนโยบายตอ่ตา้นคอร์รัปชนั คูมื่อปฏิบติัและ      
                          หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที*ดี จริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงขอ้กาํหนดอื*นๆ ที*เกี*ยวขอ้ง ทั-งนี-ทางบริษทัฯ 
                          ไดจ้ดัใหมี้กระบวนการบริหารทรัพยากรบุลคล ที*สะทอ้นถึงความมุ่งมั*นตอ่มาตรการตอ่ตา้นคอรัปชนั  
                          กลา่วคือมีนโยบายที*จะไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบตอ่บุคลากรที*ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชนั  
                          แมว้า่การกระทาํนั-นจะทาํใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ขณะเดียวกนั บริษทัก็มีกระบวนการสื*อสาร 
                          อยา่งชดัเจนและฝึกอบรมบุคลากรในองคก์รเพื*อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจเกี*ยวกบันโยบาย  -มาตรการ  
                          การตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ช่องทางการแจง้เบาะแสและการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส รวมถึงบทลงโทษ 
                          หากละเลยหรือไมป่ฏิบติัตามนโยบาย แก่บุคลากรทุกฝ่ายและทุกระดบัในองคก์ร นอกจากนี-ยงัสื*อสาร 
                           นโยบายและมาตรการตอ่ตา้นทุจริตนี-ไปยงัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียผา่นช่องทางการสื*อสารตา่งๆ อยา่งทั*วถึง 

                 การบริจาคเพื*อการกศุล 
• บริษทัสนบัสนุนการพฒันาชุมชน สงัคม และสิ*งแวดลอ้ม เพื*อการพฒันาคุณภาพชีวติแก่ผูค้นในสงัคม ผา่นการ

ดาํเนินธุรกิจหรือการบริจาค แตต่อ้งเป็นไปเพื*อสาธารณะการกศุลเท่านั-น ไม่ถูกนาํมาใชเ้พื*อเป็นขอ้อา้งสาํหรับ
การติดสินบน   

• การบริจาคเงินเพื*อการกศุลและเงินสนบัสนุนตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานที*
ชดัเจน สอดคลอ้งกบัระเบียบของบริษทั 
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                ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 
• ยดึมั*นและปฏิบติัตอ่ลูกคา้ คูค่า้ ซพัพลายเออร์อยา่ง "ซื*อสตัยแ์ละยติุธรรม" 
• ประชาสมัพนัธ์ใหผู้ม้าติดตอ่ธุรกิจเกี*ยวกบันโยบายการตอ่ตา้นทุจริตของบริษทั  
• ไม่เรียกรับ ไม่ใหห้รือสญัญาวา่จะใหข้องมีคา่แก่ลูกคา้ คูค่า้ ซพัพลายเออร์ หน่วยงานราชการ องคก์รของรัฐ หรือ

บุคคลใดๆ เพื*อเป็นการชกัจูงใหก้ระทาํผิดหนา้ที*แห่งวชิาชีพ ยกเวน้ของขวญัที*มีมูลคา่ไม่เกิน 3,000 บาท มอบให้
ตามธรรมเนียมและมารยาท เหมาะสมกบัประเพณีและวฒันธรรมตามวาระโอกาส โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
พนกังานที*มีอาํนาจสั*งจ่ายเงิน พร้อมหลกัฐานเป็นเอกสารที*เกี*ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานดงักล่าว 

        และตอ้งสามารถชี-แจงการกระทาํตา่งๆ ของตนไดท้ั-งตอ่ภายในและภายนอก 
• บริษทัไม่มีนโยบายในการใหห้รือรับทรัพยสิ์นหรือของมีคา่1 จากลูกคา้ คูค่า้ ซพัพลายเออร์ หรือบุคคลใดๆ เพื*อ

อาํนวยความสะดวก เพื*อใชเ้ป็นหลกัประกนัหรือเพื*อเร่งการดาํเนินการบางอยา่งซึ*งเจา้หนา้ที*ของบริษทัหรือคูค่า้
ตอ้งทาํเป็นกิจวตัร หรือตอ้งปฏิบติัตามหนา้ที*  

เงินสนบัสนุนทางการเมือง 
• บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั )มหาชน  (เป็นองคก์รธุรกิจที*เป็นกลางทางการเมือง สนบัสนุนการปฏิบติัตาม

กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย บริษทัไม่มีแนวปฏิบติัที*จะใหก้ารช่วยเหลือทางการเมืองแก่
พรรคการเมืองใดๆ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

• บุคลากรของบริษทั มีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แตจ่ะไม่ดาํเนินการใดๆ ที*ทาํใหบ้ริษทัสูญเสีย
ความเป็นกลางหรือไดรั้บความเสียหายจากการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 

• บริษทัและบุคลากร ไม่บริจาคเงินสนบัสนุนทางการเมืองใหแ้ก่พรรคการเมือง นกัการเมือง ผูส้มคัรรับเลือกทาง
การเมืองใดๆองคก์รหรือบุคคลซึ*งมีความเกี*ยวขอ้งกบัการเมือง เพื*อใชเ้ป็นแนวทางหนึ*งในการติดสินบน   

               4. นโยบาย “การร้องเรียน” (Whistle Blowing Policy) และการตรวจสอบ 
บริษทัส่งเสริมใหมี้การแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระทาํผดิกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที*ส่อถึงการ

ทุจริตหรือประพฤติกรรมที*อาจส่อถึงการทุจริต ของบุคลากรในองคก์ร โดยไดน้าํนโยบาย “การร้องเรียน” มาปฏิบติั ดงันี-  
ช่องทางแจง้เบาะแสหรือร้องเรียน 
จดหมาย                    นนัทวนั  อรุณพิริยะกลุ    ฝ่ายผลประโยชน ์

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั )มหาชน(  
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์   nantawan_aru@thaivivat.co.th 
โทร     0 2695 0800  
กลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 
• หน่วยงานที*รับเรื*องร้องเรียนจะตอ้งดาํเนินเรื*องการรายงานอยา่งเป็นความลบั  

                                                           
1 คาํนิยาม ของมีคา่ คือ สิ*งใดๆ ซึ* งไดม้อบให้และเป็นประโยชน์แก่ผูรั้บ ซึ* งให้หมายรวมถึงสิ*งต่างๆ ดงัต่อไปนี-ดว้ย 

- เงินสด หุ้น พนัธบตัร บตัรของขวญั หรือสิ*งเทียบเท่าเงินสดอื*นๆ 
- ของขวญั หรือสินคา้ให้เปล่า (ยกเวน้ของขวญัมูลคา่เล็กนอ้ย มอบให้ตามธรรมเนียมและมารยาท ตามวาระโอกาส) 
- การเสนอจา้งงาน หรือบริการ 
- คา่ใชจ่้ายในการเดินทาง คา่อาหาร หรือการเลี- ยงรับรอง 
- เงินอุดหนุน เบี-ยเลี- ยง ส่วนลด หรือเงินกู ้

- การจดัหาให้แก่ญาติ เพื*อน ผูร่้วมงาน ของบุคคลใดๆ ให้ถือวา่เป็นการให้ผลประโยชน์โดยออ้มกบับุคคลนั-นดว้ย 
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• บริษทัมีมาตรการเพื*อคุม้ครองความปลอดภยัของผูที้*ร้องเรียนหรือแจง้เบาะแส ซึ*งเป็นผูใ้หข้อ้มูลเรื*องร้องเรียน
โดยสุจริต ไม่ใหต้อ้งรับอนัตรายหรือเดือดร้อนจากความไม่ชอบธรรมอนัเนื*องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน 
หรือใหข้อ้มูลเบาะแสการทุจริต 

โครงสร้างการตรวจสอบ 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
• ตรวจสอบและสอบทานใหบ้ริษทัมีการกาํกบัดูแลกิจการที*ดีอยา่งเพียงพอ สอดคลอ้งกบันโยบาย ขอ้กาํหนด

และกฎหมายที*เกี*ยวขอ้ง 
• ในการปฏิบติัหนา้ที* หากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรือการกระทาํซึ*งอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั

ตอ่ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั รวมถึงการทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอ่
คณะกรรมการบริษทัเพื*อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาที*คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

ฝ่ายตรวจสอบ 
• หน่วยงานอิสระ รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ที*ตรวจสอบการปฏิบติังานของทุก

หน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบที*วางไว ้รวมทั-งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการ
ควบคุมภายในโดยยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที*ดี 

   การเคารพสิทธิมนุษยชน 
          การเคารพสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณคา่ในความเป็นมนุษยถื์อเป็นพื-นฐานการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
   ซึ*งเป็นหวัใจสาํคญัในการพฒันาธุรกิจและสร้างความยั*งยนืใหก้บัธุรกิจ โดยร่วมส่งเสริมใหเ้กิดความเท่าเทียมกนั 
   ตามสิทธิมนุษยชนกบักลุ่มคนตา่งๆ ในสงัคมอยา่งสมํ*าเสมอ  ในปี 2557 ไดด้าํเนินการจดักิจกรรมตา่งๆ  
    เพื*อส่งเสริมใหเ้กิดการศึกษาที*เท่าเทียมกนัอยา่งทั*วถึง ดว้ยเลง็เห็นวา่การสร้างทรัพยากรมนุษยที์*มีศกัยภาพ 
    ทั-งทางความรู้ ทกัษะ ความสามารถ คุณธรรมเป็นส่วนสาํคญัในการสร้างความมั*นคงและในการพฒันาประเทศชา ติ 
    อยา่งย ั*งยนื  ทางบริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงกลุ่มผูพิ้การทางสายตาที*ยงัคงมีช่องวา่งในการเขา้ถึงการศึกษา ดงันั-นจึงไดจ้ดั    
    กิจกรรมตา่งๆ เพื*อเพิ*มคุณภาพดา้นการศึกษา  
            โครงการหนังสือเสียง   บริษทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการหอ้งสมุดเสียงส่องทางสร้างฝันใหน้อ้งในโลกมืดกบั 
      บริษทั เนชั*น บรอดแคสติ-ง คอร์ปอเรชั*น จาํกดั )มหาชน (อยา่งตอ่เนื*องเป็นปี ที* 2 ในปี 2557  เนื*องดว้ยตระหนกัถึง     
      ความสาํคญัของการผลิตหนงัสืเสียงอยา่งหลากหลายเพื*อบริการใหก้บัผูพิ้การทางสายตา และผูที้*ไม่สามารถใชส้ายตา      
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      ในการอา่นอยา่งสะดวก เช่น ผูสู้งอาย ุซึ*งปัจจุบนัหนงัสือเสียงยงัคงไม่เพียงพอตอ่ความตอ้งการที*เพิ*มขึ-นเรื*อยๆ ทั-ง    
      ดา้นปริมาณและความหลากหลายของประเภทหนงัสือ  โครงการนี- มีเป้าหมายที*จะส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาของ 
       ผูพิ้การทางสายตา ผา่นการผลิตหนงัสือเสียง  นอกจากนี-ยงัเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดประโยชน์ตอ่สงัคม  
       ดว้ยการสร้างจิตอาสาแก่บุคลากรของบริษทั โดยในพิธีปิดโครงการในวนัที* 3 ธนัวาคม 2557 สามารถรวบรวมเงิน  
       บริจาคใหก้บัมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัพ ์ )โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ  (  
       จาํนวน 20,000 บาท เพื*อสนบัสนุนการดาํเนินงานของทั-งมูลนิธิและโรงเรียน  

        การปฏิบติัตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 
                                     พนกังาน คือทรัพยากรที*มีคุณคา่ ซึ*งบริษทัจะตอ้งดูแลและพฒันาขีดความสามารถเพื*อความพร้อม 
                               ในการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัจึงใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาพนกังานทุกระดบัอยา่ง     
                               ตอ่เนื*อง เพื*อเพิ*มความรู้ ความสามารถ ทกัษะ สร้างทศันคติที*ดี โดยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาความรู้ 
                               ทั-งดา้น Technical Knowledge และ Soft Skills รวมทั-งการฝึกอบรมภายในและภายนอกบริษทั   
                                นอกจากนี-บริษทัยงัมีนโยบายในการกาํหนดคา่ตอบแทนที*เป็นธรรมดว้ยการประเมินผลงานปีละ 2 ครั- ง      
                                รวมถึงติดตามความเคลื*อนไหวของอตัราเงินเดือนเพื*อจดัสร้างโครงสร้างเงินเดือนอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม    
                                เมื*อพนกังานผา่นการทดลองงานแลว้ไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานประจาํแลว้ จะไดรั้บคา่ตอบแทนและ     
                                มีสิทธิที*จะไดรั้บสวสัดิการตา่งๆ  ดงันี-  

                            สวสัดิการเพื*อคุณภาพชีวติที*ดี 

• การรักษาพยาบาล     
                นอกจากการจดัทาํประกนัสงัคมใหแ้ก่พนกังานทุกคน เพื*อรองรับสิทธิการรักษาพยาบาลตาม          
                กฎหมายแรงงานแลว้ บริษทัไดจ้ดัใหมี้ทีมงานพยาบาลเพื*อปฐมพยาบาลเบื-องตน้และวนิิจฉยั 
                เพื*อส่งตอ่โรงพยาบาลในกรณีที*ร้ายแรง  เป็นสวสัดิการใหก้บัพนกังานที*อาคารสาํนกังานใหญ่ 
                ซึ*งเป็นสถานที*ปฏิบติังานของพนกังานส่วนใหญ ่ ทางบริษทัฯ ยงัมีเงินคา่รักษาพยาบาลให ้
                 พนกังานในกรณีเกิดอบุติัเหตุ  

• กองทุนสาํรองเลี-ยงชีพ  
บริษทัมีนโยบายใหพ้นกังานทุกคนไดอ้อมทรัพยไ์วส้าํหรับใชห้ลงัพน้สภาพการเป็นพนกังาน 

                ของบริษทั โดยจดัตั-งกองทุนสาํรองเลี-ยงชีพขึ-น สาํหรับพนกังานที*ทาํงานติดตอ่กนัเป็นเวลา 3 ปี  
                ขึ-นไปเป็นสมาชิก โดยสมาชิกจ่ายเงินสะสมกองทุนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริษทั     
                จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนใหส้มาชิกในอตัราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือน โดยทางบริษทัฯไดใ้ห้      
                บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เป็นผูจ้ดัการกองทุน 

• สวสัดิการดา้นเงินกู ้ 
                บุคลากรของบริษทัจะไดรั้บสิทธิขอกูเ้งินบริษทัหลงัจากไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานแลว้ไม่นอ้ยกวา่  

                1 ปี โดยตอ้งมีจุดประสงคใ์นการกูเ้งินเพื*อใช้ในวตัถุประสงคต์า่งๆ  ดงันี-  
1. เพื*อการรักษาพยาบาล ทั-งตนเอง  ,บิดาและมารดา  
2. เพื*อการศึกษา  
3. เพื*อซื-อที*อยูอ่าศยั  
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                          การดูแลและพฒันาพนกังาน 
                 ทางบริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การอบรมพฒันาความสามารถของบุคลากรในบริษทัอยา่งสมํ*าเสมอ  
          ทั-งในดา้นความรู้ดา้นการประกนัภยั และทกัษะดา้นอื*นที*จาํเป็นในการปฏิบติังานดา้นการรับประกนัภยั 
           และการบริการ ในปี 2557 เมื*อมีการปรับปรุงโครงสร้างากรทาํงานของบริษทั ไดมี้การแยก  
           แผนกพฒันาบุคลากรออกเป็นสดัส่วนชดัเจน จากแผนกบริหารงานบุคคล โดยมุ่งหมายใหก้าร  
           พฒันาบุคลากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ   ปัจจุบนับริษทักาํลงัปรับปรุงพฒันาแผน 
           ยทุธศาสตร์พฒันาบุคลากรในระยะยาว เพื*อเป็นการวางรากฐานในการพฒันาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
           และตอ่เนื*อง ใหพ้นกังานทุกคนมีเป้าหมายและความเขา้ใจร่วมกนั รวมถึงกาํหนดเป้าหมายการ 
           ดาํเนินงานของพนกังานแตล่ะคนใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริษทั อนันาํไปสู่การเติบโต     
           อยา่งย ั*งยนืของบริษทั   
                 ในเบื-องตน้บริษทัจะจดัอบรมเพื*อใหค้วามรู้แก่พนกังานใหม่ ในทุกปี ในหลกัสูตร “องคก์รและ     
           ผลิตภณัฑ์  ”เพื*อเป็นการปฐมนิเทศ และทาํความเขา้ในวฒันธรรมองคก์ร ปรับทศันคติและทาํความ  
           เขา้ใจพฤติกรรมในการทาํงาน สาํหรับปี 2557 จดัขึ-นในวนัที* 8 มีนาคม และ 15 พฤศจิกายน 2557   
           บริษทัยงัจดัการอบรมเพิ*มทกัษะเฉพาะทางตามสายงาน โดยในปี 2557 มีการจดัอบรมหวัขอ้การ  
           บริการสาํหรับพนกังานปฏิบติัการ และภาพรวมทิศทางและแนวโนม้การเติบโตของธุรกิจประกนัภยั  

           2015-2020   นอกจากการอบรมที*จดัภายในองคก์รแลว้ บริษทัยงัส่งพนกังานเขา้ร่วมอบรมทั-งความรู้  
           และทกัษะที*เกี*ยวขอ้งกบัการทาํงาน ซึ*งจดัโดยองคก์รภายนอกตา่งๆ โดยจะพิจารณาส่งบุคลากรใน 
           แตล่ะฝ่ายที*เกี*ยวขอ้งกบัหวัขอ้การอบรมหรือสมัมนาตามวาระโอกาส ในปี 2557 บริษทัไดส่้งบุคลากร  
           เขา้รับการอบรม -สมัมนา ตามสายงาน เฉลี*ยคนละ 11 ชั*วโมง         

          ความปลอดภยัในสถานที*ทาํงาน 
                  ทางบริษทัฯ ห่วงใยสวสัดิภาพและความปลอดภยัของพนกังาน โดยเห็นวา่เรื*องดงักล่าวส่งผลตอ่ 
                          การมีคุณภาพชีวิตที*ดี และเป็นปัจจยัหนึ*งที*ช่วยส่งเสริมใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ มีความมั*นใจ 
                          ในการประกอบกิจกรรมตา่งๆ บริษทัไดมี้การเตรียมป้องกนัภยัไวล่้วงหนา้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ที*สาํคญั      
                          คือไดด้าํเนินงานเชิงป้องกนัและรณรงคใ์หค้วามรู้ในเรื*องการป้องกนัอคัคีภยัและซอ้มหนีไฟเป็นประจาํทุกปี  
                          รวมถึงมีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดบัเพลิงและระบบการเตือนภยัอยา่งสมํ*าเสมอ เพื*อใหบุ้คลากร 
                          ทราบถึงแนวทางปฏิบติัและรับมือกบัสถานการณ์จริงที*อาจเกิดขึ-นได ้ ในปี 2557 บริษทัไดจ้ดัใหมี้การอบรม  
                          ป้องกนัอคัคีภยั ในวนัที* 27 ธนัวาคม 2557 โดยไดเ้ชิญวทิยากรจาก สถานีดบัเพลิงสุทธิสาร กองปฏิบติั การดบัเพลิง 3      
                          สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มาใหค้วามรู้เบื-องตน้ทั-งภาคทฤษฎีและปฏิบติั  ส่วนการซอ้มหนีไฟ 
                          ประจาํปี 2557 จดัขึ-นวนัที* 29 ธนัวาคม 2557 ณ อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน์ โดยมีเจา้หนา้ที*จาก สถานีดบัเพลิง 
                          สุทธิสารคอยควบคุมดูแล   นอกจากนี-ในปี 2557 บริษทัไดท้าํการปรับปรุงอาคารชั-น 1 ส่วนงานรับแจง้อุบติัเหตุ  
                           โดยไดอ้อกแบบใหมใ่หมี้ความปลอดภยั เป็นสดัส่วน สามารถรองรับพนกังานไดม้ากขึ-น เหมาะสมในการทาํงาน  
                       ความรับผิดชอบตอ่ผูบ้ริโภค 

                  ทางบริษทัฯ มีความมุ่งมั*นที*จะสร้างความพึงพอใจในผลิตภณัฑแ์ละความมั*นใจในบริการใหก้บัผูเ้อาประกนั  
           ดว้ยความรับผิดชอบตอ่ผูเ้อาประกนั ใหไ้ดรั้บบริการที*ดี มีคุณภาพ ในระดบัราคาที*เหมาะสมตามกฎเกณฑก์าํกบัของ 
           สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  (.คปภ)กล่าวคือ แบบและขอ้ความ 
           ในกรมธรรมป์ระกนัภยัจะตอ้งสอดคลอ้งกบัการกาํหนดอตัราเบี-ยประกนัภยั  และมีความหมายชดัเจน รวมทั-ง 
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           การกาํหนดนิยามที*ใชใ้หถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ เพื*อไม่ใหเ้กิดปัญหาการตีความดา้นกฎหมายเมื*อเกิดการเรียกร้อง    
           คา่สินไหมทดแทน โดยใชอ้ตัราเบี-ยประกนัภยัในอตัราที*เหมาะสมที*นายทะเบียนใหค้วามเห็นชอบ พร้อมทั-งมี 
           การพฒันาปรับปรุงแบบประกนัอยา่งหลากหลายเพื*อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการที*เปลี*ยนไปของสงัคมไทย  
           และพฒันาปรับปรุงการบริการอยา่งตอ่เนื*องตามเทคโนโลยทีี*เปลี*ยนไป เพื*อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วใน 
           การใหบ้ริการแก่ผูเ้อาประกนัภยั   
                    บริการดา้นสินไหมทดแทน   บริษทัไดก้าํหนดนโยบายเกี*ยวกบัการจ่ายคา่สินไหมทดแทนเพื*อให ้
            บริการโดยรวดเร็วและสามารถช่วยเหลือประชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาจ่ายคา่สินไหมเป็นไป      
            ตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั )คปภ  (.ทางบริษทัฯ  
            ไดน้าํเอานวตักรรมและระบบสารสนเทศใหม่ๆ เขา้มาปรับใชก้บังานบริการดา้นการประกนัภยั โดยไดใ้ช ้
             ระบบ E-Claim มาพฒันาการใหบ้ริการดา้นจดัการสินไหมเตม็รูปแบบ เพื*อเพิ*มประสิทธิภาพรวดเร็วใหก้บั 
             ลูกคา้ที*ประสบเหตุ  ขณะนี-บริษทัไดเ้ปิดสาขาเพื*อใหบ้ริการสินไหมทั*วประเทศ 21 สาขา  

                                    Thaivivat M-Station   ในปี 2557 บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความหลากหลายในการใชง้านโทรศพัทมื์อถือ  
                             ในชีวติประจาํวนั  จึงไดพ้ฒันาระบบการใหบ้ริการดา้นการประกนัครบวงจรออนไลน์บนโทรศพัทมื์อถือ 
                             ใหแ้ก่ลูกคา้ผูเ้อาประกนัภยัเป็นหลกั ในชื*อ Thaivivt M-Station ซึ*งบริการที*สาํคญัคือบริการสายด่วนแจง้ 
                             อุบติัเหตุ ที*สามารถติดตอ่บริษทัไดท้นัที โดยไม่ตอ้งกดหมายเลขโทรศพัท ์และสามารถระบุจุดเกิดเหต ุ
                             อตัโนมติัดว้ย GPS ใหค้วามสะดวกแก่ลูกคา้ ลดระยะเวลาในการออกใหบ้ริการของเจา้หนา้ที*สาํรวจอุบติัเหต ุ
                             เพิ*มความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้  นอกจากนี-ยงัสามารถระบุที*ตั-งโรงพยาบาลและอูใ่นสญัญาที*ใกลที้*สุด ใชช้าํระ 
                             คา่เบี-ยประกนัภยัเมื*อตอ่อายกุรมธรรมไ์ด ้บริการออนไลน์นี- ยงัรองรับทั-งระบบปฏิบติัการ IOS และ ANDROID   

                     พฒันาช่องทางซื-อประกนัอยา่งหลากหลาย  บริษทัไดพ้ฒันาช่องทางการเขา้ถึงผลิตภณัฑป์ระกนัภยั 
             และคุณภาพการใหบ้ริการอยา่งสมํ*าเสมอ โดยมีช่องทางการซื-อประกนัหลากหลาย เพื*อผูบ้ริโภคสามารถ 
             เขา้ถึงไดส้ะดวก เช่น ผา่นเคานเ์ตอร์ในหา้งสรรพสินคา้  ,เคาน์เตอร์เซอร์วซิในร้านสะดวกซื-อทั*วประเทศ  
             และเวบ็ไซต ์thaivivat.com 

                       บริการอื*นๆ  

• ศูนยลู์กคา้สมัพนัธ์เพื*ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนแบบ One Stop Service โดยจะมีบุคลากร 
        ที*ชาํนาญงาน คอยใหค้าํแนะนาํ ทาํความเขา้ใจ แกไ้ขปัญหาเบื-องตน้และช่วยติดตามปัญหาตา่งๆ ของ        
         ประชาชนใหไ้ดรั้บการดูแลแกไ้ขอยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ อีกทั-งขอ้มูลของปัญหาตา่งๆ ที*พบ      
         จะถูกนาํมาใชเ้ป็นพื-นฐานในการปรับปรุงการใหบ้ริการและพฒันาการทาํงานของบริษทั สามารถติดตอ่        
         ทางโทรศพัท์  ,ไปรษณีย์,  Website และ Social Network  

•  บริการ Roadside Assistance บริการใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัรถยนตเ์มื*อเกิดเหตุรถเสียกลางทาง โดยจดัให ้
         มีเจา้หนา้ที*คอยใหก้ารปรึกษาดา้นเทคนิคเพื*อช่วยเหลือในการแกไ้ขสถานการณ์ รวมถึงใหบ้ริการช่างเทคนิค      
          นอกสถานที* ซึ*งเป็นบริการช่วยเหลือเบื-องตน้ในจุดเกิดเหตุตลอด 24 ชั*วโมง 
การดูแลรักษาสิ*งแวดลอ้ม 

                             บริษทัมีความมุง่มั*นที*จะรักษาสงัคมและสิ*งแวดลอ้ม ดว้ยการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรมและ 
                        การกาํกบัที*ดี ควบคูไ่ปกบัการใส่ใจดูแลรักษาสงัคมและสิ*งแวดลอ้มเพื*อนาํไปสู่การพฒันาธุรกิจอยา่งย ั*งยนื  
                        บริษทัไดใ้ชท้รัพยากรธรรมชาติดา้นพลงังาน และทรัพยากรตา่งๆในการขบัเคลื*อนธุรกิจ ทางบริษทัฯ จึงให ้    
                        ความสาํคญัในการสร้างจิตสาํนึกในการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้คา่ รวมถึงตระหนกัในหนา้ที* 
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                        ดูแลรักษาสิ*งแวดลอ้มของพนกังานและบุคลากรของบริษทั  ในปี 2557 บริษทัไดส้นบัสนุนกิจกรรมในงาน     
                        วนัคุม้ครองสตัวป่์าแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช กบักรมอุทยานแห่งชาติ ระหวา่งวนัที* 20-21 ธนัวาคม 2557  
                         ณ สวนสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ� ฯ จตจุกัร รวมถึงทางบริษทัฯไดบ้ริจาคและมอบกรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยั 
                         ที*ใหค้วามคุม้ครองมูลคา่ 150,000,000.- บาท แก่มูลนิธิอุทยานนานาชาติสิ*งแวดลอ้มสิรินธร ณ อาคารมูลนิธิ 
                        ชยัพฒันา     

การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 
           การพฒันาชุมชนและสงัคมเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการพฒันาธุรกิจอยา่งย ั*งยนื ปัจจุบนัทั-งการพฒันา       
        ทางธุรกิจและการลงทุนในระดบัภูมิภาคเอเชียเรียกร้องใหมี้การดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบ 
        ทางสงัคมมากขึ-น จึงจาํเป็นอยา่งยิ*งที*จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาชุมชนและสงัคมในฐานะที*เป็น 
        ความไดเ้ปรียบและส่วนประกอบแห่งความยั*งยนืในการเตรียมตวัสู่การดาํเนินธุรกิจระดบัภูมิภาคเอเชีย 
        ตะวนัออกเฉียงใต ้ ในปี 2557 บริษทัไดด้าํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงการพฒันาสงัคมและชุมชนดงันี-  
        ประกนัภยัสาํหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันซ์) 
               ทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินงานเพื*อพฒันาชุมชนและสงัคมตามนโยบายของคณะสาํนกังานคณะกรรมการ    
         กาํกบัและส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจประกนัภยั )คปภ (.ในแผนพฒันาประกนัภยั ฉบบัที* 2 ) พ .ศ .2553-2557 (  
         โดยเฉพาะอยา่งยิ*งในส่วนของการเสริมสร้างความเชื*อมั*น ตระหนกัถึงความสาํคญัของการประกนัภยัและ 
          การเขา้ถึงระบบประกนัภยัของประชาชนทุกระดบั เนื*องจากผลิตภณัฑป์ระกนัภยัที*เหมาะสมมีส่วนใน 
          ความมั*นคงของคุณภาพชีวิตของประชาชน อนัเป็นการร่วมพฒันาสงัคมไทยอยา่งสาํคญั  บริษทัไดใ้หบ้ริการ 
          ดา้นการประกนัภยัในรูปแบบตา่งๆ โดยคาํนึงถึงความตอ้งการของประชาชนที*เปลี*ยนไปตามสภาวะสงัคม 
          และเศรษฐกิจ จึงมีนโยบายในการส่งเสริมการรับประกนัภยัแบบรายยอ่ย หรือ “ไมโครอินชวัรันซ์”  
          ) Micro insurance( ซึ*งมีความคุม้ครองที*เขา้ใจง่าย เบี-ยประกนัราคาประหยดั สามารถเขา้ถึงประชาชนทุกระดบั 

          ไดง่้ายดว้ยช่องทางการจาํหน่ายที*กวา้งขวาง  ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัเพื*อรายยอ่ยในปี 2557 ไดแ้ก่  
1. ประกนัภยัมะเร็งรายยอ่ย ร่วมกบัเคาน์เตอร์เซอร์วซิในโครงการ All Insurance ที*เนน้จาํหน่ายผลิตภณัฑ์

ประกนัภยัรายยอ่ย )Microinsurance  (ที*เนน้การเขา้ถึงการประกนัของประชาชน โดยขายผา่นเคาน์เตอร์เซอร์
วซิซึ*งมีมากกวา่ 6 , 000 สาขาในประเทศไทย โดยกาํหนดเบี-ยประกนั 711 บาทตอ่ปี ใหค้วามคุม้ครองรวม 

70,000 บาท โดยดาํเนินงานอยา่งตอ่เนื*องเป็นปีที* 2  
2. ประกนัภยัขา้วนาปี ปีการผลิต 2557  บริษ ◌ัทประกนัภยัไทยววิฒันเ์ป็น 1 ใน 4  บริษทัที*เขา้ร่วมรับประกนัภยั

ในโครงการรับประกนัภยัขา้วนาปีกบัรัฐบาล โดยมีวตัถุประสงคที์*จะสร้างความมั*นคงใหก้บัเกษตรกร ช่วยลด
ภาระคา่ใชจ่้ายและความเสี*ยงที*จะเกิดขึ-นกบัผลผลิต  แบ่งพื-นที*รับประกนัภยัออกเป็น 

        5 พื-นท ◌◌่ีตามระดบัความเสี*ยง โดยใชเ้กณฑค์วามเสียหายเฉลี*ยยอ้นหลงัตั-งแตปี่ 2548 ถึง 2555 เพื*อกาํหนด  
        เบี-ยประกนัภยัตามระดบัความเสี*ยง  เกษตรกรจะไดรั้บความคุม้ครองภยัธรรมชาติ 6 ภยั ประกอบดว้ย  
        อุทกภยั  ,ฝนทิ-งช่วง ,ลมพายุ , อากาศหนาว ,ลูกเห็บ และอคัคีภ ◌ัย 1,111 บาท ตอ่ไร่ และไดรั้บความคุม้ครอง  
         จากภยัศตัรูพืชและโรคระบาด 555 บาทตอ่ไร่ โครงการมีเป้าหมายพื-นที*เอาประกนัภยัทั*วประเทศ 1.5 ลา้นไร่  
         ประกนัภยัขา้วนาปีจาํหน่ายผา่นธนาคารเพื*อการเกษตรและสหกรณ์เพื*อใหเ้กษตรกรไดเ้ขา้ถึงหลกัประกนั 
         อยา่งทั*วถึง  ในปี 2557 โครงการฯไดรั้บประกนัร้อยละ 55.58ของพื-นที*เป้าหมาย เป็นพื-นที*กวา่ 831,800 ไร่  
         คิดเป็นเบี-ยประกนัภยักวา่ 360 ลา้นบาท  
3. ประกนั 200 สาํหรับรายยอ่ย  ประกนัภยัไทยววิฒัน์เป็นบริษทัประกนัภยัที*เขา้ร่วมใหก้ารรับประกนั  
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        ในโครงการ “กรรมธรรม ์ประกนัภยั  200  ”ร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ  
        ประกอบธุรกิจประกนัภยั )คปภ (.ประกนัภยั 200 เป็นประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลสาํหรับรายยอ่ย   
        ที*ใหค้วามคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยักรณีการเสียชีวติ การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพ 
        ถาวรสิ-นเชิง เนื*องจากอุบติัเหตุ ใหค้วามคุม้ครอง 1 ปี เบี-ยประกนัเพียง 200 บาท สาํหรับผูที้*มีอายุ 20 -60 ปี  
        โดยมีจุดประสงคเ์พื*อเพิ*มโอกาสใหป้ระชาชนทุกระดบัสามารถซื-อประกนัภยัอุบติัเหตุในราคาถูก 

 
           การบริจาคสมทบทุนเพื*อการพฒันาสงัคมและชุมชนในดา้นตา่งๆ 

• การสนบัสนุนดา้นการศึกษา 
                                ทางบริษทัฯ ร่วมบริจาคสมทบใหก้บัองคก์ร และหน่วยงานตา่งๆ เพื*อสนบัสนุนทางดา้นการศึกษาในปี 2557         
           
                                ดงันี-  : – บริจาคเงินเพื*อสนบัสนุนการจดัการศึกษาโรงเรียนบา้นกวก จงัหวดัขอนแก่น  

                    -บริจาคเงินเพื*อสนบัสนุนโครงการพฒันาทกัษะนกัเรียนโรงเรียนร่มเกา้เขาคอ้ จ .เพชรบูรณ์  
                    -บริจาคเครื*องคอมพิวเต อร์มือสองสภาพดี ใหก้บัสาํนกังานเลขานุการกองทพับก  ,โรงเรียนวดัหลุมขา้ว  

                      จงัหวดันครราชสีมา และวดัพระธาตุผาซ่อนแกว้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ในโครงการ “ปารมีทาน” เพื*อส่ง 
                       มอบให ้ 5 โรงเรียนที*ยงัขาดแคลน รวมแลว้กวา่ 60 เครื*อง  

•  ดา้นสงัคมและชุมชน 
  บริษทัร่วมบริจาคสมทบทุนใหก้บัองคก์ร และหน่วยงานตา่งๆ ในปี 2557 ดงันี-  
- ร่วมสนบัสนุนกอลฟ์การกศุลสมาคมแม่บา้นกองบญัชาการกองทพัไทย จาํนวน 2 ทีม  
- สนบัสนุนการดาํเนินงานของมูลนิธิเพื*อคุณภาพชีวติ 
- บริจาคเงินโดยเสดจ็พระราชกศุลบาํรุงกาชาดไทย การจดัการแสดงคอนเสิร์ต ครั- งที* 41 ) กรมการเงิน

ทหารเรือ ( 
- สมทบทุนมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
- มอบเครื*องปรับอากาศและคอมพิวเตอร์ เพื*อสนบัสนุนการดาํเนินงานของสาํนกังานสาธารณสุข 

อาํเภอปากเกร็ด 

•   ดา้นกีฬา ศาสนาและศิลปวฒันธรรม  
  บริษทัร่วมบริจาคสมทบทุนใหก้บัองคก์ร และหน่วยงานตา่งๆ เพื*อสนบัสนุนทางดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม         
   และกีฬาในปี 2557 ดงันี-  
- สร้างพระในงานพิธีศพสมเดจ็พระพฒุาจารย ์
- ร่วมสนนัสนุนการสร้างศาลาอธิษฐาน ณ วดัสามพระยา จ .กาญจนบุรี  
- ร่วมทอดกฐินสามคัคี ณ วดัสารวนั  
- ร่วมกฐินสามคัคีเพื*อสมทบทุนสร้างองคพ์ระมหาเจดีย ์ณ สาํนกัสงฆด์อยธรรมสถิต  
- ร่วมทอดกฐิน วดัแม่ประจนัต ์ต .วงัไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  
- ร่วมกบัสาํนกังาน ปปง  .ในพิธีถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ประจาํปี พ.ศ .2557  
- ร่วมทอดกฐินสามคัคี ณ วดันากระชาย จ .จนัทบุรี  
- สนบัสนุนการแขง่ขนัชกมวยรุ่น มินิฟลายเวตสมาคมมวยโลก WBA  
- มอบเงินสนบัสนุนทีมมวยราชนาว ีในโครงการ “ส่งเสริมมวยราชนาวสู่ีความเป็นเลิศ”  
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- มอบอุปกรณ์กีฬาฟตุบอล ใหก้บัทีมฟตุบอลเยาวชนหมู่บา้นลาดนํ-าขาว จ .สุพรรณบุรี  

    การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง 

                         บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในเพื*อใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล          
             โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ที*และรับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของ  
              ระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผูก้าํกบัดูแลการปฏิบติังานและประเมินผล 
              ระบบการควบคุมภายใน  เพื*อใหเ้ป็นไปตามระเบียบ คาํสั*ง ขอ้กาํหนด และกฎหมายที*เกี*ยวขอ้ง                   

                         สาระสาํคญัของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ กาํหนดไวด้งันี-  

1. กาํหนดโครงสร้างการจดัองคก์ร  มีการแบ่งแยกหนา้ที*และความรับผิดชอบระหวา่งหน่วยงาน 
        ระดบัตา่งๆ อยา่งชดัเจน  มีการมอบหมายอาํนาจอนุมติัและสั*งการเพื*อใหก้ารปฏิบติังานมีความคล่องตวั 

และมีประสิทธิภาพ 
2. กาํหนดระเบียบ คาํสั*ง วธีิปฏิบติังาน  เพื*อใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัภายในและแจง้ใหพ้นกังาน 

ทุกระดบัไดท้ราบทั*วกนั 
3. กาํหนดนโยบาย แผนงาน งบประมาณ ประมาณการผลดาํเนินงาน  เพื*อใชเ้ป็นแนวทางการบริหาร 

และควบคุมใหบ้รรลุเป้าหมายตามที*กาํหนด 
4. กาํหนดนโยบายบริหารงานบุคคล โดยคลุมถึงการสรรหาบุคลากร การฝึกอบรมพฒันาบุคลากร 

การประเมินผลการปฏิบติังาน การเลื*อนขั-นเงินเดือน และการเลื*อนตาํแหน่ง เพื*อความชดัเจนและเป็นธรรม 
5. ระบบเทคโนโลยขีอ้มูล  บริษทัฯเลง็เห็นความสาํคญัของระบบเทคโนโลยขีอ้มูล จึงจดัใหมี้ระบบการรักษา 

ความปลอดภยั และพฒันาระบบขอ้มูลใหถู้กตอ้งสมบูรณ์และเพียงพอตอ่การจดัทาํรายงานขอ้มูล 
เพื*อนาํส่งหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้ง และเป็นไปตามมาตราฐานการบญัชี 

       ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ที*ตามที*ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบติังานตามขอบเขต หนา้ที* และความรับผิดชอบตามที*กาํหนดไวใ้น 
คูมื่อการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ โดยบุคลากรในฝ่ายตรวจสอบภายในระดบัผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายตรวจสอบมีประสบการณ์ในดา้นการเป็นผูต้รวจสอบเป็นเวลา 30 ปี และเริ*มงานกบับริษทัในตาํแหน่ง 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี เป็นระยะเวลา 10 ปี ก่อนเริ*มงานในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบใน 2542  
ตามเอกสารแนบ 3 
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6. รายการระหวา่งกนั         

ไม่มี 
 
 

7. งบการเงิน     

ตามเอกสารแนบ    

                                        

 

 

 

 



 

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงิน 
31 ธนัวาคม 2557 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ซึ4 งประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2557 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี4ยนแปลงส่วนของเจา้ของและ
งบกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ9นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที4สาํคญัและหมายเหตุ                
เรื4องอื4น ๆ  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี9โดยถูกตอ้งตามที4ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผดิชอบเกี4ยวกบัการควบคุมภายในที4ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื4อใหส้ามารถจดัทาํงบ
การเงินที4ปราศจากการแสดงขอ้มูลที4ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ4 งกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื4อใหไ้ดค้วามเชื4อมั4นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดง
ขอ้มูลที4ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื4อให้ไดม้าซึ4 งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี4ยวกบัจาํนวนเงินและการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที4เลือกใชขึ้9นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ4 งรวมถึงการประเมิน
ความเสี4ยงจากการแสดงขอ้มูลที4ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไมว่า่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเสี4ยงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที4เกี4ยวขอ้งกบัการจดัทาํและ
การนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที4ควรของกิจการ เพื4อออกแบบวิธีการตรวจสอบที4เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื4อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การ
ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที4ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีที4จดัทาํขึ9นโดยผูบ้ริหาร รวมทั9งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 



2 

ขา้พเจา้เชื4อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที4ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื4อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นี9แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2557 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีสิ9นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที4ควรในสาระสาํคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 

สมใจ คุณปสุต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพนัธ์ 2558 



บริษัท ประกนัภัยไทยวิวัฒน์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที" 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2557 2556

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 143,697,595       237,827,679       
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 19,954,062         10,788,487         
เบี+ยประกนัภยัคา้งรับ 7 339,564,052       386,651,191       
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 8 443,233,352       523,448,178       
สินทรัพยล์งทุน
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์
      เงินลงทุนเพื3อคา้ 9 189,449,408       331,925,690       
      เงินลงทุนเผื3อขาย 9 932,478,457       911,092,342       
      เงินลงทุนที3จะถือจนครบกาํหนด 9 1,329,481,667    1,157,394,020    
      เงินลงทุนทั3วไป 9 3,720,650           4,385,730           
   เงินใหกู้ย้มื 10 10,970,820         11,202,621         
ที3ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 11 241,402,337       222,992,421       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 12 9,181,275           9,573,614           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 47,695,847         63,132,636         
ลกูหนี+จากการขายหลกัทรัพย์ 139,972,688       712,580              
สินทรัพยอื์3น 14 479,045,560       391,580,548       

รวมสินทรัพย์ 4,329,847,770    4,262,707,737    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ3งของงบการเงินนี+



บริษัท ประกนัภัยไทยวิวัฒน์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที" 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2557 2556

หนี.สินและส่วนของเจ้าของ

หนี.สิน

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,050,996           582,516              
เจา้หนี+บริษทัประกนัภยัต่อ 15 353,761,808       363,770,948       
หนี+ สินจากสัญญาประกนัภยั
   สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 16 842,491,575       989,553,700       
   สาํรองเบี+ยประกนัภยั 17 1,462,720,593    1,416,400,738    
ผลประโยชนพ์นกังานคา้งจ่าย 18 135,800,906       115,738,211       
หนี+ สินอื3น 19 429,719,633       455,098,121       

รวมหนี.สิน 3,228,545,511    3,341,144,234    

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 151,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 151,500,000       151,500,000       
   ทุนที3ออกและชาํระแลว้  
      หุน้สามญั 151,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 151,500,000       151,500,000       
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 163,800,007       163,800,007       
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 20 20,000,000         20,000,000         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 651,497,298       521,009,786       
องคป์ระกอบอื3นของส่วนของเจา้ของ
   - ส่วนเกินทุนจากการเปลี3ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 9 114,504,954       65,253,710         

รวมส่วนของเจ้าของ 1,101,302,259    921,563,503       

รวมหนี.สินและส่วนของเจ้าของ 4,329,847,770    4,262,707,737    
-                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ3งของงบการเงินนี+

กรรมการ



บริษัท ประกนัภัยไทยวิวัฒน์ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556

กาํไรหรือขาดทุน:

รายได้

เบี�ยประกนัภยัที�ถือเป็นรายได้ 2,232,672,645    2,102,158,019    

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 238,439,271       197,734,978       

รวมรายได้ 2,471,111,916    2,299,892,997    

ค่าใช้จ่าย

การรับประกนัภยั

   คา่สินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 1,387,574,725    1,294,225,126    

   คา่จา้งและค่าบาํเหน็จ 520,721,614       496,726,608       

   คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น 183,388,208       135,545,304       

เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 11,405,328         11,376,185         

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 21 334,375,479       320,233,148       

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย 2,437,465,354    2,258,106,371    

กาํไรจากการรับประกนัภัย 33,646,562         41,786,626         

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 100,001,896       109,044,361       

กาํไรจากเงินลงทุน 10,778,138         92,264,588         

กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม 70,534,503         (117,555,085)     

รายไดอื้�น 13,855,087         9,228,695           

กาํไรจากการดําเนินงาน 228,816,186       134,769,185       

เงินสมทบสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ

   ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (8,121,570)         (7,724,563)         

เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยั 28 (7,621,570)         (7,224,563)         

เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั (931,047)            (928,668)            

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 212,141,999       118,891,391       

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (33,175,127)       (20,026,574)       

กาํไรสําหรับปี 178,966,872       98,864,817         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ประกนัภัยไทยวิวัฒน์ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น:

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 61,564,054         (86,193,989)       

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (12,312,810)       17,238,798         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นสําหรับปี (ขาดทุน) 49,251,244         (68,955,191)       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 228,218,116       29,909,626         

กาํไรต่อหุ้น 23

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 1.18 0.65

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ประกนัภัยไทยวิวัฒน์ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

2557 2556

กระแสเงินสดได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน

เบี�ยประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 3,118,595,442    2,948,392,644    

เงินจ่ายเกี�ยวกบัการประกนัภยัต่อ (230,197,777)     (30,204,686)       

คา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (1,625,663,649)  (1,396,777,041)  

คา่ใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (32,847,465)       (39,080,679)       

คา่จา้งและค่าบาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (529,268,031)     (518,926,102)     

คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น (87,432,952)       (54,109,274)       

ดอกเบี�ยรับ 34,881,058         39,400,640         

เงินปันผลรับ 55,725,420         65,724,808         

รายไดจ้ากการลงทุนอื�น 5,575,380           5,021,400           

รายไดอื้�น 8,509,178           4,707,436           

คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (614,961,887)     (437,062,140)     

ภาษีเงินได้ (26,367,182)       (43,217,554)       

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 76,547,535         543,869,452       

กระแสเงินสดได้มาจากกจิกรรมลงทุน

กระแสเงินสดไดม้า

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 1,534,106,014    1,758,924,652    

   เงินใหกู้ย้มื 4,671,801           4,320,183           

   เงินฝากสถาบนัการเงิน 780,000,000       674,483,178       

   อุปกรณ์ 645,069              127,587              

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 2,319,422,884    2,437,855,600    

กระแสเงินสดใชไ้ป

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (1,379,844,467)  (1,984,563,334)  

   เงินใหกู้ย้มื (4,440,000)         (4,370,000)         

   เงินฝากสถาบนัการเงิน (1,013,212,679)  (999,992,178)     

   ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (44,123,997)       (32,695,729)       

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (2,441,621,143)  (3,021,621,241)  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (122,198,259)     (583,765,641)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ประกนัภัยไทยวิวัฒน์ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

2557 2556

กระแสเงินสดได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล (48,479,360)       (65,144,355)       

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (48,479,360)       (65,144,355)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (94,130,084)       (105,040,544)     

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 237,827,679       342,868,223       

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

-                     -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

 (หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื�น

ของส่วนของเจา้ของ

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ - - ส่วนเกินทุนจากการ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2556 151,500,000           163,800,007           20,000,000             487,289,324           134,208,901                       956,798,232           

กาํไรสาํหรับปี -                              -                              -                              98,864,817             -                                         98,864,817             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี (ขาดทุน) -                              -                              -                              -                              (68,955,191)                       (68,955,191)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              -                              98,864,817             (68,955,191)                       29,909,626             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                              -                              -                              (65,144,355)            -                                         (65,144,355)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 151,500,000           163,800,007           20,000,000             521,009,786           65,253,710                         921,563,503           

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

กาํไรสาํหรับปี -                              -                              -                              178,966,872           -                                         178,966,872           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              49,251,244                         49,251,244             

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

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                              -                              -                              (48,479,360)            -                                         (48,479,360)            

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

-                              -                                         -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี:

บริษัท ประกันภัยไทยววิฒัน์ จํากัด (มหาชน)

สําหรับปีสิ0นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2557

กาํไรสะสม
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บริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2557 

1. ข้อมูลทั#วไป 

1.1 ข้อมูลทั#วไปของบริษัทฯ 

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

1.2 ผลกระทบจากมหาอทุกภัย 

 ปี 2554 ได้เกิดอุทกภยัครั& งร้ายแรงขึ&นในประเทศไทย วิกฤตการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคญัต่องบการเงิน โดยบริษทัฯ ไดบ้นัทึกผลกระทบดงักล่าวในงบการเงินจนถึงวนัที# 31 ธันวาคม 
2557 ดงันี&  

 (หน่วย: ลา้นบาท)

 

คา่สินไหม
ทดแทน               
ก่อนการ

ประกนัภยัต่อ 

สาํรองสินไหม
ทดแทนส่วน            
ที#เรียกคืน              
จากการเอา
ประกนัภยัต่อ 

คา่สินไหม
ทดแทนสุทธิ 

สาํรองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย 2 - 2 

คา่สินไหมทดแทนจ่าย 541 (197) 344 

รวม 543 (197) 346 
สาํรองส่วนที#เรียกคืนจากการประกนัภยัต่อตามสญัญา Excess of Loss   (1) 

ส่วนที#เรียกคืนจากประกนัภยัต่อตามสญัญา Excess of loss ที#ไดรั้บแลว้   (267) 

คา่สินไหมทดแทนสุทธิ - งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   78 
หกั: คา่สินไหมทดแทนสุทธิ - ส่วนที#เคยรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปีก่อน  (77) 

คา่สินไหมทดแทนสุทธิ - ส่วนที#รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปี 2557  1 
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2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

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

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที#บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี&  

 งบการเงินนี&ไดจ้ดัทาํขึ&นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื#นในนโยบายการบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที# เริ# มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที#จะมีผลบังคบัในอนาคตมี
รายละเอียดดงันี&  

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที#เริ#มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที# 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัที# 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัที# 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
ฉบบัที# 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 
ฉบบัที# 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัที# 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที# 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี#ยนแปลงของอตัราแลกเปลี#ยนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัที# 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเกี#ยวกบับุคคลหรือกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั 
ฉบบัที# 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัที# 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัที# 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัที# 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์
ฉบบัที# 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที# 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที# 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัที# 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์มห่มุนเวยีนที#ถือไวเ้พื#อขายและการดาํเนินงานที#ยกเลิก 
ฉบบัที# 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที# 15 สัญญาเช่าดาํเนินงาน - สิ#งจูงใจที#ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัที# 27 การประเมินเนื&อหาสัญญาเช่าที#ทาํขึ&นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัที# 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัที# 32 สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที# 1 การเปลี#ยนแปลงในหนี& สินที#เกิดขึ&นจากการรื& อถอน การบูรณะและ

หนี& สินที#มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัที# 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม ่
ฉบบัที# 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื&อถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที# 7 การปรับปรุงยอ้นหลังภายใต้มาตรฐานการบญัชี ฉบับที# 29 เรื# อง การ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที#มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที# 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่ 
ฉบบัที# 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัที# 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัที# 17 การจ่ายสินทรัพยที์#ไมใ่ช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที# 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั&งหมดตามที#กล่าวขา้งตน้ไดรั้บการปรับปรุงและจดัให้มีขึ&นเพื#อให้มีเนื&อหา
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ# งส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและ
คาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินนี&  
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที#จะมีผลบังคับในอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจาํนวนมาก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ& นเพื#อให้มีเนื&อหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยการเปลี#ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินใน
ครั& งนี& ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื#อวา่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินนี& ในปีที#นาํ
มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที#กล่าวขา้งตน้บางฉบบั
เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที#มีการเปลี#ยนแปลงหลกัการสําคญั ซึ# งฉบบัที#เกี#ยวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทัฯมีดงัต่อไปนี&  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที# 13 เรื#องการวดัมูลค่ายุติธรรม (เริ#มมีผลบังคับในหรือหลงัวนัที#               

1 มกราคม 2558) 

มาตรฐานฉบบันี&กาํหนดแนวทางเรื#องการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลที#เกี#ยวกบัการวดัมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี& สินใดตามข้อกาํหนดของ
มาตรฐานที#เกี#ยวขอ้งอื#น กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั&นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี&  และใช้วิธี
เปลี#ยนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ#มใชม้าตรฐาน 

จากการประเมินเบื&องต้น ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื#อว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที# 19 (ปรับปรุง 2557) เรื#อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (เริ#มมีผลบังคับในหรือหลงั

วนัที# 1 มกราคม 2558) 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนี& กาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น ในขณะที#มาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก
รับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น หรือทยอยรับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุนกไ็ด ้ 

ปัจจุบนั บริษทัฯรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไร
หรือขาดทุนในงวดที#เกิดรายการ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯประเมินวา่เมื#อนาํมาตรฐานฉบบัปรับปรุงนี&มาใชใ้น
ปี 2558 และเปลี#ยนมารับรู้รายการกาํไรขาดทุนดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นจะไม่มีผลกระทบ 
อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 4 เรื#อง สัญญาประกันภัย (เริ#มมีผลบังคับในหรือหลังวันที# 1 

มกราคม 2559) 

มาตรฐานฉบบันี& มีวตัถุประสงค์เพื#อกาํหนดรายงานทางการเงินสําหรับสัญญาประกนัภยัที#ออกโดยกิจการ
ใดๆ จนกวา่โครงการระยะที#สองของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี#ยวกบัสัญญาประกนัภยัจะแลว้เสร็จ  
ทั&งนี& มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี& มีขอ้กาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูล โดยระบุและอธิบายถึงจาํนวน
เงินที#เกี#ยวเนื#องกบัสัญญาประกนัภยัในงบการเงินของผูรั้บประกนัภยัและไม่อนุญาตให้มีการบนัทึกสํารอง                        
คา่สินไหมทดแทนที#อาจจะเกิดขึ&นสําหรับเหตุการณ์ที#ยงัมิไดเ้กิดขึ&น ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน และ
กาํหนดให้มีการทดสอบความเพียงพอของหนี& สินจากสัญญาประกันภยัที#บนัทึกแล้วและการทดสอบ              
การดอ้ยค่าของสินทรัพยป์ระกนัภยัต่อ ทั&งนี& มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าว มีการยกเวน้
ขอ้กาํหนดบางประการที#กาํหนดใหผู้รั้บประกนัภยัปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานฉบบัอื#นเป็นการชั#วคราว 
ซึ#งรวมถึงขอ้กาํหนดที#ใหผู้รั้บประกนัภยัพิจารณากรอบในการเลือกนโยบายบญัชีสาํหรับสัญญาประกนัภยั  

 ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที#เริ# มใช้ และยงัไม่
สามารถสรุปผลไดใ้นขณะนี&  

4. นโยบายการบัญชีที#สําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

(ก) เบี&ยประกนัภยัรับ 

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

 เบี& ยประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัถือเป็นรายได้ตามวนัที#ที#มีผลบงัคบัใช้ในกรมธรรม์
ประกนัภยั ในกรณีที#กรมธรรม์มีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปีจะบนัทึกรายไดเ้ป็นรายการรับล่วงหน้า 
โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

 เบี& ยประกนัภยัต่อรับถือเป็นรายได้เมื#อบริษทัฯได้รับใบคาํขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การเอา
ประกนัภยัต่อจากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ  

(ข)  รายไดค้า่จา้งและคา่บาํเหน็จ 

รายไดค้า่จา้งและคา่บาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เมื#อไดโ้อนความเสี#ยงจากการประกนัภยัให้
บริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้  

 ในกรณีที#เป็นค่าจา้งและค่าบาํเหน็จสําหรับการเอาประกนัภยัต่อที#มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปี จะ
บนัทึกรายไดเ้ป็นรายการรับล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 
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(ค) ดอกเบี&ยรับและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน 

ดอกเบี& ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที#แท้จริง เงินปันผลรับ               
ถือเป็นรายไดเ้มื#อบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

(ง) กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือคา่ใชจ้า่ย ณ วนัที#ที#เกิดรายการ 

(จ) ดอกเบี&ยรับจากเงินใหกู้ย้มื 

ดอกเบี&ยรับจากเงินใหกู้ย้มืถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งจากยอดเงินตน้ที#คา้งชาํระ 

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

(ก) เบี&ยประกนัภยัต่อจ่าย 

เบี& ยประกันภยัต่อจ่ายจากการเอาประกันภยัต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื#อได้โอนความเสี# ยงจากการ
ประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้  

ในกรณีที#เป็นการเอาประกนัต่อที#มีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึกเป็นรายการจ่ายล่วงหนา้ โดย
ทยอยรับรู้เป็นคา่ใชจ้า่ยตามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

(ข) คา่ใชจ้า่ยคา่จา้งและคา่บาํเหน็จ 

คา่จา้งและคา่บาํเหน็จถือเป็นคา่ใชจ่้ายทนัทีในงวดบญัชีที#เกิดรายการ 

 ในกรณีที#เป็นค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจ่ายสําหรับการรับประกนัภยัที#มีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปี จะ
บนัทึกรายจ่ายเป็นรายการจ่ายล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามอายุการให้ความคุม้ครองเป็น
รายปี 

(ค) คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทน 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนประกอบดว้ย ค่าสินไหมทดแทน
และค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับ
ประกนัภยัต่อ ซึ# งแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื#นที#เกี#ยวขอ้งและรายการ
ปรับปรุงคา่สินไหมของงวดปัจจุบนัและงวดก่อนที#เกิดขึ&นในระหวา่งปี หกัดว้ยมูลค่าซากและการรับ
คืนอื#น(ถา้มี) และหกัดว้ยคา่สินไหมรับคืนจากการเอาประกนัภยัต่อที#เกี#ยวขอ้ง 
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ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรงจะ
รับรู้เมื#อไดรั้บแจง้จากผูเ้อาประกนัตามจาํนวนที#ผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของฝ่าย
บริหาร มูลคา่ประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเ่กินทุนประกนัของกรมธรรมที์#เกี#ยวขอ้ง 

คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัต่อจะรับรู้เมื#อ
ไดรั้บแจง้จากบริษทัประกนัต่อตามจาํนวนที#ไดรั้บแจง้ 

4.3 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั&นที#มีสภาพ
คล่องสูง ซึ# งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนนบัจากวนัที#ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.4 เบี"ยประกนัภัยค้างรับและค่าเผื#อหนี"สงสัยจะสูญ 

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

4.5 สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อและเจ้าหนี"บริษัทประกนัภยัต่อ 

(ก) สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ เงินมดัจาํที#วางไว้
จากการรับประกนัภยัต่อและสาํรองประกนัภยัส่วนที#เรียกคืนจากการประกนัภยัต่อ  

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

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

(ข)  เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ และเงินมดัจาํที#บริษทัฯ
ถือไวจ้ากการเอาประกนัภยัต่อ 

 เงินคา้งจ่ายจากบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ยเบี&ยประกนัภยัต่อคา้งจ่าย และรายการคา้งจ่ายอื#นๆ 
ใหก้บับริษทัประกนัภยัต่อ ยกเวน้สาํรองคา่สินไหมทดแทนจากสัญญาประกนัภยัรับต่อ 
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บริษทัฯแสดงรายการประกนัภยัต่อดว้ยยอดสุทธิของกิจการเดียวกนั (สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อหรือ
เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ) เมื#อเขา้เงื#อนไขการหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปนี&  

(1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนที#รับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหกักลบลบกนั และ 

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

4.6 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 

(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื#อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี#ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

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

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

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

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

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉลี#ยถ่วงนํ&าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

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

 เมื#อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งสิ#งตอบแทนสุทธิที#ไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก
บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 



9 

4.7 เงินให้กู้ยมืและค่าเผื#อหนี"สงสัยจะสูญ 

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

4.8 ที#ดิน อาคารและอปุกรณ์ และค่าเสื#อมราคา 

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

 ค่าเสื#อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยน์ั&นโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงันี&  

อาคาร -  20 ปี 
เครื#องตกแต่ง อุปกรณ์สาํนกังานและยานพาหนะ - 3 และ 5 ปี 

 คา่เสื#อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดคา่เสื#อมราคาสาํหรับที#ดิน 

 บริษทัฯตดัรายการที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชี เมื#อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ
จาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื#อบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั&นออกจากบญัชี 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื#อการด้อยค่าสะสม                   
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั&น  

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

 สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนที#มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 10 ปี  
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4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

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

  บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งชี& ที#แสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ที#รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมาณมูลค่าที#คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั&น และ           
จะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ที#รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื#อมีการเปลี#ยนแปลงประมาณการที#ใช้กาํหนด
มูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั& งล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชี                
ของสินทรัพยที์#เพิ#มขึ&นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีที#ควรจะเป็น 
หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯจะบนัทึกกลบัรายการ            
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

4.11 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

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

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

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

(ก) สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไมถื่อเป็นรายได ้

บริษทัฯบนัทึกสํารองเบี& ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายไดซึ้# งคาํนวณจากเบี& ยประกนัภยัรับก่อนการ             
เอาประกนัภยัต่อดว้ยวธีิการดงันี&  

การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเที#ยว การประกนั
อุบติัเหตุการเดินทางที#มีระยะเวลา
คุม้ครองไมเ่กิน 6 เดือน 

- ร้อยละร้อยของเบี&ยประกนัภยัรับ ตั&งแต่วนัที#
กรมธรรมป์ระกนัภยัเริ#มมีผลคุม้ครอง 

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

(ข) สาํรองความเสี#ยงภยัที#ยงัไมสิ่&นสุด 

สาํรองความเสี#ยงภยัที#ยงัไมสิ่&นสุด เป็นจาํนวนเงินที#บริษทัฯจดัสํารองไวเ้พื#อชดใชค้่าสินไหมทดแทน
และค่าใช้จ่ายที#เกี#ยวขอ้งที#อาจเกิดขึ&นในอนาคตสําหรับการประกนัภยัที#ยงัมีผลบงัคบัอยู ่ซึ# งคาํนวณ
โดยวธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั บริษทัฯ ใชก้ารประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสินไหมทดแทนที#
คาดวา่จะเกิดขึ&นในระยะเวลาเอาประกนัที#เหลืออยู ่โดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต 

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

4.13  ผลประโยชน์พนักงาน 

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั&นของพนกังาน 

 บริษทัฯ รับรู้ เงินเดือน คา่จา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมป็นค่าใชจ่้ายเมื#อเกิดรายการ 

(ข) ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั&งกองทุนสาํรองเลี&ยงชีพ ซึ# งประกอบดว้ยเงินที#พนกังานจ่ายสะสม
และเงินที#บริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี& ยงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินที#บริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี& ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที#เกิด
รายการ 
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โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที#ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื#อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน               
ซึ# งบริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

บริษทัฯคาํนวณหนี& สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่
ละหน่วยที#ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระไดท้าํ
การประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

4.14  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที#คาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณ
จากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์#กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั#วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หนี& สิน ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี& สินที#เกี#ยวขอ้งนั&น โดยใชอ้ตัราภาษี
ที#มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯรับรู้หนี& สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั#วคราวที#ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั#วคราวที#ใชห้กัภาษีในจาํนวนเท่าที#มีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ที#บริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที#จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั#วคราวที#ใชห้กั
ภาษี 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะไม่มีกาํไร           
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั&งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีที#เกิดขึ&นเกี#ยวขอ้งกบั
รายการที#ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 
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4.15 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที#เกี#ยวข้องกนั 

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

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

4.16 สัญญาเช่าระยะยาว 

 จาํนวนเงินที#จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.17 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ# งเป็นสกุลเงินที#ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

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

กาํไรและขาดทุนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงในอตัราแลกเปลี#ยนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.18 ประมาณการหนี"สิน 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหนี& สินไวใ้นบญัชีเมื#อภาระผกูพนัซึ#งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดขึ&น
แล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื#อปลดเปลื&อง            
ภาระผกูพนันั&น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลคา่ภาระผกูพนันั&นไดอ้ยา่งน่าเชื#อถือ  
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที#สําคัญ 

 ในการจัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ            
การประมาณการในเรื# องที#มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี&                  
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที#แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที#แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน               
ผลที#เกิดขึ&นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที#ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชี
ที#สาํคญัมีดงันี&  

5.1 ค่าเผื#อหนี"สงสัยจะสูญของลกูหนี"และเงินให้กู้ยมื 

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

5.2 ค่าเผื#อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯจะตั&งค่าเผื#อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์มื#อฝ่ายบริหารพิจารณาวา่เงินลงทุนดงักล่าวมี 
ขอ้บ่งชี& ของการดอ้ยค่าเกิดขึ&น การที#จะสรุปวา่เงินลงทุนมีขอ้บ่งชี& ของการดอ้ยค่าหรือไม่นั&น จาํเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

5.3 ที#ดิน อาคารและอปุกรณ์ และค่าเสื#อมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสื#อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื#อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลคา่คงเหลือใหมห่ากมีการเปลี#ยนแปลงเกิดขึ&น 

 นอกจากนี&  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าที#คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ#ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั&น 
ในการนี& ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที#เกี#ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ# ง
เกี#ยวเนื#องกบัสินทรัพยน์ั&น 
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5.4 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

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

5.5 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

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

โดยขอ้สมมติหลกัที#ใชใ้นวธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัดงักล่าวประกอบดว้ยขอ้มูลในอดีต ซึ# งไดแ้ก่การ
เปลี#ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน การจ่ายชาํระค่าสินไหมทดแทนของบริษทัฯ ค่าสินไหมทดแทน
เฉลี#ย จาํนวนครั& งของค่าสินไหม เป็นตน้ ในการคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยันี&  จะทาํการ
วิเคราะห์ตามประเภทของการรับประกนัภยั และตอ้งใช้นักคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuary) ซึ# งเป็นผูที้#          
มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเขา้ใจในธุรกิจประกนัภยัและความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์ของ
บริษทัฯเป็นผูว้เิคราะห์ 

อย่างไรก็ตาม ประมาณการดงักล่าวเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ผลลพัท์ที#เกิดขึ&นจริงจึงอาจ
แตกต่างจากที#ไดป้ระมาณการไว ้

5.6 สํารองความเสี#ยงภัยที#ไม่สิ"นสุด 

สํารองประกนัภยัสําหรับความเสี#ยงภยัที#ยงัไม่สิ&นสุดคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใช้
การประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสินไหมทดแทนที#คาดวา่จะเกิดขึ&นในระยะเวลาเอาประกนัที#เหลืออยู ่ซึ# ง       
การประมาณเงินสํารองดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ# งอ้างอิงจากขอ้มูลในอดีตและ
ประมาณการอยา่งดีที#สุด ณ ขณะนั&น 

5.7 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

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

 ในการประเมินมูลคา่ยติุธรรมของเครื#องมือทางการเงินที#ไมมี่การซื&อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซื&อขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื#องมือทางการเงิน
ดงักล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซึ# งตวัแปรที#ใช้ในแบบจาํลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกบัตวัแปรที#มีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงสภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปลี#ยนแปลงของ
มูลคา่ของเครื#องมือทางการเงินในระยะยาว 

5.9 คดีฟ้องร้อง 

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

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: บาท) 
 2557 2556 

เงินสด 4,191,526 3,591,032 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 127,657,086 121,910,955 
เงินฝากธนาคารประเภทจา่ยคืนเมื#อสิ&นกาํหนดระยะเวลา 1,103,658,793 980,922,824 
ตัrวแลกเงิน 10,000,000 - 

รวมเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 1,245,507,405 1,106,424,811 
หกั: เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงินอื#นที#มีระยะเวลา   
          ครบกาํหนดเกินกวา่  3 เดือนนบัแต่วนัที#ไดม้า (1,080,691,778) (850,559,132) 
 เงินฝากธนาคารที#มีขอ้จาํกดัในการใช ้ (21,118,032) (18,038,000) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 143,697,595 237,827,679 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากประจาํและตัrวแลกเงินมีอตัราดอกเบี&ยระหวา่งร้อยละ 
0.75 ถึง 3.50 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.50 ถึง 3.30  ตอ่ปี) 
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7. เบี"ยประกนัภัยค้างรับ 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ยอดคงเหลือของเบี&ยประกนัภยัคา้งรับจาํแนกอายตุามเงินตน้ที#คา้งชาํระ
นบัตั&งแต่วนัครบกาํหนดชาํระตามกฎหมายวา่ดว้ยการเกบ็เบี&ยประกนัภยัแสดงไดด้งันี&  

 (หน่วย: บาท) 
 2557 

  จากตวัแทนและ   
 จากผูเ้อา

ประกนัภยั 
นายหนา้
ประกนัภยั 

จากการรับ
ประกนัภยัตอ่ รวม 

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

 
 (หน่วย: บาท) 
 2556 

  จากตวัแทนและ   
 จากผูเ้อา

ประกนัภยั 
นายหนา้
ประกนัภยั 

จากการรับ
ประกนัภยัตอ่ รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 3,162,122 316,082,887 107,965 319,352,974 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 428,813 40,867,530 - 41,296,343 
คา้งรับ 30 - 59 วนั 114,276 12,900,478 - 13,014,754 
คา้งรับ 60 - 89 วนั 198,300 5,000,768 103,072 5,302,140 
คา้งรับ 90 วนั - 1 ปี 244,140 7,391,778 - 7,635,918 
คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี 217,352 3,658,459 49,062 3,924,873 

รวมเบี&ยประกนัภยัคา้งรับ 4,365,003 385,901,900 260,099 390,527,002 
หกั: คา่เผื#อหนี&สงสยัจะสูญ (217,352) (3,658,459) - (3,875,811) 
เบี&ยประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 4,147,651 382,243,441 260,099 386,651,191 
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สําหรับเบี&ยประกนัภยัคา้งรับจากตวัแทนและนายหนา้ บริษทัฯไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การติดตามหนี& ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี& ยประกนัภยั โดยหนี& ที#เกินกว่ากาํหนดรับชาํระ บริษทัฯได้ดาํเนินการตาม
กฎหมายกบัตวัแทนและนายหนา้เป็นกรณีไป 

8. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

 (หน่วย: บาท) 
 2557 2556 

เงินคา้งรับเกี#ยวกบัการประกนัภยัต่อ  37,919,284 17,353,089 

สาํรองประกนัภยัส่วนที#เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ 405,314,068 506,095,089 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ  443,233,352 523,448,178 

สํารองประกนัภยัส่วนที#เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2557 รวมสํารองประกนัภยั
ส่วนที#เรียกคืนจากการประกนัภยัต่อของมหาอุทกภยัตามที#กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 
จาํนวนเงินประมาณ 0.6 ลา้นบาท (2556: 127.2 ลา้นบาท) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ยอดคงเหลือของเงินคา้งรับเกี#ยวกบัการประกนัภยัต่อจาํแนกอายุตาม
เงินตน้ที#คา้งชาํระแสดงไดด้งันี&  

 (หน่วย: บาท) 
 2557 2556 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 4,052,946 3,041,121 
คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 1 ปี 33,072,124 13,741,631 

คา้งรับเป็นระยะเวลา 1 - 2  ปี 794,214 570,337 

เงินคา้งรับเกี#ยวกบัการประกนัภยัต่อ  37,919,284 17,353,089 
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9. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

9.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

(ก) เงินลงทนุเพื#อค้า 

(หน่วย: บาท) 

 2557 

 ราคาทุน 
กาํไรที#ยงัไม่
เกิดขึ&นจริง 

ขาดทุนที#ยงัไม่
เกิดขึ&นจริง มูลคา่ยติุธรรม 

ร้อยละของ             
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยต์อ่
สินทรัพยร์วม 

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

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

(หน่วย: บาท) 

 2556 

 ราคาทุน 
กาํไรที#ยงัไม่
เกิดขึ&นจริง 

ขาดทุนที#ยงัไม่
เกิดขึ&นจริง มูลคา่ยติุธรรม 

ร้อยละของ              
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยต์อ่
สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพย์เอกชน      
หุน้ทุน 411,615,664 11,316,319 (92,548,315) 330,383,668 7.75 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 4,837 1,537,185 - 1,542,022 0.04 

รวมเงินลงทุนเพื#อค้า 411,620,501 12,853,504 (92,548,315) 331,925,690 7.79 
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(ข) เงินลงทนุเผื#อขาย 

(หน่วย: บาท) 

 2557 

 ราคาทุน 
กาํไรที#ยงัไม่
เกิดขึ&นจริง 

ขาดทุนที#ยงัไม่
เกิดขึ&นจริง มูลคา่ยติุธรรม 

ร้อยละของ                
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยต์อ่
สินทรัพยร์วม 

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

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

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

หกั: คา่เผื#อการดอ้ยคา่ (176,283) - - (176,283) - 

รวมเงินลงทุนเผื#อขายสุทธิ 789,347,265 169,708,239 (26,577,047) 932,478,457 21.54 

(หน่วย: บาท) 

 2556 

 ราคาทุน 
กาํไรที#ยงัไม่
เกิดขึ&นจริง 

ขาดทุนที#ยงัไม่
เกิดขึ&นจริง มูลคา่ยติุธรรม 

ร้อยละของ                
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยต์่อ
สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพย์เอกชน     
หุน้กุ ้ 80,162,222 525,294 - 80,687,516 1.89 
หุน้ทุน 55,527,125 74,720,107 (758,646) 129,488,586 3.04 
หน่วยลงทุน 679,250,281 53,041,193 (53,324,652) 678,966,822 15.93 

อื#น ๆ 14,780,896 7,363,841 - 22,144,737 0.52 

รวม 829,720,524 135,650,435 (54,083,298) 911,287,661 21.38 

หกั: ค่าเผื#อการดอ้ยค่า (195,319) - - (195,319)             - 

รวมเงินลงทุนเผื#อขายสุทธิ 829,525,205 135,650,435 (54,083,298) 911,092,342 21.38 
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(ค) เงินลงทนุที#จะถือจนครบกาํหนด 

 (หน่วย: บาท) 
 2557 2556 

 

ราคาทุน/ราคาทุน         
ตดัจาํหน่าย 

ร้อยละของ                  
เงินลงทุน                

ในหลกัทรัพยต์อ่                    
สินทรัพยร์วม 

ราคาทุน/ราคาทุน                       
ตดัจาํหน่าย 

ร้อยละของ                  
เงินลงทุน                

ในหลกัทรัพยต่์อ               
สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ     
พนัธบตัรรัฐบาลไทย 181,748,243 4.20 272,226,888 6.39 
สลากออมทรัพยรั์ฐวสิาหกิจ 25,000,000 0.58 25,000,000 0.58 

รวม 206,748,243 4.78 297,226,888 6.97 

หลกัทรัพย์เอกชน     
พนัธบตัรเอกชน 30,000,000 0.69 - - 

หุน้กู ้ 841,000 0.02 841,000 0.02 

รวม 30,841,000 0.71 841,000 0.02 
หกั: คา่เผื#อการดอ้ยคา่ (841,000) (0.02) (841,000) (0.02) 

รวม 30,000,000 0.69 - - 

เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบกาํหนด

เกนิกว่า 3 เดือน   
  

เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ 1,092,733,424 25.24 860,167,132 20.18 

รวม 1,092,733,424 25.24 860,167,132 20.18 

รวมเงินลงทุนที#จะถือจนครบ     
   กาํหนดสุทธิ 1,329,481,667 30.71 1,157,394,020 27.15 

(ง) เงินลงทุนทั#วไป 

 2557 2556 

 

ราคาทุน 

ร้อยละของ                   
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยต่์อ
สินทรัพยร์วม ราคาทุน 

ร้อยละของ                   
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยต่์อ
สินทรัพยร์วม 

เงินลงทุนที#ไม่อยูใ่นความตอ้งการ                
ของตลาดในประเทศ 4,025,455 0.09 4,690,535 0.11 

หกั: คา่เผื#อการดอ้ยคา่ (304,805) (0.01) (304,805) (0.01) 

รวมเงินลงทุนทั#วไปสุทธิ 3,720,650 0.08 4,385,730 0.10 
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9.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลอืของตราสารหนี" 

เงินลงทุนในตราสารหนี&  ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีระยะเวลาคงเหลือนบัจากวนัสิ&นปีดงันี&  

 (หน่วย: บาท) 
 2557 

 ครบกาํหนด  

 เกินกาํหนด ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงินลงทุนเผื#อขาย      
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ      
หุน้กูรั้ฐวิสาหกิจ - - 10,000,000 -    10,000,000 
หลกัทรัพย์เอกชน      
หุน้กู ้ 93,940 - 45,000,000 40,000,000 85,093,940 

รวม 93,940 - 55,000,000 40,000,000 95,093,940 
บวก: กาํไรที#ยงัไม่เกิดขึ&นจริง - - 1,338,316 2,563,982 3,902,298 

รวมเงินลงทุนเผื#อขาย - สุทธิ 93,940 - 56,338,316 42,563,982 98,996,238 

เงินลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด      
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ      
พนัธบตัรรัฐบาลไทย - 155,107,169 11,475,367 15,165,707 181,748,243 

สลากออมทรัพยรั์ฐวิสาหกิจ - - 25,000,000 - 25,000,000 

รวม - 155,107,169 36,475,367 15,165,707 206,748,243 

หลกัทรัพย์เอกชน      
พนัธบตัรเอกชน - 20,000,000 10,000,000 - 30,000,000 
หุน้กู ้ 841,000 - - - 841,000 

รวม 841,000 20,000,000 10,000,000 - 30,841,000 
หกั: ค่าเผื#อการดอ้ยค่า (841,000) - - - (841,000) 

รวม - 20,000,000 10,000,000 - 30,000,000 

เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบกาํหนด                           

เกนิกว่า 3 เดือน 

     

เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ - 1,092,733,424 - - 1,092,733,424 

รวม - 1,092,733,424 - - 1,092,733,424 

รวมเงินลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด - 1,267,840,593 46,475,367 15,165,707 1,329,481,667 
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(หน่วย: บาท) 
 2556 

 ครบกาํหนด  

 เกินกาํหนด ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงินลงทุนเผื#อขาย      
หลกัทรัพย์เอกชน      
หุน้กู ้ 93,940 40,068,282 20,000,000 20,000,000 80,162,222 

รวม 93,940 40,068,282 20,000,000 20,000,000 80,162,222 
บวก: กาํไรที#ยงัไม่เกิดขึ&นจริง - 150,577 151,292 223,425 525,294 

รวมเงินลงทุนเผื#อขาย 93,940 40,218,859 20,151,292 20,223,425 80,687,516 

เงินลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด      
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ      
พนัธบตัรรัฐบาลไทย 200,000 99,996,667 156,844,095 15,186,126 272,226,888 

สลากออมทรัพยรั์ฐวิสาหกิจ - - 25,000,000 - 25,000,000 

รวม 200,000 99,996,667 181,844,095 15,186,126 297,226,888 

หลกัทรัพย์เอกชน      
หุน้กู ้ 841,000 - - - 841,000 

รวม 841,000 - - - 841,000 
หกั: ค่าเผื#อการดอ้ยค่า (841,000) - - - (841,000) 

รวม - - - - - 

เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบกาํหนด                       

เกนิกว่า 3 เดือน 

     

เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ - 860,087,132 80,000 - 860,167,132 

รวม - 860,087,132 80,000 - 860,167,132 

รวมเงินลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด 200,000 960,083,799 181,924,095 15,186,126 1,157,394,020 

9.3 องค์ประกอบอื#นของส่วนของเจ้าของ - ส่วนเกนิทนุจากการเปลี#ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

(หน่วย: บาท) 
สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธันวาคม  

 2557 2556 

ยอดคงเหลือตน้ปี 81,567,138 167,761,127 
ตีมูลคา่เงินลงทุนเพิ#ม (ลด) ระหวา่งปี 65,749,938 (69,462,228) 

กาํไรจากการขายระหวา่งปีที#รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน (4,185,884) (16,731,761) 

ยอดคงเหลือปลายปี 143,131,192 81,567,138 

หกั: ภาษีเงินได ้ (28,626,238) (16,313,428) 

ยอดคงเหลือปลายปี - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 114,504,954 65,253,710 
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9.4 เงินลงทนุที#ติดภาระผูกพนั 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ไดน้าํเงินฝากสถาบนัการเงินที#ครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน จาํนวน 12.0 
ลา้นบาท (2556: 9.6 ลา้นบาท) ไปวางคํ&าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร วางเป็นหลกัทรัพยใ์นการยื#น
ประกนักรณีที#ผูเ้อาประกนัที#เป็นผูข้บัขี#รถยนต์ตกเป็นผูต้อ้งหา และเป็นหลกัประกนัการออกหนงัสือคํ&า
ประกนัที#ธนาคารฯออกใหใ้นนามบริษทัฯ 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดน้าํพนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจาํนวน 1.5 ลา้นบาท (2556: 1.8 
ลา้นบาท) ไปวางคํ&าประกนัซึ#งเกี#ยวเนื#องกบัการปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ  

 นอกจากนั&น บริษทัฯได้วางหลกัทรัพยบ์างส่วนไวก้บันายทะเบียนตามที#กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                
งบการเงินขอ้ 26 และ 27  

10.  เงินให้กู้ยมื 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เงินให้กูย้ืมและดอกเบี&ยคา้งรับทั&งจาํนวนเป็นเงินให้กูย้ืมแก่พนกังานตาม
โครงการสวสัดิการ สามารถแยกตามอายหุนี& เงินตน้และดอกเบี&ยคา้งรับ ไดด้งันี&  

(หน่วย: บาท) 

 (หน่วย: บาท) 

 2556 

 ทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั อื#น ๆ รวม 

ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ 
ดอกเบี&ย                
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี&ย             
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี&ย                
คา้งรับ รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 8,768,094 - 2,434,527 - 11,202,621 - 11,202,621 
เกินกวา่กาํหนดชาํระ     

   มากกวา่ 12 เดือน 3,201,091 1,196,902 - - 3,201,091 1,196,902 4,397,993 

รวม 11,969,185 1,196,902 2,434,527 -  14,403,712  1,196,902  15,600,614  

หกั: ค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญ (3,201,091) (1,137,895) - -  (3,201,091) (1,137,895)  (4,338,986) 

เงินใหกู้ย้มืสุทธิ 8,768,094 59,007 2,434,527 - 11,202,621 59,007  11,261,628  

 2557 

 ทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั อื#น ๆ รวม 

ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ 
ดอกเบี&ย               
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี&ย                
คา้งรับ เงินตน้ 

ดอกเบี&ย                  
คา้งรับ รวม 

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

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

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

เงินใหกู้ย้มืสุทธิ 8,281,179 - 2,689,641 - 10,970,820 - 10,970,820 
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ทรัพยสิ์นที#ใช้เป็นหลักประกนัเงินให้กู้ยืมนั&นส่วนใหญ่ประกอบด้วยที#ดินและสิ#งปลูกสร้าง มูลค่าตาม
สัญญาจาํนองของทรัพยสิ์นไดน้าํมาใชใ้นการพิจารณาคา่เผื#อหนี&สงสัยจะสูญ 

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานมีการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารขอกูย้มื การจ่ายชาํระและการคิดดอกเบี&ย โดยบริษทัฯคิด
ดอกเบี&ยในอตัราร้อยละ 5.5 ต่อปี และหากกูต่้อเนื#องครั& งที# 1 คิดดอกเบี&ยในอตัราร้อยละ 8.5 ต่อปี กูต่้อเนื#อง
ครั& งต่อไปเพิ#มอีกร้อยละ 2.0 ต่อปี และมีการกาํหนดวงเงินกูย้ืมของแต่ละโครงการดงันี&  

โครงการ หลกัประกนั วงเงิน 

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

สิ#งปลูกสร้าง 
- ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 2 ลา้นบาท และไม่เกิน                    

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

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

หลกัทรัพย ์
- ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 2 ลา้นบาท และไม่เกิน                       

ร้อยละ 85 ของราคาประเมินที#อยูอ่าศยั 

11. ที#ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 (หน่วย: บาท) 

 ที#ดิน อาคาร เครื#องตกแตง่ อุปกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน       
ณ วนัที# 1 มกราคม 2556 142,736,780 162,636,786 89,770,971 95,217,000 79,142,189 569,503,726 
ซื&อเพิ#ม 1,878,000  3,622,000  6,383,032   11,049,457   9,763,240  32,695,729 
จาํหน่าย - -  (32,506)  (4,925,319)  (4,592,564) (9,550,389) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2556 144,614,780  166,258,786  96,121,497   101,341,138   84,312,865  592,649,066 
ซื&อเพิ#ม 18,051,000 14,949,000 3,926,773 2,848,786 4,348,437 44,123,996 
จาํหน่าย - - - (1,403,407) (4,083,747) (5,487,154) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 162,665,780 181,207,786 100,048,270 102,786,517 84,577,555 631,285,908 

ค่าเสื#อมราคาสะสม       
ณ วนัที# 1 มกราคม 2556 - 139,604,984 82,488,944 79,729,287 48,683,165 350,506,380 
คา่เสื#อมราคาสาํหรับปี -  2,835,894  4,643,354 8,898,696    12,195,122  28,573,066 
คา่เสื#อมราคาสาํหรับ       
   ส่วนที#จาํหน่าย - - (32,505) (4,910,845) (4,479,451) (9,422,801) 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2556 - 142,440,878 87,099,793 83,717,138 56,398,836 369,656,645 
คา่เสื#อมราคาสาํหรับปี - 2,689,196 3,458,822 8,119,266 10,801,728 25,069,012 
คา่เสื#อมราคาสาํหรับ       
   ส่วนที#จาํหน่าย -   (1,400,696) (3,441,390) (4,842,086) 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 - 145,130,074 90,558,615 90,435,708 63,759,174 389,883,571 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2556 144,614,780 23,817,908 9,021,704 17,624,000 27,914,029 222,992,421 

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

ค่าเสื#อมราคาสําหรับปี     
2556    28,573,066 

2557    25,069,012 
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 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ#งซึ# งตดัคา่เสื#อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้าน
อยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื#อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 334.6 ลา้นบาท 
(2556: 281.9 ลา้นบาท) 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

(หน่วย: บาท) 

 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ราคาทุน  
ณ วนัที# 1 มกราคม 2556 40,660,225 

ซื&อเพิ#ม 753,000 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2556 41,413,225 
ซื&อเพิ#ม  1,368,718 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 42,781,943 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม  
ณ วนัที# 1 มกราคม 2556 30,060,561 

คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,779,050 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2556 31,839,611 
คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,761,057 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 33,600,668 

มูลค่สุทธิตามบญัชี  
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2556 9,573,614 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 9,181,275 

ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปี  
2556 1,779,050 

2557 1,761,057 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ# งตดัจาํหน่ายหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่
มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 23.7 ล้านบาท 
นอกจากนี&  ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอายกุารใชง้านคงเหลือเฉลี#ย 6 ปี 
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13. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

13.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหนี& สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี&  

(หน่วย: บาท) 
 2557 2556 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี   
คา่เผื#อหนี&สงสยัจะสูญ 11,499,491 7,047,212 
สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 44,245,172 39,349,641 
สาํรองคา่สินไหมทดแทนที#อาจเกิดขึ&นแต่ยงัไม่ไดร้ายงานให้

บริษทัฯทราบและสาํรองคา่สินไหมทดแทน 3,762,764 4,214,144 
ผลขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลงมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื#อคา้ 1,835,869 15,938,962 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 14,978,789 12,896,105 

รวม 76,322,085 79,446,064 

หนี"สินภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี   

ผลกาํไรจากการเปลี#ยนแปลงมูลค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผื#อขาย 28,626,238 16,313,428 

รวม 28,626,238 16,313,428 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 47,695,847 63,132,636 

13.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี&  

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2557 2556 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที#คาํนวณตามเกณฑ ์ 29,907,728 38,125,884 
รายการปรับปรุงคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 143,420 - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั#วคราวและ               

การกลบัรายการผลแตกต่างชั#วคราว 3,123,979 (18,099,310) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ที#แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 33,175,127 20,026,574 
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จาํนวนภาษีเงินไดที้#เกี#ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นสําหรับปีสิ&นสุดวนัที# 
31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งันี&  

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2557 2556 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที#เกี#ยวขอ้งกบักาํไร (ขาดทุน) จากการ
เปลี#ยนแปลงมูลคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผื#อขาย             

12,312,810 (17,238,798) 

 รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบัผลคูณกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที#ใช้
สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สามารถแสดงไดด้งันี&   

 (หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31ธนัวาคม 

 2557 2556 

กาํไรทางบญัชีก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 212,141,999 118,891,391 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20% 20% 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 42,428,400 23,778,278 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 143,420 - 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายที#ไม่ถือเป็นรายได้

หรือคา่ใชจ่้ายทางภาษี (9,396,693) (3,751,704) 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดที้#แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 33,175,127 20,026,574 

14. สินทรัพย์อื#น 
  (หน่วย: บาท) 
 2557 2556 

คา่สินไหมคา้งรับจากคูก่รณี - สุทธิ 239,956,170 216,809,906 
เบี&ยประกนัภยัต่อจ่ายล่วงหนา้ 95,415,859 91,684,154 
คา่นายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 41,372,903 37,251,543 
รายการเทียบเท่าเงินสดที#มีขอ้จาํกดัในการใช ้ 9,076,386 8,430,000 
เงินวางไวส้าํหรับโครงการประกนัภยัขา้วนาปี 54,479,111 - 
อื#น ๆ 38,745,131 37,404,945 
รวมสินทรัพยอื์#น 479,045,560 391,580,548 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดน้าํเงินฝากสถาบนัการเงินที#มีระยะเวลาครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 
จาํนวน 9.1 ลา้นบาท (2556: 8.4 ลา้นบาท) วางเป็นหลกัทรัพยใ์นการยื#นประกนักรณีที#ผูเ้อาประกนัที#เป็นผู้
ขบัขี#รถยนตต์กเป็นผูต้อ้งหา 
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15. เจ้าหนี"บริษัทประกนัภัยต่อ 

 (หน่วย: บาท) 
 2557 2556 
เบี&ยประกนัภยัต่อคา้งจ่าย 84,396,848  91,376,003  
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 269,364,960  272,394,945  

รวมเจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อ 353,761,808 363,770,948 

16. สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

 (หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 
 2557 2556 
ยอดคงเหลือตน้ปี 989,553,700 974,700,956 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการ   
   คา่สินไหมทดแทนที#เกิดขึ&นระหวา่งปี 1,777,058,965 1,646,097,225 
คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการจดัการ   
   คา่สินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (1,924,121,090) (1,631,244,481) 
ยอดคงเหลือปลายปี 842,491,575 989,553,700 

 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯ มีสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายที#เกิดจาก
สัญญารับประกนัภยัต่อจาํนวน 1.7 ลา้นบาท (2556: 124.7 ลา้นบาท)  

 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 รวมสํารองค่าสินไหม
ทดแทนของอุทกภยัตามที#กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 จาํนวนประมาณ 1.5 ล้านบาท 
(2556: 124.4 ลา้นบาท) 

17. สํารองเบี"ยประกนัภัย 

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

17.1  สํารองเบี"ยประกนัภัยที#ยงัไม่ถือเป็นรายได้ 

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 
 2557 2556 
ยอดคงเหลือตน้ปี 1,416,400,738 1,346,713,388 
เบี&ยประกนัภยัรับสาํหรับปี 3,049,691,014  2,892,434,456  
เบี&ยประกนัภยัที#ถือเป็นรายไดใ้นปีนี&  (3,003,371,159)  (2,822,747,106) 
ยอดคงเหลือปลายปี 1,462,720,593 1,416,400,738 
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17.2  สํารองความเสี#ยงภัยที#ยงัไม่สิ"นสุด 

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 
 2557 2556 
ยอดคงเหลือตน้ปี 928,663,043  1,028,096,772  
ประมาณการคา่สินไหมที#จะเกิดขึ&นในปีนี&  1,706,058,464 1,568,388,483 
ความเสี#ยงภยัที#หมดสิ&นไปแลว้ในปีนี&  (1,638,840,383) (1,667,822,212) 
ยอดคงเหลือปลายปี 995,881,124 928,663,043 

18. ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย 

(หน่วย: บาท) 
 2557 2556 
ผลประโยชน์ระยะสั&น 60,906,962 51,257,686 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาว 74,893,944 64,480,525 
ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 135,800,906 115,738,211 

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึ# งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื#อออกจากงานแสดงได้
ดงันี&  

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 

 2557 2556 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชนต์น้ปี 64,480,525 61,221,913 
ตน้ทนุบริการในปัจจุบนั 4,543,016  4,338,309  
ตน้ทนุดอกเบี&ย 2,837,143  2,448,877  
ผลประโยชน์ที#จ่ายในระหวา่งปี (2,130,000)  (1,301,000) 
ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 5,163,260  (2,227,574) 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชนป์ลายปี 74,893,944 64,480,525 

  คา่ใชจ่้ายเกี#ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานที#รวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งันี&  
 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 
 2557 2556 

ตน้ทนุบริการในปัจจุบนั 4,543,016  4,338,309  
ตน้ทนุดอกเบี&ย 2,837,143  2,448,877  
ผลขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัที#รับรู้ในปี 5,163,260 (2,227,574) 

รวมค่าใชจ้่ายที#รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุ    12,543,419 4,559,612 
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 สมมติฐานที#สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี&   

 2557 2556 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละตอ่ปี) 
อตัราคิดลด 3.5 4.4 
อตัราการขึ&นเงินเดือนในอนาคต 6.0 6.0 
อตัราการเปลี#ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (ขึ&นกบัช่วงอาย)ุ 0.0 - 12.0 0.0 - 12.0 

 จาํนวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์และภาระผูกพนัที#ถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ์
สาํหรับปีปัจจุบนัและสามปียอ้นหลงัแสดงไดด้งันี&  

 (หน่วย: บาท) 

 

จาํนวนภาระผกูพนัตาม               
โครงการผลประโยชน์ 

จาํนวนภาระผกูพนัที#ถูก
ปรับปรุงจากผลของ

ประสบการณ์ 

ปี 2557 74,893,944 (1,391,187) 
ปี 2556 64,480,525 157,491 
ปี 2555 61,221,913 7,093,644 
ปี 2554 50,447,277 - 

19. หนี"สินอื#น 

(หน่วย: บาท) 
 2557 2556 

เบี&ยประกนัภยัรับล่วงหนา้ 220,033,029 198,351,733 
คา่บาํเหน็จคา้งจา่ย 71,085,973 75,742,494 
คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงานคา้งจา่ย 45,297,747 42,895,537 
เจา้หนี&จากการซื&อหลกัทรัพย ์ 579,876 21,390,672 
ค่านายหนา้รับล่วงหนา้ 35,655,185 30,189,711 
อื#น ๆ 57,067,823 86,527,974 

รวมหนี& สินอื#น 429,719,633 455,098,121 

20. สํารองตามกฎหมาย 

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

(หน่วย: บาท) 
 2557 2556 

คา่ใชจ่้ายพนกังานที#ไม่ใช่คา่ใชจ่้ายการรับ   
ประกนัภยัและการจดัการคา่สินไหมทดแทน 84,654,807 74,739,573 

คา่ใชจ่้ายเกี#ยวกบัอาคารสถานที#และอุปกรณ์ที#   
   ไม่ใช่คา่ใชจ่้ายการรับประกนัภยั 84,426,347 92,274,020 
คา่ภาษีอากร 3,868,434 8,648,156 
โอนกลบัหนี& สูญและหนี&สงสัยจะสูญ  (714,738)  (1,715,853) 
คา่บริการงานสนบัสนุน 99,434,441 67,099,476 
คา่โฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 32,690,873 46,268,994 
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื#น 30,015,315 32,918,782 

รวมคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 334,375,479 320,233,148 

22.  ค่าใช้จ่ายเกี#ยวกบัพนักงาน 

 (หน่วย: บาท) 
 2557 2556 

เงินเดือนและโบนสั 280,299,238 248,763,383 
เงินประกนัสงัคม 5,162,536  3,916,236  
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี&ยงชีพ 10,605,670  9,935,931  
ผลประโยชน์อื#นๆ 21,415,101  13,921,305  

รวมคา่ใชจ่้ายเกี#ยวกบัพนกังาน 317,482,545 276,536,855 

 บริษทัฯและพนกังานของบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั&งกองทุนสํารองเลี& ยงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง
เลี&ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ#งประกอบดว้ยเงินที#พนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 และเงินที#บริษทัฯ 
จ่ายสมทบใหใ้นอตัราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี& ยงชีพนี&บริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนที#ไดรั้บ
อนุญาตจากกระทรวงการคลงั ในระหวา่งปี 2557 บริษทัฯไดจ่้ายสมทบเขา้กองทุนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 
10.6 ลา้นบาท (2556: 9.9 ลา้นบาท) 

23. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั&นพื&นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปี (ไมร่วมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื#น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี#ย
ถ่วงนํ&าหนกัของหุน้สามญัที#ออกอยูใ่นระหวา่งปี 
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24. รายการธุรกจิกบักจิการที#เกี#ยวข้องกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจที#สําคญักบักิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั (สัมพนัธ์โดยการมีกรรมการร่วมกนั
และการถือหุ้น) รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื#อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที#ตกลงกนัระหว่าง   
บริษทัฯและกิจการที#เกี#ยวขอ้งกนัเหล่านั&น ซึ#งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี&  

(หน่วย: บาท) 
 2557 2556 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัท ไทยรับประกนัภัยต่อ จํากัด (มหาชน)     
เบี&ยประกนัภยัจ่ายต่อ 112,389,959 104,759,534 เป็นปกติทางการคา้ของการประกนัต่อ

ตามประเภทของการประกนัภยัและ
สญัญาประกนัภยัต่อ 

คา่บาํเหน็จรับ 41,484,960 36,635,697 ตามที#ระบุในสญัญาเป็นปกติทางการคา้ 
คา่สินไหมทดแทนรับคืน 31,392,145 33,695,926 ตามที#เกิดจริงตามสดัส่วนในสญัญา 
เบี&ยประกนัภยัรับต่อ 119,439 16,242 เป็นปกติทางการคา้ของการประกนัต่อ

ตามประเภทของการประกนัภยัและ
สญัญาประกนัภยัต่อ 

คา่บาํเหน็จจ่าย 56,505 59,480 ตามที#ระบุในสญัญาเป็นปกติทาง
การคา้ 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด      
เงินสมทบ 11,405,328 11,376,185 ร้อยละ 12.25 ของเบี&ยประกนัภยัที#

ไดรั้บจากผูเ้อาประกนัภยัตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 

รายไดอื้#น 5,951,002 3,052,680 ตามที#ระบุในสญัญาเป็นปกติทาง
การคา้ 

บริษัท ไทยรีประกนัชีวิต จํากัด (มหาชน)                         
เงินปันผลรับ 59,202 31,362 ตามที#ประกาศจ่าย 
บริษัท ที.ไอ.ไอ. จํากัด                                                      
เงินปันผลรับ 60,750 60,750 ตามที#ประกาศจ่าย 
บริษัท เจ แอนด์ เอ จิลเวลรี# จํากัด    
เบี&ยประกนัภยัรับ 84,660 84,660 เป็นปกติทางการคา้ของการรับ

ประกนัภยั 
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ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯมียอดคงเหลือที#มีสาระสําคญัของสินทรัพย์และหนี& สินที#
เกี#ยวขอ้งกบักิจการที#เกี#ยวขอ้งกนั ดงันี&  

 (หน่วย: บาท) 
 2557 2556 

บริษทั ไทยรับประกันภยัต่อ จํากัด (มหาชน)   
เงินลงทุนในตราสารทนุ 12,778,299 16,799,998 
เงินคา้งจ่ายเกี#ยวกบัการประกนัภยัต่อ 16,933,952 21,882,349 
บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ จํากดั   
เงินลงทุนในตราสารทนุ 3,518,150 3,518,150 
เงินสมทบคา้งจ่าย 2,640,178 2,875,524 
บริษทั ไทยรีประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)   
เงินลงทุนในตราสารทนุ - 2,179,645 
บริษทั ท.ีไอ.ไอ. จํากดั   
เงินลงทุนในตราสารทนุ 202,500 202,500 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

 ในระหวา่งปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯมีคา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที#ให้แก่กรรมการ
และผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี&  

(หน่วย: บาท) 
   2557 2556 

ผลประโยชน์ระยะสั&น  74,767,867 73,567,567 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  5,933,229 5,571,158 

รวม  80,701,096 79,138,725 

25. เงินปันผลจ่าย 

 เงินปันผลจ่ายที#ประกาศจา่ยในระหวา่งปี ประกอบดว้ย 

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2556 ที#ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 48.48 0.32 
  เมื#อวนัที# 3 เมษายน 2557   
เงินปันผลประจาํปี 2555 ที#ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 65.14 0.43 
  เมื#อวนัที# 4 เมษายน 2556   
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26.   หลกัทรัพย์ประกนัวางไว้กบันายทะเบียน 

 ณ ว ันที#  31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯได้วางหลักทรัพย์ประกันไว้กับนายทะเบียนตาม
พระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยัดงันี&  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2557 2556 

 ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลคา่ยติุธรรม 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย มูลคา่ยติุธรรม 

พนัธบตัรรัฐบาล  15.2 16.0 15.2 14.9 
รวม 15.2 16.0 15.2 14.9 

27.  ทรัพย์สินที#จัดสรรไว้เป็นเงินสํารองวางไว้กบันายทะเบียน 

 ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นเงินสํารองประกนัภยักบันายทะเบียน
ตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั ดงัต่อไปนี&  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2557 2556 

 

ราคาทุน/ราคาทุน
ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/ราคาทุน               
ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงินฝากสถาบนัการเงินที#ครบกาํหนด
เกินกวา่ 3 เดือน 120.0 120.0 120.0 120.0 

บตัรเงินฝาก 30.0 30.0 30.0 30.0 

พนัธบตัรรัฐบาล  145.1 145.3 145.7 146.7 

รวม 295.1 295.3 295.7 296.7 

28. เงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภัย 

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 

 2557 2556 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัสะสมตน้ปี 24,714,956 17,490,393 
เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัระหวา่งปี 7,621,570 7,224,563 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัสะสมปลายปี 32,336,526 24,714,956 
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29. ภาระผกูพนัและหนี"สินที#อาจจะเกดิขึ"น 

29.1 ภาระผกูพนัเกี#ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษัทฯได้เข้าทาํสัญญาเช่าดําเนินงานที#เกี#ยวข้องกับการเช่าพื&นที#อาคารสํานักงาน อายุของสัญญามี
ระยะเวลา 3 ปี ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั&นตํ#าที#ตอ้งจ่ายในอนาคตทั&งสิ&น
ภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที#บอกเลิกไมไ่ดด้งันี&  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
จ่ายชาํระ 2557 2556 

ภายใน 1 ปี 0.9 1.1 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 0.4 1.1 

29.2  หนังสือคํ"าประกนัธนาคาร 

 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯมีหนงัสือคํ&าประกนัซึ# งออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็น
จาํนวน 0.8 ลา้นบาท (2556 : 0.5 ลา้นบาท) ซึ# งเกี#ยวเนื#องกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษทัฯ 

29.3 คดฟ้ีองร้อง 

 ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีคดีที# ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาํนวนประมาณ 148.3 ล้านบาท               
(ทุนทรัพยที์#ถูกฟ้อง) จากการเป็นผูรั้บประกนัภยั ซึ# งผลของการพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไมสิ่&นสุด อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัฯไดบ้นัทึกสาํรองเผื#อผลเสียหายที#อาจเกิดขึ&นบางส่วนไวใ้นงบการเงินเป็นจาํนวนประมาณ 16.9 ลา้นบาท 
และมีส่วนที#จะได้รับคืนจากการประกนัภยัต่อ จาํนวนประมาณ 2.9 ล้านบาท ซึ# งฝ่ายบริหารเชื#อว่าสํารอง              
เผื#อผลเสียหายที#อาจเกิดขึ&นจาํนวนดังกล่าวเพียงพอแล้ว (2556: 130.6 ล้านบาท 15.6 ล้านบาท และ 2.9            
ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

30. ส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานที#รายงานเพียงส่วนงานเดียวคือการประกนัวินาศภยั และ 
เพื#อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ ์
ไดแ้ก่ ประกนัอคัคีภยั ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถและประกนัภยัเบด็เตล็ดอื#น ข้อมูลส่วนงาน
ดําเนินงานที#นําเสนอนี& สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที#ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ#าเสมอเพื#อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน
และประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั&งนี& ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัคือ
ประธานกรรมการบริหาร 
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 บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน ซึ# งวดั
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที#ใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพย์รวมใน                       
งบการเงิน  

 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั&นรายได้และสินทรัพย์ที#แสดงอยู่ใน                   
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงันี&  
(หน่วย: บาท) 

สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2557 

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           
เบด็เตลด็ รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย      

เบี&ยประกนัภยัรับ 176,835,809  14,109,442  2,277,890,749  580,855,014  3,049,691,014  
หกั: เบี&ยประกนัภยัตอ่ (124,790,039) (5,217,837) (302,169,345) (326,676,235) (758,853,456) 
เบี&ยประกนัภยัรับสุทธิ 52,045,770  8,891,605  1,975,721,404  254,178,779  2,290,837,558  
หกั: สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็น
รายได ้ (7,682,116) (1,021,496) (19,119,337)  (30,341,964)  (58,164,913) 

เบี&ยประกนัภยัที#ถือเป็นรายได ้ 44,363,654  7,870,109  1,956,602,067  223,836,815  2,232,672,645  
รายไดค้า่จา้งและคา่บาํเหน็จ 58,052,785  370,113  122,090,183  57,926,190  238,439,271  

รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 102,416,439  8,240,222  2,078,692,250 281,763,005  2,471,111,916  
ค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย      
คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้าย                           
ในการจดัการคา่สินไหมทดแทน (2,738,099) 6,381,589 1,230,191,388 153,739,847 1,387,574,725 

คา่จา้งและคา่บาํเหน็จ 37,663,454  1,314,553  402,304,635  79,438,972  520,721,614  
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื#น 6,357,916  504,228  144,764,665  31,761,399  183,388,208  
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครอง   
ผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั - - 11,405,328 - 11,405,328 

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัยก่อน
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 41,283,271 8,200,370 1,788,666,016 264,940,218 2,103,089,875 

กาํไรจากการรับประกนัภัยก่อนค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน 61,133,168 39,852 290,026,234 16,822,787 368,022,041 

คา่ใชจ่้ายดาํเนินงาน     (334,375,479) 
กาํไรจากการรับประกนัภัย     33,646,562 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ     100,001,896  
กาํไรจากเงินลงทุน     10,778,138  
กาํไรจากการปรับมูลคา่ยติุธรรม      70,534,503  
รายไดอื้#น     13,855,087  
กาํไรจากการดําเนินงาน     228,816,186 
เงินสมทบสาํนกังาน คปภ.      (8,121,570) 
เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยั      (7,621,570) 
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั           (931,047) 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้     212,141,999 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (33,175,127) 

กาํไรสําหรับปี     178,966,872 
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 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธนัวาคม 2556 

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           
เบด็เตลด็ รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย      
เบี&ยประกนัภยัรับ 169,403,605 10,228,885 2,306,419,267 406,382,699 2,892,434,456 

หกั: เบี&ยประกนัภยัตอ่ (120,738,910) (2,229,987) (358,785,520) (204,060,615) (685,815,032) 

เบี&ยประกนัภยัรับสุทธิ 48,664,695 7,998,898 1,947,633,747 202,322,084 2,206,619,424 
หกั: สาํรองเบี&ยประกนัภยัที#ยงัไม่ถือเป็น
รายได ้ (11,676,204) (101,212) (78,188,972) (14,495,017) (104,461,405) 

เบี&ยประกนัภยัที#ถือเป็นรายได ้ 36,988,491 7,897,686 1,869,444,775 187,827,067 2,102,158,019 
รายไดค้า่จา้งและคา่บาํเหน็จ 39,657,205 147,871 114,459,068 43,470,834 197,734,978 

รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 76,645,696 8,045,557 1,983,903,843 231,297,901 2,299,892,997 

ค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย      
คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้าย                      
ในการจดัการคา่สินไหมทดแทน 4,643,821 83,226 1,163,684,389 125,813,690 1,294,225,126 

คา่จา้งและคา่บาํเหน็จ 30,550,276 963,227 405,774,523 59,438,582 496,726,608 
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื#น 5,543,262 326,350 106,733,116 22,942,576 135,545,304 
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครอง   
ผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั - - 11,376,185 - 11,376,185 

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัยก่อน
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 40,737,359 1,372,803 1,687,568,213 208,194,848 1,937,873,223 

กาํไรจากการรับประกนัภัยก่อนค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน 35,908,337 6,672,754 296,335,630 23,103,053 362,019,774 

คา่ใชจ่้ายดาํเนินงาน     (320,233,148) 

กาํไรจากการรับประกนัภัย     41,786,626 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ     109,044,361 
กาํไรจากเงินลงทุน      92,264,588  
ขาดทุนจากการปรับมูลคา่ยติุธรรม      (117,555,085) 
รายไดอื้#น     9,228,695 

กาํไรจากการดําเนินงาน     134,769,185 
เงินสมทบสาํนกังาน คปภ.      (7,724,563) 
เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยั      (7,224,563) 

เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั            (928,668) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้     118,891,391 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (20,026,574) 

กาํไรสําหรับปี     98,864,817 

ข้อมูลลกูค้ารายใหญ่ 

ในระหว่างปีสิ&นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯมีเบี& ยประกนัภยัรับจากบริษทันายหน้า             
รายใหญ่จาํนวนสามรายเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 1,473.7 ลา้นบาท และ 1,413.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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สินทรัพยแ์ละหนี& สินของส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปนี&   
(หน่วย: บาท) 

 
ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั
เบด็เตลด็ ปันส่วนไม่ได ้ รวม 

สินทรัพย์       
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 167,134,724 2,316,481 636,849,220 316,737,470 3,206,809,875 4,329,847,770 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2556 195,077,204 2,118,608  679,390,679 363,320,235 3,039,114,439 4,279,021,165 

หนี"สิน      
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 279,064,516 8,280,143 2,051,007,292  581,974,234 308,219,326 3,228,545,511 

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2556 287,121,544 4,490,162  2,163,786,503 545,017,803 357,041,650 3,357,457,662 

31.  เครื#องมือทางการเงิน 

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

31.1 ความเสี#ยงด้านการให้สินเชื#อ  

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

 บริษทัฯมีความเสี#ยงจากการให้สินเชื#อที#เกี#ยวเนื#องกบัเบี&ยประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ
และเงินใหกู้ย้มื ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี#ยงนี& โดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวธีิการในการควบคุมวงเงิน
สินเชื#อที#เหมาะสม ดงันั&น บริษทัฯจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายที#เป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชื#อ 
นอกจากนี&  ความเสี# ยงเกี#ยวกบัการกระจุกตวัของสินเชื#อซึ# งเกิดจากเบี& ยประกนัภยัคา้งรับไม่มีสาระสําคญั
เนื#องจากผูเ้อาประกันภัยของบริษัทฯกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที#แตกต่างกันและภูมิภาคต่าง ๆ ใน               
ประเทศไทย 

  จาํนวนเงินสูงสุดที#บริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเชื#อคือมูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวหกัดว้ย
คา่เผื#อหนี&สงสัยจะสูญตามที#แสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน  
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31.2 ความเสี#ยงจากการเปลี#ยนแปลงของราคาตลาด 

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

 ความเสี#ยงจากอัตราดอกเบี"ย 

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

ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สินทรัพยท์างการเงินที#สาํคญัสามารถจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบี&ย และ
สําหรับสินทรัพยท์างการเงินที#มีอตัราดอกเบี& ยคงที#สามารถจาํแนกตามวนัที#ครบกาํหนด หรือวนัที#มีการ
กาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหม ่(หากวนัที#มีการกาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี&  

 (หน่วย: บาท) 
 2557 

 มีอตัราดอกเบี&ยคงที#     

 มีระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหม่หรือวนัครบกาํหนด อตัราดอกเบี&ย    

  ภายใน  มากกว่า ปรับขึ&นลงตาม ไม่มี  อตัรา 
 เกินกาํหนด 1 ปี 1 - 5 ปี  5 ปี อตัราตลาด ดอกเบี&ย รวม ดอกเบี&ย 

        (ร้อยละต่อปี) 
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด - 11,848,983 - - 127,657,086 4,191,526 143,697,595 0.75 - 3.50 

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

ตราสารหนี&ภาคเอกชน 93,940 20,000,000 56,060,167 42,563,982 - - 118,718,089 3.30 - 5.35 
เงินฝากสถาบนัการเงิน - 1,092,733,424 - - - - 1,092,733,424 1.50 - 3.30 
เงินใหกู้ย้ืมสุทธิ - 100,084 5,055,563 5,815,173 - - 10,970,820 5.50 - 12.50 

(หน่วย: บาท) 
 2556 

 มีอตัราดอกเบี&ยคงที#     

 มีระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหมห่รือวนัครบกาํหนด อตัราดอกเบี&ย    

  ภายใน  มากกวา่ ปรับขึ&นลงตาม ไมมี่  อตัรา 
 เกินกาํหนด 1 ปี 1 - 5 ปี  5 ปี อตัราตลาด ดอกเบี&ย รวม ดอกเบี&ย 

        (ร้อยละต่อปี) 
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด - 112,325,692 - - 121,910,955 3,591,032 237,827,679 0.75 - 3.15 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 200,000 99,996,667 181,844,095 15,186,126 - - 297,226,888 2.40 - 4.00 

ตราสารหนี&ภาคเอกชน 93,940 40,218,859 20,151,292 20,223,425 - - 80,687,516 4.10 - 6.00 
เงินฝากสถาบนัการเงิน - 860,087,132 80,000 - - - 860,167,132 0.50 - 3.30 
เงินใหกู้ย้ืมสุทธิ - 59,486 5,788,314 5,354,821 - - 11,202,621 5.50 - 15.00 
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นอกเหนือจากสินทรัพยท์างการเงินขา้งตน้ บริษทัฯยงัมีเบี&ยประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 
เงินให้กูย้ืม เงินลงทุนในตราสารทุน และเจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อเป็นสินทรัพยแ์ละหนี& สินทางการเงิน 
ซึ#งมูลคา่ของรายการดงักล่าวไม่มีความเสี#ยงจากอตัราดอกเบี&ย 

ความเสี#ยงจากการเปลี#ยนแปลงของราคาหลกัทรัพย์ 

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

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯมีความเสี#ยงจากการถือเงินลงทุนในหลกัทรัพยซึ์# งราคาจะ
เปลี#ยนแปลงไปตามภาวะตลาด 

31.3 ความเสี#ยงด้านสภาพคล่อง 

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

สินทรัพยท์างการเงินของบริษทัฯส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยซึ์# งมีตลาดซื&อขายคล่อง และสาํหรับเบี&ยประกนัภยัคา้งรับและสินทรัพยป์ระกนัภยัต่อส่วนใหญ่ยงั
ไม่ถึงกาํหนดชาํระหรือ คา้งชาํระไม่เกิน 1 ปี ในขณะที#เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อส่วนใหญ่มีระยะเวลาครบ
กาํหนดชาํระภายใน 1 ปี เช่นกนั 

31.4 มูลค่ายุติธรรรมของเครื#องมือทางการเงิน 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินที#ผูซื้&อและผูข้ายตกลงแลกเปลี#ยนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระหนี& สินใน
ขณะที#ทั&งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปลี#ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
ในลกัษณะที#ไม่มีความเกี#ยวขอ้งกนั 

 วธีิการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึ&นอยูก่บัลกัษณะของเครื#องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคา
ตลาดล่าสุด หรือกาํหนดขึ&นโดยใชเ้กณฑ์การวดัมูลค่าที#เหมาะสม โดยบริษทัฯใชว้ิธีการและขอ้สมมติฐาน
ในการประมาณมูลคา่ยติุธรรมของเครื#องมือทางการเงินดงันี&  

(ก) เงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี& ในความตอ้งการของตลาด มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที#ซื&อ
ขายกนัในตลาดหรือคาํนวณตามหลกัเกณฑ์การประเมินมูลค่าที#เป็นที#ยอมรับทั#วไปหากกรณีไม่มี
ราคาตลาด 
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(ข) เงินฝากสถาบนัการเงิน พนัธบตัร หุ้นกู ้และตัrวเงิน ซึ# งมีระยะเวลาครบกาํหนดเหลือน้อยกวา่ 90 วนั 
มูลคา่ยติุธรรมถือตามราคาที#แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

(ค) เงินให้กูย้ืมที#ใชอ้ตัราดอกเบี&ยแบบคงที# ประมาณโดยใช้วิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสดโดยใชอ้ตัรา
ดอกเบี&ยปัจจุบนั 

ง) เบี&ยประกนัภยัคา้งรับและสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่า
ตามบญัชีหกัคา่เผื#อหนี&สงสัยจะสูญตามที#แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

จ) เจา้หนี&บริษทัประกนัภยัต่อแสดงมูลคา่ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชี 

ดงันั&น ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี& สินทางการเงินจึงไม่
แตกต่างจากมูลคา่ตามบญัชีอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

32. การบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนของบริษทัฯ คือ การดาํรงไวซึ้# งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่ง
ต่อเนื#อง และการดาํรงเงินกองทุนตามความเสี#ยงใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของ คปภ.  

33. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เมื#อวนัที# 25 กุมภาพนัธ์ 2558 ที#ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติให้เสนอต่อที#ประชุมผูถื้อหุ้น
ประจาํปีของบริษทัฯ เพื#อพิจารณาและอนุมติัเรื#องสาํคญัต่างๆดงันี&  

33.1 อนุมัติ เพิ#ม ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จาก 151.5 ล้านบาท เ ป็นจํานวน 303.0 ล้านบาท                   
โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 151.5 ลา้นหุน้ มูลคา่หุน้ละ 1.0 บาท เพื#อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

33.2 อนุมติัจา่ยปันผลในรูปของเงินสดและหุน้ปันผลเป็นจาํนวนเงินประมาณ 168.3 ลา้นบาท ดงันี&   

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท รวมจา่ยเงินปันผลเป็นเงินสดจาํนวน 16.8 ลา้นบาท  

- จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัเพิ#มทุนของบริษทัฯในอตัรา 1 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมเป็นหุ้นปันผล
ทั&งสิ&นจาํนวน 151.5 ลา้นหุ้น มูลคา่ที#ตราไวหุ้้นละ 1.0 บาท รวมมูลค่าทั&งสิ&นจาํนวน 151.5 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 1.0 บาท 

- อนุมติัการจดัสรรเศษของหุ้นสามญัเพิ#มทุนที#เหลือจากการจดัสรรหุ้นปันผลให้แก่กองทุนสํารอง
เลี&ยงชีพ ประกนัภยัไทยววิฒัน์ ซึ# งจดทะเบียนแลว้ ในอตัราหุน้ละ 1.0 บาท 

โดยมีกาํหนดจ่ายในวนัที# 7 พฤษภาคม 2558 

 34. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี&ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื#อวนัที# 25 กุมภาพนัธ์ 2558 



 

 

เอกสารสิ	งที	ส่งมาดว้ยหมายเลข 4 
 
 

ประวติักรรมการที	เสนอใหด้าํรงตาํแหน่งอีก 1 วาระ 
(ประกอบการพิจารณาวาระที	 9) 

 
รายนามกรรมการที	ตอ้งออกตามวาระ ไดแ้ก่ 
  
1. นายชลอ เฟื	 องอารมย ์        กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายถวลัย ์วิรานนท ์        กรรมการที	ปรึกษากรรมการผูอ้าํนวยการ 
 
ประวติักรรมการที	ไดรั้บการเสนอชื	อเขา้รับเลือกตั4ง 
1.  นางปราณี ภาษีผล     
 
  
 คณะกรรมการบริษทัฯ ขอเสนอต่อที	ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั4งกรรมการที	ออกตามวาระจาํนวน 2 
ท่านดงักล่าว ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ	ง และเสนอชื	อ นางปราณี ภาษีผล เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
อิสระ โดยมีรายละเอียดประวติักรรมการโดยสังเขป ดงัต่อไปนี4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารสิ	งที	ส่งมาดว้ยหมายเลข 4 
ประวติักรรมการทีเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอกี 1 วาระ 

(ประกอบการพจิารณาวาระที 9) 

 

 

 

 

 
 
                                                                            นายชลอ เฟื	 องอารมย ์
ทีอยู่ปัจจุบัน   6/106 หมู่ที	 13 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร10230 
วนั/เดือน/ปีเกดิ   10 มิถนุายน 2480   
อายุ      78 ปี 
สัญชาติ ไทย 
อาชีพ/ตาํแหน่ง   กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประวตักิารศึกษา/อบรม   

ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์      มหาวิทยาลยัฟิลลิปส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาโททางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเซาเทอร์น อิลินอยส์  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาโทสาชาสงัคมศาสตร์ (บริหาร)  มหาวิทยาลยัเบอร์มิงแฮม ประเทศองักฤษ 
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที	 27 

  การอบรมหลกัสูตร DCP รุ่น 18 และหลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ตําแหน่ง/ประสบการณ์ทํางาน        
            อธิบดีกรมทะเบียนการคา้            
            อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก      
            อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย ์    
                                              ผูอ้าํนวยการสาํนกังานประกนัภยั   

          รองปลดักระทรวงพาณิชย ์
          กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

            ประธานกรรมการ บริษทั โปรเฟสชั	นแนล เวสต ์เทคโนโลย ี(1999) จาํกดั (มหาชน)  
        กรรมการติดตามประเมินผล   สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน ์
                                            และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ 
                        กรรมการมูลนิธิสถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงัแห่งประเทศไทย 
ประวตักิารดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่ง -    ตาํแหน่งด้านกรรมการ    
  กรรมการอิสระ (ตามคาํนิยามกรรมการอิสระที	บริษทักาํหนด) 
  (แตง่ตั4ง – ตอ่วาระ – เมื	อวนัที	   5 เมษายน 2555  – ปัจจุบนั ) 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ   
  (แตง่ตั4ง – ตอ่วาระ – เมื	อวนัที	   5 เมษายน 2555  – ปัจจุบนั ) 

- ตําแหน่งด้านบริหาร  -   ไม่ม ี
 



 

 

- การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอืนๆ    - กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยรีประกนัชีวิต  
จาํกดั (มหาชน)     

- การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอืนทีอาจทําให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  
 ไม่มี 

จํานวนปีทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั  3 ปี 
การถอืหุ้นในบริษัท           ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย  ไม่มีขอ้พิพาทในรอบ 5 ปีที	ผา่นมา 
ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารอืนหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  
 ไม่เป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คูส่มรส บุตร พี	น้อง ลุง ป้า นา้ อา รวมทั4งคูส่มรสของบุคคลดงักลา่ว) กบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
การเข้าร่วมประชุม/จาํนวนครั<งทีเชิญประชุม 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั (แตง่ตั4งเมื	อ 5 เมษายน 2555 – ปัจจุบนั)                         
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั4ง)         จาํนวนครั4 งที	เชิญประชุม (ครั4 ง) 
 ปี 2555          4             4   
 ปี 2556          6             6   
 ปี 2557          6             6 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แตง่ตั4งเมื	อ 5 เมษายน 2555 – ปัจจุบนั)           
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั4ง)         จาํนวนครั4 งที	เชิญประชุม (ครั4 ง) 
 ปี 2555           3            3   
 ปี 2556           4                             4 
 ปี 2557           4                                                     4 
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นายถวลัย์ วริานนท์ 

ทีอยู่ปัจจุบัน   123 ซอยรามคาํแหง 30/1 (รามวิลล่า) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
วนั/เดือน/ปีเกดิ   13 มีนาคม 2491      
อายุ      67 ปี 
สัญชาติ ไทย 
อาชีพ/ตาํแหน่ง   กรรมการที	ปรึกษากรรมการผูอ้าํนวยการ 
ประวตักิารศึกษา/อบรม   

นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DAP จาก IOD  

ตําแหน่ง/ประสบการณ์ทํางาน        
 กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์จาํกดั (มหาชน) 
ประวตักิารดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่ง -    ตาํแหน่งด้านกรรมการ    

  กรรมการ 
  (แต่งตั4ง – ต่อวาระ – เมื	อ  29 เมษายน 2530 – ปัจจุบนั ) 
- ตําแหน่งด้านบริหาร 

ที	ปรึกษากรรมการผูอ้าํนวยการ 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอืนๆ   ไม่มี  
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอืนทีอาจทําให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ   ไม่มี 
จํานวนปีทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั  28 ปี 
การถอืหุ้นในบริษัท          9,000 หุน้ คดิเป็นสัดส่วนการถือครองหุ้น 0.006 
ข้อพพิาททางกฎหมาย   ไม่มีขอ้พิพาทในรอบ 5 ปีที	ผา่นมา 
ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารอืนหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 ไม่เป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คูส่มรส บุตร พี	น้อง ลุง ป้า นา้ อา รวมทั4งคูส่มรสของบุคคลดงักลา่ว) กบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
การเข้าร่วมประชุม/จาํนวนครั<งทีเชิญประชุม 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั (แตง่ตั4ง – ต่อวาระ – เมื	อ 29 เมษายน 2530 – ปัจจุบนั)                         
                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั4ง)         จาํนวนครั4 งที	เชิญประชุม (ครั4 ง) 
 ปี 2555          4             6   
 ปี 2556          6             6   
 ปี 2557          6             6 
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นางปราณ ีภาษีผล 

ทีอยู่ปัจจุบัน   44 ถนนติวานนท ์40 ตาํบลท่าทราย อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 11000 
วนั/เดือน/ปีเกดิ   13 ตุลาคม 2492    
 อายุ      65 ปี 
สัญชาติ ไทย 
อาชีพ/ตาํแหน่ง   กรรมการอิสระ 
ประวตักิารศึกษา/อบรม   
บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชนประจาํปีการศึกษา 2546 - 2547 
ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน รุ่นที	 9  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และสาํนกังานกฤษฎีกา 
หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชยรุ่์นที	 2   มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
ประกาศนียบตัรนกับริหารระดบัสูง หลกัสูตรที	 1 รุ่นที	 30 สาํนกังาน ก.พ. 
ประกาศนียบตัร Chang Management จาก Ripa International ประเทศองักฤษ 
ประกาศนียบตัร Distance Learning Course for Insurance Supervisors (Module 2) World Bank 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
การอบรมหลกัสูตร DCP รุ่น 10/2001    - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
Advance Audit Committee Programs 
ตําแหน่ง/ประสบการณ์ทํางาน        

          2543   รองอธิบดีกรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์         
          2547   รองอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์     
          2549     ที	ปรึกษาการพาณิชย ์กระทรวงพาณิชย ์  
                           2550-2553 หวัหนา้ผูต้รวจราชการ กระทรวงพาณิชย ์

          ปัจจุบนั คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนตา่งดา้ว กระทรวงพาณิชย ์
                  ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ ศนูยศิ์ลปาชีพเพื	อการส่งออก 

      ปัจจุบนั กรรมการกองทุนประกนัชีวติ  - กองทุนประกนัชีวติ 
      ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการกาํหนดจรรยาบรรณ  -   สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

      กรรมการทดสอบการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี - สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

                  ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุสาขาการเงินและการบญัชี สาํนกังาน ก.พ.    
 
 
 



 

 

           
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอืนๆ    - กรรมการตรวจสอบ บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน)  
                                                          -กรรมการตรวจสอบ บริษทั เอส.ซี.ไอ.อีเลคตริค แมน็นิวแฟ็คเชอเรอ จาํกดั    
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอืนทีอาจทําให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ   ไม่มี 
การถอืหุ้นในบริษัท               ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย      ไม่มีขอ้พิพาทในรอบ 5 ปีที	ผา่นมา 
ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารอืนหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ไม่เป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คูส่มรส บุตร พี	น้อง ลุง ป้า นา้ อา 
รวมทั4งคูส่มรสของบุคคลดงักลา่ว) กบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญข่องบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 



 

 

เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ยหมายเลข 5 
 

นิยามกรรมการอสิระ 

บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดคุณสมบติัของ “กรรมการอิสระ” เท่ากับหลกัเกณฑข์ั-นตํ�าของประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 4/2552 โดยมีรายละเอียดดงันี-  

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั-งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ ่
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้องบริษทั ทั-งนี-  ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทั บริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ทั-งนี-  ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที�
ปรึกษาของส่วนราชการซึ� งเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญห่รือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี�นอ้ง 
และบุตร รวมทั-งคูส่มรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั-งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้
แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที�กระทาํเป็น
ปกติเพื�อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี�ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให ้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค ํ-าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี- สิน รวมถึงพฤติการณ์อื�นทาํนองเดียวกนั ซึ� งเป็นผลใหบ้ริษทั
หรือคู่สัญญามีภาระหนี- ที�ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ�ง ตั-งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์�มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั-งแต่ 20 ลา้นบาทขึ-นไป 
แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากวา่ ทั-งนี-  การคาํนวณภาระหนี-ดงักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี-ดงักล่าว ให้นบัรวม
ภาระหนี- ที�เกิดขึ-นในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัที�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยูเ่วน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ� ง
ไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั-นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั-งขึ-นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึ� งเป็นผูที้�
เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ ่

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที�
มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของ
จาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั-งหมดของบริษทัอื�น ซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั
หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั                                           
      



 

 

เอกสารที
ส่งมาดว้ยหมายเลข 6 
เอกสารหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

วธิีการมอบฉันทะ วธีิการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

และขั%นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

1. วธิีการมอบฉันทะ 
บริษทัไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามที
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้าํหนดไว ้ให้ผูถื้อหุ้นที
ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม

ใหญส่ามญัผูถื้อหุน้ ครั0 งที
 22/2558 ของบริษทั ไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะไดโ้ดยดาํเนินการดงันี0  
1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ
งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้  หรือเลือกฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทับุคคลใดคนหนึ
ง โดยให้

ระบุชื
อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที
ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงทา่นเดียวใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 
 2) ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พร้อมทั0งขดีฆ่าลงวนัที
ที
ทาํหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพื
อใหถู้กตอ้งและมีผลผูกพนัตามกฎหมาย 
 3) ส่งคืนมายงัสาํนกังานบริษทั ภายในวนัที
 1 เมษายน 2558  หรือ กอ่นเวลาเริ
มการประชุมอยา่งนอ้ยครึ
 งชั
วโมง เพื
อให้เจา้หนา้ที
ของบริษทั
ไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเริ
มประชุม ทั0งนี0  ไมว่่าผูถื้อหุ้นจะถือหุ้นของบริษทัจาํนวนเท่าใด จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนงัสือหลาย
ฉบบั หรือใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนไมไ่ด ้
 
2. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
      บริษทัจะเริ
มรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ก่อนเริ
มการประชุมไม่นอ้ยกว่า   
1 ชั
วโมง หรือ ตั0งแต่เวลา 14.00 น. เป็นตน้ไป ณ  สาํนกังานใหญข่องบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน)  เลขที
 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตามแผนที
สถานที
จดัประชุมที
ปรากฏอยูใ่นสิ
งที
ส่งมาดว้ย  
 

3. การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม 
 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี0 ก่อนเขา้ร่วมประชุม (แลว้แต่กรณีใดกรณีหนึ
ง) ต่อไปนี0  
3.1 กรณบุีคคลธรรมดา 

3.1.1 กรณผู้ีถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 ใหแ้สดงเอกสารที
ส่วนราชการออกใหที้
ยงัไม่หมดอาย ุเชน่ บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัขี
 หรือหนังสือเดินทาง 
และหากมีการเปลี
ยนชื
อ-นามสกุล ใหย้ื
นหลกัฐานประกอบดว้ย 
3.1.2  กรณมีอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

(1) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที
แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบ 
หนึ
ง) ลงลายมือชื
อผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (2)  สาํเนาเอกสารที
ส่วนราชการออกใหผู้ถื้อหุน้ ตามขอ้ 3.1.1 และผูถื้อหุน้ไดล้งชื
อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
                  (3) แสดงเอกสารที
ส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉันทะ เช่นเดียวกบั ขอ้ 3.1.1 
3.2 กรณนิีตบุิคคล 

3.2.1 กรณผู้ีแทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 (1) แสดงเอกสารที
ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 3.1.1 
                  (2) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ
 งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ)   
                 และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคล ซึ
งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึ
 งเป็นผูถื้อหุน้ 
3.2.2 กรณผู้ีถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

(1) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที
แนบมาพร้อมหนังสือนดัประชุม (แบบใดแบบหนึ
ง)  ลายมือชื
อของผูแ้ทนนิติบุคคล(กรรมการ) ซึ
งเป็นผู ้
มอบฉันทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

(2) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ
 งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดง
ใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซึ
งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึ
งเป็นผูถื้อหุน้ 

(3) สาํเนาเอกสารที
ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ
งเป็นผูม้อบฉันทะตาม ขอ้ 3.1.1 และลงชื
อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 



 

 

(4) แสดงเอกสารที
ส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉันทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 3.1.1 
3.3 ผู้ถอืหุ้นซึ1งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิตบุิคคลที1จัดตั%งขึ%นตามกฎหมายต่างประเทศ 

ใหเ้ตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีขา้งตน้ โดยเอกสารที
มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษ
แนบมาพร้อมดว้ย และให้ผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั0นรับรองความถกูตอ้งของคาํแปล 

 
4. การออกเสียงลงคะแนน 

4.1  กฎข้อบังคบัการลงคะแนนเสียง 

(1) ผูถื้อหุน้รายหนึ
งมีคะแนนเสียงเทา่กบัจาํนวนหุน้ที
ตนถือ โดยใหน้บัหุ้นหนึ
งหุน้มีเสียงหนึ
งเสียงเพียง อยา่งใดอยา่งหนึ
ง คือ เห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน  

(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที
ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ
เท่านั0น กรณีผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงคะแนนแทน 

(3) มติของที
ประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี0  
ก) กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของที
ประชุม 
ข) กรณีอื
น ๆ ซึ
 งมีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบับริษทักาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ กจ็ะดาํเนินการให้เป็นไปตามที
กาํหนดนั0น โดย

ประธานในที
ประชุมหรือผูซึ้
 งประธานมอบหมายจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในที
ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่วาระดงักล่าว 

(4) หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที
ประชุมออกเสียงเพิ
มขึ0นอีกหนึ
งเสียงตา่งหากเป็นเสียงชี0ขาด 
(5) ผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื
องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื
องนั0น และประธานในที
ประชุมอาจจะเชิญให้ผูถื้อหุ้นนั0นออก

นอกที
ประชุมชั
วคราวก็ได ้

(6) การลงคะแนนลบั อาจจะทาํไดเ้มื
อมีผูถื้อหุ้นในที
ประชุมอยา่งนอ้ย 5 คนร้องขอ และที
ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลบัดงักล่าว โดย
ประธานในที
ประชุมจะเป็นผูก้าํหนดวิธีการลงคะแนนลบันั0น และแจง้ใหที้
ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลบัดงักลา่ว 
4.2 วธิีปฏบิัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

        ประธานหรือผูซึ้
 งประธานมอบหมายจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงดว้ยวิธีชูมือในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามจาก
ที
ประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามวิธีปฎิบติัในการลงคะแนนเสียง ดงันี0  

(1) กรณีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
หากผูถื้อหุ้นท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ผูถื้อหุ้นชูมือขึ0นและเลือกกาเครื
องหมายวา่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในบตัรยืนยนั

การลงคะแนนที
ไดแ้จกไวใ้หแ้กผู่ถื้อหุน้ในขณะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม พร้อมทั0งเซ็นชื
อกาํกบัไวแ้ละเจา้หนา้ที
ของบริษทัจะเดินเขา้ไปเพื
อขอรับบตัร
ยืนยนัการลงคะแนนดงักล่าวในแต่ละวาระเพื
อทาํการรวบรวมคะแนนตอ่ไป 
สาํหรับท่านผูถื้อหุน้ที
ไม่ไดชู้มือในที
ประชุม ให้ถือวา่ผูถื้อหุน้ไดล้งคะแนนเสียงเห็นดว้ยตามที
คณะกรรมการไดเ้สนอ 

(2) กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม 
ก) ใหถื้อการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระที
ผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวห้นงัสือมอบฉันทะตามที
ผูรั้บมอบฉันทะไดย้ื
นต่อ

เจา้หนา้ที
ของบริษทัในขณะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเป็นคะแนนเสียงที
ใชน้บัเป็นมติที
ประชุม โดยไม่ตอ้งออกเสียงลงในบตัรยนืยนัการลงคะแนนอีก 
ข) กรณีที
ผูถื้อหุน้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะหรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน ผูรั้บมอบฉันทะ

มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฎิบติัตามวิธีการในขอ้ 4.2 (1) 
4.3  การนบัคะแนนเสียงและประกาศผล 

 ในการประชุมแต่ละวาระ จะทาํการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระดว้ยวิธีการหักคะแนนเสียงที
ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงออกจากจาํนวน
หุน้ทั0งหมดของผูถื้อหุน้/ผูรั้บมอบฉันทะที
มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และประกาศผลการนบัคะแนนเสียงใหที้
ประชุมรับทราบวา่ ในแต่ละวาระการ
ประชุมมีผูเ้ห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงกี
เสียง  
 

 



 

 

เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ยหมายเลข 7 

ประวตักิรรมการอสิระที�ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

แทนผู้ถอืหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 

 

 

 

นางพไิล เปี� ยมพงศ์สานต์ 

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

วนั/เดือน/ปีเกดิ                       2 เมษายน 2479 

สัญชาติ                               ไทย 

อาชีพ/ตาํแหน่ง                      กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

ประวตักิารศึกษา/อบรม   

                        ปริญญาตรีการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต CPA Thailand (CPA. No 2336) 

 Certified Internal Auditor กิตติมศกัดิ7  จาก Institute of Internal Auditors (CIA No.30861) 

ตําแหน่ง/ประสบการณ์ทํางาน        

2547-2556  กรรมการตรวจสอบ บริษทั เมโทรสตาร์พร็อพเพอร์ตี= จาํกดั (มหาชน) 

2542-ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) 

2539- ปัจจุบนั             ประธานบริษทัออดิต แอนด ์แมเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั 

ประวตักิารดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่ง  -    ตาํแหน่งด้านกรรมการ    

  กรรมการอิสระ (ตามคาํนิยามกรรมการอิสระที�บริษทักาํหนด) 

  (แตง่ตั=ง – ตอ่วาระ – เมื�อวนัที�  2 มิถุนายน 2542 – ปัจจุบนั ) 

  กรรมการตรวจสอบ   

  (แตง่ตั=ง – ตอ่วาระ – เมื�อวนัที�   23 กมุภาพนัธ์ 2552 – ปัจจุบนั ) 

- ตําแหน่งด้านบริหาร 
 ไม่มี 

จํานวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั  15 ปี 

การถอืหุ้นในบริษัท                  -   หุน้ 

ข้อพพิาททางกฎหมาย     ไมมี่ขอ้พิพาทในรอบ 5 ปีที�ผา่นมา              

 

 

 



 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื�นๆ  

2542-ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน)   

ประธานบริษทัออดิต แอนด์ แมเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื�นที�อาจทําให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ   ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารอื�นหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

ไม่เป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คูส่มรส บุตร พี�น้อง ลุง ป้า นา้ อา รวมทั=งคูส่มรสของบุคคลดงักล่าว) กบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญข่องบริษทั

หรือบริษทัยอ่ย 

ความสัมพนัธ์กบับริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที�อาจมีความขดัแย้งกนัในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา   

ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ  

ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย 

ไม่มีความสัมพนัธท์างธุรกิจที�มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ที�ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

 

การเข้าร่วมประชุม/จาํนวนครั<งที�เชิญประชุม 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั (แตง่ตั=ง – ต่อวาระ – เมื�อ  2 มิถนุายน 2542) 

                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั=ง)         จาํนวนครั= งที�เชิญประชุม (ครั= ง) 

 ปี 2555         4                          6 

 ปี 2556         5                    6 

ปี 2557       5                                      6 

 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แตง่ตั=ง – ตอ่วาระ – เมื�อ 23 กุมภาพนัธ ์2552)                

                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั=ง)         จาํนวนครั= งที�เชิญประชุม (ครั= ง) 

 ปี 2555         3                          4 

 ปี 2556          4                      4   

ปี 2557        4                                      4 

 

การมีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุมครั<งที� 22/2558 

 กรรมการอิสระที�บริษทัฯ กาํหนดใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะนี=ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระที�เสนอในการประชุมครั= งนี= แต่อยา่งใด เวน้แตใ่นวาระที� 8 

พิจารณากาํหนดค่าบาํเหน็จกรรมการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ยหมายเลข 7 

ประวตักิรรมการอสิระที�ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

แทนผู้ถอืหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

 

 

                                                              ดร.พศิิษฐ  เศรษฐวงศ์ 

ที�อยู่ปัจจุบัน                                 31 ซอยอินทามระ 24 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

วนั/เดือน/ปีเกดิ  18 มีนาคม 2488 

สัญชาติ     ไทย 

อาชีพ/ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

สถานที�ทาํงาน  บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

ประวตักิารศึกษา/อบรม    

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาโท และปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัมิชิแกนเสตท สหรัฐอเมริกา 

ประกาศนียบตัรหลกัสูตรDirector Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 ตาํแหน่ง/ประสบการณ์ทาํงาน        

 รองปลดักระทรวงพาณิชย ์ 

อธิบดีกรมการคา้ภายใน 

ที�ปรึกษา บริษทั อินโนเวชั�น เซ็นเตอร์ จาํกดั  

ที�ปรึกษาคณะกรรมการ ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ 

ประวตักิารดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท ประกนัภัยไทยววิฒัน์ จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่ง -    ตาํแหน่งด้านกรรมการ    

  กรรมการอิสระ (ตามคาํนิยามกรรมการอิสระที�บริษทักาํหนด) 

  แตง่ตั=ง – ต่อวาระ – เมื�อวนัที�  /  28 ตลุาคม 2548 -ปัจจุบนั ) 

- ตําแหน่งด้านบริหาร 
 ไม่มี 

จํานวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั  9 ปี 

การถอืหุ้นในบริษทั  -  หุน้ 

ข้อพพิาททางกฎหมาย   ไม่มีขอ้พิพาทในรอบ 5 ปีที�ผา่นมา 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื�นๆ           ที�ปรึกษา บริษทั อินโนเวชั�น เซ็นเตอร์ จาํกดั  

                                              ที�ปรึกษาคณะกรรมการ ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ 

 



 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื�นที�อาจทําให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารอื�นหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 ไม่เป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คูส่มรส บุตร พี�น้อง ลุง ป้า นา้ อา รวมทั=งคูส่มรสของบุคคลดงักลา่ว) กบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่

ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

ความสัมพนัธ์กบับริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที�อาจมีความขดัแย้งกนัในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา  

ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ  

 ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย 

 ไม่มีความสัมพนัธท์างธุรกิจที�มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ที�ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

 

การเข้าร่วมประชุม/จาํนวนครั<งที�เชิญประชุม 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั (แตง่ตั=ง– ต่อวาระ – เมื�อ  28 ตุลาคม 2548)          

                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั=ง)         จาํนวนครั= งที�เชิญประชุม (ครั= ง) 

 ปี 2555         6                          6 

 ปี 2556         5                 6 

ปี 2557       6                                      6 

 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั=งเมื�อ 5 เมษายน 2555 )                

                  การเขา้ร่วมประชุม (ครั=ง)         จาํนวนครั= งที�เชิญประชุม (ครั= ง) 

 ปี 2555        3                                      3 

 ปี 2556          3                 4 

 ปี 2557          4                4  

 

การมีส่วนได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุมครั<งที� 22/2558 

 กรรมการอิสระที�บริษทัฯ กาํหนดให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะนี=ไมมี่ส่วนไดเ้สียในวาระที�เสนอในการประชุมครั= งนี= แต่อยา่งใด เวน้แตใ่นวาระที� 8 

พิจารณากาํหนดค่าบาํเหน็จกรรมการ  
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ขั�นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 

มาดว้ยตนเอง ผูรั้บมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 

( 

แสดงบตัรประจาํตวั หรือ แสดงหนงัสือมอบฉนัทะ 

พร้อมเอกสารประกอบ (แลว้แต่กรณี) 

ลงนามเขา้ร่วมประชุม 

รับบตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชุม 

ประธานเปิดการประชุม 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาํดบั 

กรณีมีผูไ้ม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ ใหย้กมือและ

ส่งบตัรลงคะแนน (สาํหรับผูไ้ม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง) 

เจา้หนา้ที	เกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผูไ้ม่เห็นดว้ยหรือ 

งดออกเสียงและสรุปผลลงคะแนน 

เมื	อทราบผลการลงคะแนนประธานจะแจง้ผล 

การนบัคะแนนให้ที	ประชุมทราบ 
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หมวดที�  5   การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 ขอ้ที	  27.   คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี   ภายใน 4  เดือนนับแตว่นัสิ0นสุดของรอบปีบญัชีของ
บริษทั 
  การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื	นนอกจากที	กลา่วมาแลว้  ใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามญั เมื	อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้มน่อ้ยกวา่  1 ใน 5 ของจาํนวนหุน้ที	จาํหน่ายไดท้ั0งหมด  หรือผูถื้อ
หุ้นไม่นอ้ยกวา่ 25 คน   ซึ	 งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจาํนวนหุ้นที	จาํหน่ายไดท้ั0งหมด  จะเขา้ชื	อกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถื้อหุน้   เป็นการประชุมวิสามญัเมื	อใดกไ็ด ้ แตต่อ้งระบุเหตผุลในการที	ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย 
 ขอ้ที	  28.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นให้คณะกรรมการจดัทาํเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ   สถานที	   วนัเวลา    ระเบียบวาระการประชุม           
และเรื	องที	จะเสนอต่อที	ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุชดัเจนวา่เป็นเรื	องที	จะเสนอเพื	อทราบเพื	ออนุมติั เพื	อพิจารณาแลว้แต่กรณี             
รวมทั0งความเป็นธรรมของคณะกรรมการในเรื	องดงักล่าว    และจะจดัส่งให้ผูถื้อหุน้ทราบไม่นอ้ยกวา่  7   วนั   ก่อนวนัประชุมและโฆษณาคาํบอกกล่าว
ประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั  3  วนั    ก่อนวนัประชุม     ไม่นอ้ยกวา่   3  วนั 
 ขอ้ที	  29.  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น   (ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกว่า  25  คน  หรือไม่นอ้ยกวา่กึ	ง
หนึ	งของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั0งหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน   3  ของจาํนวนหุน้ที	จาํหน่ายไดท้ั0งหมด  จึงจะจดัเป็นองคป์ระชุม 
  ในกรณีที	ปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นครั0 งใด   เมื	อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึง 1 ชั	วโมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซึ	งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบ
องคป์ระชุมตามที	กาํหนดไว ้  หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเมื	อผูถื้อหุ้นร้องขอ  การประชุมเป็นการระงบัไป      ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั0นมิใช่
เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอใหน้ดัประชุมใหญ ่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั  ก่อนวนัประชุมในการประชุม
ครั0งหลงันี0ไมบ่งัคบัวา่ตอ้งครบองคป์ระชุม 
 ขอ้ที	  30.  ประธานกรรมการเป็นประธานของที	ประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีที	ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที	ประชุม   หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที	
ได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน   ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าที	ไดใ้ห้ผูถื้อหุ้นซึ	 ง
มาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ	งเป็นประธานในที	ประชุม 
  ในการออกเสียงลงคะแนนใหผู้ถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ที	ตนถืออยูโ่ดยถือวา่หุน้หนึ	งมีหนึ	งเสียง 
  การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาํโดยเปิดเผย    เวน้แต่ผูถื้อหุ้นไมน่้อยกวา่ 5 คน   ร้องขอและที	ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบัก็
ใหล้งคะแนนลบั        ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันั0นใหเ้ป็นไปตามที	ประธานในที	ประชุมกาํหนด 
 ขอ้ที	  31.  มติของที	ประชุมผูถื้อหุน้นั0นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี0  
       (1)  ในกรณีปกติ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ	งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั  ให้ประธานในที	ประชุม
ออกเสียงเพิ	มขึ0นอีกหนึ	งเสียงเป็นเสียงชี0ขาด 

      (2)   ในกรณีดงัตอ่ไปนี0  ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั0งหมดของผูถื้อหุ้น   ซึ	 งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั0งหมด  หรือบางส่วนที	สาํคญัแก่บุคคลอื	น 
(ข) การซื0อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื	น   หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกี	ยวกบัการให้เชา่กิจการของบริษทัทั0งหมด หรือ 

บางส่วนที	สาํคญั    การมอบหมายใหบุ้คคลอื	นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั     หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื	นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทุนกนั 
 ขอ้ที	  32.  กิจการอนัที	ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีตอ่ไปนี0  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที	เสนอต่อที	ประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินงานของ 
บริษทัในรอบปีที	ผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 
(4) เลือกตั0งกรรมการแทนกรรมการที	ออกตามวาระ 
(5) เลือกตั0งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่สอบบญัชี 
(6) กิจการอื	น  ๆ 

 



 

 

             เอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ยหมายเลข 10 

 

 

  

 


