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ส่วนที� 1 

การประกอบธุรกิจ 
 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
          บริษทัประกนัภยัไทยวิวฒัน์  จาํกดั  (มหาชน)    ไดด้าํเนินธุรกิจประกนัวนิาศภยัมายาวนานกว่า 60 ปี   รับใชส้ังคมไทย 
โดยนาํเสนอผลิตภณัฑ์ประกนัภยัที1หลากหลาย ควบคู่ไปกบับริการที1มีคุณภาพบนพื5นฐานการบริหารจดัการที1โปร่งใส มี 
หลกัธรรมาภิบาล และฐานะทางการเงินที1มั1นคงแข็งแรง  ในปี  2559  บริษทัไดผ้า่นการรับรองเป็นสมาชิก CAC (Collective  
Action Coalition)  ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต    โดยบริษทัไดป้ระกาศนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั1น 
กาํหนดแนวปฏิบตัิเพื1อต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั1น         จดัทาํหรือสอบทานระบบควบคุมภายในรวมถึงดาํเนินการประเมิน 
ความเสี1ยงดา้นคอร์รัปชั1นขององคก์รมาตั5งแต่ปี 2556   
          ทางบริษทัฯ มุ่งเน้นการเป็นหลกัประกนัที1มั1นคงสําหรับคนไทย มีการบริหารทรัพยสิ์นเป็นเงินสาํรองอย่างเพียงพอ      
สําหรับหนี5 สินและภาระผูกพนัตามสัญญาประกนัภยั    รวมถึงการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี1ยง  (Risked-Based 
Capital)  ตามกฏหมาย จึงมีฐานะทางการเงินที1แข็งแกร่งพร้อมสําหรับการใหบ้ริการประชาชน      นอกจากนี5 ยงัเลือกบริหาร
จดัการความเสี1ยงอยา่งมีประสิทธิภาพ   โดยการรับประกนัที1เน้นคุณภาพ   พร้อมกบัปรับกลยุทธ์ทางการแข่งขนัโดยหา
ช่องทางการตลาดใหม่ๆ   ที1มีศกัยภาพผา่นเคาน์เตอร์บริการต่างๆ หรือออนไลน์  ขณะเดียวกนัก็คาํนึงถึงความตอ้งการของ
ประชาชน โดยพฒันาผลิตภณัฑป์ระกนัภยัและการบริการที1ดีเสมอมา    นอกจากการบริหารที1โปร่งใสดว้ยหลกัธรรมาภิบาล
แลว้ ทางบริษทัฯ ยงัเขา้ไปมีส่วนในโครงการที1เป็นประโยชน์ต่อสงัคมโดยมิไดมุ่้งหวงัที1ผลกาํไร เช่น โครงการไมโครอินชวั-
รันส์ ที1มุ่งใหบ้ริการการประกนัภยัในราคาที1เขา้ถึงไดง่้ายกบัประชาชนทั1วไป  และการเขา้ร่วมโครงการประกนัภยัขา้วนาปีกบั
รัฐบาลมาตั5งแต่ปี 2554 ซึ1งเป็นการสร้างความมั1นคงทางรายไดใ้ห้แก่เกษตรกร 
           เป้าหมายของบริษทัในการดาํเนินงานมาโดยตลอดมีอยู ่3 ประการ ไดแ้ก่ 1) พฒันาองคก์รใหมี้ฐานะการเงินที1แขง็แกร่ง 
และบริหารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล   2) พฒันาผลิตภณัฑใ์ห้มีความคุม้ค่า ช่วยลดภาระความเสี1ยงภยั และบรรเทาความเสียหาย 
ของประชาชนไดอ้ยา่งเหมาะสม  และ 3) พฒันาการบริการใหไ้ดม้าตรฐาน เสริมสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ และคู่คา้อยา่ง 
เป็นธรรม    ทางบริษทัฯ พร้อมที1จะเป็นที1ปรึกษาในทุกดา้นการประกนัภยัใหแ้ก่ลกูคา้ และประชาชนทั1วไป  โดยมีแนวทางการ
ดาํเนินงานดา้นต่างๆ  ดว้ยการพฒันาองคก์รอยา่งต่อเนื1อง   การพฒันาทนุมนุษยแ์ละทุนทางปัญญา  การพฒันานวตักรรม และ 
การปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานใหเ้ป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  
 

2.   ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
       ( 1 )  ประวติัความเป็นมา 
                8 ตุลาคม 2494  จดทะเบียนจดัตั5งบริษทัดว้ยทุนจดทะเบียนที1ออกและเรียกชาํระแลว้ 10 ลา้นบาท  ในนามบริษทั 
                                          ประกนัภยัไทยววิฒัน์จาํกดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื1อดาํเนินธุรกิจ ประกนัวินาศภยัซึ1งในระยะแรก  
                                          บริษทัฯ รับประกนัเฉพาะอคัคีภยั  และภยัทางทะเล เท่านั5น     มีสาํนกังานตั5งอยูที่1ชั5น  2    อาคาร   
                                          บี.เอล็.ฮั5ว.  สี1แยกวดัตึก กรุงเทพ โดยมีผูเ้ริ1มจดัตั5งบริษทัทั5งหมด 9 คนดว้ยกนัดงัรายนามต่อไปนี5   
                                           1.   ร้อยเอก สมหวงั  สารสาส  

                            2.   นายไว  วอ่งตระกลู 
                             3.   นายศิวะอศัว ์ อศัวเกียรติ 
                                        4.   นายเกษม  ปังศรีวงศ ์
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                                           5.   นายมา้  ชนัเหลง็  (นายปรีชา  อศัวะอินทรา) 
                                   6.   นายชั5งตงั  แซ่เบ ๊  (นายเสริมศกัดิ\   อศัวะธร) 
                                        7.   นายทอง  อศัวรักษ ์
                                        8.   นายทิ5งเกียง  แซ่เบ๊  (นายยนต ์ อศัวะธนกุล) 
                                        9.   นายบี.เอล็.ฮั5ว  หรือนายหลู่ฮั5ว  แซ่บาง   
                 พ.ศ. 2516        ไดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั เลขที1 8/2516 ซึ1งออกโดยสาํนกังาน 

          ประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์
                 พ.ศ. 2517        ไดข้ยายกิจการ  โดยการเปิดรับประกนัภยัรถยนตเ์พิ1มขึ5นอีกหนึ1งแผนก และไดย้า้ยสาํนกังานใหญ่  
                                         จากอาคารบี.เอล็.ฮั5ว มายงัอาคารทินกร  ถนนสุริยวงศ ์ กรุงเทพฯ 
                 พ.ศ. 2518        ไดเ้ปิดแผนกประกนัภยัเบด็เตลด็ขึ5น    และไดจ้ดัหาผูเ้ชี1ยวชาญในการประกนัภยัเบด็เตลด็เขา้มารับ   
            หนา้ที1ในการดาํเนินงาน พร้อมกนันี5บริษทัยงัไดข้ยายธุรกิจไปในดา้นของการลงทุนประเภทต่างๆ  

          เพิ1มมากขึ5น 
                 พ.ศ. 2523        เพื1อรับมือกบัการขยายตวัของกิจการอยา่งรวดเร็ว      บริษทัฯจึงไดน้าํระบบคอมพวิเตอร์เขา้มาใช ้

         ในกิจการของบริษทั เพื1อพฒันาระบบสารสนเทศ  ซึ1งนบัไดว่้าเป็นปัจจยัสาํคญัของการบริหารงาน 
         ในปัจจุบนั และไดข้ยายศูนยบ์ริการไปยงัหวัเมืองต่าง ๆ   รอบกรุงเทพมหานคร เพื1ออาํนวยความ 
          สะดวกรวดเร็วแก่ลูกคา้ของบริษทั   โดยไดเ้ปิดศูนยบ์ริการขึ5นที1 จงัหวดัชลบุรี   ราชบุรี   สระบุรี   
          และนครราชสีมา 

                 พ.ศ. 2527       บริษทัฯ  ไดติ้ดต่อเช่าความถี1คลื1นกระจายเสียงจากการสื1อสารแห่งประเทศไทยเพื1อนนาํเทคโนโลย ี  
          อนัทนัสมยันี5มาเพิ1มประสิทธิภาพการติดต่อสื1อสารระหวา่งพนกังานสินไหมกบับริษทัฯ เพื1อจะได ้

         สามารถอาํนวยความสะดวกรวดเร็วใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัไดดี้ยิ1งขึ5นถือไดว้า่บริษทัเป็นบริษทั 
         ประกนัภยับริษทัแรกในประเทศไทย ที1นาํเอาเทคโนโลยอีนัทนัสมยันี5มาประยกุตใ์ชใ้นงานประกนัภยั 

                   พ.ศ. 2532     จากการประยกุตเ์อาเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชบ้ริการนี5      ทาํใหบ้ริษทัฯไดร้ับคดัเลือกใหร้ับรางวลั 
         HI – TECH AWARD  ดา้นบริการ 

                   พ.ศ. 2551     ไดน้าํเทคโนโลยใีหม่มาให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินดา้นอุบติัเหตุประกนัภยัรถยนตต์ลอด 24 ชั1วโมง   
                                        ดว้ยระบบ  Mobile Tracking 
                   พ.ศ. 2552     ให้บริการเฮลิคอปเตอร์เคลื1อนยา้ยผูป่้วยฉุกเฉินทางอากาศ 
                   พ.ศ. 2556     ไดร้ับรางวลับริษทัประกนัวนิาศภยั ที1มีการบริหารงานดีเด่นประจาํปี 2555 
                  พ.ศ. 2558     ไดรั้บรางวลับริษทัประกนัภยั ที1มีการพฒันาดีเด่นประจาํปี 2557 
                  พ.ศ. 2559      ไดผ้า่นการรับรองเป็นสมาชิก CAC (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน 

         การต่อตา้นการทุจริต 

        ( 2 )  การประกอบธุรกิจ 

                  การดาํเนินธุรกิจประกนัวินาศภยัของบริษทั สามารถแบ่งไดด้งันี5   
                  1.   การประกนัภยัรถยนต ์

         1.1  การประกนัภยัรถยนต ์ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 
                        1.2   การประกนัภยัประเภทหนึ1ง 
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                        1.3   การประกนัภยัประเภทสอง 
                        1.4   การประกนัภยัประเภทสาม 
                        1.5   การประกนัภยัประเภทสี1 
                        1.6   การประกนัภยัประเภทหา้ 
                  2.   การประกนัอคัคีภยั 
                  3.   การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง 

3.1  การประกนัภยัสินคา้ 
                  4.   การประกนัภยัเบด็เตลด็ 

        4.1   การประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล 
        4.2   การประกนัอุบติัเหตุเดินทาง 
        4.3     การประกนัภยัชดเชยรายได ้
        4.4     การประกนัภยัโรคร้ายแรง 
        4.5   การประกนัความเสี1ยงภยัทุกชนิดของผูรั้บเหมาก่อสร้าง 
        4.6   การประกนัภยัความเสี1ยงภยัทุกชนิดของผูรั้บเหมาติดตั5งเครื1องจกัร 
        4.7   การประกนัภยัหมอ้นํ5าระเบิด 
        4.8   การประกนัภยัความเสียหายต่อบุคคลภายนอก 
        4.9   การประกนัภยักอลฟ์ 
        4.10   การประกนัภยัป้ายโฆษณา 
        4.11   การประกนัภยัโจรกรรม 

                       4.12   การประกนัภยัความเสี1ยงภยัทุกชนิด 
                       4.13   การประกนัภยัสุขภาพ 
                       4.14   การประกนัภยัอุบติัเหตุและสุขภาพเดินทางต่างประเทศ 
 
                  5.   การประกนัภยัต่อ   ซึ1 งถือเป็นพื5นฐานที1สาํคญัของการรับประกนัภยัเนื1องจากเป็นการช่วยกระจายความเสี1ยงภยั  

        โดยทาํประกนัภยัต่อใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อ    ขณะเดียวกนักรั็บประกนัภยัต่อจากบริษทัอื1นดว้ยโดยถือเป็น 
        การรับกระจายความเสี1ยงภยัตามหลกัการดงักล่าวขา้งตน้ 

 

                การเปลี�ยนแปลงที�สําคัญของบริษัทฯ 

                ต.ค. 2494     ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 10,000,000 บาท มูลค่าหุน้ละ 1,000.00 บาท 
                ม.ค. 2524     เพิ1มทุนจดทะเบียนเป็น หุน้สามญั 20,000,000 บาท มูลค่าหุน้ละ 100.00 บาท 
                พ.ย. 2530     เพิ1มทุนจดทะเบียนเป็น หุน้สามญั 30,000,000 บาท มูลค่าหุน้ละ 100.00 บาท 
                ก.ค. 2535     เปิดที1ทาํการสาํนกังานใหญ่บริเวณถนนดินแดง เป็นอาคารสูง 11 ชั5น  มีพื5นที1ใชส้อย 
                                     ทั5งสิ5น 5,596  ตารางเมตร  พื5นที1จอดรถ 3,320 ตารางเมตร                 
                ต.ค. 2535     เพิ1มทุนจดทะเบียนเป็น หุน้สามญั 60,000,000 บาท มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท 
                พ.ย. 2536     จดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชน และนาํหุ้นสามญัของบริษทัเขา้ทาํการซื5อขาย     
                                     ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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                ก.ค. 2537     เพิ1มทุนจดทะเบียนเป็น หุน้สามญั 101,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 
                ก.ค. 2542     เพิ1มทุนจดทะเบียนเป็น หุน้สามญั 126,250,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท      
                                     และทางบริษทัฯ ไดเ้ปลี1ยนชื1อภาษาองักฤษ Pacific Insurance Public Co., Ltd. 
                                     เป็น Thaivivat Insurance Public Co., Ltd. 
                ก.ย. 2546      แปลงมูลค่าหุน้จาก 10.00 บาท เป็น 1.00 บาท 
                เม.ย.2548      เพิ1มทุนจดทะเบียนเป็น หุน้สามญั 151,500,000 บาท มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 
                พ.ค.2558      เพิ1มทุนจดทะเบียนเป็น หุน้สามญั 303,000,000 บาท มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 

 

 
       ( 3 )  โครงสร้างรายได ้ 
                       บริษทัเป็นบริษทัประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภยั โดยมีรายไดห้ลกัมาจากเบี5ยประกนัภยั  เมื1อบริษทั 
                ไดร้ับเบี5ยประกนัภยัแลว้ เบี5ยประกนัภยัส่วนหนึ1งบริษทัจะนาํไปทาํการประกนัภยัต่อ และอีกส่วนหนึ1ง                     
                บริษทัจะรับเสี1ยงภยัไวเ้อง   สาํหรับในส่วนที1บริษทัรับเสี1ยงภยัไวน้ั5น เมื1อหกัค่าใชจ่้ายแลว้  บริษทัจะนาํ 
                ไปลงทุนตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยัอนุญาต และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ 
                ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  เกี1ยวกบัการลงทุนประกอบธุรกิจอื1นของบริษทัประกนัวินาศภยั   
                เพื1อแสวงหารายไดอี้กส่วนหนึ1ง 
 
 
                รายไดข้องบริษทัในรอบ 3 ปีที1ผา่นมาเป็นดงันี5  
 ปี 2557 % ปี 2558 % ปี 2559 % 
รายไดจ้ากเบี5ยประกนัภยัรับสุทธิ  2,471.11 92.7  2,527.88      96.2  2,705.36 95.0 
รายไดจ้ากการลงทุน     181.31   6.8      85.44   3.3      121.22 4.3 
รายไดอื้1น      13.86   0.5      13.72   0.5      20.56 0.7 
รวมรายได ้    2,666.28    100%   2,627.04   100%   2,847.14   100% 

 

 

                 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลติภัณฑ์             
              
                             ( 1 )  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
                                      บริการหลกัของบริษทัมี  4 ประเภทคือ 
                       1. การประกนัภยัรถยนต ์
                  1.1   การประกนัภาคบงัคบั   (Compulsory Insurance) 
 
                  1.2   การประกนัภาคสมคัรใจ   (Voluntary Insurance)  โดยแบ่งการประกนัภยัในกลุ่มนี5  
            เป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภท 1, ประเภท 2, ประเภท 3, ประเภท 4  และประเภท 5                              
                                                        ซึ1งมีความคุม้ครองที1แตกต่างกนั 
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                         2.     การประกนัอคัคีภยัคือ      การทาํสัญญารับเสี1ยงภยัโดยบริษทัตกลงจะชดใชค่้าสินไหม       
                              ทดแทนแก่ผูเ้อาประกนัในกรณีที1ทรัพยสิ์นที1เอาประกนั    ไดเ้กิดความเสียหายอนัเนื1อง      
                              มาจากเพลิงไหม ้หรือฟ้าผา่ หรือการระเบิดของแก๊สที1ใชป้ระกอบการอุปโภคบริโภค 
                              อาจขยายความคุม้ครองไปถึงเปียกนํ5า   ระเบิด   จราจล   นดัหยดุงาน  ลกูเห็บ  นํ5าท่วม  
                              แผ่นดินไหว ลมพาย ุภยัอากาศยาน เป็นตน้ 
                      3.     การประกนัภยัทางทะเลและขนส่งคือ    การทาํสญัญารับเสี1ยงภยัโดยบริษทัตกลงชดใช ้   
                              ค่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้อาประกนัในกรณีที1ทรัพยสิ์นที1เอาประกนัไดเ้กิดความเสียหาย 
                              อนัเนื1องมาจากการขนส่ง 
                      4.     การประกนัภยัเบด็เตล็ด    ซึ1 งประกอบดว้ยการประกนัวินาศภยัอีกมากมายหลายประเภท      
                              เช่น  การประกนัอุบติัเหตุส่วนบคุคล, การประกนัอุบติัเหตุเดินทาง,  การประกนัสุขภาพ,  
                              การประกนัภยัชดเชยรายได,้ การประกนัภยัโรคร้ายแรง, การประกนัการเสี1ยงภยัระหว่าง 
                              ก่อสร้าง, การประกนัโจรกรรม, การประกนัภยัสุขภาพ และ การประกนัภยัอุบติัเหตุและ 
                                สุขภาพเดินทางต่างประเทศ  เป็นตน้  
 

                             ( 2 )  ตลาดและภาวะการแข่งขนั 

        (ก)     นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ ์และบริการที1สาํคญั 
                                             กลยทุธ์ในการแข่งขนัการใหบ้ริการที1รวดเร็ว,    สะดวกพร้อมกบัสร้างความประทบัใจใหก้บั 
                                             ผูเ้อาประกนั และประชาสมัพนัธ์ใหรู้้จกับริษทัมากขึ5น และใชเ้ทคโนโลยกีารสื1อสารทนัสมยั                             
                                             ทุกรูปแบบ   และฝึกอบรมใหพ้นกังานมีคุณภาพตลอดเวลา 
 
                                             จุดเด่น 
                                             -   เป็นบริษทัที1ดาํเนินการดา้นการประกนัภยัรถยนตม์ายาวนานเกือบจะที1สุดในบรรดาบริษทั 

  ประกนัภยัในปัจจบุนั   ซึ1งทาํให้มีประสบการณ์ในการใหบ้ริการแก่ผูเ้อาประกนัภยั  และผู ้
  เกี1ยวขอ้ง พร้อมกบัมีฐานขอ้มูลในการกาํหนดการรับประกนัภยัที1ค่อนขา้งสมบรูณ์ 

             -  ฐานลกูคา้ที1ทาํประกนัอยา่งยาวนานกบับริษทั   
             -  มีวฒันธรรมของบริษทัที1เขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้   และผูเ้กี1ยวขอ้งเป็นอยา่งดีซึ1งทาํให ้

  ลกูคา้และ ผูเ้กี1ยวขอ้งประทบัใจกบัการใหบ้ริการของบริษทั 
             -  บริษทัมีฐานลูกคา้ที1ค่อนขา้งจะมีการกระจายความเสี1ยงที1ดี    กอปรกบัเงินกองทนุของบริษทั 

                                             ที1ค่อนขา้งมาก  ทาํใหบ้ริษทัมีความสามารถในการที1จะรับเสี1ยงภยัไวเ้องไดค่้อนขา้งสูง 
 
                                             จุดดอ้ย 

             -   งานของทางบริษทัเป็นงานที1มาจากการตลาดโดยตรง  ไม่มีงานที1ไดรั้บจากความสมัพนัธ ์     
                  ของการถือหุน้  ( CAPTIVE  BUSINESS ) 
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                                             ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายของบริษทั 
                                     เนื1องจากงานประกนัภยัที1เป็นงานดา้นอุตสาหกรรมใหญ่ๆ  นั5น  ส่วนใหญจ่ะเป็นการประกนัภยั 
                                              กบับริษทัประกนัภยัที1มีความสัมพนัธ์กนัในรูปของการลงทุน    ดงันั5นจากโครงสร้างของบริษทั   
                                              ทางบริษทัมีเป้าหมายในการที1จะทาํการตลาดในกลุม่ลกูคา้รายยอ่ย    หรือขนาดกลางซึ1งจะมีความ 

อิสระในการเลือกบริษทัประกนัภยัค่อนขา้งสูง         ทาํให้จุดเด่นในการใหบ้ริการและการพฒันา    
                                               ผลิตภณัฑที์1เหมาะกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไดสู้ง              
        (ข)    ภาวะการแข่งขนั   
                                               ตลาดรวมเบี5ยประกนัวินาศภยัปี  2559    มีมูลค่า  212,000  ลา้นบาท    เติบโตจากปี  2558  

ร้อยละ 1.3   ธุรกิจประกนัวนิาศภยัไดรั้บผลกระทบจากราคาสินคา้เกษตรที1ตกตํ1า   เช่น  ขา้ว  
ยางพารา ส่งผลต่อกาํลงัซื5อของผูบ้ริโภค      นาํไปสู่การแข่งขนัที1รุนแรงเพื1อให้ไดม้าซึ1งส่วน
แบ่งตลาด   ทั5งการแข่งขนัลดราคาเบี5ยประกนัภยั หรือการใหค่้าตอบแทนสูงๆ เพื1อกระตุน้ให้
ตวัแทนและนายหนา้ขายประกนัภยัเพิ1มขึ5น พร้อมการรักษาอตัราส่วนการต่ออายใุหมี้ระดบัไม่
ตํ1ากวา่ 70% ทั5งประกนัภยัรถยนตแ์ละประกนัภยัทรัพยสิ์น ซึ1งไดรั้บการตอบรับจากบริษทัรับ
ประกนัภยัต่อต่างประเทศวา่มีความพร้อมรับประกนัภยัต่อแลว้    มีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ   
เพื1อตอบโจทย ์ลกูคา้ทั5งระดบัองคก์รและลกูคา้รายยอ่ย   โดยขายผา่นช่องทางการจดัจาํหน่ายที1
หลากหลายเพื1อเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้เป้าหมายใหไ้ดม้ากที1สุด   เช่น  ตวัแทน  นายหนา้   ธนาคาร 
(Bancassurance)   สถาบนัการเงิน   ขายผา่นโทรศพัท ์(Telemarketing)  ร้านสะดวกซื5อและ
ช่องทางออนไลน ์ตลอดจนมีการนาํเทคโนโลยมีาพฒันาการใหบ้ริการสินไหมผา่น 
แอปพลิเคชั1นบนสมาร์ทโฟน    

 
 
            ตารางเบี,ยประกนัภยัรับของการประกันวินาศภยัทั,งระบบโดยตรงแยกตามประเภทของการประกันภยั   
       
    เบี5ยประกนัรับโดยตรง (Direct Premium)      

(หน่วย : ลา้นบาท) 
ลาํดบั ประเภทการประกนัภยั 

Class of Business 
ปี (Year) 2556 2557 2558 2559 

รายการ (Sub Class) 
1. รถยนต ์(Motor) 1.1 สมคัรใจ (Voluntary) 103,560 102,515 104,111 105,464 
  1.2 บงัคบั (Compulsory) 14,881 15,388 16,294 16,535 
   รวม (Total) 118,441 117,903 120,405 122,000 
2. อคัคีภยั (Fire) 2. อคัคีภยั (Fire) 11,814 11,058 10,484 10,700 
3. เบด็เตลด็ (Misc.) 3. เบด็เตลด็ (Misc.) 67,519 70,991 72,970 74,011 
4. ทะเล (Marine) 4. ทะเล (Marine) 5,302 5,293 5,338 5,288 
5. รวมทั5งสิ5น (Grand Total)   203,077 205,247 209,197 212,000 
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 ( 3 )  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
        (ก)   แหล่งที1มาของเงินทุน 

ธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีรายไดห้ลกัจากเบี5ยประกนัภยั  กรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นผลิตภณัฑข์อง 
บริษทั ซึ1งกระทาํผา่นตวักลางได ้3 วิธีดงันี5 : - 

                                             1.   การจาํหน่ายผา่น    ตวัแทนประกนัวนิาศภยัในพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั    มาตรา 4 
                                                  ไดใ้หค้าํจาํกดัความไวว่้า   “ตวัแทนประกนัวนิาศภยั  หมายความวา่  ผูซึ้1 งบริษทัมอบหมาย 

    ให้ทาํการชกัชวนใหบุ้คคลทาํสัญญาประกนัภยักบับริษทั” 
                                             2.   การจาํหน่ายผา่น   นายหนา้ประกนัภยัในพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั  มาตรา 4   ไดใ้ห ้

    คาํจาํกดัความไวว่้า  “นายหนา้ประกนัวนิาศภยัหมายความวา่ ผูซึ้1 งชี5 ช่องหรือจดัการให้บุคคล 
    ทาํสญัญาประกนัภยักบับริษทั โดยหวงับาํเหน็จเนื1องจากการนั5น” 

                                             3.   การจาํหน่ายตรงโดยอาศยัพนกังานของบริษทั 
                                     (ข)   ความสามารถในการดาํรงอตัราส่วนตามประเภทธุรกิจ 
                                             บริษทัไดด้าํรงเงินกองทุนไม่ตํ1ากวา่  30 ลา้นบาท    โดยพิจารณาอตัราส่วนความเพียงพอของ       
                                             เงินกองทุน   ซึ1 งคาํนวณจากเงินกองทุนของบริษทัที1มีอยู ่  หารดว้ยจาํนวนเงินกองทุนที1บริษทั 
                                             ตอ้งดาํรงไว ้ไม่ตํ1ากวา่ร้อยละหนึ1งร้อยสี1สิบ โดย  ณ   วนัที1 31 ธนัวาคม 2559   บริษทัไดมี้เงิน 

              กองทุนตามราคาบญัชีคิดเป็น  1,104,576,756.01 บาท 
                                     (ค)   สภาพคล่อง 
                                             การบริหารสภาพคล่องสาํหรับเบี5ยประกนัภยัรับของบริษทัต่อค่าสินไหมทดแทน  
                                             ไดมี้สดัส่วนที1เหมาะสม   โดยในปี 2559   อตัราส่วนค่าสินไหมและค่าใชจ่้ายในการจดัการ 
                                             สินไหมทดแทนต่อรายไดจ้ากการรับประกนัภยั คิดเป็นร้อยละ 61.34  ซึ1งเพิ1มขึ5นจากปี 2558 
                                             คิดเป็นร้อยละ 1.40 

 
  3.   ปัจจัยความเสี�ยง 

       ปัจจยัความเสี1ยงของธุรกิจประกนัภยั สามารถแบ่งออกไดด้งันี5   
1. ความเสี�ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

หมายถึง    การกาํหนดนโยบายภาพรวม   ระดบักลุ่มธุรกิจ  (Business Portfolio)   ประเภทของผลิตภณัฑ ์
อุตสาหกรรม เขตภูมิศาสตร์ รวมถึงแผนการดาํเนินงาน ซึ1งเป็นการเพิ1มความเสี1ยงของบริษทั เช่น เนน้การ
เติบโตดา้นปริมาณหรือส่วนแบง่ตลาด มากกวา่มูลค่าผลกาํไร     เพิ1มยอดขายดว้ยการแข่งขนัตดัราคาเบี5ย
ประกนัภยัทั5งการรับประกนัภยัที1มีความเสี1ยงสูงและตํ1า   การขายผลิตภณัฑที์1มีความเสี1ยงสูงแต่กาํไรนอ้ย  
เพื1อรักษาลกูคา้พนัธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงปัจจยัเสี1ยงที1มีผลกระทบทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ธุรกิจที1กาํหนดไว ้
 

2. ความเสี�ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) 
หมายถึง ความเสี1ยงที1เกิดขึ5นที1หนา้งาน การปฏิบติังาน ซึ1งมีสาเหตุจาก 
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• บุคลากร (People Risk)  เช่น การขาดความรู้ ความชาํนาญ การสั1งสมประสบการณ์ความรับผดิชอบต่อ
หนา้ที1  ประมาทเลินเล่อ จาํนวนบุคลากรที1ไม่เพียงพอ ทาํใหค้วามผิดพลาด (Human Error)   การทุจริต 
(Fraud)   ของพนกังาน   รวมถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดว้ยเหตุอนัเทจ็จากลูกคา้และคู่คา้  เช่น  
อู่ซ่อมรถ, โรงพยาบาล เป็นตน้    บริษทัไดมี้การกาํหนดนโยบายภาพรวมตลอดจนแผนการดาํเนินงาน 
ต่าง ๆ  โดยคาํนึงถึงปัจจยัความเสี1ยงต่าง ๆ   ที1อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั    เช่น  
ความเสี1ยงจากสภาวะ เศรษฐกิจที1ผนัผวน และความเสี1ยงที1เกิดจากกฏระเบียบที1เปลี1ยนแปลง นอกจากนั5น 
บริษทัไดมี้การ   ทบทวนวิเคราะห์เพื1อปรับปรุงนโยบายภาพรวม     ตลอดจนแผนการดาํเนินงานอยา่ง
สมํ1าเสมอแผนการรับพนกังานใหม่เพื1อใหท้นัต่อการขยายบริษทัไดมี้การจดัการความเสี1ยงโดย  การจดั
อบรมพนกังานอยา่งสมํ1าเสมอ, แผนการรับพนกังานใหม่ เพื1อให้ทนัต่อการขยายงาน รวมทั5งการจดัตั5ง 
หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื1อตรวจสอบให้การปฏิบติังานของทุกฝ่ายเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง  โปร่งใส 

• กระบวนการปฏิบติังาน  (Process Risk)      เช่น   ความบกพร่องของระบบงาน กระบวนการปฏิบตัิงาน
ภายในที1ไม่รัดกุม  การจดัโครงสร้างระบบการควบคุมระหว่างหน่วยงาน  การแบ่งแยกหนา้ที1ระหว่างผู้
พิจารณาอนุมติัและผูจ้า่ย การระบุวงเงินตามอาํนาจอนุมติั บริษทัไดมี้การพฒันาวิธีการปฏิบติังานและมี
การปรับปรุงคู่มือการทาํงานอยา่งสมํ1าเสมอ   เพื1อใหก้ารทาํงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

• Technology Risk เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพ ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ล่าช้า หรือถูกโจรกรรม  
โดยบริษทัดาํเนินการลงทุนใน Hardware และ Software ที1ทนัสมยั กาํหนดให้มีกระบวนการรักษา
ความปลอดภยั การจาํกดัการเขา้ถึงขอ้มูล เฉพาะผูมี้อาํนาจหรือผูไ้ดร้ับการอนุมติัเท่านั5น  

 
3. ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

หมายถึง ความเสี1ยงที1เกิดจากการที1ไม่สามารถจดัหากระแสเงินสดไดเ้พยีงพอที1จะชาํระหนี5 สินและภาระผกูพนั 

•   ประเมินสถานะการเงิน ก่อนการแต่งตั5งเป็นตวัแทนและ Broker 

•   จดัเกบ็เบี5ยประกนัภยัรถยนตต์ามหลกัเกณฑ ์Cash Before Cover  

•   สร้างระบบติดตามเกบ็เบี5ยที1เกินกาํหนดชาํระจากตวัแทนและ Broker   
 

4. ความเสี�ยงด้านการประกันภัย (Insurance Risk) 
หมายถึง    ความเสี1ยงต่อความสูญเสียทางการเงิน จากการรับประกนัภยัและหนี5 สิน   (Underwriting and Liability 
Risk) ที1เป็นผลจากการคดัเลือกและการใหค้วามเห็นชอบประเภทความเสี1ยงที1จะรับประกนัภยั อตัราส่วนระหว่าง
การรับความเสี1ยงภยัไวเ้อง และการโอนความเสี1ยง  (Risk Transfer)  รวมถึงดูแลกระบวนการจดัการสินไหมของ
บริษทัใหร้ัดกุม และมีระบบ ถกูตอ้งตรงตามความเป็นจริงของความเสียหายที1เกิดขึ5น 

• บริษทัมีการบริหารความเสี1ยงอยา่งเป็นระบบ โดยเริ1มตั5งแต่การรับประกนัภยั กาํหนดเงื1อนไขการรับ
ประกนัภยั อตัราเบี5ยประกนัภยัที1เหมาะสมกบัความเสี1ยง 

• บริษทัจดัใหมี้การโอนความเสี1ยงภยั  (Risk Transfer)    ใหแ้ก่บริษทัรับประกนัภยัต่อที1มีฐานะมั1นคง  
ทั5งในประเทศและต่างประเทศ  

• บริษทัมีระบบจ่ายค่าสินไหมทดแทนที1ถกูตอ้งตามความคุม้ครองและรวดเร็ว    บริหารใหมี้อตัราค่า
สินไหมทดแทน (Loss Ratio)  ของประกนัภยัแต่ละประเภทให้อยูใ่นอตัราตํ1า    
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5. ความเสี�ยงด้านตลาด (Market Risk) 

หมายถึง ความผนัผวนหรือการขึ5นลงของผลตอบแทนสินทรัพยท์ี1ลงทุน ซึ1งเป็นผลจากความผนัผวนของ 
อตัราดอกเบี5ย ราคาตราสารทุน กระแสเงินทุน (Fund Flow) จากต่างประเทศ  เป็นตน้  

• มุ่งสร้างผลตอบแทนการลงทุนที1มั1นคงในระยะยาว ใหสู้งกวา่อตัราเงินเฟ้อ 

• การจดัสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) นโยบายการลงทุนของบริษทัเป็นการลงทุนแบบ
ผสมผสานเพื1อกระจายความเสี1ยง   จะใหน้ํ5าหนกักบัการลงทุนตามเกณฑข์องสาํนกังาน  คปภ.  
ที1เน้นการลงทุนอย่างระมดัระวงัและปลอดภยั บริษทัวางกรอบการแบ่งเงินลงทุนไปยงัสินทรัพย ์
(Asset Class) ประเภทต่างๆ  พจิารณาภาวะที1นกัลงทุนกลา้รับความเสี1ยง (Risk on)  และ กลวั 
ความเสี1ยง (Risk off)  ประกอบการตดัสินใจ  โดยเลือกกระจายการลงทุนในสินทรัพยที์1มีความเสี1ยง
ตํ1า คือ พนัธบตัรรัฐบาล ตราสารหนี5  ตราสารทุน ของบริษทัที1มีความมั1นคงสูง สร้างรายไดแ้ละกาํไร
ค่อนข้างสมํ1าเสมอ ไม่ผ ันผวนมากนัก มีสภาพคล่องและจ่ายเงินปันผลสูง ซึ1 งจะช่วยสร้าง
ผลตอบแทนในระดบัสูง  

• วิธีการบริหารจดัการเงินลงทุน ปรับแผนการลงทุนเพื1อใหส้อดคลอ้งและทนัต่อสถานการณ์ตลาดทุน
ทั1วโลกที1มีความเชื1อมโยงกนัมากขึ5น แนวโนม้เงินเฟ้อและดอกเบี5ยอยูใ่นช่วงขาขึ5น ใชโ้อกาสที1ตลาด
ผนัผวนเพิ1มผลตอบแทนที1ดีกว่าตลาด ทาํการบริหารเชิงรุก (Active Management) มากขึ5น ทาํการ
ปรับสัดส่วนการลงทุนระยะสั5น  (Tactical Asset Allocation)   ที1เน้นการปรับพอร์ตการลงทุน โดย
ปรับนํ5 าหนักลงทุนระหว่างสินทรัพย ์และการเลือกตราสารที1ลงทุน (Security Selection) ภายใน
สินทรัพยท์ี1ไปลงทุน เพื1อรองรับแนวโนม้เศรษฐกิจการเงินที1เปลี1ยนแปลงในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 
หรือเมื1อมีเหตุการณ์สาํคญัๆ  (Event Risk)  และการปรับสัดส่วนระยะกลาง  (Dynamic Asset 
Allocation) เพื1อสะทอ้นมุมมอง 1-3 ปี โดยปรับพอร์ตให้สอดรับกบัวฎัจกัรเศรษฐกิจที1เปลี1ยนแปลง
ไป เช่นในช่วงเศรษฐกิจฟื5 นตวัและเงินเฟ้อไม่เป็นปัญหา จะเพิ1มนํ5าหนกัลงทุนในหุน้ 

                      
 

6. ความเสี�ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 
หมายถึง ความเสี1ยงที1เกิดจากคู่สญัญา (Counter Party) โดยเฉพาะฐานะการเงินที1ดอ้ยลงของคู่สญัญา การผดินดั
ชาํระหนี5  (Default Risk)  เช่น  ผูรั้บประกนัภยัต่อ (Reinsurer),  นายหนา้,  ลกูหนี5 ,  ผูค้ ํ5าประกนั,  ลกูคา้ทาํใหไ้ม่ 
สามารถปฏิบติัตามภาระที1ตกลงไวก้บับริษทั อาจส่งผลกระทบต่อรายได ้ผลประกอบการของบริษทัไดก้าํหนด 
การจดัอนัดบัความน่าเชื1อถือในการคดัเลือกผูรั้บประกนัภยัต่อและการลงทุน    ตามเกณฑที์1สาํนกังาน คปภ.  
กาํหนด  บริษทัไดมี้ระบบตรวจสอบและติดตามการชาํระหนี5คู่สญัญาอยา่งสมํ1าเสมอ 
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4.   ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ                                                                                                                                                                 
                     ( 1 )  สินทรัพยถ์าวรหลกัที1ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

ประเภทลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธิ มูลค่า (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 
  1.  อาคารสาํนกังานใหญ่    
      -อาคาร 11 ชั5นมีเนื5อที1ใชส้อย 5,500 ตารางเมตร    
       ตั5งอยูเ่ลขที1 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน    
       เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร เป็นเจา้ของ 154,441,604.73 - 
      -อาคาร 4 ชั5น มีเนื5อที1ใชส้อย 1,215 ตารางเมตร    
       ตั5งอยูเ่ลขที1 1 ถนนดินแดง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นเจา้ของ 30,560,357.00 - 
  2.  สาํนกังานสาขาเฉพาะเพื1อบริการชดใชค่้าสินไหมทดแทน    
      -สาขานครราชสีมา เลขที1 43562 ถนนมิตรภาพ ตาํบลในเมือง 
       อาํเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา 

 
เป็นเจา้ของ 

 
1,008,441.00 

 
- 

      -สาขาชลบุรี เลขที1 136/88-9 หมู่ 9 ถนนสุขมุวิท 
       ตาํบลบา้นสวน อาํเภอเมือง  จงัหวดัชลบุรี 

 
เป็นเจา้ของ 

 
2,884,427.00 

 
- 

      -สาขาสระบุรี เลขที1 175/30-33 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน 
       ตาํบลหว้ยทราย อาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี 

 
เป็นเจา้ของ 

 
9,415,803.01 

 
- 

      -สาขาลาํพนู  เลขที1 152/1 หมู่ 11 ถนนสายลาํปาง -    
       เชียงใหม่  ตาํบลอุโมงค ์อาํเภอเมืองลาํพนู จงัหวดัลาํพนู 
     -สาขาพทัยา  ที1ดินตามโฉนดเลขที1 151138 เลขที1ดิน 661 เนื5อที1  
       21 ตารางวา และอาคารพาณิชยเ์ลขที1 392/91 หมู่ 6 ต.นาเกลือ       
       อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
     -สาขาอุบลราชธานี  ที1ดินตามโฉนดเลขที1 68108 เลขที1ดิน 3 เนื5อที1 
       29.2 ตารางวา และอาคารพาณิชยเ์ลขที1 902 หมู่ 10  ถ.สายเลี1ยง 
       เมืองอุบลราชธานี  ต.แจระแม  อ.เมืองอุบลราชธานี 
       จ.อุบลราชธานี     
     -สาขาราชบุรี โฉนดเลขที1 83237 เนื5อที1 54.2 ตารางวา และอาคาร 
       พาณิชยเ์ลขที1 73/5 ถ.เพชรเกษม ต.หนา้เมือง อ.เมืองราชบุรีจ.ราชบุรี       
     -สาขาหวัหิน โฉนดเลขที1 26808 เนื5อที1 28.4 ตารางวาและอาคาร 
      พาณิชยเ์ลขที1 57/1 ถ.เพชรเกษม (ทล.4) ต.หวัหิน อ.หวัหิน 
      จ.ประจวบคีรีขนัธ์       
     -สาขาอุดรธานี โฉนดเลขที1 190003 เนื5อที1 31.3 ตารางวา และอาคาร    
       พาณิชยเ์ลขที1 200/223 ถ.สายเลื1ยงเมืองอุดรธานี ต.สามพร้าว อ.เมือง  
       จ.อุดรธานี  
     -สาขาสระบุรี 2  โฉนดที1ดินเลขที1 15525 เนื5อที1 20 ตารางวา และ 
       อาคารพาณิชยเ์ลขที1 67/10 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง 
       จ.สระบุรี  และโฉนดที1ดินเลขที1 188860-188862 เนื5อที1 80 ตารางวา  

 
เป็นเจา้ของ 

 
 

เป็นเจา้ของ   
 
 

             
       เป็นเจา้ของ 
 
       เป็นเจา้ของ 

 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 

 
8,548,953.25  

 
 

5,850,000.00 
 
 
 

4,036,644.00 
 

5,500,000.00 
 
 

4,500,000.00 
 
 

5,500,000.00 
 
 

1,500,000.00 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

  
 
- 
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ประเภทลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธิ มูลค่า (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 
    - สาขาพิษณุโลก โฉนดเลขที1 178018 เนื5อที1 24 ตารางวา และอาคาร 
      พาณิชยเ์ลขที1 206/3 ถ.สีหราชเดโชชยั ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก 
      จ.พิษณุโลก   
    - สาขามหาสารคาม โฉนดเลขที1 89533 เนื5อที1 51 ตารางวา และอาคาร 
      พาณิชยเ์ลขที1 290-290/1 ถ.ถีนานนท ์ต.เกิ5ง อ.เมืองมหาสารคาม 
      จ.มหาสารคาม 
    - สาขาสุรินทร์ โฉนดเลขที1 175968 เนื5อที1 23 ตารางวา และอาคาร 
      พาณิชยเ์ลขที1 10 หมู่ 2 ถ.เลี1ยงเมืองสุรินทร์ ต.นอกเมือง 
      อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 
    - สาขาตาก โฉนดเลขที1 54628 เนื5อที1 20.6 ตารางวา และอาคาร 
      พาณิชยเ์ลขที1 154/10 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.ไมง้าม อ.เมือง จ.ตาก 
    - สาขาภูเกต็ โฉนดเลขที1 106900 เนื5อที1 19.4 ตารางวา และอาคาร 
      พาณิชยเ์ลขที1 92/31 ถ.เทพกระษตัรี ต.เกาะแกว้ อ.เมือง จ.ภูเกต็ 
    - สาขานครสวรรค ์ โฉนดเลขที1 114113 เนื5อที1 23.8 ตารางวา และ 
      อาคารพาณิชยเ์ลขที1 132/10 ม.10 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค ์
      จ.นครสวรรค ์
    - สาขาขอนแก่น โฉนดเลขที1 280233 เนื5อที1 20 ตารางวา บา้นเลขที1 
      92/106 ม.14 ถ.มิตรภาพ (ทล.2) ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น 
      จ.ขอนแก่น 
    - สาขาจนัทบุรี โฉนดเลขที1 68769 เนื5อที1 26.2 ตารางวา บา้นเลขที1 
      90/7 หมู ่11 ถ.สุขมุวิท ต.พลบัพลา อ.เมือง จ.จนัทบุรี  
    - สาขาเชียงราย โฉนดเลขที1 132167 เนื5อที1 44.8 ตารางวา บา้นเลขที1  
      478/9 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
    - สาขาสุราษฎร์ธานี โฉนดเลขที1 107136 เนื5อที1 18.3 ตารางวา  
      บา้นเลขที1 118/38 หมู่ 1 ถ.สุราษฎร์-กองบิน 7 ต.วดัประดู่  
      อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 
    - สาขานครศรีธรรมราช โฉนดเลขที1 157993 เนื5อที1 20.8 ตารางวา  
      บา้นเลขที1 43/8 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง  
      จ.นครศรีธรรมราช 
    - สาขาหาดใหญ ่โฉนดเลขที1 204625 เนื5อที1ดิน 31.3 ตารางวา  
      บา้นเลขที1 84/47 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 
    -สาขาแม่สอด  โฉนดเลขที1 60204 เนื5อที1ดิน 33.90 ตารางวา   
     บา้นเลขที1 81/14 ถนนสายเอเซีย (ทล.12) ตาํบลแม่สอด อาํเภอ 
      แม่สอด จงัหวดัตาก 

 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 

 
 

5,900,000.00 
 
 

7,500,000.00 
 
 

4,400,000.00 
 

4,000,000.00 
 

6,700,000.00 
 
 

4,500,000.00 
 
 

8,800,000.00 
 

4,390,000.00 
 

7,340,000.00 
 
 

5,500,000.00 
 
 

6,500,000.00 
 

6,500,000.00 
 
 

6,000,000.00 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
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ประเภทลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธิ มูลค่า (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 
  - สาขากาญจนบุรี โฉนดเลขที1 30825 เลขที1 21.30 ตารางวา   
    บา้นเลขที1 65/35 หมู่ 9 ถนนเลี1ยงเมือง (ทล.367) ตาํบลปากแพรก    
   อาํเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 
3.  สถานที1ประกอบธุรกิจเกบ็อะไหล่และซากรถ 
    - อาคารพาณิชย ์เลขที1 224/3-4 ตาํบลบางโคล ่เขตยานนาวา  
      สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหารคร 
    - อาคารพาณิชย ์เลขที1 58/12-13 ถ.ทางหลวงแผน่ดินสายปทุมธานี  
      ลาดหลุมแกว้ ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
    - ที1ดินที1พระโขนง โฉนดเลขที1 7347 เนื5อที1 371 ตารางวา 
      ตั5งอยูต่าํบลคลองตนั เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร    
 - อาคาร เลขที1 67/9 ถนนมิตรภาพ ตาํบลปากเพรียว อาํเภอเมือง 
       จงัหวดัสระบุรี    
  4.  สถานที1เพื1อใหเ้ป็นสวสัดิการของพนกังาน 
    - ห้องอาคารชุดเมโทรจอมเทียน เลขที1 420 หมู่ที1 12 
       ถ.เลียบชายหาดจอมเทียน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  
    - บา้นพกัสมุทรปราการ เลขที1 605/18-19 หมู่ 2  บางปใูหม่ 
       ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
    - อาคารชุดบางกะปิ เลขที1 142 ซอยลาดพร้าว ตาํบลคลองจั1น      
       เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
    - บา้นพกัตากอากาศ-ระยอง 229/7-8 ม.6 โครงการร็อคการ์เดน้บชี 
       ถ.สุขมุวิท-อ่าวไขา ต.กรํ1า อ.แกลง จ.ระยอง 
    - อาคารพาณิชย ์เลขที1 108/6-7 ถ.รัชดาภิเษก ซ.เทอดไท 33   
       แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 และใชเ้ป็น 
       สาํนกังานสาํรองกรณีฉุกเฉินของบริษทัเมื1อปี พ.ศ. 2553    
    - บา้นพกัเขาพระนอน กม.18 ถ.ธนะรัตน์-มวกเหลก็ 
        ถนนบา้นกุดคลา้ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา   

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 

4,800,000.00 
 
 

15,601,734.00 
 

5,000,000.00 
 

28,082,653.00 
 

541,077.00 
 
 

5,053,004.00 
 

3,000,000.00 
 

1,500,000.00 
 

3,200,000.00 
 
 

7,000,000.00 
 

8,148,867.50 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
5.  เครื1องตกแต่ง 

 
เป็นเจา้ของ 

     
96,019,073.01 

 
- 

ษณะ 

6.  อุปกรณ์สาํนกังาน เป็นเจา้ของ      103,009,199.98 - 
7.  ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ       78,331,139.47 - 
     รวม  671,062,977.95  
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                     มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ   
      1.    มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ      4,853,687,147.92 บาท 
      2.    มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิหกัหนี5 สินที1อาจเกิดขึ5น                            1,104,576,756.01   บาท 
      3.    มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหุน้                                      3.65    บาท 
      4.    จาํนวนหุน้คาํนวณโดยวิธีถวัเฉลี1ยถ่วงนํ5าหนกั          303,000,000    หุน้ 
 

            ( 2 )  เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์                     
                     นโยบายการลงทุนของบริษทัอยูภ่ายในขอบเขตของประกาศการลงทุนของสาํนกังานคณะกรรมการ 
                     กาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั         
                       

 5.    ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

          เป็นขอ้พิพาทตามการประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยัของบริษทั 
 

6.     ข้อมูลทั�วไป 
 

 บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
 ประกอบธุรกิจหลกัประเภท  ธุรกิจประกนัวินาศภยั 
 ที"ตั$งสาํนกังานใหญ่  71 อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
 กรุงเทพมหานคร 10400 
 เลขทะเบยีนบริษทั  0107536001427 ( เดิม บมจ. 216 ) 
 โทรศพัท ์ 0-2248-0900, 0-2248-0910, 0-2644-6400, 0-2644-6500, 0-2695-0800, 1231 
 โทรสาร   0-2248-4575, 0-2248-4975, 0-2695-0808 
 Claim Hot Line :  โทรศพัท ์ 0-2695-0700 ; โทรสาร 0-2644-6545 
 Customer Care  :  โทรศพัท ์ 0-2695-0777 ; โทรสาร 0-2644-6545 
 Health Claim     :  โทรศพัท ์ 0-2695-0707 ; โทรสาร 0-2644-6545 
 

 บริษทัมีหุน้สามญัจาํนวน 303,000,000 หุน้ ที1จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั5งหมด 
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ส่วนที� 2 

การจัดการและการกํากบัดูแลกจิการ 

    7.    ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ 
                ( 1 )  หลกัทรัพยข์องบริษทั 
                         บริษทัมีทุนจดทะเบียน 303 ลา้นบาท เรียกชาํระแลว้ 303 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั      
                         303,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

การเพิ1ม / ลดทุนในระยะ 6 ปี ที1ผา่นมาดงันี4  
เดือน/ปีที1  ทุนชาํระแลว้  

จดทะเบียนทุน ทุนจดทะเบียน ทุนที1เพิ1ม หลงัเพิ1มทุน เสนอขายให้แก่......เพื1อ...... 
ชาํระแลว้ (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)  

มีนาคม      2535 30 30 60 เพื1อขยายกิจการ เสนอขายให้ผูถื้อ
หุ้นเดิม 1 ลา้นหุ้นและขายให้
บุคคลทั1วไป 2 ลา้นหุน้ 

กรกฎาคม  2537 60 41 101 เพื1อขยายกิจการ เสนอขายให้ผูถื้อ
หุ้นเดิม 4 ลา้นหุ้นและขายให้
พนกังาน 1 แสนหุน้ 

มิถุนายน    2542 101 25.25 126.25 ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็น 
เงินกองทุนเพื1อรับการเสี1ยงภยัจาก
การรับประกนัภยัเพิ1ม เสนอขายให้  
ผูถื้อหุน้เดิมอตัราส่วน 4:1 

พฤษภาคม  2548 
 
 
 

126.25 25.25 151.50 เพื1อจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของ 
บริษทัฯ ในอตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 
1 หุน้ปันผล  ใหก้บัผูถ้ือหุน้ 
 

พฤษภาคม  2558 
 

151.5 151.5 303 เพื1อจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของ 
บริษทัฯ ในอตัรา 1 หุน้เดิมต่อ 
1 หุน้ปันผล  ใหก้บัผูถ้ือหุน้ 

 
                     บริษทัมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยด์งันี4  :-  
                     เงินลงทุนเพื1อคา้                                                    255,051,056.76   บาท 
                     เงินลงทุนเผื1อขาย                                               1,967,182,542.69   บาท 
                     เงินลงทุนที1จะถือจนครบกาํหนด                          475,818,115.29   บาท 
                     เงินลงทุนทั1วไป                                                     __3,720,650.00  บาท 
                     รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์                              2,701,772,364.74  บาท  
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            ( 2 )   ผูถื้อหุน้ 
กลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบั  ขอ้มูล ณ วนัที1 22 เมษายน 2559 

ผู้ถอืหุ้น จํานวนผู้ถือหุ้น สัดส่วน (%) 

1.    บริษทั ตั4งใจมั1น จาํกดั 69,570,840 22.96 
2.    บริษทั เอม็.เอ.อินเตอร์เนชั1นแนล จาํกดั 68,384,280 22.57 
3.    นางจีราภรณ์  บรูณะสมบติั 18,239,400 6.02 
4.    BARCLAYS BANK PLC, SINGAPORE 15,096,000 4.98 
5.    บริษทั เจน พนัธ์ พร็อพเพอร์ตี4  จาํกดั 15,082,648 4.98 
6.    นางสาวเจนจิรา  อศัวะธนกุล 12,600,000 4.16 
7.    นายเทพพนัธ์  อศัวะธนกุล 12,600,000 4.16 
8.    นางสาวรจนา ธีราวทิยางกรู 9,620,000 3.12 
9.    นายจีรพนัธ์  อศัวะธนกุล 8,781,128 2.90 
10.  นายจีรพฒัน ์ อศัวะธนกุล 5,954,400 1.97 

  

        ( 3 )  นโยบายการจ่ายปันผล 
                 บริษทัมีนโยบายจา่ยเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ 40% ของกาํไรหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

    8.    โครงสร้างการจัดการ 
               8.1 และ 8.2  รายชื1อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 
          1.   นายชลอ  เฟื1 องอารมย ์                   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน * 
                         2.   ดร.พิศิษฐ  เศรษฐวงศ ์                                            กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน* 
         3.   นางพิไล   เปี1 ยมพงศส์านต ์                   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน* 
                        4.   นางปราณี  ภาษีผล                     กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน* 
         5.   นางสุภาภรณ์  บุรพกุศลศรี    กรรมการอิสระ * 

        6.   นายจีรพนัธ์  อศัวะธนกุล    กรรมการผูอ้าํนวยการ และ กรรมการลงทนุ 
        7.   นายถวลัย ์ วริานนท ์                                  กรรมการที1ปรึกษากรรมการผูอ้าํนวยการ 
       และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

         8.   นางสุเทพี  อศัวะธนกุล    กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
        และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
         9.   นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร          กรรมการและเลขานุการบริษทั 
 

         *  บริษทักาํหนดคาํนิยามกรรมการอิสระไวเ้ท่ากบัขอ้กาํหนดขั4นตํ1าของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั   หลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระถือหุน้ไม่เกิน 1%  ของจาํนวนหุน้ที1มีสิทธิ 
ออกเสียงทั4งหมดของบริษทั    ไม่เป็นกรรมการบริหาร   ลกูจา้ง พนกังาน ที1ปรึกษา    ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือ 
คู่สมรสของผูบ้ริหาร  ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ มีความเป็นอิสระในการทาํหนา้ที1 
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บริษทัไดก้าํหนดนโยบายหา้มกรรมการ ที1ปรึกษา ผูบ้ริหาร พนกังานพนกังานที1ล่วงรู้ถึงผลประกอบการของบริษทัไม่วา่ 
ทางตรงหรือทางออ้ม    และบุคคลที1เกี1ยวขอ้งซื4อขายหุน้ของบริษทัในช่วงเวลา  60 วนัก่อนประกาศงบการเงินต่อสาธารณะชนและ 
กาํหนดให ้กรรมการ ที1ปรึกษา ผูบ้ริหาร และ พนกังานตั4งแต่ระดบั ผูจ้ดัการฝ่ายขึ4นไป ที1ทาํการซื4อ  หรือ ขายหุน้ของบริษทัจะตอ้ง 
แจง้ให ้แผนกกฎหมายกฎระเบียบทราบถึงการซื4อขายนั4น  ภายในวนัถดัไปนบัจากที1ไดมี้การซื4อขายนั4น  เพื1อรายงานการซื4อขายต่อ 
สาํนกังาน กลต.ต่อไป หรือดาํเนินการรายงานดว้ยตนเอง ภายใน 3 วนัทาํการนบัจากวนัที1ไดม้า หรือจาํหน่ายไปในหุน้นั4นและจะมี 
การรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร   และผูส้อบบญัชีให ้ที1ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั4 ง 

บริษทัไม่มีกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอก 
ที1บริษทัใชบ้ริการอยูใ่นช่วง 2 ปีที1ผา่นมา 
 
 คุณสมบติัของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการที1มีความรู้ความเชี1ยวชาญ  ทกัษะที1หลากหลายเป็นประโยชนต่์อบริษทั  
สามารถอุทิศเวลาและความพยายามใหก้บัการเป็นกรรมการบริษทั  ไดอ้ยา่งเตม็ที1   โดยบริษทั    ไดก้าํหนดคุณสมบติัเบื4องตน้ 
ของคณะกรรมการไวด้งันี4   
 ขอ้ที1  1  ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่  7  คน  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ1งหนึ1งของจาํนวนกรรมการ 
ทั4งหมดตอ้งมีถิ1นที1อยูใ่นราชอาณาจกัร 
        ขอ้ที1  2   ให้ที1ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั4งกรรมการ   ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี4    

 (1)    ผูถื้อหุน้คนหนี1งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ1งหุน้ต่อเสียงหนึ1ง 
                 (2)    ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที1มีอยูท่ ั4งหมดตาม (1)  เลือกตั4งบุคคลคนเดียว 
                          หรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
                 (3)    บุคคลซึ1งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั4งเป็นกรรมการ 
                          เท่าจาํนวนกรรมการที1จะพงึมีหรือจะพึงเลือกตั4งในครั4 งนั4น    ในกรณีที1บุคคลซึ1งไดรั้บ       
                          การเลือกตั4งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที1จะพึงมีหรือ  
                          จะพึงเลือกตั4งในครั4งนั4น  ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี4ขาด 
                ขอ้ที1  3  ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั4 ง  ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง  1 ใน 3  เป็นอตัราส่วน  ถา้จาํนวนกรรมการ 
ที1จะแบ่งออกใหต้รงเป็น  3   ส่วนไม่ได ้  กใ็หอ้อกจาํนวนที1ใกลเ้คียงที1สุด  กบั 1 ใน 3   กรรมการที1จะตอ้งออกจากตาํแหน่ง ในปีแรก  
และปีที1 2 ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั4น ใหจ้บัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการที1อยูใ่นตาํแหน่งนานที1สุดนั4น  
เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
        ขอ้ที1  4   นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมื1อ 
                                     (1)  ตาย 
                                     (2)  ลาออก 
                                     (3)  ขาดคุณสมบติั หรือลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
                                     (4)  ที1ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติให้ออก 
                                     (5)  ศาลมีคาํสั1งให้ออก 
                ขอ้ที1  5  กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ื1นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัที1ใบลาออกไปถึงบริษทั 
                ขอ้ที1  6  ในกรณีที1ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุผลอื1น  นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลใด 
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บุคคลหนึ1ง   ซึ1 งมีคุณสมบติัตามที1กฎหมายกาํหนด เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป     เวน้แต่วาระของ
กรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน   บุคคลซึ1งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระ ที1ยงัเหลืออยู ่
ของกรรมการที1ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ1ง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการ 
ที1ยงัเหลืออยู ่
       ขอ้ที1  7   ที1ประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 
 3  ใน 4    ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ1งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง    และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึ1งหนึ1งของจาํนวนหุน้ที1ถือโดย 
ผูถื้อหุน้ที1มาประชุม  และมีสิทธิออกเสียง                         
        ขอ้ที1  8   กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่กไ็ด ้
        ขอ้ที1  9   ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ1งเป็นประธานกรรมการ   ในกรณีที1คณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ1ง  หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกไ็ด ้    รองประธานกรรมการมีหน้าที1ตามขอ้บงัคบัในกิจการซึ1งประธาน 
กรรมการมอบหมาย 
       ขอ้ที1 10   ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ1งหนึ1งของจาํนวนกรรมการทั4งหมด จึงจะเป็นองค ์
ประชุม ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยูใ่นที1ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที1ได ้     ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธาน 
กรรมการเป็นประธาน     ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที1ไดใ้หก้รรมการซึ1งมาประชุมเลือกกรรมการ 
คนหนึ1งเป็นประธานในที1ประชุม  การวนิิจฉยัชี4ขาดของที1ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก    กรรมการคนหนึ1งมีเสียงหนึ1งในการลงคะแนน   
เวน้แต่กรรมการซึ1งมีส่วนไดเ้สียในเรื1องใด  ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื1องนั4น   ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที1ประชุม 
ออกเสียงเพิ1มขึ4นอีกเสียงหนึ1งเป็นเสียงชี4ขาด 
       ขอ้ที1 11   ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ  หรือกรรมการผูซึ้1งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงั
กรรมการไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม  เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพื1อรักษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษทั จะแจง้การนดัประชุม 
โดยวิธีอื1นและกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั4นกไ็ด ้          
       ขอ้ที1 12   กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ที1ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย   วตัถุประสงค ์  และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติที1ประชุมผูถื้อหุ้น 
       ขอ้ที1 13   ห้ามมิใหก้รรมการประกอบกิจการ  เขา้เป็นหุ้นส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุน้ในนิติบคุคลอื1น ที1มีสภาพอยา่งเดียวกนั   และเป็น 
การแข่งขนักบักิจการของบริษทั     เวน้แต่จะแจง้ใหที้1ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนที1จะมีมติแต่งตั4ง 
       ขอ้ที1 14   กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้  หากมีส่วนไดเ้สียในสญัญาที1บริษทัทาํขึ4นหรือถือหุน้ หรือหุน้กูเ้พิ1มขึ4นหรือ
ลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ 
        ขอ้ที1 15  ให้คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อครั4ง 
               

       อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 
1. พิจารณากาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที1ดี เพื1อใหฝ่้ายบริหารนาํไปปฏิบติั ซึ1 งรวมถึงการทบทวนประเมินผลการปฏิบติั 

เพื1อนาํมาพจิารณาปรับปรุงใหเ้หมาะสม และรายงานไวใ้นรายงานประจาํปี 
2. พิจารณาความเหมาะสม ใหค้าํแนะนาํ และอนุมติัวสัิยทศัน์ กลยทุธ์ ตลอดจนเป้าหมายการดาํเนินงานของบริษทั  ที1นาํเสนอโดย 

ฝ่ายบริหาร รวมถงึการติดตามประเมินผลความสาํเร็จของการดาํเนินงาน 
       3.  ดูแลใหบ้ริษทั  มีระบบบริหารความเสี1ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบที1เหมาะสม 
       4.  ดูแลใหมี้กระบวนการสรรหา และแผนการสืบทอดตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั  ที1มีประสิทธิผล 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั4งกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เป็นหวัหนา้คณะผูบ้ริหารระดบัสูง เพื1อรับผดิชอบในการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทั  ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริษทั  
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       5.  ดูแลใหมี้แนวทางปฏิบตัิเกี1ยวกบัจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  ขอ้พึงปฏิบติัที1ดีของกรรมการและพนกังาน รวมถึง 
การสื1อสารใหผู้เ้กี1ยวขอ้งไดท้ราบ 
       6.  พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั4งและกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที1ของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
       7.  พิจารณามอบอาํนาจอยา่งเหมาะสมใหแ้ก่กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เพื1อให้สามารถดาํเนินงานธุรกิจปกติไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
       8.  จดัทาํรายงานอธิบายความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั  ในการจดัทาํรายงานทางการเงินไวใ้นรายงานประจาํปี 
       9.  พิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั  กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ รวมทั4งกาํกบัดูแลใหมี้กระบวนการ 
ที1มีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารระดบัสูง 
     10.  ดาํเนินการอื1นๆ เพื1อใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติของที1ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั    
คณะกรรมการชุดย่อย 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ  
    คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน 3 ท่าน กาํหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั4 ง 
โดยมีรายนามดงัต่อไปนี4                    
                      1.   ดร.พิศิษฐ  เศรษฐวงศ ์                                      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                      2.   นางพไิล  เปี1 ยมพงศส์านต ์                                กรรมการตรวจสอบ 
                      3.   นางปราณี  ภาษีผล                                            กรรมการตรวจสอบ 
                      4.   นางสาวสิรินทร์   นนัทวรเศรษฐ                       เลขานุการ 
 
               อาํนาจ หนา้ที1 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
                       คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที1ตามที1ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัดงัต่อไปนี4  

1.  สอบทานใหบ้ริษทัฯ  มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้ง  และเพียงพอ  มีระบบการควบคุมภายใน (Internal  Control)  
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal  Audit) ใหเ้หมาะสม มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงกระบวนการอื1นที1เกี1ยวขอ้ง 
กบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั1น   

               2.  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพจิารณาแต่งตั4ง  โยกยา้ย  
               เลิกจา้ง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
               3. สอบทานการบริหารความเสี1ยงตามกรอบการบริหารความเสี1ยงของบริษทั วา่มีการบริหารความเสี1ยงอยา่งมีประสิทธิภาพ  
               ซึ1งจะส่งผลใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั ทั4งในเชิงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน 
               4. สอบทานใหบ้ริษทัฯ  ปฏิบติัหนา้ที1ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์  
               หรือกฎหมายที1เกี1ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
               5. พิจารณาคดัเลือก  เสนอแต่งตั4งบุคคลซึ1งมีความเป็นอิสระ  เพื1อทาํหนา้ที1เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  และเสนอค่าตอบแทน 
               ของบุคคลดงักลา่ว  รวมทั4งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย  อยา่งนอ้ยปีละ  1  ครั4 ง 

6. พิจารณารายการที1เกี1ยวโยงกนั  หรือรายการที1อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนด   
ของตลาดหลกัทรัพย ์ ท ั4งนี4 เพื1อใหม้ั1นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล  และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

                7. สอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั1น และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 
                8. จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  
               ซึ1งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี4  
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 (ก)   ความเห็นเกี1ยวกบัความถกูตอ้ง  ครบถว้น  เป็นที1เชื1อถือไดข้องรายงานทาง การเงินของบริษทัฯ 
 (ข)   ความเห็นเกี1ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
 (ค)   ความเห็นเกี1ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์       
                   หรือกฎหมายที1เกี1ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
                    (ง)    ความเห็นเกี1ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
                    (จ)    ความเห็นเกี1ยวกบัรายการที1อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
                    (ฉ)   จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
                    (ช)   ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที1คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ที1ตามกฎบตัร (Charter) 

    (ซ)   รายการอื1นที1เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั1วไปควรทราบ  ภายใตข้อบเขตหนา้ที1และความรับผดิชอบที1ไดร้ับ                       
   มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  
 

 คณะกรรมการจดัตั4งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ4นเป็นหน่วยงานหนึ1งภายในบริษทั โดยมีผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ  
                    (นางสาวสิรินทร์  นนัทวรเศรษฐ) เป็นผูร้ับผดิชอบ 
 
 ประวตัิผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ 
 นางสาวสิรินทร์ นนัทวรเศรษฐ  
 ประวตัิการศึกษา 
 บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA)  
 ประสบการณ์ในการทาํงาน 5 ปียอ้นหลงั 
 2555-2559 ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ  บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน์ 
 2555-2559 กรรมการ บริษทั บีเอสเอ การบญัชี จาํกดั 
 2555-2559 กรรมการ บริษทั อะบาคสั บิสซิเนส จาํกดั  
 การพิจารณาแต่งตั4ง โยกยา้ย  เลิกจา้ง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นอาํนาจหนา้ที1ของคณะกรรมการตรวจสอบตาม
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  
 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และ กรรมการบริหาร 2 ท่าน มีวาระ
การดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี กาํหนดใหมี้การประชุมเป็นแบบเฉพาะกิจเมื1อมีความจาํเป็น แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1 ครั4 งต่อปี โดยมีรายนาม
ดงัต่อไปนี4   
 1.นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 2.นางพไิล เปี1 ยมพงศส์านต ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 3.นายถวลัย ์วริานนท ์  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 4.นางสุเทพี อศัวะธนกุล  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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ขอบเขตหนา้ที1และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 เพื1อใหก้ารปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที1ดี 
คณะกรรมการบริษทัจึงกาํหนดขอบเขตหนา้ที1ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนดงันี4  
1 ดา้นการสรรหา 
1.1 กาํหนดวธีิการสรรหาบุคคลเพื1อดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะขององคก์ร เช่น พิจารณากรรมการเดิมเพื1อเสนอให ้ 
       ดาํรงตาํแหน่งต่อ เปิดรับการเสนอชื1อจากผูถื้อหุน้ การใชบ้ริษทัภายนอกใหช่้วยสรรหา การพิจารณาบุคคลจากทาํเนียบกรรมการ 
       อาชีพ หรือ การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื1อบุคคลที1เหมาะสม เป็นตน้ 
1.2 ดาํเนินการพิจารณารายชื1อบุคคลที1ไดรั้บการเสนอชื1อและคดัเลือกบุคคลที1มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณสมบตัิที1กาํหนดไว ้ 
1.3 ตรวจสอบใหร้อบคอบวา่ บุคคลที1จะถูกเสนอชื1อนั4นมีคุณสมบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการ 
1.4 ดาํเนินการทาบทามบุคคลที1มีคุณสมบตัิสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณสมบติัที1กาํหนดไว ้เพื1อจะไดม้ั1นใจวา่บุคคลดงักล่าวมีความยนิดีจะมา 
       รับตาํแหน่งกรรมการของบริษทั หากไดร้ับการแต่งตั4งจากผูถื้อหุน้ 
1.5 เสนอชื1อให้คณะกรรมการเพื1อพิจารณาและบรรจุชื1อในหนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุน้ เพื1อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั4งต่อไป  
1.6 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน อาจไดรั้บมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง โดยเฉพาะกรรมการ 
       ผูอ้าํนวยการ กไ็ด ้ 
 
2 ดา้นการพิจารณาค่าตอบแทน 
2.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนที1ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
2.2 พิจารณาขอ้มูลการจา่ยค่าตอบแทนของบริษทัอื1นที1อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกบับริษทั 
2.3 กาํหนดหลกัเกณฑใ์หมี้ความเหมาะสมเพื1อให้เกิดผลงานตามที1คาดหวงั ใหมี้ความเป็นธรรมและเป็น การตอบแทนบุคคลที1ช่วยให้ 
       งานของบริษทัประสบผลสาํเร็จ 
2.4 ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจาํนวนเงินและสดัส่วนการจา่ยค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มี 
       ความเหมาะสม ทั4งนี4  หลกัการสาํคญัในการพิจารณารูปแบบค่าตอบแทนแต่ละประเภท ไดแ้ก่  
2.4.1 ค่าตอบแทนประจาํ (Retainer Fee) เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายปี เป็นตน้ ควรคาํนึงถึงปัจจยั 3 ประการ คือ  
(1) แนวปฏิบติัที1บริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัใชอ้ยู ่(2) ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษทั  
(3) ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ หรือ กรรมการผูอ้าํนวยการที1บริษทัตอ้งการ 
2.4.2 ค่าตอบแทนตามผลการดาํเนินงานของบริษทั (Incentive) ควรเชื1อมโยงกบัมูลค่าที1บริษทัสร้างใหก้บัผูถื้อหุน้ เช่นผลกาํไรของ 
      บริษทัหรือเงินปันผลที1จ่ายให้กบัผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
2.4.3 ค่าเบี4ยประชุม (Attendance Fee) ควรพิจารณาใหอ้ยูใ่นระดบัที1เหมาะสม เพื1อจงูใจให้กรรมการปฏิบติัหนา้ที1โดยการเขา้ประชุม 
        อยา่งสมํ1าเสมอ 
2.5 พิจารณาให้การจา่ยค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑที์1หน่วยงานทางการกาํหนดหรือขอ้แนะนาํที1เกี1ยวขอ้ง 
 

3. คณะกรรมการลงทุน 
คณะกรรมการลงทุน ประกอบไปดว้ย กรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการบริหาร 1 ท่าน มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี โดยมี
รายนามดงัต่อไปนี4  
1. นายชลอ เฟื1 องอารมย ์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน 
2. นางปราณี ภาษีผล  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน 
3. นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล   กรรมการผูอ้าํนวยการและกรรมการลงทุน 
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คณะกรรมการลงทุน มีอาํนาจหนา้ที1ดงัต่อไปนี4  
1. จดัทาํกรอบนโยบายการลงทุน เพื1อขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
2. พิจารณาอนุมตัิแผนการลงทนุของบริษทัที1สอดคลอ้งกบักรอบนโยบายการลงทนุ และ นโยบายการบริหารความเสี1ยงรวม 
3. กาํกบัดูแลการลงทุนของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี1ยงรวมระเบียบวิธีปฏิบติั 
     เกี1ยวกบัการลงทุน และขอ้กาํหนดของกฎหมายที1เกี1ยวขอ้ง 
4. กาํกบัดูแลในเรื1องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที1เกี1ยวกบัธุรกรรมการลงทุน 
    ของบริษทัฯ 
5. กาํกบัดูแล ระบบงาน บุคลากร และขอ้มูลที1ใชป้ระกอบการลงทุนของบริษทัใหมี้ความเพียงพอต่อการดาํเนินงาน 
6. บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที1ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
7. รายงานผลการลงทุนใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งสมํ1าเสมอ  
 

        4. คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี1ยง 
     คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี1ยง ประกอบดว้ยกรรมการ และผูบ้ริหาร  ไม่นอ้ยกวา่ 5 ท่าน มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง  

        3 ปี  โดยกาํหนดให้มีการประชุมอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั4 ง  
         คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี1ยงมีหน้าที1และความรับผิดชอบ ดงัต่อไปนี4  

1. กาํหนดนโยบายการบริหารจดัการความเสี1ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ซึ1งตอ้งครอบคลุมความเสี1ยงที1สาํคญั  เช่น  
         ความเสี1ยงดา้นกลยทุธ์ ความเสี1ยงดา้นการรับประกนัภยั ความเสี1ยงดา้นสภาพคล่อง ความเสี1ยงดา้นปฏิบติัการ ความเสี1ยงดา้นตลาด 
         ความเสี1ยงดา้นเครดิต ความเสี1ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ และความเสี1ยงอื1นๆ ที1มีผลกระทบต่อการดาํเนินกิจการ 

2. ประเมินความเพียงพอของกลยทุธ์การบริหารจดัการความเสี1ยง รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร 
          จดัการ ความเสี1ยง 

3. รายงานผลความคืบหน้าการบริหารจดัการความเสี1ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครั4 ง  ยกเวน้ 
          มีความเสี1ยงที1มีนยัสาํคญัใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

4. กาํหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื1องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) และจดัทาํแผนรองรับการ 
          ดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื1อง (Business Continuity Plan) 
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                 8.3   เลขานุการบริษทั     
                  การแต่งตั4งเลขานุการบริษทัฯ ขึ4นอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการคดัเลือกบุคคลที1มีคุณสมบติัเหมาะสมที1จะ 

  ทาํหนา้ที1ดงักล่าว โดยที1ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ครั4งที1 3/2551   เมื1อวนัที1  13 สิงหาคม 2551  ไดมี้มติแต่งตั4ง  นางสุณีย ์ 
  ธีราวทิยางกรู ให้ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั โดยใหมี้ผลตั4งแต่วนัที1 14 สิงหาคม 2551 เป็นตน้ไป จนกระทั1งปัจจุบนั 

        นางสุณีย ์ธีราวิทยางกรู อาย ุ64 ปี  สดัส่วนการถือครองหุ้น 0.006% 
        กรรมการ แต่งตั4งเมื1อวนัที1 18 มิถุนายน 2529 – ปัจจุบนั 
        เลขานุการบริษทั  แต่งตั4งเมื1อวนัที1   14 สิงหาคม 2551 – ปัจจุบนั 
        ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร – พี1สาว นางสุเทพี อศัวะธนกุล   
                                                                                                                   พี1ภรรยา นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล 
  คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวติัอบรม  
               ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
                  ประกาศนียบตัรหลกัสูตรDirector Accreditation Program (DAP) (IOD) 
     ประสบการณ์ทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี 
       2555-2559  กรรมการและเลขานุการบริษทั,ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลประโยชน์   
 
                คณะกรรมการบริษทั  กาํหนดให้เลขานุการบริษทั  รับผิดชอบงาน ดงันี4  
  1. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปนี4  
   1.1. ทะเบียนกรรมการ 
   1.2. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั 
            1.3. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
  2. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที1รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร พร้อมทั4งจดัทาํสาํเนาส่งให้ประธานกรรมการ 
   และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการ นบัจากวนัที1ไดรั้บรายงาน 

     3.  ดาํเนินการอื1นๆ ตามที1คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
 

 8.4 หวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายกฎระเบียบของบริษทั (Compliance) 
        นางสาวนนัทวนั อรุณพริิยะกุล        ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการฝายผลประโยชน ์
        คุณวุฒิทางการศึกษา 
        ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
        ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  
        ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปียอ้นหลงั 
        2555-2559   ผูจ้ดัการฝ่ายผลประโยชน์  บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน์  
 
 หนา้ที1และความรับผดิชอบ 
 1. กาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมาย 
          1.1 เป็นศูนยก์ลางการรวบรวมกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ของหน่วยงานภายนอกที1กาํกบัดูแลธุรกิจประกนัวนิาศภยั 
        อาทิ คปภ. กลต. และ ปปง. 
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           1.2 เป็นศูนยก์ารการกาํกบัดแูลการปฏิบติัตามกฎหมายใหแ้ก่ทกุหน่วยงานภายในองคก์รไดท้ราบถึงการเปลี1ยนแปลง 
        กฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ คาํสั1ง ประกาศ ที1ออกใหม่ และจดัทาํสรุปสาระสาํคญัของกฎหมายกฎเกณฑ ์ฯลฯ  
        ที1ออกใหม่ดงักล่าว 
          1.3 จดัทาํคู่มือการปฏิบตัิตามกฎหมายเบื4องตน้ในรูปของฐานขอ้มูลกฎหมายและกฎเกณฑท์างการที1สาํคญั ใหข้อ้มูล 
        เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ เพื1อประโยชน์ในการปฏิบติังานและเป็นขอ้มูลอา้งอิงในการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ  
        ภายในองคก์ร 
          1.4 ติดตามใหห้น่วยงานภายในมีการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑต่์างๆ 
          1.5 เป็นที1ปรึกษา ใหค้าํแนะนาํ ชี4แจง และใหค้วามเห็นเกี1ยวกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์นโยบายระเบียบ หรือประกาศต่างๆ  
        ที1เกี1ยวกบัธุรกิจประกนัวนิาศภยั 
          1.6  งานในหนา้ที1รับผดิชอบเฉพาะ ไดแ้ก่ การเป็นหน่วยงานกลางในการกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย 
         เกี1ยวกบัป้องกนัและปราบปรามฟอกเงินและการต่อดา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย(AML/CFT) 
       1.7 สนบัสนุนงานบริหารความเสี1ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย โดยสนบัสนุนขอ้มูลต่างๆ ที1ไดจ้ากการติดตาม 
         การปฏิบติังานดา้นกฎหมายของทุกหน่วยงาน รวมถึงร่วมใหข้อ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะแนวทางเกี1ยวกบัการควบคุม 
         ภายในดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายเพื1อนาํไปใชวิ้เคราะห์และจดัทาํแผนบริหารความเสี1ยงดา้นการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
  2. ประสานงานหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในองคก์ร 
                    2.1  ประสานงานเรื1องการขออนุญาตในการดาํเนินการใดๆ ขององคก์รซึ1งจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานภายนอก 
        ที1กาํกบัดูแลก่อน หรือเพื1อขอหารือประเด็นขอ้กฎหมายต่างๆ เพื1อความชดัเจนในการนาํมาปฏิบติัหนา้ที1ของหน่วยงาน 
        ภายในองคก์รทั4งนี4หน่วยงานภายนอกที1สาํนกักาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายตอ้งติดต่อประสานงาน ไดแ้ก่ 
   (1)  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
   (2)  สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 
   (3)  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 
   (4)  หน่วยงานทางการอื1นตามที1คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
                     2.2. เป็นผูป้ระสานงานในนามขององคก์รกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการการประกอบธุรกิจประกนั 
   (คปภ.) หรือหน่วยงานกาํกบัอื1นตามกฎหมาย 
                     2.3. เป็นผูป้ระสานงานในนามขององคก์รกบัสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุน 
          ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ปปง.) หรือหน่วยงานทางการอื1นใด ในประเดน็ดา้น AML/CFT 
                     2.4. ประสานงานกบัหน่วยงานภายในองคก์ร เพื1อใหจ้ดัทาํรายงานตามที1หน่วยงานภายนอกที1กาํกบัดูแลแจง้ขอ หรือตามที1 
          กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัทาํ 
                     2.5 ใหค้วามรู้ดา้นกฎหมาย จดัทาํขอ้มูลกฎหมายดา้นการประกนัวนิาศภยั หรือกฎหมายอื1นใดที1น่าสนใจและเกี1ยวขอ้ง 
         กบัธุรกรรมหลกัขององคก์ร เพื1อรองรับการอบรมใหแ้ก่บุคลากรภายในองคก์ร 
 
             8.5   ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
                                 คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารก่อนที1จะนาํเสนอขออนุมติัจากที1ประชุม 

   ผูถื้อหุน้  โดยเกณฑก์าํหนดค่าตอบแทนจะอยูใ่นระดบัเทียบไดก้บัระดบัที1จ่ายอยูใ่นธุรกิจ เหมาะสมกบัภาระหนา้ที1ความ 
   รับผิดชอบ   รวมทั4งมีการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปีและนาํผลที1ไดม้าใชร่้วมในการกาํหนดค่าตอบแทน 
   ดว้ยค่าตอบแทนที1เป็นตวัเงิน 
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 ก.  คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของเบี4ยประชุมและเงินบาํเหน็จกรรมการ ปี 2559 ดงันี4  

  
 

    

หน่วย: บาท 

  
ชื1อ ตาํแหน่ง 

จาํนวน
ครั4 งที1เขา้
ประชุม 

ค่าตอบแทน 

  
เบี4ย

ประชุม 
ค่า

บาํเหน็จ รวม 

1 นายชลอ เฟื1 องอารมย ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 6/6 280,000 430,000 710,000 

2 ดร.พิศิษฐ  เศรษฐวงศ ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 6/6 180,000 530,000 710,000 

3 นางพไิล เปี1 ยมพงศส์านต ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4/6 180,000 370,000 550,000 

4 นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 6/6    210,000 370,000 580,000 

5 นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี* กรรมการอิสระ 1/6   15,000 - 15,000 

6 นายจีรพนัธ ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ 6/6   - 210,000 210,000 

7 นางสุเทพี อศัวะธนกุล กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ 6/6   - 210,000 210,000 

8 นายถวลัย ์ วิรานนท ์ กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ 6/6   - 210,000 210,000 

9 นางสุณีย ์ ธีราวทิยางกรู กรรมการและเลขานุการบริษทั 3/6   - 210,000 210,000 

            รวม - 865,000 2,540,000 3,405,000 

ไม่มีค่าตอบแทนอื1น   *ดาํรงตาํแหน่ง 9 พฤศจิกายน 2559   
                 
                        ข.  ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตั4งแต่ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ4นไปของบริษทัฯ ทั4งหมด 25 ท่าน ไดรั้บค่าตอบแทน    
                             ในรูปของเงินเดือนและโบนสัในปี 2559   รวมเป็นเงินทั4งสิ4น  55,105,700 บาท 
 
              8.5  บุคลากร 
                           ในปี 2559 บริษทัฯ มีจาํนวนพนกังานทั4งหมด 559 คน  ผลตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนสั คิดเป็นเงิน 
                       264,415,136 บาท  รวมทั4งเงินสมทบกองทนุสาํรองเลี4ยงชีพ คิดเป็นเงิน 11,389,795 บาท 
 
 

                     การถอืครองหุ้นบริษทั ของ กรรมการ และ ผู้บริหารระดบัสูง ปี 2559 

ชื�อ ตาํแหน่ง มกราคม กรกฎาคม ธันวาคม 

นายชลอ เฟื1 องอารมย ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ - - - 

ดร.พศิิษฐ เศรษฐวงศ ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ - - - 

นางพิไล เปี1 ยมพงศส์านต ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ - - - 

นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ - - - 

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ 
  

- 

นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ 8,781,128 8,781,128 8,781,128 
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                     การถอืครองหุ้นบริษทั ของ กรรมการ และ ผู้บริหารระดบัสูง ปี 2559 

ชื�อ ตาํแหน่ง มกราคม กรกฎาคม ธันวาคม 

นายถวลัย ์วิรานนนท ์ กรรมการที1ปรึกษาผูอ้าํนวยการ 18,000 18,000 18,000 

นางสุเทพี อศัวะธนกลุ กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ 4,725,384 4,725,384 4,725,384 

นางสุณีย ์ธีราวิทยางกูร กรรมการและเลขานุการบริษทั 18,000 18,000 18,000 

นางสาวสิรินทร์ นนัทวรเศรษฐ ที1ปรึกษากรรมการผูอ้าํนวยการ 107,640 107,640 107,640 

นายสุรพงษ ์ธีราวิทยางกรู ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 476,040 476,040 476,040 

นายประพิทย ์ธีระประยุติ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 50,264 50,264 50,264 

นายไกรเลิศ หาญวิวฒันกลุ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ - - - 

นายลูเซียส เฮสลิ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ - - - 

นายเทพพนัธ์ อศัวะธนกุล ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 12,600,000 12,600,000 12,600,000 

นายพิมล ฉันทวีรกูร ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการและประสานงาน - - - 

นายสมกฤษณ์ สุระชีวกฤต ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย - - - 

นางสาวอรอนงค ์โนนจุย้ ผูอ้าํนวยการฝ่ายสาํนกัผูอ้าํนวยการ 623,805 623,805 623,805 
 
 
    9.    การกาํกับดูแลกิจการ     
                 9.1    คณะกรรมการบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการที1ดี เพราะแสดงให้
เห็นถึงการมีระบบบริหารจดัการที1มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซึ1งช่วยสร้างความเชื1อมั1นและความมั1นใจต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน 
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผูที้1เกี1ยวขอ้งทุกฝ่าย และเป็นเครื1องมือที1จะนาํบริษทั ไปสู่ความมั1นคง บริษทัจึงไดก้าํหนดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี1 
รวมถึงแนวปฏิบตัิโดยมีเนื4อหาสาํคญั ไดแ้ก่ 
 
                    1.    หมวดสิทธิของผูถื้อหุน้ 
                           บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัและเคารพสิทธิพื4นฐานของผูถื้อหุ้น  โดยสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ทุกราย ทั4งรายใหญ่และรายยอ่ย
สามารถใชสิ้ทธิไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัตามหลกัเกณฑที์1กฎหมายกาํหนด  ไดแ้ก่   การซื4อขายหรือโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในกาํไรของกิจการ  
การไดร้ับข่าวสารขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ สิทธิในการทราบขอ้มูลเกี1ยวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิการเขา้ร่วมประชุมเพื1อใชสิ้ทธิ
ออกเสียง รวมถึงการซกัถาม และส่งคาํถามล่วงหนา้ สิทธิในการแต่งตั4งถอดถอนกรรมการ และกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวมถึง
สิทธิในการแต่งตั4งผูส้อบบญัชี กาํหนดค่าสอบบญัชี และเรื1องต่างๆ ที1มีผลกระทบต่อบริษทั เช่นการจดัสรรเงินปันผล  การเพิ1มทุนลดทนุ  
เป็นตน้  โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ที1กฎหมายกาํหนด 
          บริษทัไดส่้งเสริมสิทธิของผูถื้อหุ้น โดย สนบัสนุน และส่งเสริมผูถ้ือหุน้ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถ้ือหุน้ประเภทสถาบนั ให้เขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุ้น  กาํหนดให้มีการเปิดเผย ขอ้มูล วนั เวลา สถานที1 และวาระการประชุม โดยมีคาํชี4แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ 
หรือประกอบมติที1ขอตามที1ระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้ือหุน้ หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม  

          บริษทั  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยกาํหนดหลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหนา้ใหช้ดัเจน  
และแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 
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          บริษทั  ไดจ้ดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. เพื1อใหผู้ถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้และไดก้าํหนด 
ให้มีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถ้ือหุน้ในการประชุมผูถื้อหุ้นบริษทัจดัใหมี้การลงมติเป็นแต่ละ
รายการในกรณีที1วาระนั4นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั4งกรรมการ  

          บริษทัมีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระที1สาํคญั เช่น การทาํรายการเกี1ยวโยง การทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ1ง 
สินทรัพย ์เป็นตน้ เพื1อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั  

         ระหวา่งการประชุม  ประธานในที1ประชุมควรจดัสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมใหผู้ถ้ือหุน้มีโอกาสในการแสดง 
ความเห็นและตั4งคาํถามต่อที1ประชุมในเรื1องที1เกี1ยวขอ้งกบับริษทัได ้

         บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุน้ใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน 
ของแต่ละวาระในการประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุ้นในวนัทาํการถดัไปบน  website ของตลาดหลกัทรัพย ์และบริษทั   

         ในปี 2559    บริษทัจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ในวนัที1 8 เมษายน  2559    มีกรรมการ 7 ท่าน   เขา้ร่วมประชุม   
โดยทางบริษทัมอบใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย)  จาํกดั    ซึ1งเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษทัเป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญ
ประชุมให้แก่ผูถ้ือหุ้นลว่งหนา้ก่อนวนัประชุม 14 วนั ประธานในที1ประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้มีสิทธิเท่ากนัในการตรวจสอบการ
ดาํเนินงานของบริษทั,  สอบถาม   และแสดงความคิดเห็น  ซึ1งไดล้งบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 
                           2.     หมวดการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 
             บริษทัใหค้วามสาํคญักบัผูถ้ือหุน้และส่งเสริมความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ ่ผูถื้อหุน้ราย
ยอ่ย ผูถื้อหุ้นต่างชาติ และ นกัลงทุนสถาบนั โดยบริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัไวด้งันี4  
            บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอชื1อบุคคลเพื1อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการรวมถึงเสนอเพิ1มวาระการ
ประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ในเวลาอนัสมควร  

           บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที1ไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงโดยมอบฉนัทะใหผู้อื้1น 
ประชุมและออกเสียงลงมติแทน  
                           บริษทักาํหนดให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเกี1ยวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้กี1ยวขอ้ง เพื1อให ้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษทัที1อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน ์และสามารถตดัสินใจเพื1อประโยชน์ของบริษทั
โดยรวม ทั4งนี4  กรรมการและผูบ้ริหารที1มีส่วนไดเ้สียกบัธุรกรรมที1ทาํกบับริษทัไม่ควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจทาํธุรกรรมดงักล่าว  
                           บริษทัไดก้าํหนดนโยบายป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในที1มีผลต่อการซื4อขายหลกัทรัพย ์เพื1อเป็นมาตรการป้องกนักรณีที1
กรรมการและผูบ้ริหารใช้ข้อมูลภายในเพื1อหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอื้1นในทางมิชอบ โดยห้ามกรรมการ ที1ปรึกษา ผูบ้ริหาร 
พนกังานพนกังานที1ล่วงรู้ถึงผลประกอบการของบริษทัไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และบุคคลที1เกี1ยวขอ้งซื4อขายหุน้ของบริษทัในช่วงเวลา 
60 วนัก่อนประกาศงบการเงินต่อสาธารณะชน  ในระหว่างปีที1ผ่านมากรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบตัิตามนโยบายอย่างเคร่งครัดไม่
ปรากฎว่ามีการซื4อขายหุ้นในช่วงนั4นเลย  รวมทั4งห้ามไม่ให้ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานที1ได้รับทราบข้อมูลภายใน  เปิดเผยข้อมูลแก่
บุคคลภายนอก หรือบุคคลที1ไม่มีหนา้ที1เกี1ยวขอ้งตามรายละเอียดที1ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้การดูแลเรื1องการใชข้อ้มูลภายใน 
                      3.     หมวดบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   

               บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั4งภายในและภายนอก  บริษทัจะไม่กระทาํการใดๆที1เป็นการ
ละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงยดึถือแนวปฎิบตัิที1ก่อใหเ้กิดความเสมอภาคต่อทุกฝ่าย โดยกาํหนดบทบาทของบริษทัต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียดงันี4  
ลกูคา้             บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการใหบ้ริการที1ดี เพื1อใหล้กูคา้มีความพงึพอใจและเชื1อมั1นในการใหบ้ริการของบริษทั  

           ควบคู่ไปกบัการพฒันาผลิตภณัฑที์1มีคุณภาพ ตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ เพื1อใหล้กูคา้มีความพึงพอใจ 
           สูงสุด 
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คู่คา้             บริษทัดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ปฏิบตัิต่อคู่คา้ทุกรายดว้ยความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั และปฏิบติั 
          ตามเงื1อนไขทางการคา้ และสัญญาระหวา่งกนัอยา่งเคร่งครัด บริษทัใหค้วามสาํคญัอยา่งยิ1งในการคดัเลือกคู่คา้ 

                                         ที1เหมาะสม โดยตระหนกัถึงความสาํคญัในการมีคูค่า้ที1จริยธรรม ความเป็นมืออาชีพ ควบคู่ไปกบัการมีชื1อเสียง 
          ที1ดี  

ผูถื้อหุน้            บริษทัมุ่งมั1นที1จะดาํเนินงานใหมี้ผลประกอบการที1ดี อนัจะนาํไปสู่ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ เพื1อสร้างความพึง 
          พอใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

พนกังาน           บริษทัถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรที1มีค่าอยา่งยิ1ง จึงมีการส่งเสริมและใหโ้อกาสพนกังานไดร้ับการพฒันาอยา่ง 
          สมํ1าเสมอ  เพื1อใหมี้ความพร้อมที1จะกา้วไปขา้งหนา้กบับริษทั  และมีนโยบายในการใหผ้ลตอบแทนและ 
          สวสัดิการที1เหมาะสม และสามารถเทียบเคียงไดก้บัธุรกิจเดียวกนั  

คู่แข่ง             บริษทัยดึมั1นในการแข่งขนัทางธุรกิจดว้ยจริยธรรม โดยไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของ 
           คู่แข่งโดยวิธีฉอ้ฉล โดยเนน้การปฏิบติัภายใตก้ติกาการแข่งขนัที1ดี ไม่แสวงหาความลบัทางการคา้ของคู่แข่ง   
           ดว้ยวิธีที1ไม่เหมาะสม ไม่ทาํลายชื1อเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย  

เจา้หนี4               บริษทัยดึมั1นในการปฏิบติัเรื1องการชาํระหนี4ตามกาํหนดเวลาและสญัญาระหวา่งกนัโดยเคร่งครัดโดยจะปฏิบติั 
ต่อเจา้หนี4 ทุกรายอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม  โดยเฉพาะเรื1องเงื1อนไขการคํ4าประกนั การบริหารเงินทุน  กรณี 
ที1 ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื1อนไขที1ตกลงกนัไวไ้ด ้จนเป็นเหตุทาํให้ผดินดัชาํระหนี4   บริษทัจะรีบแจง้ให้เจา้หนี4
ทราบล่วงหนา้โดยไม่ปกปิดขอ้เทจ็จริงเพื1อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล รวมถึงการบริหารจดัการเงินทุนใหมี้โครงสร้างที1เหมาะสม เพื1อรักษาความเชื1อมั1นต่อเจา้หนี4  

 ลกูหนี4              บริษทัยดึมั1นในการปฎิบติัตามสัญญาระหวา่งกนัอยา่งเคร่งครัด กรณีที1ลกูหนี4 มีเหตุที1ไม่สามารถปฏิบติัตาม 
           เงื1อนไขที1ตกลงกนัไวไ้ด ้จนเป็นเหตุใหต้อ้งผดินดัชาํระหนี4  บริษทัจะเขา้เจรจาเพื1อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่ง 
           เป็นธรรมและสมเหตุสมผล 

สงัคมและ          บริษทัตระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อสงัคม จึงมุ่งมั1นให้การสนบัสนุนช่วยเหลือและเขา้ร่วมกิจกรรม 
สิ1งแวดลอ้ม        ต่างๆ ที1เป็นประโยชนต่์อสงัคมและชุมชนอยา่งสมํ1าเสมอ 
สิทธิมนุษยชน    บริษทัยดึมั1นในหลกัสิทธิมนุษยชน จึงกาํหนดนโยบายเกี1ยวกบัสิทธิมนุษยชน โดยใหพ้นกังานทุกคน มีสิทธิ  

            เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกนัในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน ภายใต ้
            ขอ้บงัคบัการทาํงานของบริษทั และจะใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่พนกังาน เพื1อนาํหลกัสิทธิมนุษยชนไปปรับใช ้

       ทรัพยสิ์นทางปัญญา    ในการปฏิบติังานทรัพยสิ์นทางปัญญา บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายเกี1ยวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา และมีนโยบาย 
            ไม่สนบัสนุนการดาํเนินการที1มีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาทุกประเภท โดยพนกังานทุกคนมี 
            หนา้ที1ตอ้งปกป้องรักษาความลบัอนัเกี1ยวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภณัฑป์ระกนัภยั 
             ระบบคอมพิวเตอร์ จนถึงคู่มือการปฏิบตัิงาน และอื1นๆ ที1พนกังานไดส้ร้างสรรคขึ์4นในระหว่างการปฏิบติังาน 
            โดยไดรั้บมอบหมายจากบริษทั ในขณะเดียวกนัพนกังานทุกคนตอ้งไม่นาํทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้1นไปใช ้
            โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของผลงาน 

          การต่อตา้นทุจริต      บริษทัไดก้าํหนดนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบติัเพื1อต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั1น ที1ไดรั้บความเห็นชอบจากทุจริต 
                           คอร์รัปชั1น  คณะกรรมการ และไดเ้ผยแพร่ใหพ้นกังาน คู่คา้ และบุคคลทั1วไป ทราบ เพื1อปฎิบตัิตามโดยเคร่งครัด 
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         4.  หมวดการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
        คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินของบริษทั    งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ4นตามมาตรฐาน 
การบญัชีที1รับรองทั1วไปในประเทศไทย       โดยใชน้โยบายบญัชีที1เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ1าเสมอ และใชดุ้ลยพนิิจ 
อยา่งระมดัระวงัและประมาณการที1ดีในการจดัทาํ     รวมทั4งการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
        คณะกรรมการไดจ้ดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน     เพื1อใหม้ั1นใจว่าการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชี มีความถูกตอ้ง
ครบถว้น    พร้อมทั4งแต่งตั4งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ1งประกอบดว้ย     กรรมการที1ไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นผูดู้แลรับผิดชอบ
รายงานทางการเงิน     และระบบควบคุมภายในโดยไดแ้สดงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไวใ้นรายงานประจาํปี 
          บริษทัได้กาํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจน โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรม   
และสูงเพียงพอที1จะรักษากรรมการที1มีคุณสมบติัที1ตอ้งการ     ซึ1งไดผ้า่นการอนุมติัจากที1ประชุมผูถื้อหุน้แลว้   ส่วนค่าตอบ 
แทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที1คณะกรรมการบริษทักาํหนด     ซึ1งเกี1ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั 
และของผูบ้ริหารแต่ละท่านค่าตอบแทนที1เป็นตวัเงินไดร้ะบุรายละเอียดไวใ้นหน้าที1 26 แต่ไม่ไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนของ
กรรมการที1เป็นผูบ้ริหารในส่วนที1ไดรั้บจากการเป็นกรรมการบริษทัอื1น  เพราะไม่ใช่ขอ้มูลของบริษทั 
          คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงขอ้มูลของบริษทัว่ามีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั 
จึงไดเ้นน้และถือปฏิบติักบัฝ่ายบริหารในการเปิดเผยขอ้มูลที1ครบถว้นและเชื1อถือได ้    
   5.  หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีความเป็นอิสระในการ
ตดัสินใจเพื1อประโยชนสู์งสุดและผูถ้ือหุน้โดยรวม 
          คณะกรรมการของบริษทัมีจาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการที1เป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน, กรรมการที1กรรมการอิสระ 5 
ท่าน ส่วนประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพย ์ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร 
และไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการเพื1อเป็นการแบ่งแยกหนา้ที1ในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล  และการ
บริหารงานประจาํ   โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั  ประกอบดว้ยกรรมการบริหาร   คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี1ยง   ซึ1 งมีการกาํหนดสมาชิกและหนา้ที1 
ความรับผิดชอบไวใ้นรายละเอียดหนา้  19 ถึง 23 
           คณะกรรมการแต่ละชุดมีการจดัประชุมตามจาํนวนครั4 งที1ไดก้าํหนดไว ้  โดยมีการกาํหนดวาระชดัเจนล่วงหนา้และมี 
วาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ  เลขานุการของคณะกรรมการแต่ละคณะไดจ้ดัหนงัสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุม   และเอกสารก่อนการประชุมลว่งหน้า  7 วนั    เพื1อใหค้ณะกรรมการไดศึ้กษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วม 
ประชุม   การประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร  พร้อมจดัเก็บรายงานการ
ประชุมที1ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการ 
          บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในทั4งในระดบับริหาร และการปฏิบติังานจึงไดก้าํหนดหนา้ที1 อาํนาจ 
การดาํเนินการของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร   มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัใหเ้กิด
ประโยชน ์และการแบ่งแยกหนา้ที1ของผูป้ฏิบติังาน ผูต้ิดตามควบคุมรวมทั4งประเมินผลออกจากกนั เพื1อให้เกิดการตรวจสอบ
ระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน   บริษทัมีฝ่ายตรวจสอบภายใน   ทาํหนา้ที1ตรวจสอบการปฏิบตัิงานหลกัและกิจกรรมทางการเงินของ
บริษทัวา่ไดด้าํเนินการตามแนวทางที1กาํหนดไว ้ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที1เกี1ยวขอ้งกบับริษทั  
(Compliance Control)   คณะกรรมการไดก้าํหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ   และรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื1อใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ  
สามารถทาํหนา้ที1ตรวจสอบไดอ้ยา่งเต็มที1 
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ในปี 2559 คณะกรรมการบริษทั ไดท้าํการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัโดยแบ่งหวัขอ้การ 
ประเมินออกเป็น 6 หมวด ไดแ้ก่ หมวดโครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ หมวดบทบาท หนา้ที1 และความ 
รับผิดชอบของคณะกรรมการ หมวดการประชุมคณะกรรมการ หมวดการทาํหนา้ที1ของกรรมการ หมวดความสมัพนัธ์กบั 
ฝ่ายจดัการ และหมวดการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร สาํหรับวธีิการประเมินไดใ้ห้กรรมการแต่ละ 
ท่านใหค้ะแนนแต่ละหวัขอ้โดยอิสระ แลว้นาํคะแนนการประเมินแต่ละหวัขอ้ของกรรมการทุกท่านมารวมกนัแลว้หารดว้ย
จาํนวนกรรมการ  ผลการประเมินทุกหมวดไดค้ะแนนโดยเฉลี1ย  4.56   คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ  
91.34 รวมถึงไดท้าํการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายคณะ โดยแบ่งหวัขอ้การประเมินเป็น 3 หมวด ไดแ้ก่ 
หมวดโครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ หมวดการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย และ หมวดบทบาท หนา้ที1 และ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย   โดยใชก้ารประเมินรูปแบบเดียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะ 
กรรมการบริษทั ผลการประเมินทุกหมวดไดค้ะแนนโดยเฉลี1ย  4.08 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.67 

              9.2   การสรรหาและแต่งตั4งกรรมการและผูบ้ริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหนา้ที1สรรหาบุคคลเพื1อดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกบัลกัษณะขององคก์ร   พิจารณารายชื1อบุคคลที1ไดรั้บการเสนอชื1อและคดัเลือกบุคคลที1มี
คุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณสมบติัที1กาํหนดไว ้ตรวจสอบว่า บุคคลที1จะถกูเสนอชื1อนั4นมีคุณสมบติัตามกฎหมายและ
ขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการเสนอชื1อใหค้ณะกรรมการเพื1อพิจารณาและบรรจุชื1อในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ เพื1อใหผู้ ้
ถือหุน้พิจารณาแต่งตั4งต่อไป รวมถึงไดรั้บมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง โดยเฉพาะกรรมการผูอ้าํนวยการ ดว้ย 

  9.2.1 คุณสมบติักรรมการ และ กรรมการอิสระ 
   1. คุณสมบตัิของกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการที1มีความรู้ความเชี1ยวชาญ ประสบการณ์  ทกัษะที1หลากหลายเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั โดยไม่จาํกดัเพศ มีความเขา้ใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที1ความรับผิดชอบของกรรมการ และลกัษณะการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทั สามารถอุทิศเวลาและความพยายามใหก้บัการเป็นกรรมการบริษทั ไดอ้ยา่งเตม็ที1 

   2. คุณสมบตัิกรรมการอิสระ  
  กรรมการอิสระนอกจากจะตอ้งมีคุณสมบติัที1ครบถว้นของการเป็นกรรมการบริษทัแลว้ ยงัตอ้งมีคุณสมบติัเพิ1มเติมดงันี4  

 1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที1มีสิทธิออกเสียงทั4งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้องบริษทั ทั4งนี4  ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี1เกี1ยวขอ้งดว้ย 
 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที1มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจา้ง พนกังาน ที1ปรึกษาที1ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ทั4งนี4  ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที1
กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ   หรือที1ปรึกษาของส่วนราชการซึ1งเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

   3) ไม่เป็นบุคคลที1มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที1เป็น บิดามารดา  
คู่สมรส พี1นอ้ง และบุตร รวมทั4งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที1จะไดร้ับการ
เสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที1อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั4งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ
หุ้นที1มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้1มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นราย
ใหญ ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปี  ความสัมพนัธ์ทาง
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ธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที1กระทาํเป็นปกติเพื1อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
รายการเกี1ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให ้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กูย้ืม ค ํ4าประกนั การ
ให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี4 สิน รวมถึงพฤติการณ์อื1นทาํนองเดียวกนั ซึ1งเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหนี4 ที1ตอ้ง
ชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ1ง ตั4งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์1มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั4งแต่ 20 ลา้นบาทขึ4นไป แลว้แต่จาํนวนใด
จะตํ1ากว่า ทั4งนี4  การคาํนวณภาระหนี4 ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการที1เกี1ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการที1เกี1ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี4
ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนี4 ที1เกิดขึ4นในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัที1มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที1มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ1งมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยูเ่วน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวชิาชีพใด ๆ ซึ1งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที1ปรึกษากฎหมายหรือที1ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ1 งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที1มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั4นดว้ย เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
 7) ไม่เป็นกรรมการที1ไดรั้บการแต่งตั4งขึ4นเพื1อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึ1 ง
เป็นผูที้1เกี1ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 8) ไม่ประกอบกิจการที1มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที1มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที1มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที1มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที1ปรึกษาที1รับเงินเดือน
ประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที1มีสิทธิออกเสียงทั4งหมดของบริษทัอื1น ซึ1 งประกอบกิจการที1มีสภาพอยา่ง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที1มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

   9) ไม่มีลกัษณะอื1นใดที1ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี1ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั    
3.คุณสมบติัคณะกรรมการตรวจสอบ  

   กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบตัิดงันี4   
   1)  มีคุณสมบติัของกรรมการอิสระทุกขอ้ 

 2) ไม่เป็นกรรมการที1ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที1อาจมีความขดัแยง้ 

   3) ไม่เป็นกรรมการของ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะที1เป็นบริษทัจดทะเบยีน 
 4) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที1จะสามารถทาํหน้าที1สอบทานความ
น่าเชื1อถือของงบการเงินได ้  

  9.2.2 กระบวนการสรรหากรรมการ และ กรรมการอิสระ  
 ในการแต่งตั4งกรรมการที1ออกจากตาํแหน่งเมื1อครบวาระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอรายชื1อ
บุคคลที1มีคุณสมบติัเหมาะสมดงักล่าวไปยงัคณะกรรมการบริษทั เพื1อพิจารณา ก่อนเสนอที1ประชุมผูถื้อหุ้นเพื1อพิจารณา
แต่งตั4 ง โดยบริษัทได้กาํหนดกรอบการแต่งตั4 งกรรมการไว้ในข้อบงัคับของบริษัท ตามที1ได้เปิดเผยไว้แล้วในหัวข้อ 
โครงสร้างการจดัการ  
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  สิทธิของผูถ้ือหุ้นรายยอ่ยในการแต่งตั4งกรรมการ 

  เพื1อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้รายยอ่ย เพื1อให้ไดรั้บการปฏิบตัิอยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัจึงไดเ้ปิดโอกาสให ้
ผูถื้อหุน้มีสิทธิเสนอชื1อบคุคลที1มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบติัที1เหมาะสม เพื1อรับการพจิารณาเลือกตั4งเป็นกรรมการ
ล่วงหนา้ ซึ1งบริษทัไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นช่องทางการแจง้ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และทางเวบ็ไซต์
ของบริษทั www.thaivivat.co.th  โดยกาํหนดหลกัเกณฑก์ารเสนอชื1อบุคคลเพื1อรับการพิจารณาเลือกตั4งเป็นกรรมการ พร้อม
แบบฟอร์มการเสนอชื1อกรรมการแสดงไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย  

  9.2.3 กระบวนการสรรหาผูบ้ริหาร 
  คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทาํหนา้ที1จดัใหมี้กระบวนการสรร
หา รวมถึงพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัอยา่งมีประสิทธิผล โดยเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั4งกรรมการผูอ้าํนวยการและประธานเจา้หนา้ที1บริหาร เพื1อรับผดิชอบในการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทั  ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริษทั 
  สาํหรับการแต่งตั4งผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานตามโครงสร้างองคก์รใหเ้ป็นหนา้ที1คดัเลือกและแต่งตั4งโดยกรรมการ
ผูอ้าํนวยการและประธานเจา้หนา้ที1บริหารต่อไป  

              9.3   การดูแลเรื1องการใชข้อ้มูลภายใน 
                บริษทัมีมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน โดยกาํหนดนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในที1มีผลต่อการซื4อขา
หลกัทรัพย ์ซึ1งมีขอ้กาํหนดดงันี4  
  1. หา้มกรรมการ ที1ปรึกษา ผูบ้ริหาร และ พนกังานใชช้อ้มูลภายใน เพื1อประโยชน์ในการซื4อขายหลกัทรัพย ์เนื1องจาก
การใชข้อ้มูลภายในเพื1อการซื4อขายหลกัทรัพย ์เป็นการกระทาํที1ผดิกฎหมายและขดัต่อหลกัการเรื1องการขดัแยง้ในผลประโยชน์ 
เป็นการกระทาํที1ไม่เป็นธรรมต่อผูถ้ือหุน้รายอื1น รวมถึงห้ามเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที1ไม่มีหนา้ที1
เกี1ยวขอ้งดว้ย 
  2. กรรมการ ที1ปรึกษา ผูบ้ริหาร และ พนกังานตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที1เกี1ยวขอ้งกบัการใชข้อ้มูล
ภายในอยา่งเคร่งครัด ซึ1งรวมถึงกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ กฎเกณฑอื์1นๆ ที1เกี1ยวขอ้ง 
  3. หา้มกรรมการ ที1ปรึกษา ผูบ้ริหาร พนกังานพนกังานที1ล่วงรู้ถึงผลประกอบการของบริษทัไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
และบุคคลที1เกี1ยวขอ้งซื4อขายหุ้นของบริษทัในช่วงเวลา 60 วนัก่อนประกาศงบการเงินต่อสาธารณะชน  
   

4. กรรมการ ที1ปรึกษา ผูบ้ริหาร และ พนกังานตั4งแต่ระดบั ผูจ้ดัการฝ่ายขึ4นไป ที1ทาํการซื4อ หรือ ขายหุน้ของบริษทั 
จะตอ้งแจง้ให้แผนกกฎหมายกฎระเบียบทราบถึงการซื4อขายนั4น ภายในวนัถดัไปนบัจากที1ไดมี้การซื4อขายนั4น เพื1อรายงานการ
ซื4อขายต่อสาํนกังาน กลต.ต่อไป หรือดาํเนินการรายงานดว้ยตนเอง ภายใน 3 วนัทาํการนบัจากวนัที1ไดม้า หรือจาํหน่ายไปในหุน้
นั4น และจะมีการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ ผูส้อบบญัชีให้ ที1ประชุมคณะกรรมการทราบ
ทุกครั4 ง 

    สาํหรับปี 2559 บริษทัไดป้ฎิบติัตามระเบียบที1กาํหนดโดยเคร่งครัด 
               9.4    ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
                              บริษทั  สาํนกังาน อีวาย จาํกดั   เป็นบริษทัที1มีชื1อเสียงและไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล        
                 ที1ไดร้ับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  และมีส่วนร่วม 
                ในการให้ความคิดเห็นต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)     
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                ในการเริ1มใชก้ารกาํกบัเงินทุนตามระดบัความเสี1ยง  (RBC)   รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชี  
                ใหก้บับริษทัประกนัวนิาศภยัอีกหลายแห่ง ทั4งยงัไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชี 
                กบับริษทั / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูที้1เกี1ยวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว    ในรอบปี 2559  ทางบญัชีมีค่า 
 

        ตอบแทนของผูส้อบบญัชีจาํนวนเงินรวม 1,880,000.-บาท ตามรายละเอียดดงันี4  
1. ค่าสอบบญัชีประจาํปี  780,000.-บาท 
2. ค่าสอบทานบญัชี 3 ไตรมาส  450,000.-บาท 
3. ค่าสอบทานรายงาน RBC ไตรมาส 2   150,000.-บาท 
4. ค่าตรวจสอบรายงาน RBC ประจาํปี   350,000.-บาท 
5. ค่าสอบทานสญัญาประกนัภยัต่อ ตามมาตรฐาน TFRS4  150,000.-บาท 
ค่าบริการอื1นๆ   ไม่มี    

              10. การปฏิบตัิตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที1ดี  
ในปี 2559 บริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบตัิ ที1กาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที1ดีของบริษทั โดย

รายละเอียดไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทั www.thaivivat.co.th               
     11.    ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

ทางบริษทัฯ ไดมี้การพจิารณาประเดน็ความรับผดิชอบต่อสังคม ผา่นลกัษณะการประกอบธุรกิจคือการประกนัวนิาศ
ภยัที1ประชาชนใหค้วามไวว้างใจเลือกใชบ้ริการมากที1สุด โดยรวม โดยวสิยัทศัน ์ที1จะเป็นหลกัประกนัที1มั1นคงสาํหรับคนไทย 
ซึ1งมีพนัธกิจในการดาํเนินธุรกิจดงันี4   
1. พฒันาองคก์รใหมี้ฐานะการเงินที1แข็งแกร่งและบริหารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล 
2. พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความคุม้ค่า สามารถช่วยลดภาระความเสี1ยงภยั และบรรเทาความเสียหายของประชาชนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. พฒันาการบริการใหไ้ดม้าตรฐานที1ดี   ช่วยเสริมสร้างความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้   และคูค่า้อยา่งเป็นธรรม 

 เพื1อเป็นส่วนสาํคญัในการกาํหนดผลการดาํเนินธุรกิจในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ1งแวดลอ้ม ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในระดบัต่างๆ 
 

นอกจากนี4  ตั4งแต่ปี 2558 บริษทัฯ ไดส้ร้างคุณค่าร่วมของบริษทัฯ เพิ1มเติมจากวิสยัทศัน์และพนัธกิจเพื1อเป็นแนวทางใน
การดาํเนินงานตั4งแต่ระดบันโยบายถึงปฏิบติัการ ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั ช่วยใหว้สิยัทศัน์และพนัธกิจขององคก์รไดเ้กิดผล
ปฏิบตัิอยา่งเป็นรูปธรรม ทั4งยงัสร้างสาํนึกร่วมใหแ้ก่บุคลากรในองคก์รใหเ้ป็นอนัหนึ1งอนัเดียวกนั คือ 

Trusted   

ความเป็นมืออาชีพ ที1สร้างความไวว้างใจใหก้บัลกูคา้ 
1.การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
2.การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั1น 
3.การเปิดเผยขอ้มูลและรายงาน 

Progressive   

ไม่หยดุพฒันาสินคา้และบริการ ที1เขา้ถึงทุกความตอ้งการ 
4.ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค  
5.การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการที1ช่วยพฒันาคุณภาพชีวติและสงัคม 

Innovative 
นวตักรรมสมยัใหม่ที1สร้างความเป็นเลิศในการใหบ้ริการ 
Togetherness  
ความเห็นอกเห็นใจในการดูแลกนัและกนัดุจดงัครอบครัว 

6.การดูแลพนกังาน  
7.การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม  
8.การจดัการสิ1งแวดลอ้ม 
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เพื1อจดัลาํดบัความสาํคญัของประเดน็ความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการ บริษทัฯไดน้าํความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้

มาร่วมพิจารณา  
 

 

สาํ
คญั

ต่อ
ผูม้ี

ส่ว
นไ

ดส้่
วน

เสี
ย 

สาํคญั
มาก 

 4.ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค  
5.การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
1.การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรมและการกาํกบัดูแล
กิจการที1ดี 
2.การต่อตา้นทุจริต 
3.การเปิดเผยขอ้มูลและรายงาน 

สาํคญั 8.การใชท้รัพยากร (การจดัการสิ1งแวดลอ้ม) 
7.การพฒันาสงัคมและชุมชน 

6.การดูแลพนกังาน (การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม) 

สาํคญั สาํคญัมาก 

สําคญัต่อประกนัภยัไทยวิวัฒน์ 

 
 
 
การมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 

ผู้ม ี

ส่วนได้

ส่วนเสีย 
ความคาดหวงั แนวปฏิบัต ิ ช่องทางการตดิต่อ 

ลูกคา้ - ผลิตภณัฑที์1ชดัเจน คุม้ครองตรง
ตามความตอ้งการ เป็นที1เขา้ใจได ้
- บริการก่อนและหลงัการขายที1ดี 
- บริการสินไหมที1เป็นธรรม 
- บริษทัประกนัที1มั1นคง สามารถ  
  จ่ายค่าสินไหมทดแทนไดเ้มื1อ 
  เกิดเหตุ 

- การส่งเสริมการขาย 
- ให้บริการก่อนและหลงัการขายที1ดี 
- ความคุม้ครองเป็นไปตามกรมธรรม ์
- พฒันาผลิตภณัฑที์1มีคุณภาพ ตรงกบัความ 
   ตอ้งการของลกูคา้ 
- ให้บริการสินไหมอยา่งเป็นธรรม ถกูตอ้ง 
   และรวดเร็ว 
- บริหารความเสี1ยงดา้นการประกนัภยัตาม 
   หลกัเกณฑข์อง คปภ. 
  

- การสาํรวจความพึงพอใจ 
- มีช่องทางรับความคิดเห็น 
- สาํนกังานใหญ่ และสาขา 
- ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ์  
  โทร. 02 695 0777 
- ฝ่ายรับแจง้อุบติัเหตุ  
  โทร. 02 695 0700  
- Website: thaivivat.co.th 
- Facebook: 
www.facebook.com/thaivivat 
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คูค่า้ - การปฏิบติัตามขอ้ตกลงทาง 
   การคา้ 
- การเพิ1มปริมาณ/มูลค่าของ 
   ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

- ดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม  
- ปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 
- ปฏิบติัตามเงื1อนไขทางการคา้ และสญัญา 
   ระหวา่งกนัอยา่งเคร่งครัด  
- คดัเลือกคู่คา้ที1เหมาะสมมีจริยธรรม ความเป็น 
   มืออาชีพ ชื1อเสียงที1ดี 
- มีกระบวนการจดัซื4อจดัจา้งที1ชดัเจน 

-  นโยบาย จรรยาบรรณในการ 
   ดาํเนินธุรกิจ 
- การเยี1ยมชมและตรวจประเมิน 
- Website: thaivivat.co.th 

พนกังาน -  ค่าตอบแทนที1เป็นธรรม 
- การปฏิบติัตามจริยธรรมดา้น 
   แรงงาน 
- ความปลอดภยัในชีวติและ    
  ทรัพยสิ์น 
- โอกาสในการพฒันาความรู้และ 
   กา้วหนา้ตามสาขาวชิาชีพ 
- สมดุลระหว่างชีวติและการ 
   ทาํงาน 

- ส่งเสริม ใหก้ารฝึกอบรมทกัษะและความรู้ 
- นโยบายในการใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการที1 
   เหมาะสม เทียบเคียงไดก้บัธุรกิจเดียวกนั 
- ความมั1นคงและโอกาสในการเจริญเติบโต 
   ในหน้าที1 
- สภาพแวดลอ้มในการทาํงานที1ดี ปลอดภยั 
- กิจกรรมสร้างความผกูพนักบัองคก์ร 

- การใหข้อ้มูลดา้นสวสัดิการ 
   แก่พนกังาน 
- แบบสาํรวจความพงึพอใจ 
- การประชุมตามสายงาน 
- หน่วยงานรับเรื1องร้องเรียน 
   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร้องเรียน 
  โดยตรงต่อผูบ้ริหาร E-mail:  
   hrdept@thaivivat.co.th 

ผูถื้อหุน้ - ผลการดาํเนินงานทางธุรกิจ 
   เติบโต 
- การกาํกบัดูแลกิจการที1ดี 
- สิทธิและความเท่าเทียมของ 
   ผูถื้อหุน้ 
- การป้องกนัการทุจริตคอรัปชั1น 
- การเขา้ถึงขอ้มูลที1ถูกตอ้ง 

- สร้างผลตอบแทนต่อเนื1องในระยะยาว 
- ดาํเนินธุรกิจตามธรรมภิบาล และหลกัการ 
  กาํกบัดูแลกิจการที1ดี 
- เผยแพร่รายงานต่างๆ ตามกาํหนดเวลาและ 
  ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย ์

- รายงานประจาํปี 
- การประชุมผูถื้อหุน้ 
- ติดต่อฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์  
 โทร 1231 ต่อ 5938  E-mail:  
nantawan_aru@thaivivat.co.th 
- Website:  
thaivivat.co.th/th/investor_cont
act.php 

คูแ่ข่ง - การแข่งขนัทางธุรกิจอยา่งมี 
  จริยธรรม 

- แข่งขนัทางธุรกิจดว้ยจริยธรรม  
- ไม่แสวงหาความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ย 
   วิธีที1ไม่เหมาะสม  
- ไม่ทาํลายชื1อเสียงของคูแ่ข่งดว้ยการกล่าวหา 
  ในทางร้าย 

- Website: thaivivat.co.th 

เจา้หนี4  - การชาํระหนี4ตรงตามเวลา 
- การปฏิบติัตามขอ้กาํหนด 
   เงื1อนไข 

- ชาํระหนี4ตามกาํหนดเวลาและสัญญาระหวา่งกนั 
  โดยเคร่งครัด 
- ปฏิบติัตามเงื1อนไขการคํ4าประกนั และการ 
  บริหารเงินทุน 

- ติดต่อฝ่ายการเงิน โทร 1231 
- Website: thaivivat.co.th 
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    - กรณีที1ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื1อนไขที1ตกลงกนั 
  ไวไ้ด ้จนเป็นเหตุทาํให้ผิดนดัชาํระหนี4  บริษทั 
  จะรีบแจง้ให้เจา้หนี4ทราบล่วงหนา้โดยไม่ปกปิด 
  ขอ้เทจ็จริงเพื1อร่วมกนัแกไ้ขปัญหา  
- บริหารจดัการเงินทุนใหมี้โครงสร้างที1เหมาะสม 
  เพื1อรักษาความเชื1อมั1นต่อเจา้หนี4  

  

ลูกหนี4  - การปฏิบติัตามขอ้กาํหนด 
   เงื1อนไข 
- ดอกเบี4ยเป็นไปตามกฎหมาย 
   กาํหนด 

- ปฎิบติัตามสญัญาระหวา่งกนัอยา่งเคร่งครัด  
- กรณีที1ลกูหนี4 มีเหตุที1ไม่สามารถปฏิบติัตาม 
   เงื1อนไขที1ตกลงกนัไวไ้ด ้จนเป็นเหตุใหต้อ้ง 
   ผดินดัชาํระหนี4  บริษทัจะเขา้เจรจาเพื1อหา 
   แนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นธรรมและ 
   สมเหตุสมผล 

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

สงัคมและ
สิ1งแวดลอ้ม 

- ดาํเนินธุรกิจดว้ยความ 
   รับผิดชอบ 
- การพฒันาชุมชน 
- การปฏิบติัตามกฏหมาย  
- การใหค้วามร่วมมือในโครงการ 
   ต่างๆ ของรัฐ 

- ตระหนกัถึงและรับผดิชอบต่อผลกระทบของ 
   ธุรกิจ ต่อสงัคม ทั4งดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและ 
   สิ1งแวดลอ้ม 
- ดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที1ดี  
   และใตค้วามควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐ 
   ต่างๆ  

- ติดต่อบริษทัฯ  โทร 1231 
- Website: thaivivat.co.th 
- ติดต่อสาํนกัเลขานุการบริษทั  

    - ใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือและเขา้ร่วมกิจกรรม 
   ต่างๆ ที1เป็นประโยชนต่์อสงัคมและชุมชน 

  

 
 
            การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

นโยบาย แนวปฏิบัติ และการดําเนินงาน 
ดา้นการบริหารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล เพื1อการดาํเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้งโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้บริษทัไดป้ฏิบติัตาม

หลกักาํกบัดูแลกิจการที1ดี โดยบริษทัไดจ้ดัตั4งหน่วยงานในการกาํกบัดูแล เพื1อให้การดาํเนินการต่างๆ ภายในบริษทัเป็นไปอยา่ง
ถูกต้องตามกฎระเบียบต่างๆ และข้อบงัคบัตามกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) และส่วนงานกาํกับดูแลอื1นๆ ที1เกี1ยวข้อง ได้แก่ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 

บริษทัประกนัภยัไทยวิวฒัน์ คาํนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบและมีความซื1อสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ
ประกนั ดว้ยการรักษาผลประโยชน์ร่วมกบัผูที้1เกี1ยวขอ้ง ซึ1งไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมขณะประกอบธุรกิจ โดยการปฎิบติัตาม
กฎหมายและกติกาที1กาํหนดร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด มีจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับและจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที1
ไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที1ดี 
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หน่วยงานที�เกี�ยวข้องกบัการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทัฯ มีหน่วยงาน Compliance ที1ขึ4นตรงกบัฝ่ายผลประโยชน์ เพื1อเป็น ศูนยก์ลางในการรวบรวม ติดตามขอ้มูลเกี1ยวกบั

กฎระเบียบภายนอกที1เกี1ยวขอ้ง และสื1อสาร ให้ความรู้ คาํปรึกษา เรื1องกฎระเบียบภายนอกดา้นการเป็นบริษทัประกนัวินาศภยัและ
บริษทัจดทะเบียน โดยแปลความและ/หรือสรุปเรียบเรียง เพื1อให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ในบริษทั ดาํเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ จากหน่วยงานภายนอกที1เกี1ยวขอ้งขา้งตน้ 

ทั4 งนี4 บริษัทฯ ยงัมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระซึ1 งขึ4 นตรงต่อคณะกรรมการการตรวจสอบและ
คณะกรรมการของบริษทั เพื1อทาํหนา้ที1ในการตรวจสอบ สอบทานกิจกรรมการดาํเนินงานต่างๆ ภายในบริษทั ให้คาํปรึกษา เสนอ
ขอ้คิดเห็นและคาํแนะนาํในการแกไ้ขปรับปรุงการดาํเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในส่วนของรายงานการกาํกบัดูแล
กิจการที1ดีนั4น ไดร้ายงานเอาไวแ้ลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1) หวัขอ้ “การจดัการและการกาํกบัดูแล
กิจการ” และ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.thaivivat.co.th 

 
 

            การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 
บริษทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนั ที1ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถใน

การแข่งขนัและการพฒันาอยา่งย ั1งยนืของประเทศ ทาํให้ตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการดาํเนินธุรกิจเพิ1มสูงขึ4น ประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานที1ตํ1าลง ไม่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผูบ้ริโภค บริษทัจึงใหค้วามสาํคญักบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัทุก
รูปแบบ โดยมองวา่การทุจริตคอร์รัปชนัไม่เพียงเป็นการกระทาํที1ผดิกฎหมายเท่านั4น แต่ยงัขดัต่อคุณธรรมและจริยธรรมที1ดีงาม 
เป็นพฤติกรรมที1ไม่สามารถยอมรับได ้
    ดว้ยเห็นถึงความสาํคญัของการต่อตา้นการทุจริตและร่วมมือกนัเพื1อใหเ้กิดการต่อตา้นการทุจริตในวงกวา้ง บริษทัมีนโยบาย 

และแนวปฏิบติัเพื1อต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั1น (Code of Conduct for Anti-Corruption) รวมถึงจะจดัใหมี้การทบทวนและสอบ
ทานความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการทาํงานเป็นระยะต่อเนื1องทุกปี สร้างความเชื1อมั1นว่าการดาํเนินงานเป็นไปมาตรฐาน
การปฏิบติังานที1วางไว ้ส่วนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั1น จะมีการทบทวนนโยบายตามความจาํเป็นและเหมาะสมทุก 2 ปี 
หรือเมื1อมีการเปลี1ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 
บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ไดผ้า่นกระบวนการประเมินวา่มีนโยบายและมีแนวปฏิบติัป้องกนัการทุจริตภายใน
องคก์รครบถว้นตามเกณฑที์1คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Collective Action against 
Corruption) กาํหนด และไดก้ารรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ เมื1อวนัที1 18 ตุลาคม 2559 ทั4งนี4โครงการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ถือเป็นโครงการระดบัชาติที1ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลและสาํนกังานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการนี4  บริษทัไดใ้ห้ความร่วมมือกบัภาครัฐ ภาคประชาสงัคมและสื1อมวลชน 
ในการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที1โปร่งใส ปราศจากการทุจริต และร่วมเป็นส่วนหนึ1งในการยกระดบัประเทศ 
 

        นอกจากนี4ยงัมีการสื1อสารนโยบายและแนวปฏิบติัในการตา้นทุจริตคอร์รัปชั1นไปยงับุคลากรในองคก์รอยา่งต่อเนื1อง 
ผา่นสื1อต่างๆ และกิจกรรมการอบรมพฒันาบุคลากรภายในองคก์ร รวมถึงสื1อสารให้กบัคู่คา้และหน่วยงานภายนอก ผา่นการออก
หนงัสือขอความร่วมมืองดรับของขวญัทุกประเภท พร้อมกาํหนดนโยบาย การรับเรื1องร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) และ
การตรวจสอบ โดยมีช่องทางแจง้เบาะแสหรือร้องเรียน ดงันี4  
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              ช่องทางแจง้เบาะแสหรือร้องเรียน 
จดหมาย     นนัทวนั อรุณพิริยะกุล  แผนก Compliance 

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

 จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์   Nantawan_aru@thaivivat.co.th 
โทร     0 2695 0800 ต่อ 5938 
 

             กลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 
• หน่วยงานที1รับเรื1องร้องเรียนจะตอ้งดาํเนินเรื1องการรายงานอยา่งเป็นความลบั  
• บริษทัมีมาตรการเพื1อคุม้ครองความปลอดภยัของผูที้1ร้องเรียนหรือแจง้เบาะแส ซึ1งเป็นผูใ้หข้อ้มูลเรื1องร้องเรียนโดยสุจริต 

ไม่ใหต้อ้งรับอนัตรายหรือเดือดร้อนจากความไม่ชอบธรรมอนัเนื1องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือใหข้อ้มูล
เบาะแสทุจริตคอร์รัปชั1น 
 
 

 การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน 
ดว้ยตระหนกัดีว่าขอ้มูลของบริษทัมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงไดเ้นน้ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลสาํคญั
เกี1ยวขอ้งกบับริษทั รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบติั ที1ครบถว้นและเชื1อถือไดต่้อสาธารณชน ทั4งที1เป็นขอ้มูลทางการเงินและ
ขอ้มูลที1ไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัดูแลและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภยั(คปภ.) เรื1องหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื1อนไขในการเปิดเผยขอ้มูลเกี1ยวกบัฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2551 อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ตามเวลา เพื1อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ต่างๆ อยา่งเท่าเทียม นอกจากจะเปิดเผยขอ้มูลสู่องคก์รและหน่วยงานกาํกบัดูแลต่างๆ แลว้ ประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียยงั
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ที1มีการเผยแพร่แลว้ ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

 
ขอ้มูลที1บริษทัมีการเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต ์www.thaivivat.co.th 
• ขอ้บงัคบับริษทั 
• คู่มือการปฏิบติัและหลกัการกาํกบักิจการที1ดี 
• จริยธรรมทางธุรกิจ 
• ขอ้มูลสาํคญัทางการเงิน รวมถึงงบการเงินรายปี และ รายไตรมาส  
• แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1)  
• รายงานประจาํปี  
• รายงานความรับผดิชอบต่อสงัคม 
• หนงัสือและรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
• นโยบายวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั1น 
• แนวปฏิบติัเพื1อต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั1น 
• หนงัสืองดรับของขวญัของกาํนลั 
• นโยบายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
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             การดูแลพนักงาน 
 บริษทัฯ ตระหนกัวา่พนกังานคือทรัพยากรที1มีคุณค่า ซึ1งจะตอ้งไดรั้บดูแลและพฒันาขีดความสามารถเพื1อความพร้อม

ในการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาพนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเนื1อง เพื1อเพิ1มเติมความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะ สร้างทศันคติที1ดี โดยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาองคค์วามรู้ทั4งดา้น Technical knowledge   ดว้ยการ
ฝึกอบรมภายในบริษทัและอบรมกบัหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริษทั      ในดา้นผลตอบแทน บริษทัมีนโยบายในการกาํหนด
ค่าตอบแทนที1เป็นธรรม ดว้ยการประเมินผลงานปีละ 2 ครั4 ง รวมถึงติดตามความเคลื1อนไหวของอตัราเงินเดือนในภาคธุรกิจเพื1อ
จดัสร้างโครงสร้างเงินเดือนอยา่งเหมาะสม  

ในส่วนของสิทธิประโยชนแ์ละสวสัดิการ นอกจากการใหสิ้ทธิการลาและวนัหยุดพกัผอ่นประจาํปีอยา่งเหมาะสมแลว้ 
บริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญัในเรื1องการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวติพนกังานรวมไปถึงครอบครัวของพนกังาน สิทธิประโยชน์
ต่างๆ ที1บริษทัฯ มีใหพ้นกังานนั4นมีจุดประสงคคื์อ เพื1อให้บุคลากรมีความสุขในการทาํงาน อนัจะนาํไปซึ1งปฏิบติังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพของพนกังาน 

บุคลากรในบริษทัฯ เมื1อผา่นการทดลองงานแลว้ไดร้ับการบรรจุเป็นพนกังานประจาํ พนกังานบริษทัฯ เป็นพนกังานประจาํ
ทั4งหมด ซึ1งจะไดรั้บค่าตอบแทนและมีสิทธิที1จะไดรั้บสวสัดิการต่างๆ จากบริษทั ดงันี4  
 
สวัสดิการเพื�อคุณภาพชีวิตที�ด ี
• กองทุนสาํรองเลี4ยงชีพ  
บริษทัฯ มีนโยบายใหพ้นกังานทุกคนไดอ้อมทรัพยไ์วส้าํหรับใชห้ลงัพน้สภาพการเป็นพนกังานของบริษทัฯ โดยจดัตั4งกองทุน
สาํรองเลี4ยงชีพขึ4น สาํหรับพนกังานที1ทาํงานติดต่อกนัเป็นเวลา 3 ปีขึ4นไปไดเ้ขา้เป็นสมาชิก โดยสมาชิกจ่ายเงินสะสมกองทุนใน
อตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนใหส้มาชิกในอตัราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือนทุกเดือน 
ซึ1งเงินกองทุนสาํรองเลี4ยงชีพนี4บริษทัไดจ้ดัการใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เป็นผูจ้ดัการกองทุน 
• สวสัดิการดา้นเงินกู ้ 
บุคลากรของบริษทัฯ จะไดรั้บสิทธิขอกูเ้งินบริษทัฯ หลงัจากไดร้ับการบรรจุเป็นพนกังานแลว้ไม่น้อยกวา่ 1 ปี โดยตอ้งมี
จุดประสงคใ์นการกูเ้งินเพื1อใชใ้นวตัถุประสงคต่์างๆ  เช่น เพื1อที1อยูอ่าศยั เพื1อการรักษาพยาบาล เพื1อการศึกษา   
• เงินช่วยเหลือพนกังานและครอบครัว 
สาํหรับงานแต่งงานของพนกังาน  และงานศพของบิดา มารดา  
• การรักษาพยาบาล     
นอกจากการจดัทาํประกนัสงัคมใหแ้ก่พนกังานทุกคน เพื1อรองรับสิทธิการรักษาพยาบาลตามกฎหมายแรงงานแลว้ บริษทัฯ ได้
จดัใหมี้ทีมงานพยาบาลจาก โรงพยาบาลจุฬาฯ คอยดูแลปฐมพยาบาลเบื4องตน้และวินิจฉยัเพื1อส่งต่อโรงพยาบาลในกรณีที1
ร้ายแรง เป็นสวสัดิการใหก้บัพนกังานในทุกวนัทาํงาน ที1อาคารสาํนกังานใหญ่ซึ1งเป็นสถานที1ปฏิบติังานของพนกังานส่วนใหญ่ 
• การประกนัอุบติัเหตุ   
เพื1อสวสัดิภาพขอพนกังาน บริษทัฯ ไดท้าํการประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบคุคลไวใ้ห้แก่พนกังานในกรณีที1ไดรั้บอุบติัเหตุถึงแก่
ความตาย เพื1อแบ่งเบาภาระครอบครัวพนกังาน  
• การประกนัสุขภาพ        
เพื1อเพิ1มความสะดวกใหก้บัพนกังาน บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประกนัภยัสุขภาพ เพื1อรองรับการรักษาพยาบาล ให้กบัพนกังาน 
เพิ1มเติมจากสิทธิการรักษาพยาบาลตามสวสัดิการประกนัสงัคม 
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การพฒันาพนักงาน 
บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การอบรม-พฒันาความสามารถของบุคลากรในบริษทัฯ อยา่งสมํ1าเสมอ ทั4งในดา้นความรู้ดา้นการ

ประกนัภยั และ ทกัษะดา้นอื1นที1จาํเป็นในการปฏิบตัิงานดา้นการรับประกนัภยัและการบริการ ในปี 2559 เมื1อมีการปรับปรุง
โครงสร้างการทาํงานของบริษทั ไดมี้การแยกแผนกพฒันาบุคลากรออกเป็นสดัส่วนชดัเจน จากแผนกบริหารงานบุคคล โดยมุ่ง
หมายใหก้ารพฒันาบุคลากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ในเบื4องตน้ บริษทัฯจะจดัอบรมเพื1อใหค้วามรู้แก่พนกังานใหม่ ในทุกปี ในหลกัสูตร “องคก์รและผลิตภณัฑ”์ ในการ
ปฐมนิเทศและทาํความเขา้ในวฒันธรรมองคก์ร ปรับทศันคติและทาํความเขา้ใจพฤติกรรมในการทาํงานที1บริษทัฯคาดหวงั ใน
วนัที1 18 มิถุนายน 2559 มีพนกังานใหม่เขา้ร่วมทั4งหมด 47 คน หลงัจากไดรั้บการอบรมเบื4องตน้ดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ ยงัจดัการ
อบรมเพิ1มทกัษะเฉพาะทางตามตาํแหน่งและสายงาน โดยในปี 2559 มีการจดัอบรมที1สาํคญัคือ 
 
• การสร้างทศันคติที1ดีเพื1อมุ่งเน้นความสาํเร็จในการทาํงานและการทาํงานเป็นทีม  

เป็นการอบรมเพื1อใหค้วามเขา้ใจและทกัษะเกี1ยวกบั การมุ่งเนน้ความสาํเร็จในการทาํงาน (Result Oriented), การสร้างแรงจงูใจใน
การทาํงานดว้ยทศันคติเชิงบวก, การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ, เทคนิคการจงูใจ, ทศันคติที1ดีในการสื1อสาร (Positive 
Communication) และความสามารถในการสื1อสารเพื1อพฒันา โดยมีผูเ้ขา้ร่วมอบรมในระดบัผูช่้วยหวัหนา้ขึ4นไป จาํนวน 75 คน 
โการจดัอบรมในครั4 งนี4 ไดร้ับเกียรติจาก ดร.วิลาศ ดวงกาํเนิด อาจารยพิ์เศษหลกัสูตร การจดัการการบิน มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
เกษมบณัฑิต 
 

นอกจากการอบรมที1จดัภายในองคก์รแลว้ บริษทัฯ ยงัส่งพนกังานเขา้ร่วมอบรมทั4งความรู้และทกัษะที1เกี1ยวขอ้งกบัการ
ทาํงาน ซึ1งจดัโดยองคก์รภายนอกต่างๆ โดยจะพิจารณาส่งบุคคลากรในแต่ละฝ่ายที1เกี1ยวขอ้งกบัหวัขอ้การอบรมหรือสมัมนา ตาม
วาระโอกาส บริษทัฯ ไดส่้งบุคลากรเขา้รับการอบรม-สมัมนา ตามสายงาน เฉลี1ยคนละ 11 ชั1วโมง  
 

             การรับผู้พกิารเข้าทํางาน 
บริษทัฯ มีความยนิดีในการรับผูพ้กิารในดา้นต่างๆ กนั เขา้ทาํงานในตาํแหน่งงานที1เหมาะสม ที1ศกัยภาพทางร่างกายของ

แต่ละบุคคลไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคต่อทกัษะการทาํงานที1จาํเป็นในงานนั4นๆ ทั4งยงัมีมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทน และเปิดโอกาสให้
เติบโตในตาํแหน่งหนา้ที1อยา่งเท่าเทียมกนั 
 

            ในปี 2559 บริษทัฯ ไดรั้บผูพ้กิารเขา้ทาํงาน ทั4งหมด 3 คน 
 1.  นายเทิดศกัดิ�   ทองดี   พิการทางการไดย้นิ 
 2.  นายขจรภพ   พนัธุรัตน ์  พิการทางการไดย้นิ 
 3.  นายยรรยง     คาํยิ1ง  พิการทางการไดย้นิ  
 

             ทาํใหใ้นปัจจุบนั บริษทัฯ มีพนกังานที1เป็นผูพ้ิการ จาํนวน  6  คน 
             พิการทางสายตา    จาํนวน 1 คน 

 พิการทางการไดย้นิ   จาํนวน 4 คน 
 พิการทางการเคลื1อนไหว จาํนวน 1 คน 
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กจิกรรมแรงงานสัมพนัธ์  
บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมแรงงานสมัพนัธ์ในทุกปี โดยมุ่งเนน้ให้เกิดการพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลากรและ

ระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ในองคก์ร ไดเ้รียนรู้การทาํงานเป็นทีม, การติดต่อและประสานงานที1ดีผา่นกิจกรรมต่างๆ อนัจะส่งผลที1
ดีถึงการทาํงานร่วมกนั รวมถึงเพื1อส่งเสริมการออกกาํลงักายใหพ้นกังาน และเพื1อให้บุคลากรเกิดความผกูพนักบัองคก์ร 
 

สาํหรับปี 2559 บริษทัฯไดจ้ดักิจกรรม Walk Rally ประจาํปี 2559 ณ Hotel Fountain Tree Resort เขาใหญ่ จงัหวดั
นครราชสีมา ระยะเวลา 2 วนั 1 คืน จาํนวน 2 รุ่นดว้ยกนั 
รุ่นที1 1 ระหวา่งวนัที1 1-2  ตุลาคม 2559 โดยมี บุคลากรเขา้ร่วมกิจกรรม จาํนวน 255 คน  
รุ่นที1 2 ระหวา่งวนัที1 8–9 ตุลาคม 2559 โดยมี บุคลากรเขา้ร่วมกิจกรรม จาํนวน 232 คน 
  
ความปลอดภยัในสถานที�ทํางาน 

บริษทัฯ ห่วงใยสวสัดิภาพและความปลอดภยัของพนกังาน โดยเห็นวา่เรื1องดงักลา่วส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที1ดี 
และเป็นปัจจยัหนึ1งที1ช่วยส่งเสริมใหก้ารปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพ มีความมั1นใจในการประกอบกิจกรรมต่างๆ บริษทัไดมี้การ
เตรียมป้องกนัภยัไวล่้วงหนา้อยา่งถกูตอ้งเหมาะสม ที1สาํคญัคือ  
 
- ไดด้าํเนินงานเชิงป้องกนัและรณรงคใ์ห้ความรู้ในเรื1องการป้องกนัอคัคีภยัและซอ้มหนีไฟเป็นประจาํทุกปี รวมถึงมีการ
ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดบัเพลิงและระบบการเตือนภยัอยา่งสมํ1าเสมอ เพื1อใหบุ้คลากรทราบถึงแนวทางปฏิบตัิและ
รับมือกบัสถานการณ์จริง ที1อาจเกิดขึ4นได ้ในปี 2559 บริษทั ไดจ้ดัใหมี้การอบรมป้องกนัอคัคีภยั ในวนัที1 17 ธนัวาคม 2559 โดย
ไดเ้ชิญวิทยากรจาก สถานีดบัเพลิงสุทธิสาร กองปฏิบติัการดบัเพลิง 3 สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มาใหค้วามรู้
เบื4องตน้ทั4งภาคทฤษฎีและปฏิบติั ส่วนการซอ้มหนีไฟประจาํปี 2559 จดัขึ4นในวนัที1 19 ธนัวาคม 2559 ณ อาคารประกนัภยัไทย
วิวฒัน์ โดยมีเจา้หนา้ที1จากสถานีดบัเพลิงสุทธิสารคอยควบคุมดูแล เช่นกนั  
 
- นโยบายและหลกัการปฏิบติัหนา้ที1ของพนกังานปฏิบติัการและพนักงานสาํรวจอุบติัเหตุที1เกี1ยวขอ้งกบัความปลอดภยั 
ในส่วนของพนกังานที1จาํเป็นตอ้งใชร้ถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตใ์นการปฏิบตัิงาน ที1สาํคญัคือ พนกังานสาํรวจอุบติัเหตุ 
(พนกังานเคลม) และพนกังานบริการลกูคา้และตวัแทน (พนกังานส่งกรมธรรม ์และ เอกสาร) บริษทัฯ มีกฎและระเบียบเรื1อง
ความปลอดภยั สาํหรับตวับุคคล (การขบัรถตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครดั, การแต่งกายตามเครื1องแบบพนกังานอยา่งถกูตอ้งรัดกุม 
และมีแถบสะทอ้นแสงตามที1บริษทัฯ กาํหนด, สวมหมวกนิรภยั-คาดเขม็ขดันิรภยั) และยานพาหนะที1ใช ้(เป็นรถของบริษทัฯ 
ผา่นการตรวจสภาพ, มีการติดตั4งกลอ้งที1รถยนต,์ มี GPS ประจาํตวัพนกังาน) ทั4งยงัมีบทลงโทษอยา่งเคร่งครัดในเรื1องวินยัจราจร 
โดยในปี 2559 มีอุบติัเหตุที1เกิดขึ4นระหวา่งทาํงาน 1 ครั4 ง มีผูบ้าดเจบ็คือพนกังานบริการลกูคา้และตวัแทน (พนกังานส่ง
กรมธรรม ์และ เอกสาร) รวม 1 คน โดยเป็นการบาดเจ็บที1ไม่ร้ายแรง และรักษาหายแลว้ 
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43%

57%

สดัสว่นบคุลากร ชาย-หญงิ

ชาย หญิง

12%

88%

สดัสว่นพนกังานแบง่ตามจงัหวดั

ต่างจงัหวดั

กรุงเทพฯ

ภาพรวมของพนักงานประกนัภยัไทยวิวัฒน์ 2559 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
  

 
 
 
 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

ทางบริษทัฯ มีความมุ่งมั1นที1จะสร้างความพงึพอใจในผลิตภณัฑแ์ละความมั1นใจในบริการใหก้บัผูเ้อาประกนั ดว้ยความ
รับผิดชอบต่อผูเ้อาประกนั ใหไ้ดรั้บบริการที1ดี มีคุณภาพ ในระดบัราคาที1เหมาะสมตามกฎเกณฑก์าํกบัของสาํนกังาคณะกรรมการ
กาํกบัดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) กล่าวคือ แบบและขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยัจะตอ้งสอดคลอ้ง
กบัการกาํหนดอตัราเบี4ยประกนัภยั  และมีความหมายชดัเจน รวมทั4งการกาํหนดนิยามที1ใชใ้หถ้กูตอ้งตามหลกัวิชาการ เพื1อไม่ให้
เกิดปัญหาการตีความดา้นกฎหมายเมื1อเกิดการเรียกร้อง  ค่าสินไหมทดแทน  นอกจากนั4นยงัใชอ้ตัราเบี4ยประกนัภยัในอตัราที1
เหมาะสมและอยูใ่นอตัราที1นายทะเบียนใหค้วามเห็นชอบ 

34%

37%

17%

12%

สดัสว่นบคุลากรแบง่ตามอายุ

20 ปีและนอ้ยกวา่

21-30 ปี

31-40 ปี

41-50 ปี

มากกวา่ 50 ปี

16%

73%

11%

สดัสว่นบคุลากรแบง่ตามระดบั
การศกึษา

ตํ 'ากวา่ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

สงูกวา่ปริญญาตรี

4%4%

8%

27%

21%

36%

สดัสว่นบคุลากรแบง่ตามอายงุาน

ทดลองงาน

4 เดือน-1ปี

1-2 ปี

2-5 ปี

5-10 ปี

มากกวา่ 10 ปี
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นอกจากนี4ยงัมีการพฒันาปรับปรุงแบบประกนัอยา่งหลากหลายเพื1อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการที1เปลี1ยนไปของ
สังคมไทย รวมถึงพฒันาปรับปรุงการบริการอยา่งต่อเนื1องตามเทคโนโลยทีี1เปลี1ยนไป เพื1อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการแก่ผูเ้อาประกนัภยั รวมถึงรักษาสมัพนัธภาพและความย ั1งยนืกบัลูกคา้อยา่งจริงจงั สมํ1าเสมอ  

 
ความสามารถในการชดใช้สินไหมทดแทนเมื�อเกดิเหตุ 

ความมั1นคงของบริษทัประกนัภยัมีความสาํคญัอยา่งยิ1งต่อความน่าเชื1อถือของผลิตภณัฑป์ระกนัภยั และมีผลกระทบ
โดยตรงกบัผูเ้อาประกนัภยัและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในฐานะที1เป็นสถาบนัทางการเงิน โดยเฉพาะในดา้น
ความสามารถในการชดใชค่้าสินไหม บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) จึงตระหนกัถึงการดาํรงสถานะทางการเงินตาม
กฎหมายที1เกี1ยวขอ้ง และตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล เช่น คปภ.ในปี 2559 ที1ผา่นมา บริษทัฯ มีสดัส่วนเงินกองทุนต่อ
เงินกองทุนที1ตอ้งดาํรงตามกฎหมาย มากกว่า 300% ถือเป็นรับประกนัถึงความสามารถในการรับประกนัภยัและชดใชค้่าสินไหมแก่
ประชาชนไดอ้ยา่งดี 

 
บริการด้านสินไหมทดแทน 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายเกี1ยวกบัการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื1อใหก้ารบริการสินไหมเป็นไปโดยรวดเร็ว ทนัการ และ
สามารถช่วยเหลือประชาชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาจ่ายค่าสินไหมไม่เกิน 14 วนันบัจากวนัที1ตกลงค่าสินไหม เพื1อความ
รวดเร็ว สามารถตอบสนองผูเ้อาประกนัไดท้นักบัความตอ้งการ โดยบริษทัปฏิบตัิตามเงื1อนไขและขอ้ตกลงที1มีต่อลกูคา้อยา่ง
เคร่งครัด เพื1อไม่ใหเ้กิดการฟ้องร้องอนัจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั 

บริษทัไดน้าํเอานวตักรรมและระบบสารสนเทศใหม่ๆ เขา้มาปรับใชก้บังานบริการดา้นการประกนัภยั โดยไดใ้ชร้ะบบ E-
Claim มาพฒันาการใหบ้ริการดา้นจดัการสินไหมเตม็รูปแบบ เพื1อเพิ1มประสิทธิภาพอาํนวยความสะดวกรวดเร็วให้กบัลกูคา้ที1
ประสบเหตุ เพิ1มศกัยภาพการใหบ้ริการของพนกังานสาํรวจอุบตัิเหตุ สามารถพิมพใ์บสั1งซ่อมไดท้นัที ณ จุดเกิดเหตุ ตลอด 24 
ชั1วโมงทั1วประเทศ นอกจากนี4บริษทัไดเ้ปิดสาขาเพื1อใหบ้ริการสินไหมทั1วประเทศ 26 สาขา รวมถึงมีบริการแจง้ซ่อมสาํหรับผูเ้อา
ประกนัภยัรถยนต ์ในศูนยบ์ริการรถยนตที์1ร่วมโครงการ เพื1อความสะดวกแก่ผูเ้อาประกนัในการเรียกร้องค่าสินไหมและให้
คาํปรึกษาช่วยเหลือแก่ผูเ้อาประกนั 

 
Thaivivat Mobile Application   

บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความหลากหลายในการใชง้านโทรศพัทมื์อถือในชีวิตประจาํวนั จึงไดพ้ฒันาระบบการให้บริการ
ดา้นการประกนัครบวงจรออนไลน์บนโทรศพัทมื์อถือใหแ้ก่ลกูคา้ผูเ้อาประกนัภยัเป็นหลกั ในชื1อ Thaivivat ซึ1 งบริการที1สาํคญัคือ
บริการสายด่วนแจง้อุบติัเหตุ ที1สามารถติดต่อบริษทัไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งกดหมายเลขโทรศพัท ์และสามารถระบุจุดเกิดเหตุ
อตัโนมตัิดว้ย GPS ใหค้วามสะดวกแก่ลกูคา้ ลดระยะเวลาในการออกใหบ้ริการของเจา้หนา้ที1สาํรวจอุบติัเหตุ เพิ1มความพึงพอใจ
ใหก้บัลกูคา้ นอกจากนี4ยงัสามารถระบุที1ตั4งโรงพยาบาลและอูใ่นสัญญาที1ใกลที้1สุด ใชช้าํระค่าเบี4ยประกนัภยัเมื1อต่ออายกุรมธรรม์
ภยัได ้บริการออนไลนนี์4 ยงัรองรับทั4งระบบปฏิบติัการ iOS และ Android 

 
การพฒันาผลิตภณัฑ์ “ประกนัรถเติมเงิน” 

ในปี 2559 บริษทัไดเ้ปิดตวัผลิตภณัฑ ์“ประกนัรถเติมเงิน” ครอบคลุมประเภท 1 2+ 3+ ที1ใชร่้วมกบั Application บน
โทรศพัทมื์อถือ ในการแจง้รับความคุม้ครองหรือหยดุความคุม้ครอง เพื1อใหผู้เ้อาประกนัสามารถเลือกรับความคุม้ครองตาม
ช่วงเวลาที1ขบัรถจริง ซึ1งช่วยใหผู้เ้อาประกนัภยัรถยนตป์ระหยดัมากขึ4น โดยไม่ตอ้งชาํระเบี4ยประกนัเมื1อไม่ไดใ้ชร้ถ ทาํให้การคิด
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เบี4ยประกนัเป็นไปอยา่งเที1ยงตรงกบัการใชง้านจริงมากขึ4น เป็นอีกหนึ1งทางเลือกใหผู้บ้ริโภค ซึ1งประกนัรถเติมเงิน ถือเป็น
นวตักรรมใหม่ของธุรกิจประกนัภยัรถยนต ์ 
 
พัฒนาช่องทางซืWอและชําระเบีWยประกนัอย่างหลากหลาย 

ในดา้นการบริการ บริษทัไดพ้ฒันาช่องทางการเขา้ถึงผลิตภณัฑป์ระกนัภยัและพฒันาคุณภาพการให้บริการทางการ
ประกนัภยัต่างๆ อยา่งสมํ1าเสมอ บริษทัไดพ้ฒันาช่องทางการซื4อประกนัใหห้ลากหลาย เพื1อผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก คือ 
ตวัแทนและโบรกเกอร์ เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินคา้ เคาน์เตอร์เซอร์วสิในร้านสะดวกซื4อทั1วประเทศ และเวบ็ไซต ์thaivivat.co.th 
ซึ1งมีมาตรฐานความปลอดภยัดา้นการซื4อประกนัและชาํระเงินออนไลนที์1กรมพฒันาธุรกิจการคา้ใหก้ารรับรอง โดยผูเ้อาประกนั
สามารถเลือกชาํระเบี4ยประกนัไดห้ลากหลายวิธี ทั4งบตัรเครดิต เคานเ์ตอร์ธนาคาร และโมบายเพยเ์มนท ์ในปี 2559 บริษทัฯ ไดเ้ปิด
สาขาที1ท่าอากายานดอนเมือง เพื1ออาํนวยความสะดวกใหผู้เ้อาประกนัภยัที1จะเดินทางภายในประเทศอยา่งตรงจุด 
 

บริการอื�นๆ  

• ศูนยล์กูคา้สมัพนัธ ์เพื1ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยจะมีพนกังานที1ชาํนาญงาน คอยใหค้าํแนะนาํ ทาํความเขา้ใจ 
แกไ้ขปัญหาเบื4องตน้และช่วยติดตามปัญหาต่างๆ ของผูเ้อาประกนัภยัใหไ้ดรั้บการดูแลแกไ้ขอยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี4  ศูนยล์กูคา้สมัพนัธ์ยงัเป็นหน่วยงานที1เก็บขอ้มูลในดา้นความพึงพอใจของลกูคา้ในการบริการ ทั4งนี4ขอ้มูลของปัญหาต่างๆ 
ที1ศูนยล์ูกคา้สมัพนัธ์พบ จะถูกนาํมาใชเ้ป็นพื4นฐานในการปรับปรุงการให้บริการและพฒันาการทาํงานของบริษทั 

 
สามารถติดต่อ ศนูยล์กูคา้สมัพนัธ์ ทางโทรศพัท ์ที1เบอร์ 02-695-0777 ในวนัและเวลาทาํการ (จนัทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-18.00 น.) ทาง
เวบ็ไซต ์www.thaivivat.co.th และเฟสบุค๊ www.facebook.com/thaivivat 

 

• ศูนยรั์บแจง้อุบติัเหตุ  เพื1อการให้บริการที1รวดเร็วฉบัไว ในการใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ผูเ้อาประกนัภยัทั1วประเทศ โดยเฉพาะประกนั
รถยนตแ์ละสุขภาพ บริษทัมีหน่วยงานรับแจง้อุบติัเหตุและการตรวจสอบอุบติัเหตุรถยนตที์1ใหบ้ริการ 24 ชั1วโมงทุกวนั ดว้ยระบบ
บอกตาํแหน่งของพนกังานตรวจสอบอุบติัเหตุของบริษทัฯ ผา่นดาวเทียม (Real-Time Tracking) ที1ใชเ้ทคโนโลย ีGPS (Global 
Positioning System) พนกังานที1ศูนยร์ับแจง้อุบติัเหตุสามารถส่งเหตุให้กบัพนกังานตรวจสอบอุบติัเหตุที1อยูใ่กลก้บัจุดเกิดเหตุมาก
ที1สุด เพื1อการใหบ้ริการที1รวดเร็วที1สุด ใหล้กูคา้ผูเ้อาประกนัภยัรู้สึกมั1นใจ นอกจากนี4สาํหรับลูกคา้ที1ลงทะเบียนและติดตั4ง Thaivivat 
Application ในโทรศพัทมื์อถือ กส็ามารถแจง้เหตุดว้ยปุ่ม “แจง้เหตุฉุกเฉิน” โดยไม่ตอ้งกดหมายเลขโทรศพัท ์พร้อมกบัส่งพกิดัจุด
เกิดเหตุใหบ้ริษทัฯไดโ้ดยไม่ตอ้งอธิบายเส้นทาง 

 
การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม 

 

บริษทัฯ มีความมุ่งมั1นที1จะรักษาสงัคมและสิ1งแวดลอ้ม ดว้ยการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรมและการกาํกบัที1ดี ควบคู่
ไปกบัการใส่ใจดูแลรักษาสงัคมและสิ1งแวดลอ้มเพื1อนาํไปสู่การพฒันาธุรกิจอยา่งย ั1งยนื แมว่้า บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั 
(มหาชน) มิไดอ้ยูใ่นภาคอุตสาหกรรมการผลิตที1ตอ้งใชท้รัพยากรทางธรรมชาติในสายการผลิตอยา่งกวา้งขวาง แต่กป็ฏิเสธไม่ไดว้า่
บริษทัไดใ้ชพ้ลงังานและทรัพยากรต่างๆ ในการขบัเคลื1อนธุรกิจ บริษทัฯ โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหาร จึงให้ความสาํคญัในการ
สร้างจิตสาํนึกในการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า รวมถึงสร้างความตระหนกัในหนา้ที1การดูแลรักษาสิ1งแวดลอ้มของ
พนกังานและบุคลากรของบริษทั  
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โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน (การเปลี�ยนไปใช้หลอดไฟฟ้า LED) 
ในปี 2559 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานในรูปแบบมาตรการอุดหนุนผลการประหยดัพลงังาน 

โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน เพื1อเปลี1ยนมาใชห้ลอดประหยดัพลงัานชนิด LED โดยกรม
พฒันาพลงังานทดแทนฯ มีวตัถุประสงคใ์หส้ถานประกอบการลงทุนปรับปรุงการใชพ้ลงังาน เพื1อลดตน้ทุนดา้นพลงังานและเพิ1ม
ประสิทธิภาพการแข่งขนัทางการคา้ อนัจะนาํไปสู่การลดการนาํเขา้พลงังานในภาพรวมของประเทศลงอยา่งเป็นรูปธรรม   

การเปลี1ยนไปใช้หลอดไฟฟ้าประหยดัพลงังานชนิด LED ในอาคารสํานักงานใหญ่ บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั 
(มหาชน) ถนนดินแดง สูง 11 ชั4น จาํนวนกวา่ 2,557 หลอด เพื1อเป็นการปรับปรุงโครงสร้างการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในอาคารสาํนักงาน 
ซึ1งจะช่วยใหป้ระหยดัพลงังานและตน้ทุนการดาํเนินงานไดใ้นระยะยาว มีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการนี4  หลงัหกัเงินที1ไดร้ับการ
สนบัสนุนจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนฯ 740,797.10 บาท ทั4งนี4 ไดป้ระเมินแลว้ว่า เมื1อดาํเนินการติดตั4งแลว้เสร็จในตน้ปี 2560 จะ
ประหยดัไฟฟ้าไดก้วา่ 135,267.19 kWhต่อปี คิดเป็นเงิน 608,702.36 บาทต่อปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

การพฒันาชุมชนและสงัคมเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการพฒันาธุรกิจอยา่งย ั1งยนื ปัจจุบนัทั4งการพฒันาทางธุรกิจและ การ
ลงทุนในระดบัภูมิภาคเอเชียเรียกร้องใหมี้การดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบทางสงัคมมากขึ4น จึงจาํเป็นอยา่งยิ1งที1จะตอ้ง
ใหค้วาม สาํคญักบัการพฒันาชุมชนและสงัคมในฐานะที1เป็นความไดเ้ปรียบและส่วนประกอบแห่งความย ั1งยนืในการเตรียมตวัสู่การ
ดาํเนินธุรกิจระดบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ในปี 2559 บริษทัไดด้าํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงการพฒันาสงัคมและชุมชนดงันี4  

 
ประกนัภยัสําหรับรายย่อย (ไมโครอนิชัวรันซ์) 

บริษทัฯ ไดด้าํเนินงานเพื1อพฒันาชุมชนและสงัคมตามนโยบายของคณะสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ
ดาํเนินธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ในแผนพฒันาประกนัภยั ฉบบัที1 3 (พ.ศ. 2559-2563) โดยเฉพาะอยา่งยิ1งในส่วนของการเสริมสร้าง
ความรู้และการเขา้ถึงการประกนัภยั ผา่นการส่งเสริมผลิตภณัฑป์ระกนัภยัสาํหรับรายยอ่ย เพื1อใหป้ระชาชนใชก้ารประกนัภยัเป็น
เครื1องมือสร้างหลกัประกนัความมั1นคงในชีวติและทรัพยสิ์นดว้ยตนเอง รวมถึงแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการเยยีวยาประชาชน  
อนัเป็นการร่วมพฒันาสงัคมไทยอยา่งสาํคญั 

บริษทัฯ ไดใ้หบ้ริการดา้นการประกนัภยัในรูปแบบต่างๆ อยา่งหลากหลาย โดยคาํนึงถึงความตอ้งการของประชาชนที1
เปลี1ยนไปตามสภาวะสงัคมและเศรษฐกิจ โดยเลง็เห็นความสาํคญัในการเขา้ถึงระบบประกนัภยัของประชาชนทุกระดบั ดงันั4น
บริษทัจึงมีนโยบายในการส่งเสริมการรับประกนัภยัแบบรายยอ่ย หรือ “ไมโครอินชวัรันซ์” (Micro insurance) ซึ1 งมีความคุม้ครองที1
เขา้ใจง่าย เบี4ยประกนัราคาประหยดั สามารถเขา้ถึงประชาชนทุกระดบัไดง่้ายดว้ยช่องทางการจาํหน่ายที1กวา้งขวาง ผลิตภณัฑ์
ประกนัภยัเพื1อรายยอ่ยของบริษทัฯ  ในปี 2559 ที1สาํคญัไดแ้ก่  

 

 จาํนวนหลอดไฟ ค่าไฟฟ้าต่อปี (บาท) 
หลอดเดิม 2,557 973,767.42 
หลอด LED 2,557  365,065.06 

 ประหยดั/ปี  ไฟฟ้า 135,267.19 kWh 
 ค่าไฟฟ้า 608,702.36 บาท 
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1. ประกนัภยัมะเร็งรายย่อย  
ประกนัภยัไทยววิฒัน์ร่วมกบัเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื1อจาํหน่ายผลิตภณัฑป์ระกนัภยัรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันซ์)  ผา่น

เคาน์เตอร์เซอร์วิสซึ1งมีมากกว่า 6,000 สาขาในประเทศไทย  ใหป้ระชาชนเขา้ถึงการประกนัภยัที1จาํเป็น แบ่งเป็นผลิตภณัฑ ์1. 
แผนประกนัภยัโรคมะเร็งใจปํ4 าสาํหรับรายยอ่ย คุม้ครองโรคมะเร็งทุกชนิดยกเวน้โรคมะเร็งผวิหนงั เบี4ยประกนั 711 บาทตอ่ปี 
ให้ความคุม้ครองรวม 70,000 บาท และ 2. การประกนัภยัโรคมะเร็งใจปํ4 าพลสัสาํหรับรายยอ่ย คุม้ครองโรคมะเร็งทุกชนิดรวมถึง
โรคมะเร็งของเมด็สี (มะเร็งไฝดาํ) ยกเวน้มะเร็งผวิหนงั  
2. ประกนัภยัข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 

บริษทัฯ เป็น 1 ใน 16 บริษทัที1เขา้ร่วมรับประกนัภยั ในโครงการรับประกนัภยัขา้วนาปีกบัรัฐบาล โดยมีวตัถุประสงคที์1
จะสร้างความมั1นคงใหก้บัเกษตรกร ในพื4นที1เป้าหมายทั1วประเทศ 30 ลา้นไร่ ช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายและความเสี1ยงที1จะเกิดขึ4นกบั
ผลผลิต แบ่งพื4นที1รับประกนัภยัออกเป็น 5 พื4นที1ตามระดบัความเสี1ยง โดยใชเ้กณฑค์วามเสียหายเฉลี1ยยอ้นหลงัตั4งแต่ปี 2548 ถึง 
2555 เพื1อกาํหนดเบี4ยประกนัภยัตามระดบัความเสี1ยง  เกษตรกรจะไดรั้บความคุม้ครองภยัธรรมชาติ 7 ภยั ประกอบดว้ย นํ4าท่วม
หรือฝนตกหนกั, ภยัแลง้, ฝนแลง้ หรือฝนทิ4งช่วง ลมพายหุรือพายไุตฝุ้่ น, ภยัอากาศหนาว หรือนํ4าคา้งแขง็, ลกูเห็บ และไฟไหม ้
1,111 บาท ต่อไร่ และไดรั้บความคุม้ครองจากภยัศตัรูพชืและโรคระบาด 555 บาทต่อไร่ ประกนัภยัขา้วนาปีจาํหน่ายผา่น
ธนาคารเพื1อการเกษตรและสหกรณ์เพื1อให้เกษตรกรไดเ้ขา้ถึงหลกัประกนัอยา่งทั1วถึง  
3. ประกนั 200 สําหรับรายย่อย 

บริษทัฯ เป็นบริษทัประกนัภยัที1เขา้ร่วมรับประกนั ในโครงการ “กรรมธรรม ์ประกนัภยั 200” ร่วมกบัสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ประกนัภยั 200 เป็นประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล
สาํหรับรายยอ่ย ที1ใหค้วามคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยั กรณีการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวร
สิ4นเชิงเนื1องจากอุบติัเหตุ 1 แสนบาท จากการฆาตกรรม 50,000 บาท และเสียชีวิตจากการเจบ็ป่วย 10,000 บาท เบี4ยประกนัเพียง 
200 บาทต่อปี สาํหรับผูที้1มีอาย ุ20-60 ปี โดยมีจุดประสงคเ์พื1อเพิ1มโอกาสให้ประชาชนทุกระดบัสามารถซื4อประกนัภยัอุบตัิเหตุ
ในราคาที1เขา้ถึงได ้
4. การประกนัภัยพชืผลจากภัยแล้งโดยใช้ดัชนีนํWาฝน  

การประกนัภยัที1ใหค้วามคุม้ครองขา้วโพดจากภยัแลง้ (โครงการประกนัภยัขา้วโพดเลี4ยงสตัว)์ โดยใชด้ชันีภมิูอากาศ
เป็นตวัชี4วดั คุม้ครองค่าชดเชยหากพืชผลที1เอาประกนัภยัไวป้ระสบภยัแลง้ระหวา่งระยะเวลาเอาประกนัภยั ซึ1งก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อตน้ทุนการเพาะปลกู หรือการลดลงของปริมาณผลผลิตโดยวิธีการประเมินความเสียหายล่วงหนา้ตามหลกัวชิาการ
เกษตร  โดยมีอตัราเบี4ยประกนัภยั 100 บาทต่อไร่ ทั4งนี4 ในปี 2559 ประกนัภยัไทยววิฒัน์ไดม้อบสินไหมทดแทนให้แก่
ผูป้ระสบภยัจากโครงการประกนัภยัขา้วโพดเลี4ยงสัตว ์ปี 2559 เป็นจาํนวนเงิน 6,111,610 บาทแลว้ 
 
โครงการการบริการที�เป็นเลศิในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนลว้นเลง็เห็นความสาํคญัของอุบติัเหตุทางถนนในประเทศไทยที1มีจาํนวนสูงที1สุดเป็น
อนัดบัตน้ๆ ของโลก อนัทาํใหเ้กิดความสูญเสียทั4งชีวติและทรัพยสิ์น และฉุดรั4งการพฒันาของประเทศ จึงมีการรณรงคแ์ละ
ปฏิบตัิโครงการต่างๆ เพื1อลดจาํนวนอุบติัเหตุและความสูญเสียจากอุบติัเหตุทางถนนมาโดยตลอด โดยตระหนกัว่าประกนัภยั
รถยนตเ์ป็นส่วนสาํคญัของภาคธุรกิจประกนัวนิาศภยัในประเทศไทย บริษทัฯ จึงมีโครงการ “การบริการที1เป็นเลิศในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์2559” ขึ4นโดยร่วมกบักรมทางหลวงในแต่ละพื4นที1 และการทางพิเศษ เพื1ออาํนวยความสะดวกให้
ทั4งประชาชนและเจา้หนา้ที1หน่วยงานรัฐที1ทาํหนา้ที1ในช่วงเทศกาลในการป้องกนัอุบตัิเหตุ รวมถึงเตรียมพร้อมใหบ้ริการทาง
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ประกนัภยัรถยนตใ์นช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์อนัเป็นช่วงที1มีการใชร้ถใชถ้นนมากที1สุด และมีอุบติัเหตุทางถนนสูงสุด
ในรอบปี 
 
โครงการ “การบริการที�เป็นเลิศในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 2559” มีการปฏิบัติงานดังนีW 

1. การจดัวางพนกังานตรวจสอบอุบติัเหตุและพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ ตามจุดใหบ้ริการในจงัหวดัต่างๆ เพื1อใหบ้ริการ
ดว้ยความรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ โดยเพิ1มจาํนวนเจา้หนา้ที1ในการให้บริการ ในบริเวณที1มีการจราจรหนาแน่น ถนนสายหลกัที1
สาํคญัในการสญัจรของผูใ้ชร้ถใชถ้นน และสถานที1ท่องเที1ยวสาํคญัรวม 58 จุดบริการ เฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ได้
ให้บริการผูเ้อาประกนัภยักว่า 452 เหตุ อยา่งรวดเร็วทนัเหตุการณ์ 

2. การใหบ้ริการประชาชนและเจา้หนา้ที1หน่วยงานภาครัฐในจุดพกัรถของตาํรวจทางหลวง โดยใหบ้ริการนํ4าดื1ม และ
ให้บริการห้องสุขาเคลื1อนที1บริเวณด่านทางหลวงปากช่องที1 1 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ร่วมกบัหมวดการทางปากช่อง 

3. ร่วมกบัหมวดการทางปากช่องที1 1 แขวงการทางปากช่องที1 1 ออกบธูและสนบัสนุนกิจกรรมขบัขี1ปลอดภยัลด
อุบติัเหตุสงกรานต ์2559 ณ ศูนยช่์วยเหลือผูป้ระสบภยั มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร์าชกญัญา สิริ
วฒันาพรรณวดี ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง ถนนมิตรภาพ วนัที1 8 เมษายน 2559 

4. เปิดให้ บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์จาํกดั (มหาชน) สาขาสระบุรี เป็นจุดพกัรถ ให้บริการห้องสุขาและเครื1องดื1ม
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 
 
การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงการพฒันาชุมชนและสงัคม ผา่นหลกัการพื4นฐานเรื1องสิทธิมนุษยชน ทั4งในกระบวนการดาํเนิน
ธุรกิจและกิจกรรมร่วมพฒันาชุมชนและสงัคมนอกกระบวนการดาํเนินธุรกิจ เช่น การพฒันาทรัพยากรบุคคล ที1นบัวา่เป็นหวัใจ
สาํคญัในการพฒันาธุรกิจและสร้างความย ั1งยนืใหก้บัธุรกิจ บริษทัฯ มีนโยบายในการปฏิบติัต่อพนกังานและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่มีการแบง่แยกสีผวิ เชื4อชาติ เพศ ศาสนา เผา่พนัธุ์ สญัชาติ ความยากจน ความพกิาร รวมถึงเคารพและ
ยอมรับความแตกต่างทางความคิด สงัคม สิ1งแวดลอ้มกฎหมาย และวฒันธรรม (ดูเพิ1มเติมในหวัขอ้ “การดูแลพนกังาน”) ในปี 
2559 บริษทัฯ ไดส่้งเสริมการพฒันาชุมชนและสงัคมผา่นการบริจาคและการกุศลในวาระโอกาสต่างๆ กนัดงันี4   
 
 
กจิกรรมส่งเสริมการศึกษา 

บริษทัฯ ร่วมส่งเสริมใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัตามสิทธิมนุษยชนกบักลุ่มคนต่างๆ ในสงัคมอยา่งสมํ1าเสมอ โดยเฉพาะ
สิทธิในการรับการศึกษาขั4นพื4นฐาน ดว้ยเลง็เห็นวา่การสร้างทรัพยากรมนุษยที์1มีศกัยภาพทั4งทางความรู้ ทกัษะ ความสามารถ 
คุณธรรมเป็นส่วนสาํคญัในการสร้างความมั1นคงและในการพฒันาประเทศในปี 2559 บริษทัฯ ไดด้าํเนินกิจกรรมเพื1อช่วยเหลือ
ดา้นการศึกษาดงันี4  

เมื1อวนัที1 2 ตุลาคม 2559 บริษทัฯ ไดม้อบอุปกรณ์การศึกษาและของใชที้1จาํเป็นใหแ้ก่โรงเรียนบา้นบุ่งเตย อาํเภอปาก
ช่อง  จงัหวดันครราชสีมา ซึ1งขาดแคลนบุคลากรและอุปกรณ์ทางการศึกษา และวนัอาทิตย ์ที1 9 ตุลาคม 2559 มอบอุปกรณ์
การศึกษาและของใชที้1จาํเป็น แก่โรงเรียนสอนคนตาบอด มกุฏคีรีวนั อาํเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา โดยทั4งสองกิจกรรม
เป็นส่วนหนึ1งของโครงการ Walk Rally 2559 ที1มีวตัถุประสงคใ์นการเชื1อมโยงพนกังาน บริษทัฯ และสงัคมเขา้ดว้ยกนั 
 
 



-49- 
 

 

การบริจาคสมทบทุนเพื�อการพัฒนาสังคมและชุมชนในด้านต่างๆ  
• ดา้นสงัคมและชุมชน 
บริษทัร่วมบริจาคสมทบทุนใหก้บัองคก์ร และหน่วยงานต่างๆ ในปี 2559 ดงันี4  
- บริจาคการกศุลสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ (ศูนยอ์ุบติัเหตุและฉุกเฉิน) วดัป่าทรัพยท์วีธรรมาราม  
นครราชสีมา 
- สมทบทุนสร้าง"อาคารนวมินทรบพติร 89 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั" คณะแพทยศาสตร์ศิริราช 
พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล กรุงเทพฯ 
- บริจาคใหศิ้ริราชมูลนิธิในโครงการตาใสใจสะอาด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล กรุงเทพฯ 
• ดา้นกีฬา ศาสนาและศิลปวฒันธรรม  
บริษทัร่วมบริจาคสมทบทุนใหก้บัองคก์ร และหน่วยงานต่างๆ เพื1อสนบัสนุนทางดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม และกีฬาในปี 
2559 ดงันี4  
- ร่วมสนบัสนุนงานวิ1งมาราธอน CMU Marathon 2016 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
- ผูส้นบัสนุนหลกังาน TU Walk & Run 2016 ครั4 งที1 1 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต 
- ทอดผา้ป่าสามคัคี วดับา้นเนินถาวร ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์ 
- ร่วมทอดกฐินประจาํปี 2559 วดับางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
- ร่วมสร้างพระพุทธรูป วดักระทุ่มราบ อ.ประทาบ จ.นครราชสีมา 
- ร่วมเป็นเจา้ภาพกฐินสามคัคี วดัเขาวนัชยันวรัตน์ธุดงคก์รรมฐาน จ.นครราชสีมา 
- ร่วมเป็นเจา้ภาพกฐินสามคัคี วดัแม่จนัทร์ กรุงเทพฯ 
- ทอดกฐิน หลวงพอ่เยื4อน วดัเขาศาลาอตุลจนฐาจาโร สุรินทร์ 
- ร่วมทาํบุญกฐินพระราชทาน วดับางไผ ่นนทบุรี 
- ร่วมสร้างอุโบสถวดัหนองม่วง ชยัภูมิ 
- ร่วมทอดกฐินสามคัคี วดัพระหินวนาราม ประจวบคีรีขนัธ ์
- ร่วมทอดกฐินสามคัคี วดัหนองม่วง ชยัภูมิ 
- ร่วมทอดกฐินสามคัคี วดัเขาวนัชยันวรัตน์ นครราชสีมา  
- ร่วมทอดกฐิน วดัเพชรวราราม เพชรบรูณ ์
- ร่วมทอดกฐินสามคัคี วดัหนองจิก นครนายก  
- ร่วมเป็นเจา้ภาพทอดผา้ป่าสามคัคี วดัเขตอุดมศกัดิ� วนาราม ชุมพร  
- ทาํบุญทอดผา้ป่าสามคัคี กองทุนแม่ของแผน่ดินชุมชนปฐมพร ตามโครงการห่วงใยใส่ใจบา้นเกิด ครั4 งที14 

 
    11.    การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 

บริษทัฯ จดัให้มีระบบการควบคุมภายในและบริหารจดัการความเสี1ยงที1มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัและ
ผูบ้ริหารมีหนา้ที1และรับผดิชอบในการจดัใหมี้และรักษาไวซึ้1งระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจดัการความเสี1ยง โดย
กรรมการฝ่ายบริหารไดด้าํเนินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบทาํหนา้ที1และรับผดิชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึ1 งครอบคลุมในดา้นต่างๆ ดงันี4  
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การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 
1.   องคก์รแสดงถึงความยดึมั1นในคุณค่าของความซื1อตรง (Integrity) และจริยธรรม 
2.   คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทาํหนา้ที1ในการกาํกบัดูแล (Oversight) และพฒันาการ

ดาํเนินการดา้นการควบคุมภายใน 
3.   ฝ่ายบริหารไดจ้ดัใหมี้โครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการสั1งการ และความรับผิดชอบที1เหมาะสม 

เพื1อใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคภ์ายใตก้ารกาํกบัดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ 
4.   องคก์รแสดงถึงความมุ่งมั1นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรที1มีความรู้ความสามารถ 
5.   องคก์รกาํหนดให้บุคลากรมีหนา้ที1และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื1อให้บรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

การประเมินความเสี1ยง (Risk Assessment) 
6.   องคก์รกาํหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจนเพียงพอเพื1อใหส้ามารถระบุและประเมินความเสี1ยงต่างๆ ที1เกี1ยวขอ้งกบัการ

บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
7.   องคก์รระบุและวิเคราะห์ความเสี1ยงทุกประเภทที1อาจจะกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งครอบคลุมทั1วทั4ง

องคก์ร 
8.   องคก์รไดพ้ิจารณาถึงโอกาสที1จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี1ยงที1จะบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
9.   องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปลี1ยนแปลงที1อาจกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities) 
10. องคก์รมีมาตรการควบคุมที1ช่วยลดความเสี1ยงที1จะไม่บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รใหอ้ยูใ่นระดบัที1ยอมรับได ้
11. องคก์รเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคุมทั1วไปดว้ยระบบเทคโนโลยเีพื1อช่วยสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงค ์
12. องคก์รจดัใหมี้กิจกรรมการควบคุมผา่นทางนโยบาย ซึ1งไดก้าํหนดสิ1งที1คาดหวงัและขั4นตอนการปฏิบติัเพื1อให้นโยบายที1

กาํหนดไวน้ั4นนาํไปสู่การปฏิบติัได ้
ระบบสารสนเทศและสื1อสารขอ้มูล (Information & Communication) 

13. องคก์รมีขอ้มูลที1เกี1ยวขอ้งและมีคุณภาพ เพื1อสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปไดต้ามที1กาํหนดไว ้
14. องคก์รสื1อสารขอ้มูลภายในองคก์ร ซึ1งรวมถึงวตัถุประสงคแ์ละความรับผดิชอบต่อการควบคุมภายในสามารถดาํเนินไป

ไดต้ามที1วางไว ้
15. องคก์รไดสื้1อสารกบัหน่วยงานภายนอกเกี1ยวกบัประเดน็ที1อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื1อใหม้ั1นใจไดว้่าการควบคุมภายในยงัดาํเนินไปอยา่งครบถว้น

เหมาะสม 
17. องคก์รประเมินและสื1อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอยา่งทนัเวลาต่อบุคคลที1รับผดิชอบ ซึ1งรวมถึงผูบ้ริหาร

ระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
คณะกรรมการบริหาร ไดป้ระเมินการควบคุมภายในของบริษทัฯ แลว้ มีความเห็นว่า บริษทัฯ มีระบบการควบคุม

ภายในและการบริหารจดัการความเสี1ยงที1เหมาะสมและเพยีงพอที1จะดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ตามแบบประเมินฯ ของ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์แลว้มีความเห็นว่า บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี1ยงที1เหมาะสมและเพียงพอที1จะดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ที1ตามที1ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในปฏิบติังานตามขอบเขต หนา้ที1 และความรับผดิชอบตามที1กาํหนดไวใ้นคู่มือการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน
ของบริษทัฯ โดยบุคลากรในฝ่ายตรวจสอบภายในระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบมีประสบการณ์ในดา้นการเป็นผูต้รวจสอบ
เป็นเวลา 30 ปี และเริ1มงานกบับริษทัในตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี เป็นระยะเวลา 10 ปี ก่อนเริ1มงานในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่าย
ตรวจสอบในปี 2542 ตามเอกสารแนบ 3 

 
 

    12.    รายการระหว่างกนั 
                    ไม่มี 
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ส่วนที� 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

       13.   ข้อมูลทางการเงินที�สําคัญ 
                  
               ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : พนับาท) 

 
2557 % 2558 % 2559 % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 143,698 3.3% 326,834 7.1% 228,895 4.7% 

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับสุทธิ 19,954 0.5% 7,840 0.2% 6,811 0.1% 

เบี�ยประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 339,407 7.8% 426,054 9.3% 373,438 7.7% 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 405,314 9.4% 418,192 9.1% 514,900 10.6% 

ลกูหนี�จากสญัญาประกนัภยัต่อ 38,077 0.8% 65,857 1.4% 19,113 0.4% 

สินทรัพยล์งทุน 
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
      เงินลงทุนเพื*อคา้ 189,449 4.4% 257,922 5.6% 255,051 5.2% 

      เงินลงทุนเผื*อขาย 932,478 21.5% 1,847,235 40.2% 1,967,182 40.5% 

      เงินลงทุนที*จะถือจนครบกาํหนด 1,329,482 30.7% 397,681 8.7% 475,368 9.8% 

      เงินลงทุนทั*วไป 3,721 0.1% 3,721 0.1% 3,721 0.1% 

   เงินใหกู้ย้มืสุทธิ 10,971 0.3% 7,996 0.2% 7,381 0.2% 

ที*ดิน  อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 241,402 5.6% 277,547 6.0% 288,056 5.9% 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 9,181 0.2% 8,772 0.2% 7,381 0.2% 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 47,696 1.1% 73,276 1.6% 80,928 1.7% 

สินทรัพยอื์*น 619,018 14.3% 471,017 10.3% 625,462 12.9% 

รวมสินทรัพย์ 4,329,848 100.0% 4,589,944 100.0% 4,853,687 100.0% 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,051 0.1% - 0.0% 178 0.0% 

เจา้หนี�บริษทัประกนัภยัต่อ 353,762 8.2% 358,657 7.8% 480,105 9.9% 

หนี� สินจากสญัญาประกนัภยั 
   สาํรองฯ และค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 842,492 19.5% 907,610 19.8% 1,000,058 20.6% 

   สาํรองเบี�ยประกนัภยั 1,462,720 33.8% 1,574,100 34.3% 1,576,082 32.5% 

ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 135,801 3.1% 105,557 2.3% 109,931 2.3% 

ตราสารอนุพนัธ ์
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 
ประมาณการหนี� สิน 
  
หนี� สินอื*น 429,720 9.9% 549,248 12.0% 582,756 12.0% 

ส่วนของเจา้ของ 1,101,302 25.4% 1,094,772 23.8% 1,104,577 22.7% 

รวมหนี,สินและส่วนของเจ้าของ 4,329,848 100.0% 4,589,944 100.0% 4,853,687 100.0% 
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ตารางสรุปผลการดําเนินงานแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : พนับาท) 

  2557 % 2558 % 2559 % 

รายได้ 
   เบี�ยประกนัภยัที*ถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 2,232,673 90.4% 2,307,473 91.3% 2,462,076 91.0% 

   รายไดค้า่จา้งและคา่บาํเหน็จ 238,439 9.6% 220,410 8.7% 243,288 9.0% 

   รวมรายได้ 2,471,112 100.0% 2,527,883 100.0% 2,705,364 100.0% 

ค่าใช้จ่าย 

   การรับประกนัภยั 
      ค่าสินไหมทดแทน 

         ค่าสินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการ
จดัการค่าสินไหมทดแทน 1,381,628 55.9% 1,515,154 59.9% 1,659,504 61.3% 

      คา่จา้งและคา่บาํเหน็จ 520,721 21.1% 545,508 21.6% 546,870 20.2% 

      ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื*น 213,308 8.6% 211,133 8.4% 239,460 8.9% 

   คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 333,319 13.5% 333,823 13.2% 375,911 13.9% 

   รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย 2,448,976 99.1% 2,605,618 103.1% 2,821,745 104.3% 

กาํไร (ขาดทุน) จากการรับประกนัภัย 22,136 0.9% (77,735) (3.1%) (116,381) (4.3%) 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 100,002 4.0% 77,154 3.1% 59,021 2.2% 

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 10,778 0.4% 26,242 1.0% 51,712 1.9% 

กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม 70,534 2.9% (17,951) (0.7%) 10,489 0.4% 

รายไดอ้ื*น 13,855 0.6% 13,715 0.5% 20,550 0.7% 

ค่าใชจ่้ายอื*น - 0.0% - 0.0% - 0.0% 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 217,305 8.8% 21,425 0.8% 25,391 0.9% 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 217,305 8.8% 21,425 0.8% 25,391 0.9% 

ภาษีเงินได ้ (34,208) (1.4%) 899 0.1% (294) 0.0% 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 183,097 7.4% 22,324 0.9% 25,097 0.9% 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น 

   ส่วนเกิน (ตํ*ากวา่) ทุนจากการเปลี*ยนแปลงมูลคา่
เงินลงทุน 61,564 (18,789) (8,581) 

   ส่วนเกิน (ตํ*ากวา่) ทุนจากการประมาณการ
ผลประโยชนพ์นกังานคา้งจ่าย (5,163) 3,763 8,403 

   ภาษีเงินไดเ้กี*ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื*น (11,280) 3,005 36 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*นสาํหรับงวด-สุทธิจากภาษี 45,121 (12,021) (142) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 228,218 10,303 24,955 
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ปี 2557 หารด้วย 303,000,000 หุ้น เหมือนแสดงในงบเปรียบเทยีบ 

    2557 2558 2559 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.60 0.07 0.08 

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.56 0.05 0.05 

จาํนวนหุน้ (หุน้) 151,500,000 303,000,000 303,000,000 

 
 
 
 
ตารางสรุปงบกระแสเงินสด 

 
2557 2558 2559 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมดําเนินงาน 
เบี�ยประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 3,118,595 3,074,914 3,310,865 

เงินรับ (เงินจ่าย) เกี*ยวกบัการประกนัภยัต่อ (230,198) (184,681) (148,386) 

ดอกเบี�ยรับ 34,881 46,123 19,815 

เงินปันผลรับ 55,725 43,186 40,296 

รายไดจ้ากการลงทนุอื*น 5,575 4,063 3,074 

รายไดอื้*น 6,379 7,480 16,129 

ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (1,625,663) (1,602,361) (1,710,347) 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยั
โดยตรง (32,848) (27,841) (29,622) 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (529,268) (532,430) (561,194) 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื*น (103,740) (117,012) (145,082) 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (596,524) (481,575) (609,349) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (26,367) (25,785) (7,289) 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 154,262 (705,663) (381,434) 

เงินใหกู้ย้มื 232 2,975 1,246 

เงินฝากสถาบนัการเงิน (233,213) 757,652 150,672 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมดําเนินงาน (2,172) 259,044 (50,607) 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน 
ซื�อที*ดิน อาคารและอุปกรณ์ (44,124) (59,938) (32,258) 

ขายอุปกรณ์ 645 863 76 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมการลงทุน (43,479) (59,075) (32,182) 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
เงินปันผลผูถื้อหุน้ (48,479) (16,833) (15,150) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจัดหาเงนิ (48,479) (16,833) (15,150) 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ�มขึ,น (ลดลง) สุทธิ (94,130) 183,137 (97,939) 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 237,828 143,698 326,834 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัสิ,นปี 143,698 326,834 228,895 
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อตัราส่วนทางการเงนิ 

  
2557 2558 2559 

(1) อตัราส่วนสภาพคล่อง : LIQUIDITY RATIO 
1.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.55 0.57 0.51 

1.2 อตัราหมุนเวียนเบี�ยประกนัคา้งรบั 42.84 44.08 44.56 

(2) 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร : 

PROFITABILITY RATIO 
2.1 RETENTION RATIO 75.12 77.55 73.88 

2.2 อตัราการจา่ยค่าสินไหมทดแทน 55.91 59.94 61.34 

2.3 อตัรากาํไรขั�นตน้ 0.90 (3.08) (4.30) 

2.4 อตัรากาํไรขั�นตน้ต่อรายไดร้วม 0.83 (2.96) (4.09) 

2.5 อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 43.19 43.14 42.96 

2.6 อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 6.95 3.01 4.13 

2.7 อตัราเบี�ยประกนัรับสุทธิ 2.26 2.21 2.17 

2.8 อตัรากาํไรสุทธิ 6.87 0.85 0.88 

2.9 อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ 18.10 2.03 2.28 

(3) 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน : EFFICIENCY 

RATIO 
3.1 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ 4.26 0.50 0.53 

3.2 อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ 0.62 0.59 0.60 

(4) 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน : FINANCIAL 

RATIO 
4.1 อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 2.93 3.19 3.39 

4.2 POLICY LIABITY TO CAPITAL FUND 1.69 1.82 1.85 

4.3 อตัราส่วนเงินสาํรองต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 1.03 1.15 1.07 

4.4 อตัราส่วนเงินสาํรองต่อสินทรัพย ์ 28.41 29.37 26.44 

4.5 อตัราการจา่ยเงินปันผล 91.94 67.86 60.37 

(5) กาํไรสุทธิต่อหุ้น 0.60 0.07 0.08 

(6) เงินปันผลต่อหุ้น 0.56 0.05 0.05 

(7) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 3.63 3.61 3.65 
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14.    รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

คณะกรรมการบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน)ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อหนา้ที*และความรับผิดชอบดูแลกิจการ
บริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที*ดี  การกาํกบัดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที*ปรากฏในรายงาน
ประจาํปี  มีขอ้มูลที*ถูกตอ้ง  ครบถว้น  เปิดเผยอย่างเพียงพอ  งบการเงินไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีที*รับรองทั*วไปใน
ประเทศไทยและหลกัเกณฑที์*เกี*ยวขอ้งกบัซึ*งกาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
โดยเลือกใช้นโยบายการบญัชีที*เหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสมํ*าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงั  รวมถึงมีการเปิดเผย
ขอ้มูลที*สาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและไดผ้า่นการตรวจสอบรับรองจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการบริหารความเสี*ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการ
กาํกบัดูแลที*มีประสิทธิภาพเหมาะสม เพื*อให้มั*นใจว่าบริษทัฯมีการบนัทึกข้อมูลทางบญัชีที*ถูกต้อง ครบถว้น และทนัเวลา 
ตลอดจนสามารถป้องกันความเสี*ยงจากการดําเนินงาน โดยการนี� คณะกรรมการได้แต่งตั� งคณะกรรมการตรวจสอบซึ* ง
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระผูท้รงคุณวุฒิที*ไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นผูก้าํกบัดูแลในเรื*องดงักลา่ว  

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัที*น่าพอใจ และสามารถให้
ความมั*นใจอยา่งมีเหตุผลต่อความเชื*อถือไดข้องงบการเงินของบริษทัฯ ณ วนัที*  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ซึ*งผูส้อบบญัชี 
ของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที*รับรองทั*วไป และแสดงความเห็นวา่งบการเงินแสดงฐานะการเงินและ
ผลการดาํเนินงานโดยถกูตอ้งตามที*ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที*รับรองทั*วไป 
  

 

 

15.   การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ผลการดําเนินงาน 

ในปี 2559 เปรียบเทยีบกบัปี 2558 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการรับประกนัภยัเพิ*มขึ�น 177.48 ลา้นบาท คิดเป็น 7.02%  
ในขณะที*มีค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัเพิ*มขึ�น 216.13 ลา้นบาท คิดเป็น 8.29% ทาํใหบ้ริษทัฯ มีผลขาดทนุจากการรับประกนัภยั 
(116.38) ลา้นบาท เพิ*มขึ�น 38.65 ลา้นบาท คิดเป็น 49.71%  และในขณะเดียวกนับริษทัฯ มีรายไดจ้ากการลงทุนเพิ*มขึ�น 42.61  
ลา้นบาท ทาํให้บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี 25.10 ลา้นบาท เพิ*มขึ�น 12.42% 
 
รายได้จากการรับประกนัภยัและค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภยั 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการรับประกนัภยั  2,705.36 ลา้นบาท   เพิ*มขึ�น  7.02% เมื*อเปรียบเทียบกบัปี 2558  ซึ*งสอดคลอ้ง
กบัสภาวะเศรษฐกิจไทยที*มีการขยายตวัต่อเนื*อง แต่บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันาเพื*อสร้างสรรคน์วตักรรมดา้นการ
ประกนัภยั รวมถึงความจาํเป็นตอ้งใชม้าตรการต่างๆในการรกัษาสดัส่วนแบ่งตลาด ซึ*งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทาํ
กาํไรจากการรับประกนัภยัในปี 2559 
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รายได้จากการลงทุน 
บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการลงทุนซึ*งถือเป็นรายไดห้ลกัอีกทางหนึ*งนอกจากรายไดจ้ากการรับประกนัภยั โดยมีสดัส่วน 

การลงทุนเป็นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื*นของคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(คปภ.)  ซึ* งยอดเงินลงทุน ณ วนัสิ�นปี 2559   ที*แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน บนัทึกตามราคาตลาดมีจาํนวนทั�งสิ�น  2,709.15  
ลา้นบาท เพิ*มขึ�น 194.60 ลา้นบาท จากปี 2558  ในปี 2559 บริษทัฯ มีรายไดแ้ละกาํไรจากเงินลงทุนซึ*งเกิดจากการลงทุนเพิ*มขึ�น
จาํนวน 42.61 ลา้นบาท คิดเป็น 42.97 % จากปี 2558  อนัเนื*องมาจากสภาวะตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศไทยในปีปัจจุบนั  
 
สินทรัพย์ลงทุน ณ วันที�  31  ธันวาคม  2559 

ประเภทเงินลงทุน 

2559 2558 

จาํนวน สดัส่วน(%) จาํนวน สดัส่วน(%) 

(ลา้นบาท) 
 

(ลา้นบาท) 
 เงินฝากธนาคาร 186 6.8% 336 13.4% 

พนัธบตัร 290 10.7% 62 2.4% 

ตราสารหนี�  295 10.9% 166 6.6% 

ตราสารทุน 371 13.7% 413 16.4% 

หน่วยลงทุน 1,560 57.6% 1,530 60.9% 

อื*นๆ 7 0.3% 8 0.3% 

รวมทั�งสิ�น 2,709 100% 2,515 100.0% 
 

สถานะทางการเงิน 
บริษทัฯ  มีสินทรัพยร์วม 4,853.69 ลา้นบาท  เพิ*มขึ�น 5.75 % จากปี 2558   มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 228.89  

ลา้นบาท  คิดเป็น 4.72 %  ของสินทรัพยท์ั�งหมด  มีสินทรัพยล์งทุนซึ*งประกอบดว้ย   เงินฝากธนาคาร  ตราสารหนี�   ตราสารทุน  
พนัธบตัรและเงินลงทุนอื*น จาํนวน  2,709.15 ลา้นบาท คิดเป็น 55.82 % สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อและเบี�ยประกนัภยัคา้งรับ
จาํนวน 907.45 ลา้นบาท  คิดเป็น  18.70 % ที*ดินอาคารและอุปกรณ์ และทรัพยสิ์นอื*นจาํนวน 1,008.19 ลา้นบาท คิดเป็น 20.76 % 

ดา้นหนี� สิน บริษทัฯ มีหนี� สินรวม  3,749.11 ลา้นบาท   เพิ*มขึ�น 7.27 % จากปี 2558   รายการที*สาํคญัเป็นหนี� สินจาก
สญัญาประกนัภยั   ซึ* งประกอบดว้ย    เงินสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย และสาํรองเบี�ยประกนัภยั
จาํนวน  2,576.14  ลา้นบาท   เพิ*มขึ�น  3.81 % จากปี 2558    นอกจากนี� ยงัมีรายการหนี� สินจากการประกนัภยัต่อและหนี� สินอื*น
จาํนวน 1,172.97 ลา้นบาท  เพิ*มขึ�น  15.74 % เมื*อเทียบกบัปี 2558 

บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 1,104.58 ลา้นบาท เพิ*มขึ�น 0.90 % จากปี 2558  บริษทัฯ มีกาํไร 
จากการดาํเนินงาน 25.10 ลา้นบาท   และมีกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื*อขายรวมทั�งจาก 
การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเกี*ยวกบัผลประโยชนพ์นกังานคา้งจา่ย จาํนวนทั�งสิ�น (0.14) ลา้นบาท 
 
ในปี 2559 บริษทัมีเบี�ยประกนัภยัรับโดยตรง 3,229.23 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 3.34  ใกลเ้คียงกบัอตัราการ 
เติบโตของธุรกิจประกนัวินาศภยัโดยรวม  และบริษทัมีส่วนแบ่งตลาดเบี�ยประกนัภยัรถยนตโ์ดยความสมคัรใจในปี 2559 
จดัอยูล่าํดบัที* 12 
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ตารางเปรียบเทียบเบี,ยประกนัภยัของธุรกิจประกนัวินาศภยัและประกนัภัยไทยวิวฒัน์ 

     
หน่วย: ลา้นบาท 

  

2559 2558 2557 

ธุรกิจ 
ประกนัภยั 

ธุรกิจ ประกนัภยั 
ไทยวิวฒัน ์

ธุรกิจ 
ประกนัภยั 

ไทยวิวฒัน ์ ไทยวิวฒัน ์

1. เบี�ยประกนัภยัรับโดยตรงรวม 212,000 3,229 209,197 3,125 205,247 205,247 

     % ขยายตวั 1.3% 3.34% 1.9% 2.5% 1.1% 1.1% 

2. อคัคีภยั 10,700 169 10,484 176 11,058 11,058 

     % ขยายตวั 2.0% (4.16%) (5.2%) 0.0% (6.4%) (6.4%) 

3. ภยัทางทะเลและขนส่ง 5,288 18 5,338 16 5,293 5,293 

     % ขยายตวั (1.0%) 9.45% 0.9% 14.3% (0.1%) (0.1%) 

4. ภยัรถ 122,000 2,337 120,405 2,367 117,903 117,903 

     % ขยายตวั 1.3% (1.26%) 2.1% 3.9% (0.4%) (0.4%) 

5. ภยัเบด็เตลด็ 74,011 706 72,970             566 70,993 70,993 

     % ขยายตวั 1.3% 24.71% 2.8% (2.6%) 5.2% 5.2% 

 
                  
ภาวะเศรษฐกจิ 
เศรษฐกิจไทยปี 2559 เติบโตร้อยละ 3.2 ปรับตวัดีขึ�นจากปี 2558 ซึ*งขยายตวัร้อยละ 2.9 โดยปัจจยัหลกัที*ขบัเคลื*อนเศรษฐกิจ คือ 
การขยายตวัดีต่อเนื*องของการใชจ่้ายและลงทุนภาครัฐ รายไดบ้ริการจากภาคการท่องเที*ยว จาํนวนนกัท่องเที*ยวต่างชาติสูงถึง 32.2 
ลา้นคน เพิ*มขึ�นร้อยละ 8 จาก 29.8 ลา้นคนในปี 2558  ขณะที*มูลค่าการส่งออกสินคา้ทรงตวัใกลเ้คียงกบัปี 2558 แมว่้าการส่งออก
ไปยงัตลาดหลกัไดแ้ก่ สหรัฐฯ ญี*ปุ่น สหภาพยโุรป ขยายตวั แต่ตลาดจีน ตะวนัออกกลาง ยงัหดตวั มูลค่าส่งออกสินคา้เกี*ยวเนื*อง
กบัราคานํ� ามนั เช่น เม็ดพลาสติก ผลิตภณัฑ์ยาง มีทิศทางเพิ*มขึ�นตามราคานํ� ามนัที*เพิ*มจากระดบั 26 เป็น 53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ในช่วงปลายปี หลงัจากที*กลุม่โอเปกและกลุ่มประเทศนอกโอเปกนาํโดยรัสเซียบรรลุขอ้ตกลงเรื*องการปรับลดกาํลงัการผลิตครั�ง
แรกในรอบ 8 ปี  การส่งออกอาหารทะเลกระป๋อง แช่แข็ง กุง้ มีแนวโน้มเพิ*มขึ�น หลงัจากสามารถแกไ้ขปัญหากุง้ตายด่วนได ้
สาํหรับดา้นการบริโภคภาคเอกชนยงัไม่เขม้แข็ง เนื*องจากความเชื*อมั*นภาคครัวเรือนทั�งในและนอกภาคเกษตรกรรมยงัอยูใ่น
ระดบัตํ*า การฟื� นตวัจากภาวะภยัแลง้ที*รุนแรงในช่วงตน้ปี ทาํใหผ้ลผลิตทางการเกษตรดีขึ�นแต่กลบัทาํให้ราคาสินคา้เกษตรตกตํ*า
ลง กระทบต่อรายไดเ้กษตรกร อีกทั�งเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที* 9 ก็ทาํให้
ประชาชนเศร้าโศกเสียใจเป็นอนัมาก มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการเงินการคลงัของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกร ผูมี้รายไดน้อ้ย มาตรการส่งเสริมผูป้ระกอบการ SMEs ภาคอสงัหาริม ทรัพย ์มาตรการไทยเที*ยวไทย มาตรการช็อปช่วย
ชาติ จึงเขา้มาพยงุเศรษฐกิจไวไ้ด ้ส่วนการลงทุนภาคเอกชนยงัคงหดตวัและกระจุกตวัอยูใ่นบางธุรกิจ เช่น พลงังานทดแทน ภาค
การคา้ ภตัตาคาร อสงัหาริมทรัพย ์ 
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ปริมาณการจาํหน่ายรถยนต์ใหม่โดยรวมลดลงร้อยละ 7 จาก 0.79 ลา้นคนัในปี 2558 เหลือ 0.74 ลา้นคนัในปี 2559 ยงัไดรั้บ
ผลกระทบของโครงการรถยนต์คนัแรกต่อเนื*องเป็นปีที* 3 แม้ว่าค่ายรถปรับโฉมและเปิดตวัรถยนต์หลากหลายรุ่นเพื*อกระตุน้
ตลาด ขณะที*รถจกัรยานยนต์ฟื� นตวัในรอบ 3 ปี มียอดจาํหน่าย 1.7 ลา้นคนั เพิ*มขึ�นร้อยละ 4 รับมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจใน
ต่างจงัหวดั   
 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติเป็นเอกฉนัทขึ์�นอตัราดอกเบี�ยนโยบาย 0.25% สู่ระดบั 
0.50-0.75% ตามที*คาด หลงัจากปรับขึ�นครั� งแรกปลายปี 2558 เนื*องจากตลาดแรงงานแข็งแกร่ง อตัราการว่างงานตํ*ากวา่ร้อยละ 5 
แสดงความเชื*อมั*นถึงการขยายตวัของเศรษฐกิจ พร้อมส่งสญัญาณขึ�นดอกเบี�ยอีก 3 ครั� งในปี 2560 คณะกรรมการ นโยบายการเงิน 
(กนง.) ยงัคงอตัราดอกเบี�ยนโยบายที*ร้อยละ 1.50 ต่อปี เพื*อสนบัสนุนการฟื� นตวัทางเศรษฐกิจให้เป็นไปอยา่งต่อเนื*องและดูแล
เสถียรภาพทางดา้นราคา ซึ* งสอดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนินนโยบายการเงินของประเทศอื*นๆ เช่น สหภาพยุโรป และญี*ปุ่น ยงั
ดาํเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ธนาคารกลางยโุรปประกาศขยายระยะเวลาในการเขา้ซื�อพนัธบตัรตามมาตรการ QE ซึ* ง
เดิมกาํหนดสิ�นสุดมี.ค. 2560 เป็นสิ�นสุด ธ.ค. 2560 พร้อมประกาศคงนโยบายไวที้* 0% ตํ*าสุดเป็นประวติัการณ์ เพื*อดูแลการฟื� นตวั
ทางเศรษฐกิจที*ยงัอ่อนแอ ขณะที*หลายประเทศผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ*มเติม ได้แก่ รัสเซีย ไต้หวนั ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ อยา่งไรก็ตามประสิทธิผลของการผอ่นคลายนโยบายการเงินของไทยต่อเศรษฐกิจจริงอาจมีจาํกดั ส่วนหนึ*งเพราะ
ธนาคารพาณิชยร์ะมดัระวงัการปล่อยสินเชื*อจากความกงัวลต่อคุณภาพสินเชื*อที*ดอ้ยลง เนื*องจากภาระหนี� ครัวเรือนที*มีอยูใ่น
ระดบัสูง ขณะที*สภาพคล่องธนาคารพาณิชยย์งัมีอีกมาก 
  
สําหรับเสถียรภาพดา้นราคา อตัราเงินเฟ้อทั*วไปเฉลี*ยที*ร้อยละ 0.2 ปรับขึ� นจากติดลบร้อยละ 0.9 ในปี 2558 ตามราคานํ� ามนั 
ขณะที*เสถียรภาพภายนอก ดุลบญัชีเดินสะพดัของไทยเกินดุลอย่างต่อเนื*อง เงินสํารองระหว่างประเทศอยู่ในระดบัสูงกว่าหนี�
ต่างประเทศระยะสั�นประมาณ 3.3 เท่า อตัราแลกเปลี*ยนยงัเอื�อต่อการส่งออก 
 
ภาวะตลาดหลกัทรัพย์ 
ในปี 2559 ดชันีตลาดหลกัทรัพยไ์ทย (SET Index) มีความผนัผวนตลอดทั�งปีจากการปรับตวัลงของราคานํ� ามนัในช่วงตน้ปี การ
ประมูล 4G ที*มูลค่าใบอนุญาตสูงเกินความคาดหมายเป็นอยา่งมาก ก่อนที*จะเริ*มฟื� นตวัขึ�นหลงัจากที*ธนาคารกลางยุโรปส่ง
สัญญาณเพิ*มมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ ราคานํ�ามนัที*ฟื� นตวั ประกอบกบัตวัเลข GDP ของไทยที*ออกมาดีกว่าที*คาด ทาํใหด้ชันี
ปรับเพิ*มชี�นร้อยละ 19.79 จากสิ�นปี 2558 ปิดที*ระดบั 1,542.94 จุด จากทั�งกาํไรของบริษทัจดทะ เบียนที*ดีขึ�นและความคาดหวงัต่อ
เศรษฐกิจในอนาคต ถือเป็นตลาดหุน้ที*ใหผ้ลตอบแทนดีในระดบัตน้ๆ ของโลก อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสุทธิ (Forward P/E) อยู่ที* 
15.69 เท่า อตัราเงินปันผลตอบแทนร้อยละ 3.10 นักลงทุนต่างประเทศกลบัมาซื�อสุทธิ 77,927 ลา้นบาท หลงัจากขายสุทธิ
ติดต่อกนั 3 ปีที*ผ่านมา ความเชื*อมั*นของนักลงทุนที*ปรับดีขึ�นจากการประกาศมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเพิ*มเติมของภาครัฐ 
ขณะที*ราคานํ� ามนัที*เริ*มปรับสูงขึ�นเป็นปัจจยับวกต่อราคาหุน้กลุ่มพลงังาน สาํหรับหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมหลกัของตลาด ที*มีการ
เปลี*ยนแปลงมากกว่าดชันีตลาดหลกัทรัพยใ์นปี 2559 ใน 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่กลุ่มการเกษตร (+57.78%) กลุ่มเหลก็ (+46.12%) 
และกลุ่มพาณิชย ์(+40.98%) ดา้นมูลค่าการซื�อขายเฉลี*ยต่อวนัในปี 2559 ปรับตัวเพิ*มขึ�นร้อยละ 22.1 จากปี 2558 ขึ�นมาอยู่ที* 
50,245 ลา้นบาทต่อวนั ซึ*งถือเป็นระดบัสูงสุดตั�งแต่เปิดตลาดหลกัทรัพย ์การขยายตวัที*แขง็แกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และ 
นกัลงทุนคาดหวงัในทางที*ดีต่อนโยบายการกระตุน้เศรษฐกิจของนายโดนลัด ์ทรัมป์ วา่ที*ประธานาธิบดีสหรํฐฯ ส่งผลใหด้ชันี 
ดาวโจนส์พุง่ขึ�นทาํสถิติสูงสุดใหม่ใกลแ้ตะ  20,000 จุด  มีเมด็เงินไหลเขา้ลงทุนในสินทรัพยเ์สี*ยงเพิ*มขึ�น  ตลาดหุน้ทั*วโลก 
ส่วนใหญ่มีทิศทางสดใสเช่นกนั 
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แนวโน้ม  
ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ 3.2 ในปี 2560  โดยแรงขบัเคลื*อนเศรษฐกิจ
ไทยจะมาจากภาคการท่องเที*ยวและความต่อเนื*องของการลงทุนภายใตแ้ผนพฒันาโครงสร้างพื�นฐานดา้นคมนาคมขนส่ง 
พ.ศ. 2558-2565  จาํนวน 20 โครงการมูลค่า 1.4 ลา้นลา้นบาท การพฒันาพื�นที*ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออกในพื�นที* 3 จงัหวดั 
คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง รวมถึง พื�นที*เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 จงัหวดั ซึ* งคาดว่าจะผลกัดันให้การลงทุน
ภาคเอกชนขยายตวัตามมาตรการเร่งรัดการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนเพิ*มขึ�น การให้สิทธิ
ประโยชน์ทางดา้นภาษีส่งเสริมการลงทุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในการเป็นกลไกขบัเคลื*อนเศรษฐกิจเพื*ออนาคต (New 
Engine of Growth) การส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยแีละนวตักรรมสร้างสรรคคุ์ณค่าและมูลค่าสินคา้ เพื*อยกระดบัประเทศ 
เขา้สู่ “ประเทศไทย 4.0”  จะช่วยใหบ้รรยากาศการลงทุนโดยรวมปรับตวัดีขึ�น  
 
ความเสี*ยงหลกัในปี 2560 ยงัคงมาจากเศรษฐกิจจีนที*ชะลอตวัลงมากกว่าที*คาด  เนื*องจากรัฐบาลจีนให้ความสาํคญักบัการปฏิรูป
โครงสร้างเศรษฐกิจมากกวา่การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ราคาสินคา้โภคภณัฑย์งัมีแนวโน้มลดลงอยูใ่นระดบัตํ*า
และกดดนัการฟื� นตวัของการส่งออกของไทย ภาระหนี�ครัวเรือนซึ*งสูงกวา่ร้อยละ 80 ของ GDP ที*ยงักดดนัการบริโภคภาคเอกชน 
สาํหรับการลงทุนภาครัฐในการพฒันาโครงสร้างพื�นฐานดา้นคมนาคมขนส่งทั�งทางบก ทางนํ� า ทางอากาศและทางราง การขนส่ง
มวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร การขยายสนามบินสุวรรณภูมิ เพื*อเชื*อมโยงโครงข่ายระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื*อนบา้น
ยงัคงล่าชา้ แต่เป็นปัจจยัสาํคญัที*จะช่วยสนบัสนุนการฟื� นตวัของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป สาํหรับปัจจบัเสี*ยงที*ตอ้งติดตามดา้น
การฟื� นตวัของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบนัยงัไม่เพียงพอที*จะขบัเคลื*อนใหมี้มูลค่าการคา้โลกให้ขยายตวัไดด้ี ความกงัวลจากความไม่
ชดัเจนของนโยบายกีดกนัทางการค้าของสหรัฐ จะเป็นปัจจยักดดนัการค้าโลกในระยะต่อไป การที*องักฤษออกจากการเป็น
สมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit) เกิดกระแสวิตกวา่สมาชิกอียปูระเทศอื*นอาจจดัการลงประชามติบา้ง เป็นการทา้ทายอนาคตของ
ความเป็นอนัหนึ*งอนัเดียวกนัของสหภาพยโุรปที*ก่อตั�งมากวา่ 60 ปี การเลือกตั�งหลายประเทศในแถบยโุรป เช่น ฝรั*งเศส เยอรมนั 
อิตาลี ที*อาจมีการเปลี*ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจที*ฟื� นตวัแข็งแกร่งของสหรัฐฯ การปรับตวัดีขึ�นของตลาดแรงงาน ประกอบกบัอตัราเงินเฟ้อที*เร่งตวัขึ�น ทาํให้ธนาคาร
กลางสหรัฐฯ แสดงจุดยืนชดัเจนจะปรับขึ�นอตัราดอกเบี�ยนโยบายเร็วขึ�น ส่งผลต่อภาวะการเงินโลกตึงตวั ทิศทางการดาํเนิน
นโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยงัมีความไม่แน่นอนสูง แรงกระตุน้ทางการคลงัทั�งดา้นมาตรการลดภาษีและการลงทุนโครงสร้าง
พื�นฐานมีแนวโน้มเพิ*มขึ� นภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ ซึ* งอาจช่วยให้ประเทศคู่ค้าสามารถส่งออกไปสหรัฐฯ ได้มากขึ�น แต่การ
เปลี*ยนแปลงของนโยบายการคา้การลงทุนและท่าทีต่อขอ้ตกลงทางการคา้ของสหรัฐฯ อาจนาํไปสู่การยา้ยฐานการผลิตกลบัสู่
สหรัฐฯ ซึ*งกระทบต่อการส่งออกของเอเชีย 
ธุรกิจประกนัวนิาศภยัในปี 2560 คาดวา่เบี�ยประกนัภยัมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 2 ใกลเ้คียง กบัปี 2559 โครงการประกนัภยัขา้ว
นาปีไดรั้บความไวว้างใจจากเกษตรกรเพิ*มมากขึ�น  ในการนาํระบบประกนัภยัเขา้มาบริหารความเสี*ยงภยัธรรมชาติ  ตลาดรถยนต์
ใหม่มีโอกาสกลบัมาขยายตวัเลก็นอ้ย เป็นผลจากรถยนตน์ั*งขนาดเลก็เครื*องยนตไ์ม่เกิน 1,500 ซีซี จาํนวน 1.1 ลา้นคนัที*ซื�อในช่วง
โครงการรถยนตค์นัแรกครบ 5 ปี จะพน้กาํหนดห้ามซื�อขายตั�งแต่กลางปี 2560 เป็นตน้ไป ซึ* งมีผลให้ผูบ้ริโภคบางส่วนตดัสินใจ
เปลี*ยนรถใหม่ ภายใตภ้าวะเศรษฐกิจที*มีแนวโน้มขยายตวัไดดี้ขึ�นกอปรกบัอตัราดอกเบี�ยที*คาดว่าจะทรงตวัในระดบัตํ*า ตลาดรถ
ปิกอพัและรถบรรทุกมีแนวโนม้เติบโตตามการลงทุนภาครัฐในระบบการคมนาคมขนส่ง การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดั
ชายแดน รวมถึงการเปิดเสรีทางการคา้ภายใต้กรอบ AEC จะเป็นอีกแรงหนุนหนึ* งที*สําคญั ทาํให้ธุรกิจที*เกี*ยวขอ้งกบัภาคการ
ขนส่งมีการขยบัขยายเพิ*มขึ�น แนวโน้มตลาดรถจกัรยานยนต์ปี 2560 จะไม่เติบโต เนื*องจากขอ้จาํกดัเรื*องจาํนวนประชากรและ
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สัดส่วนการเป็นเจา้ของรถที*มากขึ�น สําหรับอตัราเบี�ยประกนัความเสี*ยงภยัทรัพยสิ์นมีแนวโน้มลดลงจากปีที*ผ่านมา เนื*องจาก
บริษทัรับประกนัภัยต่อปรับลดอตัราเบี� ยประกันภัยต่อความเสี*ยงภัยธรรมชาติลง โดยไม่มีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติร้ายแรง 
นอกจากนี�หากรัฐบาลตดัสินใจนาํระบบประกนัภยัสุขภาพมาใชบ้ริหารจดัการการรักษาพยาบาลแทนสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล
ขา้ราชการซึ*งเป็นวงเงินสูงถึง 60,000 ลา้นบาท กจ็ะทาํใหธุ้รกิจประกนัวินาศภยัเติบโตสูงมากมากกวา่ร้อยละ 15 
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                                                การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

 การรับรองความถกูตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีนั�นใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
ผกูพนับริษทั  ลงลายมือชื�อพร้อมทั�งประทบัตราบริษทั  (ถา้มี)  ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี   พร้อมทั�ง 
มอบอาํนาจใหบุ้คคลใดลงนามกาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีแทนดว้ย   โดยให้ใชข้อ้ความและ 
รูปแบบ ดงันี�  
                “ บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันี�แลว้   ดว้ยความระมดัระวงั 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อื้)นสาํคญัผดิ หรือไม่ขาดขอ้มูลที) 
ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั  นอกจากนี�  บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที)สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูล 
อยา่งถกูตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเกี)ยวกบัฐานะการเงิน   ผลการดาํเนินงาน   และกระแสเงินสดของบริษทัและ 
บริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลที)ดี เพื)อให้แน่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูล 
ในส่วนที)เป็นสาระสาํคญัทั�งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้   รวมทั�งควบคุมดูแล 
ใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในที)ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 
และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2559 
ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้    ซึ)งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญั 
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั�งการกระทาํที)มิชอบที)อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 
และบริษทัยอ่ย 
                 ในการนี�  เพื)อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั�งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที�บริษทัที)บริษทัไดรั้บรอง 
ความถกูตอ้งแลว้   บริษทํไดม้อบหมายให้   นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกรู   เป็นผูล้งลายมือชื)อกาํกบัเอกสารนี�ไว ้
ทุกหนา้ดว้ย   หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื)อของ   นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกรู   กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ 
ขอ้มูลที)บริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 
                                           ชื)อ                                       ตาํแหน่ง                                                   ลายมือชื)อ 
                       1.  นายจีรพนัธ์  อศัวะธนกุล         กรรมการผูอ้าํนวยการ                              …..………………………. 
                       2.  นายถวลัย ์ วริานนท ์                กรรมการที�ปรึกษากรรมการผูอ้าํนวยการ ……………………………                              
                       3.  นางสุเทพี  อศัวะธนกุล            กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ         …………………………… 
                       4.  นางสุณีย ์ ธีราวทิยางกรู           กรรมการและเลขานุการบริษทั                ……………………………                                         
                       5.  นางดวงแกว้  วริิยานุศกัดิC          ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายบญัชี                          …………………………… 
 
                                           ชื)อ                                       ตาํแหน่ง                                                  ลายมือชื)อ 
 

ผูรั้บมอบอาํนาจ  นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกรู           กรรมการและเลขานุการบริษทั                  ……………………………      
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                     ทั�งนี�  มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
ซึ�งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 กาํหนดให ้
กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งร่วมกนัรับผิดต่อบุคคลที�ซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในความเสียหายใด ๆ 
อนัเกิดขึ�นเนื�องจากการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้หรือประชาชนทั�วไป   โดยแสดงขอ้ความที�เป็นเทจ็ใน 
สาระสาํคญั หรือปกปิดขอ้ความจริงที�ควรบอกให้แจง้ในสาระสาํคญัในกรณีของงบการเงินและรายงาน 
เกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัหรือรายงานอื�นใดที�ตอ้งเปิดเผยตามมาตรา  56  
หรือมาตรา  199   โดยมิไดจ้าํกดัความรับผิดไวเ้ฉพาะกรรมการและผูบ้ริหารที�ลงลายมือชื�อรับรอง 
ความถกูตอ้งของขอ้มูลในเอกสารดงักล่าวเทา่นั�น     อยา่งไรกด็ีกรรมการหรือผูบ้ริหารซึ�งสามารถพิสูจน ์
ไดว้า่โดยตาํแหน่งหนา้ที�ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแทจ้ริงความแทจ้ริงของขอ้มูลหรือการขาดขอ้มูลที�ควร 
ตอ้งแจง้นั�น ยอ่มไม่มีความรับผดิตามมาตรา 89/20 
 
                     หมายเหตุ *** ใชบ้งัคบักบับริษทัที�อยูภ่ายใตบ้งัคบัของหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึ�งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 เท่านั�น     
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั,ง 

นายชลอ เฟื องอารมย ์อาย ุ79 ปี   
กรรมการอิสระ    แต่งตั�งเมือวนัที  5 เมษายน 2555 
ประธานกรรมการ    แต่งตั�งเมือวนัที  8 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั 
ประธานคณะกรรมการลงทุน แต่งตั�งเมือวนัที 12 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบนั 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
-  ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัฟิลลิปส์ สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเซาเทอร์น อิลินอยส์ สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโทสังคมศาสตร์ (บริหาร) มหาวิทยาลยัเบอร์มิงแฮม  องักฤษ 
- ปริญญาบตัร วปอ. หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที 27 
-  หลกัสูตร Director Certificate Program (IOD) รุ่นที 18 และหลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการ 

การอบรมในปี 2559  - ไม่มี 

 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
ไม่มีหุน้ในบริษทั  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไมม่ ี
 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559) 

พ.ศ. 2555 ถึง 2557 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรีประกนัชีวิต จาํกดั  
พ.ศ. 2551 ถึง 2555 ดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการ บมจ.โปรเฟสชันแนล เวสต ์ เทคโนโลยี (1999) 
 
 

การดํารงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  

บริษทัจดทะเบียน 

-  ไม่มี 
กจิการอื�นๆ  

-  กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงั 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559)  
พ.ศ. 2555 ถึง 2558 ดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ ,ประกนัภยั  
พ.ศ. 2555 ถึง ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรีประกนัชีวิต , ธุรกิจประกนัชีวิต 
พ.ศ. 2551 ถึง 2555 ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ บมจ. โปรเฟสชันแนลเวสต ์เทคโนโลยี (1999), 
ธุรกิจบริการเฉพาะกิจ 



-65- 

 

การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั,ง 

นายมงคล เปาอินทร์  อาย ุ  87 ปี 
กรรมการอิสระ  แต่งตั�งเมือวนัที    2 มิถุนายน 2542 - 17 ตุลาคม 2559 
กรรมการตรวจสอบ แต่งตั�งเมือวนัที 23 กุมภาพนัธ์ 2552 – 2555 
รองประธานกรรมการ แต่งตั�งเมือวนัที  5 เมษายน 2555 – 17 ตุลาคม 2559 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

การอบรมในปี 2559  - ไม่มี 
 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 

0.21 % (ตนเอง 0.21 % / บุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - %) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ ี
 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559) 

พ.ศ. 2553  ถึง 2557 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บมจ. แกรนดค์าแนลแลนด,์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
พ.ศ. 2544  ถึง 2557 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหาร บริษทั เจริญกฤษณ์เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั, 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
พ.ศ. 2544  ถึง 2559 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  บริษทั เบล็ ดีเวลลอปเมนท์ จาํกดั,อสงัหาริมทรัพย ์

 
การดํารงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  

บริษทัจํากดั 

- กรรมการ บริษทั เบ็ล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั,ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั,ง 

นางพิไล เปี ยมพงศส์านต ์ อาย ุ 80 ปี 
กรรมการอิสระ  แต่งตั�งเมือวนัที    2 มิถุนายน 2542 
กรรมการตรวจสอบ แต่งตั�งเมือวนัที 23 กุมภาพนัธ์ 2552 – ปัจจุบนั 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั�งเมือวนัที 11 สิงหาคม 2559 – ปัจจุบนั 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
-  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

             -  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต CPA Thailand (CPA. No 2336) 

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

             - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)   (IOD) 

   การอบรมในปี 2559  - ไม่มี 

 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 

ไม่มีหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ ี
 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559) 

พ.ศ. 2547 ถึง 2556 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ  บมจ.เมโทรสตาร์พร็อพเพอร์ตี� , ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์
พ.ศ. 2542 ถึง 2559 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ฝาจีบ,ธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2542 ถึง 2559 ดาํรงตาํแหน่ง ประธานบริษทั ออดิตแอนดแ์มเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท์ จาํกดั, 
ธุรกิจสํานกังานบญัชี 
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การดํารงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  

บริษทัจดทะเบียน 
-  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ฝาจีบ , ธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรม 
บริษทัจํากดั 

ประธานบริษทั ออดิตแอนดแ์มเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั ,ธุรกิจสํานกังานบญัชี  (อาชีพหลกั) 
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั,ง 
 นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์  อาย ุ 72 ปี 

กรรมการอิสระ   แต่งตั�งเมือวนัที  28 ตุลาคม 2548 
กรรมการตรวจสอบ  แต่งตั�งเมือวนัที 5 เมษายน 2555 – 2558 
ประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตั�งเมือวนัที  8 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แต่งตั�งเมือวนัที 11 สิงหาคม 2559 – ปัจจุบนั 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม  

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริกา 
 หลกัสูตรDirector Accreditation Program (DAP)  (IOD) 

   การอบรมในปี 2559  - ไม่มี 

 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 

ไม่มีหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ ี
 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559) 

พ.ศ. 2555 – 2557  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์,ธุรกิจประกนัภยั 
 
 
การดํารงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  

      -    ไม่มี 
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั,ง 

นางปราณี ภาษีผล  อาย ุ 67 ปี 
กรรมการอิสระ   แต่งตั�งเมือวนัที  8 เมษายน 2558 
กรรมการตรวจสอบ  แต่งตั�งเมือวนัที 8 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั 
คณะกรรมการลงทุน  แต่งตั�งเมือวนัที 12 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบนั 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม  

- บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชนประจาํปีการศึกษา 2546 - 2547 

- ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน รุ่นที 9 - มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และสาํนกังานกฤษฎีกา 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชยรุ่์นที 2 -  สถาบนัวิทยาการการคา้   

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  

  - หลกัสูตร DCP รุ่น 10/2001    (IOD) 

- Advance Audit Committee Programs 

การอบรมในปี 2559 

- หลกัสูตร HRP : Risk Management Plan รุ่นที 11/2016 (IOD) 

- หลกัสูตร RNG: Role of the Nomination and Governance Committee class 8/2012 (IOD) 

 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
ไม่มีหุน้ในบริษทั 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ไมม่ี 
 



-70- 

 

 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559) 

พ.ศ. 2557 ถึง 2559 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
      กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา  บมจ.ดุสิตธานี ,การท่องเทียวและสนัทนาการ 

              พ.ศ. 2558 ถึง 2559 ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา 
                                              ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค,ธุรกิจพลงังาน 
ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง  คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว กระทรวงพาณิชย ์
             กรรมการตรวจสอบศูนยศิ์ลปาชีพเพือการส่งออก   

           กรรมการกองทุนประกนัชีวิต , กองทุนประกนัชีวิต   
           ทีปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมและควบคุมคุณภาพงานผูส้อบบญัชี /    
           คณะกรรมการบริหารการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี /    
           คณะกรรมการทดสอบการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี  สภาวิชาชีพนกับญัชีฯ  

                                      กรรมการผูท้รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบญัชี-สาํนกังาน ก.พ.      
 

 
การดํารงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  

บริษทัจดทะเบียน 
-  กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา  บมจ.ดุสิตธานี 
ธุรกิจการท่องเทียวและสันทนาการ 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
    บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค , ธุรกิจพลงังาน 
บริษทัจาํกดั  

- ไม่มี 
กิจการอืนๆ  
-  คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว กระทรวงพาณิชย ์              
- กรรมการตรวจสอบศูนยศิ์ลปาชีพเพือการส่งออก  
- กรรมการกองทุนประกนัชีวิต , กองทุนประกนัชีวิต  
- ทีปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมและควบคุมคุณภาพงานผูส้อบบญัชี / คณะกรรมการบริหารการ 
   ปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี/คณะกรรมการทดสอบการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี สภาวิชาชีพนกับญัชีฯ 
-  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบญัชี-สาํนกังาน ก.พ.     
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั,ง 

นางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี  อาย ุ 63  ปี 
กรรมการอิสระ แต่งตั�งเมือวนัที 14 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบนั 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม  

บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
Certified Public Accountant (CPA), หมายเลข 2800 
หลกัสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที 7 สถาบนัพระปกเกลา้ 
หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที172/2013 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 87/2011 
หลกัสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที13/2011 
วิทยาลยัการทพัอากาศ รุ่นที 35 (วทอ.35) กองทพัอากาศ 
หลกัสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที 4 สภาวิชาชีพบญัชี 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง รุ่นที 2 สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง 
หลกัสูตร Strategic Airport Development ประเทศเยอรมนี 
หลกัสูตร Airport Management Commercial ประเทศสิงคโปร์ 
 

การอบรมในปี 2559 

หลกัสูตร Advance Audit Committee (AACP23/2016) IOD 
 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 

ไม่มีหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ ี
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ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559) 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
      บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) ,ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
2558 – 2558 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ   บริษทั ชีวาทยั จาํกดั,ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
2551 – 2556 รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่สายงานแผนงานและการเงิน (CFO)  

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)    , ธุรกิจสนามบิน 
2551 – 2555 กรรมการ บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาํกดั, ธุรกิจโรงแรม 
 
 
การดํารงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
บริษทัจดทะเบียน  
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) , ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 
บริษทัจาํกดั  

- ไม่มี 
กิจการอืน 

- ไม่มี 
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั,ง 

นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล  อาย ุ  57 ปี 
กรรมการ    แต่งตั�งเมือวนัที 12 พฤษภาคม 2529 – ปัจจุบนั 
คณะกรรมการลงทุน แต่งตั�งเมือวนัที   12 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบนั 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม  

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บณัฑิต    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโทการบญัชี     University Of Texas At Austin, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาบตัร วปอ. หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที 56 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง รุ่นที 1  สถาบนัวิทยาการประกนัภยั 

  ระดบัสูง 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุ่นที 8  สถาบนัวิทยาการการคา้     

 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD) 

การอบรมในปี 2559 

หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที 22 
 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 

2.89 % (ตนเอง 2.89 % / บุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0 %) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

สามี  นางสุเทพ ีอศัวะธนกลุ  กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
นอ้งเขย   นางสุณีย ์ธีราวทิยางกูร  กรรมการและเลขานุการบริษทั 

 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559) 

พ.ศ. 2529 ถึง 2559 ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการผูอ้าํนวยการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์,ธุรกิจประกนัภยั 
พ.ศ. 2557 ถึง 2558 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บมจ.ไทยรีประกนัชีวิต , ธุรกิจประกนัชีวิต 
พ.ศ.2559 ถึง 2559 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน บมจ.วิจิตรภณัฑ ์ปาลม์ออยล ์, ธุรกิจการเกษตร 
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พ.ศ. 2535 ถึง 2559 ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ, กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
             บมจ.ไทยรับประกนัภยัต่อ , ธุรกิจประกนัภยั 

 พ.ศ. 2543 ถึง 2559 ดาํรงตาํแหน่ง รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน  
    บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั, ธุรกิจประกนัภยั 
 พ.ศ. 2553 ถึง 2559 ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ บจ.ที.ไอ.ไอ.(สถาบนัประกนัภยัไทย) , ธุรกิจการศึกษา 
 พ.ศ.2552 ถึง 2556 ดาํรงตาํแหน่ง นายกสมาคม สมาคมประกนัวินาศภยัไทย 
 พ.ศ.2556 ถึง 2559 ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ  สมาคมประกนัวินาศภยัไทย 
 พ.ศ.2556 ถึง 2559 ดาํรงตาํแหน่ง ประธานสภาธุรกิจประกนัภยัไทย 
 พ.ศ.2556 ถึง 2559 ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการเหรัญญิก หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
การดํารงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  

บริษทัจดทะเบียน 

-  กรรมการ, กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  บมจ.ไทยรับประกนัภยัต่อ, ธุรกิจประกนัภยั 
-  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  

   บมจ. วิจิตรภณัฑ ์ปาลม์ออยล ์, ธุรกิจการเกษตร 

บริษทัจํากดั 

-  รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 

ธุรกิจประกนัภยั 

-  กรรมการ กรรมการ บจ.ที.ไอ.ไอ.(สถาบนัประกนัภยัไทย) , ธุรกิจการศึกษา 
กจิการอื�นๆ  

-  กรรมการ  สมาคมประกนัวินาศภยัไทย 
-  กรรมการ  สภาธุรกิจประกนัภยัไทย 
-  กรรมการเหรัญญิก หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
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การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั,ง 

นายถวลัย ์วิรานนท ์ อาย ุ 68  ปี 
กรรมการทีปรึกษากรรมการผูอ้าํนวยการ   แต่งตั�งเมือวนัที 29 เมษายน 2530 – ปัจจุบนั 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั�งเมือวนัที 11 สิงหาคม 2559  - ปัจจุบนั 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD) 

การอบรมในปี 2559 

 ไม่มี 

 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 

0.006 % (ตนเอง 0.006 % / บุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0% ) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ ี
 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559) 

พ.ศ. 2543 ถึง 2557 ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์
พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการทีปรึกษากรรมการผูอ้าํนวยการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์

 
 
การดํารงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
ไม่มี 
 
 
 
 
 
 



-76- 

 

การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั,ง 

นางสุเทพี อศัวะธนกลุ   อาย ุ  56 ปี 
กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ แต่งตั�งเมือวนัที 18 มิถุนายน 2529 – ปัจจุบนั 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั�งเมือวนัที 11 สิงหาคม 2559  - ปัจจุบนั 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม  

ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บณัฑิต    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ     Tarleton State University สหรัฐอเมริกา 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง รุ่นที 2 สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) (IOD) 
การอบรมในปี 2559 

 ไม่มี 

 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 

1.56 % (ตนเอง 1.56 % / บุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0% ) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ภรรยา นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  กรรมการผูอ้าํนวยการ 
 นอ้งสาว นางสุณีย ์ธีราวิทยางกรู  กรรมการและเลขานุการบริษทั 
 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559) 

พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน   
บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน)  

 
 
การดํารงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
ไม่มี 
 
 
 



-77- 

 

การเปิดเผยข้อมูลในลกัษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอยีดเกี�ยวกบั 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ชื�อ-สกลุ / อายุ / ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั,ง 

นางสุณีย ์ธีราวิทยางกรู อาย ุ64 ปี 
กรรมการ แต่งตั�งเมือวนัที 18 มิถุนายน 2529 – ปัจจุบนั 
เลขานุการบริษทั  แต่งตั�งเมือวนัที   14 สิงหาคม 2551 – ปัจจุบนั 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวตัอิบรม  

              ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
            ประกาศนียบตัรหลกัสูตรDirector Accreditation Program (DAP) (IOD) 
การอบรมในปี 2559 

 ไม่มี 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 

0.006 % (ตนเอง 0.006 % / บุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ0%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

พีสาว  นางสุเทพี อศัวะธนกลุ  กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
พีภรรยา  นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ  

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559) 

พ.ศ. 2551 ถึง 2554  ผูอ้าํนวยการฝ่ายผลประโยชน ์  
 

การดํารงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
ไม่มี 
หน้าที�ของเลขานุการบริษทั 
1.จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปนี�  
   ก.ทะเบียนกรรมการ 
   ข.หนงัสือนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั 
   ค.หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ 
2.เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียทีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตาม
มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัทีบริษทัไดรั้บ
รายงานนั�น 
3.ดาํเนินการอืนๆตามทีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 
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    เอกสารแนบ 2    รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 

                                ไมมี่ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2559 

 

เรียน  ทา่นผูถื้อหุน้ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน 3 ท่าน  

ซึ/งไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารบริษทัฯ เป็นผูท้รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ดา้นเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บญัชี และการสอบบญัชี มี
คุณสมบติัเหมาะสมตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั<งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  โดยมี นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางพิไล  เปี/ ยมพงศส์านต ์และ นางปราณี ภาษีผล 
เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีนางสาวสิรินทร์ นนัทวรเศรษฐ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดท้าํหนา้ที/อยา่งเป็นอิสระตามที/ไดร้ับมอบหมายจากกรรมการบริษทั มี
การประชุมรวม 
ทั<งสิ<น 5 ครั< ง และกรรมการทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมทุกครั< ง เพื/อปฏิบติัหน้าที/ตามขอบเขต หน้าที/ และความรับผิดชอบที/
ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  โดยจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบ
ภายใน และผูแ้ทนฝ่ายบริหาร เพื/อพิจารณาประเดน็ปัญหาแลกเปลี/ยนความคิดเห็น ตลอดจนใหค้าํแนะนาํในเรื/องต่างๆ รวมถึง
การให้ข้อเสนอแนะที/เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานให้เป็นไปตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที/ดีของบริษัทฯ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้ายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครั< ง  ซึ/ งสรุปเป็นสาระสาํคญั ดงันี<  
 1)  สอบทานรายงานการเงินประจาํไตรมาสและประจาํปี 2559 โดยการสอบถามผูส้อบบญัชี เรื/องความถูกต้อง 
ครบถว้น เชื/อถือได้ ของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายงานทางการเงินของบริษทัฯ ถกูตอ้งตามที/ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการบญัชีที/รับรองทั/วไป และผูส้อบบญัชีเสนอ
รายงานแบบไม่มีเงื/อนไข นอกจากนี<คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเป็นการเฉพาะหนึ/ งครั< ง ซึ/ งผูส้อบ
บญัชีไดร้ายงานวา่ มีความอิสระในการปฏิบติั และไดร้ับความร่วมมือจากผูบ้ริหารเป็นอยา่งดี 
 2)  สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินที/กาํหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) ซึ/ งจดัทาํโดยฝ่ายบริหาร มีความเห็นว่า บริษทัฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในที/เหมาะสม เพียงพอ และมีการบริหารงานเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที/ดี 
 3)  สอบทานการบริหารความเสี/ยง รวมถึงการกาํหนดมาตรการต่างๆ ในการจดัการความเสี/ยงที/มีนยัสาํคญัต่อการ
ดาํเนินธุรกิจ มีความเห็นว่า มีความเหมาะสมตามสมควร 
 4)  สอบถามการปฏิบตัิตามกฏหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์พ.ร.บ. 
ประกนัวินาศภยั และกฏหมายที/เกี/ยวข้อง และตามประกาศนายทะเบียนสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั รวมถึงการปฏิบติัตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษทั มีความเห็นว่า บริษทัปฏิบติัสอดคล้องกบั
กฎหมาย ระเบยีบ และขอ้กาํหนดต่างๆ ที/เกี/ยวขอ้งดว้ยดีอยา่งต่อเนื/อง 
 5)  สอบทานและใหค้วามเห็นการเขา้ทาํรายการที/เกี/ยวโยงกนั หรือรายการที/อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของ
บริษทัฯ ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยพิจารณาความเหมาะสมของลกัษณะรายละเอียด
ของรายการ ความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกฝ่าย คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวมี
ความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม รวมทั<งมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งครบถว้นและเพียงพอ 
 6)  พิจารณาอนุมติัแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี 2560  ซึ/ งกาํหนดให้มีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจของบริษทัฯ โดยเนน้ตรวจสอบประสิทธิผลของการปฏิบติังาน การประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความ
เสี/ยงในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
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 7)  พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั<งผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู ้สอบบญัชีจาก บริษัท 
สํานักงาน อีวาย จ ํากัด เป็นผู ้มีความเชี/ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดี จึงเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื/อเสนอขออนุมตัิที/ประชุมสามญัประจาํปี แต่งตั<งให ้นางนงลกัษณ์ พุ่มนอ้ย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขที/ 4172 นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที/ 4499 และนางสาวรัชดา ยงสวสัดิL วาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขที/ 4951 แห่ง บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2560 
          
        ................................................. 
                        

(นายพิศิษฐ  เศรษฐวงศ)์ 
              ประธานคณะกรรมการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอยีดเกี�ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ชื/อ-สกุล/
ตาํแหน่ง 

อายุ
(ปี)  

คุณวุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา  ตาํแหน่ง 
ชื/อหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 
นางสาวสิรินทร์ 
นนัทวรเศรษฐ 

66 1.บญัชีบณัฑิต 2531 - 2542 ผูจ้ดัการฝ่าบญัชี บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2542 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่าย

ตรวจสอบ 
บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน ์

2.ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
(CPA) 

2519 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.บีเอสเอ การบญัชี 

 2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.อะบาคสั บิสซิเนส 
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    เอกสารแนบ 4    รายละเอียดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 

                                ไมมี่ 
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    เอกสารแนบ 5    อื�น ๆ 

                                ไมมี่ 


