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-3ส่ วนที 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้ดาํ เนินธุ รกิจประกันวินาศภัยมายาวนานกว่า 60 ปี รับใช้สังคมไทย
โดยนําเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที1หลากหลาย ควบคู่ไปกับบริ การที1มีคุณ ภาพบนพื5นฐานการบริ หารจัดการที1โปร่ งใส มี
หลักธรรมาภิบาล และฐานะทางการเงินที1มน1ั คงแข็งแรง ในปี 2559 บริ ษทั ได้ผา่ นการรับรองเป็ นสมาชิก CAC (Collective
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต โดยบริ ษทั ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน1
กําหนดแนวปฏิบตั ิเพื1อต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน1
จัดทําหรื อสอบทานระบบควบคุมภายในรวมถึงดําเนินการประเมิน
ความเสี1 ยงด้านคอร์รัปชัน1 ขององค์กรมาตั5งแต่ปี 2556
ทางบริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการเป็ นหลัก ประกันที1มน1ั คงสําหรับคนไทย มีการบริ หารทรัพย์สินเป็ นเงิน สํารองอย่างเพียงพอ
สําหรับหนี5 สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย รวมถึงการดํารงเงิ นกองทุนตามระดับความเสี1 ย ง (Risked-Based
Capital) ตามกฏหมาย จึงมีฐานะทางการเงินที1แข็งแกร่ งพร้อมสําหรับการให้บริ การประชาชน นอกจากนี5ยงั เลือกบริ หาร
จัดการความเสี1 ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการรับประกันที1เน้น คุณ ภาพ พร้อมกับปรับกลยุทธ์ทางการแข่ งขัน โดยหา
ช่องทางการตลาดใหม่ๆ ที1มีศกั ยภาพผ่านเคาน์เตอร์บริ การต่างๆ หรื อออนไลน์ ขณะเดียวกันก็คาํ นึ งถึงความต้องการของ
ประชาชน โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการบริ การที1ดีเสมอมา นอกจากการบริ หารที1โปร่ งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
แล้ว ทางบริ ษทั ฯ ยังเข้าไปมีส่วนในโครงการที1เป็ นประโยชน์ต่อสังคมโดยมิได้มุ่งหวังที1ผลกําไร เช่น โครงการไมโครอินชัวรันส์ ที1มุ่งให้บริ การการประกันภัยในราคาที1เข้าถึงได้ง่ายกับประชาชนทัว1 ไป และการเข้าร่ วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี กับ
รัฐบาลมาตั5งแต่ปี 2554 ซึ1งเป็ นการสร้างความมัน1 คงทางรายได้ให้แก่เกษตรกร
เป้ าหมายของบริ ษทั ในการดําเนินงานมาโดยตลอดมีอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 1) พัฒนาองค์กรให้มีฐานะการเงินที1แข็งแกร่ ง
และบริ หารงานอย่างมีธรรมาภิบาล 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความคุม้ ค่า ช่วยลดภาระความเสี1 ยงภัย และบรรเทาความเสี ยหาย
ของประชาชนได้อย่างเหมาะสม และ 3) พัฒนาการบริ การให้ได้มาตรฐาน เสริ มสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และคู่คา้ อย่าง
เป็ นธรรม ทางบริ ษทั ฯ พร้อมที1จะเป็ นที1ปรึ กษาในทุกด้านการประกันภัยให้แก่ลกู ค้า และประชาชนทัว1 ไป โดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานด้านต่างๆ ด้วยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื1อง การพัฒนาทุนมนุษย์และทุนทางปัญญา การพัฒนานวัตกรรม และ
การปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงานให้เป็ นมาตรฐานและมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
( 1 ) ประวัติความเป็ นมา
8 ตุลาคม 2494 จดทะเบียนจัดตั5งบริ ษทั ด้วยทุนจดทะเบียนที1ออกและเรี ยกชําระแล้ว 10 ล้านบาท ในนามบริ ษทั
ประกันภัยไทยวิวฒั น์จาํ กัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื1อดําเนินธุรกิจ ประกันวินาศภัยซึ1งในระยะแรก
บริ ษทั ฯ รับประกันเฉพาะอัคคีภยั และภัยทางทะเล เท่านั5น มีสาํ นักงานตั5งอยูท่ ี1ช5 นั 2 อาคาร
บี.เอ็ล.ฮั5ว. สี1 แยกวัดตึก กรุ งเทพ โดยมีผเู้ ริ1 มจัดตั5งบริ ษทั ทั5งหมด 9 คนด้วยกันดังรายนามต่อไปนี5
1. ร้อยเอก สมหวัง สารสาส
2. นายไว ว่องตระกูล
3. นายศิวะอัศว์ อัศวเกียรติ
4. นายเกษม ปังศรี วงศ์
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พ.ศ. 2516
พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2518

พ.ศ. 2523

พ.ศ. 2527

พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559

5. นายม้า ชันเหล็ง (นายปรี ชา อัศวะอินทรา)
6. นายชั5งตัง แซ่เบ๊ (นายเสริ มศักดิ\ อัศวะธร)
7. นายทอง อัศวรักษ์
8. นายทิง5 เกียง แซ่เบ๊ (นายยนต์ อัศวะธนกุล)
9. นายบี.เอ็ล.ฮั5ว หรื อนายหลู่ฮ5วั แซ่ บาง
ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เลขที1 8/2516 ซึ1งออกโดยสํานักงาน
ประกันภัย กระทรวงพาณิ ชย์
ได้ขยายกิจการ โดยการเปิ ดรับประกันภัยรถยนต์เพิม1 ขึ5นอีกหนึ1งแผนก และได้ยา้ ยสํานักงานใหญ่
จากอาคารบี.เอ็ล.ฮั5ว มายังอาคารทินกร ถนนสุ ริยวงศ์ กรุ งเทพฯ
ได้เปิ ดแผนกประกันภัยเบ็ดเตล็ดขึ5น และได้จดั หาผูเ้ ชี1ยวชาญในการประกันภัยเบ็ดเตล็ดเข้ามารับ
หน้าทีใ1 นการดําเนินงาน พร้อมกันนี5บริ ษทั ยังได้ขยายธุรกิจไปในด้านของการลงทุนประเภทต่างๆ
เพิม1 มากขึ5น
เพื1อรับมือกับการขยายตัวของกิจการอย่างรวดเร็ว บริ ษทั ฯจึงได้นาํ ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้
ในกิจการของบริ ษทั เพื1อพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ1งนับได้วา่ เป็ นปัจจัยสําคัญของการบริ หารงาน
ในปัจจุบนั และได้ขยายศูนย์บริ การไปยังหัวเมืองต่าง ๆ รอบกรุ งเทพมหานคร เพื1ออํานวยความ
สะดวกรวดเร็วแก่ลกู ค้าของบริ ษทั โดยได้เปิ ดศูนย์บริ การขึ5นที1 จังหวัดชลบุรี ราชบุรี สระบุรี
และนครราชสี มา
บริ ษทั ฯ ได้ติดต่อเช่าความถี1คลื1นกระจายเสี ยงจากการสื1 อสารแห่งประเทศไทยเพือ1 นนําเทคโนโลยี
อันทันสมัยนี5มาเพิม1 ประสิทธิภาพการติดต่อสื1อสารระหว่างพนักงานสิ นไหมกับบริ ษทั ฯ เพื1อจะได้
สามารถอํานวยความสะดวกรวดเร็ วให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยได้ดียง1ิ ขึ5นถือได้วา่ บริ ษทั เป็ นบริ ษทั
ประกันภัยบริ ษทั แรกในประเทศไทย ทีน1 าํ เอาเทคโนโลยีอนั ทันสมัยนี5มาประยุกต์ใช้ในงานประกันภัย
จากการประยุกต์เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้บริ การนี5 ทําให้บริ ษทั ฯได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล
HI – TECH AWARD ด้านบริ การ
ได้นาํ เทคโนโลยีใหม่มาให้บริ การช่วยเหลือฉุกเฉินด้านอุบตั ิเหตุประกันภัยรถยนต์ตลอด 24 ชัว1 โมง
ด้วยระบบ Mobile Tracking
ให้บริ การเฮลิคอปเตอร์เคลื1อนย้ายผูป้ ่ วยฉุกเฉินทางอากาศ
ได้รับรางวัลบริ ษทั ประกันวินาศภัย ที1มีการบริ หารงานดีเด่นประจําปี 2555
ได้รับรางวัลบริ ษทั ประกันภัย ที1มีการพัฒนาดีเด่นประจําปี 2557
ได้ผา่ นการรับรองเป็ นสมาชิก CAC (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริ ต

( 2 ) การประกอบธุรกิจ
การดําเนินธุ รกิจประกันวินาศภัยของบริ ษทั สามารถแบ่งได้ดงั นี5
1. การประกันภัยรถยนต์
1.1 การประกันภัยรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
1.2 การประกันภัยประเภทหนึ1ง

-51.3 การประกันภัยประเภทสอง
1.4 การประกันภัยประเภทสาม
1.5 การประกันภัยประเภทสี1
1.6 การประกันภัยประเภทห้า
2. การประกันอัคคีภยั
3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง
3.1 การประกันภัยสินค้า
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
4.1 การประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
4.2 การประกันอุบตั ิเหตุเดินทาง
4.3 การประกันภัยชดเชยรายได้
4.4 การประกันภัยโรคร้ายแรง
4.5 การประกันความเสี1 ยงภัยทุกชนิดของผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
4.6 การประกันภัยความเสี1 ยงภัยทุกชนิดของผูร้ ับเหมาติดตั5งเครื1 องจักร
4.7 การประกันภัยหม้อนํ5าระเบิด
4.8 การประกันภัยความเสี ยหายต่อบุคคลภายนอก
4.9 การประกันภัยกอล์ฟ
4.10 การประกันภัยป้ ายโฆษณา
4.11 การประกันภัยโจรกรรม
4.12 การประกันภัยความเสี1 ยงภัยทุกชนิด
4.13 การประกันภัยสุขภาพ
4.14 การประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุ ขภาพเดินทางต่างประเทศ
5. การประกันภัยต่อ ซึ1งถือเป็ นพื5นฐานที1สาํ คัญของการรับประกันภัยเนื1องจากเป็ นการช่วยกระจายความเสี1 ยงภัย
โดยทําประกันภัยต่อให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อ ขณะเดียวกันก็รับประกันภัยต่อจากบริ ษทั อื1นด้วยโดยถือเป็ น
การรับกระจายความเสี1 ยงภัยตามหลักการดังกล่าวข้างต้น
การเปลีย นแปลงทีส ํ าคัญของบริษัทฯ
ต.ค. 2494
ม.ค. 2524
พ.ย. 2530
ก.ค. 2535

ทุนจดทะเบียน หุน้ สามัญ 10,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ละ 1,000.00 บาท
เพิม1 ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ 20,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
เพิม1 ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ 30,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
เปิ ดที1ทาํ การสํานักงานใหญ่บริ เวณถนนดินแดง เป็ นอาคารสูง 11 ชั5น มีพ5นื ที1ใช้สอย
ทั5งสิ5น 5,596 ตารางเมตร พื5นทีจ1 อดรถ 3,320 ตารางเมตร
ต.ค. 2535 เพิม1 ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ 60,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท
พ.ย. 2536 จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหาชน และนําหุ้นสามัญของบริ ษทั เข้าทําการซื5อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-6ก.ค. 2537 เพิม1 ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ 101,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
ก.ค. 2542 เพิม1 ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ 126,250,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
และทางบริ ษทั ฯ ได้เปลี1ยนชื1อภาษาอังกฤษ Pacific Insurance Public Co., Ltd.
เป็ น Thaivivat Insurance Public Co., Ltd.
ก.ย. 2546 แปลงมูลค่าหุน้ จาก 10.00 บาท เป็ น 1.00 บาท
เม.ย.2548 เพิม1 ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ 151,500,000 บาท มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
พ.ค.2558 เพิม1 ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ 303,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท

( 3 ) โครงสร้างรายได้
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ประกอบธุ รกิจประกันวินาศภัย โดยมีรายได้หลักมาจากเบี5ยประกันภัย เมื1อบริ ษทั
ได้รับเบี5ยประกันภัยแล้ว เบี5ยประกันภัยส่ วนหนึ1งบริ ษทั จะนําไปทําการประกันภัยต่อ และอีกส่ วนหนึ1ง
บริ ษทั จะรับเสี1 ยงภัยไว้เอง สําหรับในส่วนที1บริ ษทั รับเสี1 ยงภัยไว้น5 นั เมื1อหักค่าใช้จา่ ยแล้ว บริ ษทั จะนํา
ไปลงทุนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยอนุญาต และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย เกี1ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื1นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
เพื1อแสวงหารายได้อีกส่ วนหนึ1ง

รายได้ของบริ ษทั ในรอบ 3 ปี ที1ผา่ นมาเป็ นดังนี5
ปี 2557
%
รายได้จากเบี5ยประกันภัยรับสุ ทธิ 2,471.11
92.7
รายได้จากการลงทุน
181.31
6.8
รายได้อื1น
13.86
0.5
รวมรายได้
2,666.28
100%

ปี 2558
2,527.88
85.44
13.72
2,627.04

%
96.2
3.3
0.5
100%

ปี 2559
2,705.36
121.22
20.56
2,847.14

%
95.0
4.3
0.7
100%

การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
( 1 ) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
บริ การหลักของบริ ษทั มี 4 ประเภทคือ
1. การประกันภัยรถยนต์
1.1 การประกันภาคบังคับ (Compulsory Insurance)
1.2 การประกันภาคสมัครใจ (Voluntary Insurance) โดยแบ่งการประกันภัยในกลุม่ นี5
เป็ น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภท 1, ประเภท 2, ประเภท 3, ประเภท 4 และประเภท 5
ซึ1งมีความคุม้ ครองที1แตกต่างกัน

-72. การประกันอัคคีภยั คือ การทําสัญญารับเสี1ยงภัยโดยบริ ษทั ตกลงจะชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนแก่ผเู้ อาประกันในกรณีที1ทรัพย์สินที1เอาประกัน ได้เกิดความเสี ยหายอันเนื1อง
มาจากเพลิงไหม้ หรื อฟ้ าผ่า หรื อการระเบิดของแก๊สที1ใช้ประกอบการอุปโภคบริ โภค
อาจขยายความคุม้ ครองไปถึงเปี ยกนํ5า ระเบิด จราจล นัดหยุดงาน ลูกเห็บ นํ5าท่วม
แผ่นดินไหว ลมพายุ ภัยอากาศยาน เป็ นต้น
3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ งคือ การทําสัญญารับเสี1 ยงภัยโดยบริ ษทั ตกลงชดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผเู้ อาประกันในกรณี ที1ทรัพย์สินที1เอาประกันได้เกิดความเสี ยหาย
อันเนื1องมาจากการขนส่ ง
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ1งประกอบด้วยการประกันวินาศภัยอีกมากมายหลายประเภท
เช่น การประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล, การประกันอุบตั ิเหตุเดินทาง, การประกันสุขภาพ,
การประกันภัยชดเชยรายได้, การประกันภัยโรคร้ายแรง, การประกันการเสี1 ยงภัยระหว่าง
ก่อสร้าง, การประกันโจรกรรม, การประกันภัยสุขภาพ และ การประกันภัยอุบตั ิเหตุและ
สุ ขภาพเดินทางต่างประเทศ เป็ นต้น
( 2 ) ตลาดและภาวะการแข่งขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริ การที1สาํ คัญ
กลยุทธ์ในการแข่งขันการให้บริ การทีร1 วดเร็ว, สะดวกพร้อมกับสร้างความประทับใจให้กบั
ผูเ้ อาประกัน และประชาสัมพันธ์ให้รู้จกั บริ ษทั มากขึ5น และใช้เทคโนโลยีการสื1 อสารทันสมัย
ทุกรู ปแบบ และฝึ กอบรมให้พนักงานมีคุณภาพตลอดเวลา
จุดเด่น
- เป็ นบริ ษทั ที1ดาํ เนินการด้านการประกันภัยรถยนต์มายาวนานเกือบจะที1สุดในบรรดาบริ ษทั
ประกันภัยในปัจจุบนั ซึ1งทําให้มีประสบการณ์ในการให้บริ การแก่ผเู้ อาประกันภัย และผู้
เกี1ยวข้อง พร้อมกับมีฐานข้อมูลในการกําหนดการรับประกันภัยที1ค่อนข้างสมบูรณ์
- ฐานลูกค้าทีท1 าํ ประกันอย่างยาวนานกับบริ ษทั
- มีวฒั นธรรมของบริ ษทั ที1เข้าใจความต้องการของลูกค้า และผูเ้ กี1ยวข้องเป็ นอย่างดีซ1 ึงทําให้
ลูกค้าและ ผูเ้ กี1ยวข้องประทับใจกับการให้บริ การของบริ ษทั
- บริ ษทั มีฐานลูกค้าที1ค่อนข้างจะมีการกระจายความเสี1 ยงที1ดี กอปรกับเงินกองทุนของบริ ษทั
ที1ค่อนข้างมาก ทําให้บริ ษทั มีความสามารถในการที1จะรับเสี1 ยงภัยไว้เองได้ค่อนข้างสูง
จุดด้อย
- งานของทางบริ ษทั เป็ นงานที1มาจากการตลาดโดยตรง ไม่มีงานที1ได้รับจากความสัมพันธ์
ของการถือหุน้ ( CAPTIVE BUSINESS )

-8ลูกค้ากลุม่ เป้ าหมายของบริ ษทั
เนื1องจากงานประกันภัยทีเ1 ป็ นงานด้านอุตสาหกรรมใหญ่ๆ นั5น ส่ วนใหญ่จะเป็ นการประกันภัย
กับบริ ษทั ประกันภัยที1มีความสัมพันธ์กนั ในรู ปของการลงทุน ดังนั5นจากโครงสร้างของบริ ษทั
ทางบริ ษทั มีเป้ าหมายในการทีจ1 ะทําการตลาดในกลุม่ ลูกค้ารายย่อย หรื อขนาดกลางซึ1งจะมีความ
อิสระในการเลือกบริ ษทั ประกันภัยค่อนข้างสูง ทําให้จุดเด่นในการให้บริ การและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที1เหมาะกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค สามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจได้สูง
(ข) ภาวะการแข่งขัน
ตลาดรวมเบี5ยประกันวินาศภัยปี 2559 มีมูลค่า 212,000 ล้านบาท เติบโตจากปี 2558
ร้อยละ 1.3 ธุรกิจประกันวินาศภัยได้รับผลกระทบจากราคาสิ นค้าเกษตรที1ตกตํ1า เช่น ข้าว
ยางพารา ส่ งผลต่อกําลังซื5อของผูบ้ ริ โภค นําไปสู่การแข่งขันที1รุนแรงเพื1อให้ได้มาซึ1งส่ วน
แบ่งตลาด ทั5งการแข่งขันลดราคาเบี5ยประกันภัย หรื อการให้ค่าตอบแทนสูงๆ เพือ1 กระตุน้ ให้
ตัวแทนและนายหน้าขายประกันภัยเพิม1 ขึ5น พร้อมการรักษาอัตราส่ วนการต่ออายุให้มีระดับไม่
ตํ1ากว่า 70% ทั5งประกันภัยรถยนต์และประกันภัยทรัพย์สิน ซึ1งได้รับการตอบรับจากบริ ษทั รับ
ประกันภัยต่อต่างประเทศว่ามีความพร้อมรับประกันภัยต่อแล้ว มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
เพื1อตอบโจทย์ ลูกค้าทั5งระดับองค์กรและลูกค้ารายย่อย โดยขายผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายที1
หลากหลายเพือ1 เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายให้ได้มากที1สุด เช่น ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร
(Bancassurance) สถาบันการเงิน ขายผ่านโทรศัพท์ (Telemarketing) ร้านสะดวกซื5อและ
ช่องทางออนไลน์ ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริ การสิ นไหมผ่าน
แอปพลิเคชัน1 บนสมาร์ทโฟน

ตารางเบีย, ประกันภัยรับของการประกันวินาศภัยทั,งระบบโดยตรงแยกตามประเภทของการประกันภัย

ลําดับ
1.

2.
3.
4.
5.

ประเภทการประกันภัย
Class of Business

ปี (Year)

รายการ (Sub Class)
รถยนต์ (Motor)
1.1 สมัครใจ (Voluntary)
1.2 บังคับ (Compulsory)
รวม (Total)
อัคคีภยั (Fire)
2. อัคคีภยั (Fire)
เบ็ดเตล็ด (Misc.) 3. เบ็ดเตล็ด (Misc.)
ทะเล (Marine)
4. ทะเล (Marine)
รวมทั5งสิ5น (Grand Total)

เบี5ยประกันรับโดยตรง (Direct Premium)
(หน่วย : ล้านบาท)
2556
2557
2558
2559
103,560
14,881
118,441
11,814
67,519
5,302
203,077

102,515
15,388
117,903
11,058
70,991
5,293
205,247

104,111
16,294
120,405
10,484
72,970
5,338
209,197

105,464
16,535
122,000
10,700
74,011
5,288
212,000

-9( 3 ) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
(ก) แหล่งที1มาของเงินทุน
ธุรกิจประกันวินาศภัยมีรายได้หลักจากเบี5ยประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยเป็ นผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั ซึ1งกระทําผ่านตัวกลางได้ 3 วิธีดงั นี5: 1. การจําหน่ายผ่าน ตัวแทนประกันวินาศภัยในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 4
ได้ให้คาํ จํากัดความไว้วา่ “ตัวแทนประกันวินาศภัย หมายความว่า ผูซ้ 1 ึงบริ ษทั มอบหมาย
ให้ทาํ การชักชวนให้บุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั ”
2. การจําหน่ายผ่าน นายหน้าประกันภัยในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 4 ได้ให้
คําจํากัดความไว้วา่ “นายหน้าประกันวินาศภัยหมายความว่า ผูซ้ 1 ึงชี5ช่องหรื อจัดการให้บุคคล
ทําสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั โดยหวังบําเหน็จเนื1องจากการนั5น”
3. การจําหน่ายตรงโดยอาศัยพนักงานของบริ ษทั
(ข) ความสามารถในการดํารงอัตราส่ วนตามประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ได้ดาํ รงเงินกองทุนไม่ต1าํ กว่า 30 ล้านบาท โดยพิจารณาอัตราส่ วนความเพียงพอของ
เงินกองทุน ซึ1งคํานวณจากเงินกองทุนของบริ ษทั ที1มีอยู่ หารด้วยจํานวนเงินกองทุนทีบ1 ริ ษทั
ต้องดํารงไว้ ไม่ต1าํ กว่าร้อยละหนึ1งร้อยสี1สิบ โดย ณ วันที1 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้มีเงิน
กองทุนตามราคาบัญชีคิดเป็ น 1,104,576,756.01 บาท
(ค) สภาพคล่อง
การบริ หารสภาพคล่องสําหรับเบี5ยประกันภัยรับของบริ ษทั ต่อค่าสินไหมทดแทน
ได้มีสดั ส่ วนที1เหมาะสม โดยในปี 2559 อัตราส่ วนค่าสิ นไหมและค่าใช้จา่ ยในการจัดการ
สิ นไหมทดแทนต่อรายได้จากการรับประกันภัย คิดเป็ นร้อยละ 61.34 ซึ1งเพิม1 ขึ5นจากปี 2558
คิดเป็ นร้อยละ 1.40
3. ปัจจัยความเสี ยง
ปัจจัยความเสี1 ยงของธุรกิจประกันภัย สามารถแบ่งออกได้ดงั นี5
1. ความเสียงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
หมายถึง การกําหนดนโยบายภาพรวม ระดับกลุ่มธุรกิจ (Business Portfolio) ประเภทของผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม เขตภูมิศาสตร์ รวมถึงแผนการดําเนินงาน ซึ1งเป็ นการเพิม1 ความเสี1ยงของบริ ษทั เช่น เน้นการ
เติบโตด้านปริ มาณหรื อส่ วนแบ่งตลาด มากกว่ามูลค่าผลกําไร เพิม1 ยอดขายด้วยการแข่งขันตัดราคาเบี5ย
ประกันภัยทั5งการรับประกันภัยที1มีความเสี1 ยงสูงและตํ1า การขายผลิตภัณฑ์ที1มีความเสี1ยงสูงแต่กาํ ไรน้อย
เพื1อรักษาลูกค้าพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงปัจจัยเสี1 ยงที1มีผลกระทบทําให้บริ ษทั ไม่สามารถบรรลุเป้ าหมาย
ธุรกิจที1กาํ หนดไว้
2. ความเสียงด้ านการปฏิบัติการ (Operational Risk)
หมายถึง ความเสี1 ยงที1เกิดขึ5นที1หน้างาน การปฏิบตั ิงาน ซึ1งมีสาเหตุจาก

-10• บุคลากร (People Risk) เช่น การขาดความรู้ ความชํานาญ การสัง1 สมประสบการณ์ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที1 ประมาทเลินเล่อ จํานวนบุคลากรที1ไม่เพียงพอ ทําให้ความผิดพลาด (Human Error) การทุจริ ต
(Fraud) ของพนักงาน รวมถึงการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนด้วยเหตุอนั เท็จจากลูกค้าและคู่คา้ เช่น
อู่ซ่อมรถ, โรงพยาบาล เป็ นต้น บริ ษทั ได้มีการกําหนดนโยบายภาพรวมตลอดจนแผนการดําเนินงาน
ต่าง ๆ โดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี1 ยงต่าง ๆ ที1อาจส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษทั เช่น
ความเสี1 ยงจากสภาวะ เศรษฐกิจทีผ1 นั ผวน และความเสี1 ยงที1เกิดจากกฏระเบียบที1เปลี1ยนแปลง นอกจากนั5น
บริ ษทั ได้มีการ ทบทวนวิเคราะห์เพื1อปรับปรุ งนโยบายภาพรวม ตลอดจนแผนการดําเนินงานอย่าง
สมํ1าเสมอแผนการรับพนักงานใหม่เพือ1 ให้ทนั ต่อการขยายบริ ษทั ได้มีการจัดการความเสี1 ยงโดย การจัด
อบรมพนักงานอย่างสมํ1าเสมอ, แผนการรับพนักงานใหม่ เพื1อให้ทนั ต่อการขยายงาน รวมทั5งการจัดตั5ง
หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื1อตรวจสอบให้การปฏิบตั ิงานของทุกฝ่ ายเป็ นไปอย่างถูกต้อง โปร่ งใส
• กระบวนการปฏิบตั ิงาน (Process Risk) เช่น ความบกพร่ องของระบบงาน กระบวนการปฏิบตั ิงาน
ภายในที1ไม่รัดกุม การจัดโครงสร้างระบบการควบคุมระหว่างหน่วยงาน การแบ่งแยกหน้าทีร1 ะหว่างผู้
พิจารณาอนุมตั ิและผูจ้ า่ ย การระบุวงเงินตามอํานาจอนุมตั ิ บริ ษทั ได้มีการพัฒนาวิธีการปฏิบตั ิงานและมี
การปรับปรุ งคู่มือการทํางานอย่างสมํ1าเสมอ เพือ1 ให้การทํางานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
• Technology Risk เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ข้อมูลไม่ถูกต้อง ล่าช้า หรื อถูกโจรกรรม
โดยบริ ษทั ดําเนินการลงทุนใน Hardware และ Software ที1ทนั สมัย กําหนดให้มีกระบวนการรักษา
ความปลอดภัย การจํากัดการเข้าถึงข้อมูล เฉพาะผูม้ ีอาํ นาจหรื อผูไ้ ด้รับการอนุมตั ิเท่านั5น
3. ความเสียงด้ านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
หมายถึง ความเสี1 ยงที1เกิดจากการที1ไม่สามารถจัดหากระแสเงินสดได้เพียงพอที1จะชําระหนี5 สินและภาระผูกพัน
• ประเมินสถานะการเงิน ก่อนการแต่งตั5งเป็ นตัวแทนและ Broker
• จัดเก็บเบี5ยประกันภัยรถยนต์ตามหลักเกณฑ์ Cash Before Cover
• สร้างระบบติดตามเก็บเบี5ยที1เกินกําหนดชําระจากตัวแทนและ Broker
4. ความเสียงด้ านการประกันภัย (Insurance Risk)
หมายถึง ความเสี1ยงต่อความสูญเสี ยทางการเงิน จากการรับประกันภัยและหนี5สิน (Underwriting and Liability
Risk) ที1เป็ นผลจากการคัดเลือกและการให้ความเห็นชอบประเภทความเสี1 ยงที1จะรับประกันภัย อัตราส่ วนระหว่าง
การรับความเสี1 ยงภัยไว้เอง และการโอนความเสี1 ยง (Risk Transfer) รวมถึงดูแลกระบวนการจัดการสิ นไหมของ
บริ ษทั ให้รัดกุม และมีระบบ ถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ งของความเสี ยหายที1เกิดขึ5น
• บริ ษทั มีการบริ หารความเสี1 ยงอย่างเป็ นระบบ โดยเริ1 มตั5งแต่การรับประกันภัย กําหนดเงื1อนไขการรับ
ประกันภัย อัตราเบี5ยประกันภัยที1เหมาะสมกับความเสี1 ยง
• บริ ษทั จัดให้มีการโอนความเสี1 ยงภัย (Risk Transfer) ให้แก่บริ ษทั รับประกันภัยต่อที1มีฐานะมัน1 คง
ทั5งในประเทศและต่างประเทศ
• บริ ษทั มีระบบจ่ายค่าสินไหมทดแทนที1ถกู ต้องตามความคุม้ ครองและรวดเร็ว บริ หารให้มีอตั ราค่า
สิ นไหมทดแทน (Loss Ratio) ของประกันภัยแต่ละประเภทให้อยูใ่ นอัตราตํ1า
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5. ความเสียงด้ านตลาด (Market Risk)
หมายถึง ความผันผวนหรื อการขึ5นลงของผลตอบแทนสิ นทรัพย์ที1ลงทุน ซึ1งเป็ นผลจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี5ย ราคาตราสารทุน กระแสเงินทุน (Fund Flow) จากต่างประเทศ เป็ นต้น
• มุ่งสร้างผลตอบแทนการลงทุนที1มน1ั คงในระยะยาว ให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้ อ
• การจัดสัดส่ วนการลงทุน (Asset Allocation) นโยบายการลงทุนของบริ ษทั เป็ นการลงทุนแบบ
ผสมผสานเพื1อกระจายความเสี1 ยง จะให้น5 าํ หนักกับการลงทุนตามเกณฑ์ของสํานักงาน คปภ.
ที1เน้นการลงทุนอย่างระมัดระวังและปลอดภัย บริ ษทั วางกรอบการแบ่งเงิ นลงทุนไปยังสิ นทรัพย์
(Asset Class) ประเภทต่างๆ พิจารณาภาวะที1นกั ลงทุนกล้ารับความเสี1ยง (Risk on) และ กลัว
ความเสี1 ยง (Risk off) ประกอบการตัดสิ นใจ โดยเลือกกระจายการลงทุนในสิ นทรัพย์ที1มีความเสี1 ยง
ตํ1า คือ พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี5 ตราสารทุน ของบริ ษทั ที1มีความมัน1 คงสู ง สร้างรายได้และกําไร
ค่ อ นข้า งสมํ1า เสมอ ไม่ ผ ัน ผวนมากนัก มี ส ภาพคล่ อ งและจ่ า ยเงิ น ปั น ผลสู ง ซึ1 งจะช่ ว ยสร้ า ง
ผลตอบแทนในระดับสูง
• วิธีการบริ หารจัดการเงินลงทุน ปรับแผนการลงทุนเพื1อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ตลาดทุน
ทัว1 โลกที1มีความเชื1อมโยงกันมากขึ5น แนวโน้มเงินเฟ้ อและดอกเบี5ยอยูใ่ นช่วงขาขึ5น ใช้โอกาสที1ตลาด
ผันผวนเพิ1มผลตอบแทนที1ดีกว่าตลาด ทําการบริ หารเชิงรุ ก (Active Management) มากขึ5น ทําการ
ปรับสัดส่ วนการลงทุนระยะสั5น (Tactical Asset Allocation) ที1เน้นการปรับพอร์ตการลงทุน โดย
ปรับนํ5าหนักลงทุนระหว่างสิ นทรัพย์ และการเลือกตราสารที1ลงทุน (Security Selection) ภายใน
สิ นทรัพย์ที1ไปลงทุน เพื1อรองรับแนวโน้มเศรษฐกิ จการเงินที1เปลี1ยนแปลงในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
หรื อเมื1อมีเหตุการณ์สาํ คัญๆ (Event Risk) และการปรับสัดส่ วนระยะกลาง (Dynamic Asset
Allocation) เพื1อสะท้อนมุมมอง 1-3 ปี โดยปรับพอร์ ตให้สอดรับกับวัฎจักรเศรษฐกิจที1เปลี1ยนแปลง
ไป เช่นในช่วงเศรษฐกิจฟื5 นตัวและเงินเฟ้ อไม่เป็ นปัญหา จะเพิม1 นํ5าหนักลงทุนในหุน้

6. ความเสียงด้ านเครดิต (Credit Risk)
หมายถึง ความเสี1 ยงที1เกิดจากคู่สญ
ั ญา (Counter Party) โดยเฉพาะฐานะการเงินที1ดอ้ ยลงของคู่สญ
ั ญา การผิดนัด
ชําระหนี5 (Default Risk) เช่น ผูร้ ับประกันภัยต่อ (Reinsurer), นายหน้า, ลูกหนี5, ผูค้ 5 าํ ประกัน, ลูกค้าทําให้ไม่
สามารถปฏิบตั ิตามภาระที1ตกลงไว้กบั บริ ษทั อาจส่ งผลกระทบต่อรายได้ ผลประกอบการของบริ ษทั ได้กาํ หนด
การจัดอันดับความน่าเชื1อถือในการคัดเลือกผูร้ ับประกันภัยต่อและการลงทุน ตามเกณฑ์ที1สาํ นักงาน คปภ.
กําหนด บริ ษทั ได้มีระบบตรวจสอบและติดตามการชําระหนี5ค่สู ญ
ั ญาอย่างสมํ1าเสมอ

-124. ทรัพย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
( 1 ) สิ นทรัพย์ถาวรหลักที1ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ประเภทลักษณะทรัพย์สิน
1. อาคารสํานักงานใหญ่
-อาคาร 11 ชั5นมีเนื5อที1ใช้สอย 5,500 ตารางเมตร
ตั5งอยูเ่ ลขที1 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
-อาคาร 4 ชั5น มีเนื5อที1ใช้สอย 1,215 ตารางเมตร
ตั5งอยูเ่ ลขที1 1 ถนนดินแดง เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร
2. สํานักงานสาขาเฉพาะเพือ1 บริ การชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
-สาขานครราชสี มา เลขที1 43562 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
-สาขาชลบุรี เลขที1 136/88-9 หมู่ 9 ถนนสุขมุ วิท
ตําบลบ้านสวน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
-สาขาสระบุรี เลขที1 175/30-33 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน
ตําบลห้วยทราย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
-สาขาลําพูน เลขที1 152/1 หมู่ 11 ถนนสายลําปาง เชียงใหม่ ตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
-สาขาพัทยา ที1ดินตามโฉนดเลขที1 151138 เลขที1ดิน 661 เนื5อที1
21 ตารางวา และอาคารพาณิ ชย์เลขที1 392/91 หมู่ 6 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
-สาขาอุบลราชธานี ที1ดินตามโฉนดเลขที1 68108 เลขที1ดิน 3 เนื5 อที1
29.2 ตารางวา และอาคารพาณิ ชย์เลขที1 902 หมู่ 10 ถ.สายเลี1ยง
เมืองอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
-สาขาราชบุรี โฉนดเลขที1 83237 เนื5อที1 54.2 ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์เลขที1 73/5 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรีจ.ราชบุรี
-สาขาหัวหิน โฉนดเลขที1 26808 เนื5อที1 28.4 ตารางวาและอาคาร
พาณิ ชย์เลขที1 57/1 ถ.เพชรเกษม (ทล.4) ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
-สาขาอุดรธานี โฉนดเลขที1 190003 เนื5อที1 31.3 ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์เลขที1 200/223 ถ.สายเลื1ยงเมืองอุดรธานี ต.สามพร้าว อ.เมือง
จ.อุดรธานี
-สาขาสระบุรี 2 โฉนดทีด1 ินเลขที1 15525 เนื5อที1 20 ตารางวา และ
อาคารพาณิ ชย์เลขที1 67/10 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรี ยว อ.เมือง
จ.สระบุรี และโฉนดที1ดินเลขที1 188860-188862 เนื5อที1 80 ตารางวา

ลักษณะกรรมสิทธิ

มูลค่า (ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ

154,441,604.73

-

เป็ นเจ้าของ

30,560,357.00

-

เป็ นเจ้าของ

1,008,441.00

-

เป็ นเจ้าของ

2,884,427.00

-

เป็ นเจ้าของ

9,415,803.01

-

เป็ นเจ้าของ

8,548,953.25

-

เป็ นเจ้าของ

5,850,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

4,036,644.00

-

เป็ นเจ้าของ

5,500,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

4,500,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

5,500,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

1,500,000.00

-

-13ประเภทลักษณะทรัพย์สิน
- สาขาพิษณุ โลก โฉนดเลขที1 178018 เนื5อที1 24 ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์เลขที1 206/3 ถ.สี หราชเดโชชัย ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก
- สาขามหาสารคาม โฉนดเลขที1 89533 เนื5อที1 51 ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์เลขที1 290-290/1 ถ.ถีนานนท์ ต.เกิ5ง อ.เมืองมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
- สาขาสุ รินทร์ โฉนดเลขที1 175968 เนื5อที1 23 ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์เลขที1 10 หมู่ 2 ถ.เลี1ยงเมืองสุรินทร์ ต.นอกเมือง
อ.เมืองสุ รินทร์ จ.สุ รินทร์
- สาขาตาก โฉนดเลขที1 54628 เนื5อที1 20.6 ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์เลขที1 154/10 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก
- สาขาภูเก็ต โฉนดเลขที1 106900 เนื5อที1 19.4 ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์เลขที1 92/31 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต
- สาขานครสวรรค์ โฉนดเลขที1 114113 เนื5อที1 23.8 ตารางวา และ
อาคารพาณิ ชย์เลขที1 132/10 ม.10 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
- สาขาขอนแก่น โฉนดเลขที1 280233 เนื5อที1 20 ตารางวา บ้านเลขที1
92/106 ม.14 ถ.มิตรภาพ (ทล.2) ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
- สาขาจันทบุรี โฉนดเลขที1 68769 เนื5อที1 26.2 ตารางวา บ้านเลขที1
90/7 หมู่ 11 ถ.สุ ขมุ วิท ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี
- สาขาเชียงราย โฉนดเลขที1 132167 เนื5อที1 44.8 ตารางวา บ้านเลขที1
478/9 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ริ มกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
- สาขาสุ ราษฎร์ธานี โฉนดเลขที1 107136 เนื5อที1 18.3 ตารางวา
บ้านเลขที1 118/38 หมู่ 1 ถ.สุ ราษฎร์-กองบิน 7 ต.วัดประดู่
อ.เมืองสุ ราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
- สาขานครศรี ธรรมราช โฉนดเลขที1 157993 เนื5อที1 20.8 ตารางวา
บ้านเลขที1 43/8 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรี ธรรมราช
- สาขาหาดใหญ่ โฉนดเลขที1 204625 เนื5อที1ดิน 31.3 ตารางวา
บ้านเลขที1 84/47 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
-สาขาแม่สอด โฉนดเลขที1 60204 เนื5อที1ดิน 33.90 ตารางวา
บ้านเลขที1 81/14 ถนนสายเอเซีย (ทล.12) ตําบลแม่สอด อําเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก

ลักษณะกรรมสิทธิ

มูลค่า (ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ

5,900,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

7,500,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

4,400,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

4,000,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

6,700,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

4,500,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

8,800,000.00

เป็ นเจ้าของ

4,390,000.00

เป็ นเจ้าของ

7,340,000.00

เป็ นเจ้าของ

5,500,000.00

เป็ นเจ้าของ

6,500,000.00

เป็ นเจ้าของ

6,500,000.00

เป็ นเจ้าของ

6,000,000.00

-14ประเภทลักษณะทรัพย์สิน
- สาขากาญจนบุรี โฉนดเลขที1 30825 เลขที1 21.30 ตารางวา
บ้านเลขที1 65/35 หมู่ 9 ถนนเลี1ยงเมือง (ทล.367) ตําบลปากแพรก
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
3. สถานที1ประกอบธุรกิจเก็บอะไหล่และซากรถ
- อาคารพาณิ ชย์ เลขที1 224/3-4 ตําบลบางโคล่ เขตยานนาวา
สาธุประดิษฐ์ กรุ งเทพมหารคร
- อาคารพาณิ ชย์ เลขที1 58/12-13 ถ.ทางหลวงแผ่นดินสายปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
- ที1ดินที1พระโขนง โฉนดเลขที1 7347 เนื5อที1 371 ตารางวา
ตั5งอยูต่ าํ บลคลองตัน เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร
- อาคาร เลขที1 67/9 ถนนมิตรภาพ ตําบลปากเพรี ยว อําเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี
4. สถานที1เพือ1 ให้เป็ นสวัสดิการของพนักงาน
- ห้องอาคารชุดเมโทรจอมเทียน เลขที1 420 หมู่ที1 12
ถ.เลียบชายหาดจอมเทียน ต.หนองปรื อ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- บ้านพักสมุทรปราการ เลขที1 605/18-19 หมู่ 2 บางปูใหม่
ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
- อาคารชุดบางกะปิ เลขที1 142 ซอยลาดพร้าว ตําบลคลองจัน1
เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร
- บ้านพักตากอากาศ-ระยอง 229/7-8 ม.6 โครงการร็ อคการ์เด้นบีช
ถ.สุ ขมุ วิท-อ่าวไขา ต.กรํ1า อ.แกลง จ.ระยอง
- อาคารพาณิ ชย์ เลขที1 108/6-7 ถ.รัชดาภิเษก ซ.เทอดไท 33
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร 10600 และใช้เป็ น
สํานักงานสํารองกรณีฉุกเฉินของบริ ษทั เมื1อปี พ.ศ. 2553
- บ้านพักเขาพระนอน กม.18 ถ.ธนะรัตน์-มวกเหล็ก
ถนนบ้านกุดคล้า ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา

ลักษณะกรรมสิทธิ
เป็ นเจ้าของ

มูลค่า (ล้านบาท) ภาระผูกพัน
4,800,000.00
-

เป็ นเจ้าของ

15,601,734.00

เป็ นเจ้าของ

5,000,000.00

เป็ นเจ้าของ

28,082,653.00
-

เป็ นเจ้าของ

541,077.00
-

เป็ นเจ้าของ

5,053,004.00
-

เป็ นเจ้าของ

3,000,000.00
-

เป็ นเจ้าของ

1,500,000.00
-

เป็ นเจ้าของ

3,200,000.00

เป็ นเจ้าของ

7,000,000.00

เป็ นเจ้าของ

8,148,867.50

ษณะ
5. เครื1 องตกแต่ง
6. อุปกรณ์สาํ นักงาน
7. ยานพาหนะ
รวม

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

96,019,073.01
103,009,199.98
78,331,139.47
671,062,977.95

-

-15มูลค่าสิ นทรัพย์ สุทธิ
1. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
2. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิหกั หนี5สินที1อาจเกิดขึ5น
3. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุน้
4. จํานวนหุน้ คํานวณโดยวิธีถวั เฉลี1ยถ่วงนํ5าหนัก

4,853,687,147.92
1,104,576,756.01
3.65
303,000,000

บาท
บาท
บาท
หุน้

( 2 ) เงินลงทุนในหลักทรัพย์
นโยบายการลงทุนของบริ ษทั อยูภ่ ายในขอบเขตของประกาศการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
เป็ นข้อพิพาทตามการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริ ษทั
6. ข้ อมูลทัว ไป
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลักประเภท ธุรกิจประกันวินาศภัย
ที"ต$งั สํานักงานใหญ่ 71 อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร 10400
เลขทะเบียนบริ ษทั 0107536001427 ( เดิม บมจ. 216 )
โทรศัพท์ 0-2248-0900, 0-2248-0910, 0-2644-6400, 0-2644-6500, 0-2695-0800, 1231
โทรสาร 0-2248-4575, 0-2248-4975, 0-2695-0808
Claim Hot Line : โทรศัพท์ 0-2695-0700 ; โทรสาร 0-2644-6545
Customer Care : โทรศัพท์ 0-2695-0777 ; โทรสาร 0-2644-6545
Health Claim : โทรศัพท์ 0-2695-0707 ; โทรสาร 0-2644-6545
บริ ษทั มีหุน้ สามัญจํานวน 303,000,000 หุน้ ที1จาํ หน่ายได้แล้วทั5งหมด

-16ส่ วนที 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้
( 1 ) หลักทรัพย์ของบริ ษทั
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 303 ล้านบาท เรี ยกชําระแล้ว 303 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
303,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
การเพิม1 / ลดทุนในระยะ 6 ปี ที1ผา่ นมาดังนี4
เดือน/ปี ที1
ทุนชําระแล้ว
จดทะเบียนทุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที1เพิม1
หลังเพิม1 ทุน
เสนอขายให้แก่......เพื1อ......
ชําระแล้ว
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
มีนาคม 2535
30
30
60
เพื1อขยายกิจการ เสนอขายให้ผถู้ ือ
หุน้ เดิม 1 ล้านหุน้ และขายให้
บุคคลทัว1 ไป 2 ล้านหุน้
กรกฎาคม 2537
60
41
101
เพื1อขยายกิจการ เสนอขายให้ผถู้ ือ
หุน้ เดิม 4 ล้านหุน้ และขายให้
พนักงาน 1 แสนหุน้
มิถุนายน 2542
101
25.25
126.25
ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเป็ น
เงินกองทุนเพื1อรับการเสี1 ยงภัยจาก
การรับประกันภัยเพิม1 เสนอขายให้
ผูถ้ ือหุน้ เดิมอัตราส่ วน 4:1
พฤษภาคม 2548
126.25
25.25
151.50
เพื1อจ่ายปันผลเป็ นหุน้ สามัญของ
บริ ษทั ฯ ในอัตรา 5 หุน้ เดิมต่อ
1 หุน้ ปันผล ให้กบั ผูถ้ ือหุน้
พฤษภาคม 2558

151.5

บริ ษทั มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดงั นี4 :เงินลงทุนเพื1อค้า
เงินลงทุนเผือ1 ขาย
เงินลงทุนที1จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทัว1 ไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

151.5

255,051,056.76
1,967,182,542.69
475,818,115.29
__3,720,650.00
2,701,772,364.74

303

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เพื1อจ่ายปันผลเป็ นหุน้ สามัญของ
บริ ษทั ฯ ในอัตรา 1 หุน้ เดิมต่อ
1 หุน้ ปันผล ให้กบั ผูถ้ ือหุน้

-17( 2 ) ผูถ้ ือหุน้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 อันดับ ข้อมูล ณ วันที1 22 เมษายน 2559
ผู้ถอื หุ้น
จํานวนผู้ถือหุ้น สั ดส่ วน (%)
บริ ษทั ตั4งใจมัน1 จํากัด
69,570,840
22.96
บริ ษทั เอ็ม.เอ.อินเตอร์ เนชัน1 แนล จํากัด
68,384,280
22.57
นางจีราภรณ์ บูรณะสมบัติ
18,239,400
6.02
BARCLAYS BANK PLC, SINGAPORE
15,096,000
4.98
บริ ษทั เจน พันธ์ พร็อพเพอร์ ต4 ี จํากัด
15,082,648
4.98
นางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล
12,600,000
4.16
นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล
12,600,000
4.16
นางสาวรจนา ธีราวิทยางกูร
9,620,000
3.12
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
8,781,128
2.90
นายจีรพัฒน์ อัศวะธนกุล
5,954,400
1.97

( 3 ) นโยบายการจ่ายปันผล
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ ยกว่า 40% ของกําไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 และ 8.2 รายชื1อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริ หาร
1. นายชลอ เฟื1 องอารมย์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน *
2. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*
3. นางพิไล เปี1 ยมพงศ์สานต์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*
4. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน*
5. นางสุ ภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
กรรมการอิสระ *
6. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ และ กรรมการลงทุน
7. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการที1ปรึ กษากรรมการผูอ้ าํ นวยการ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
* บริ ษทั กําหนดคํานิยามกรรมการอิสระไว้เท่ ากับข้อกําหนดขั4นตํ1าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจํานวนหุน้ ที1มีสิทธิ
ออกเสียงทั4งหมดของบริ ษทั ไม่เป็ นกรรมการบริ หาร ลูกจ้าง พนักงาน ที1ปรึ กษา ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อ
คู่สมรสของผูบ้ ริ หาร ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีความเป็ นอิสระในการทําหน้าที1

-18บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายห้ามกรรมการ ที1ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร พนักงานพนักงานที1ลว่ งรู้ถึงผลประกอบการของบริ ษทั ไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้อม และบุคคลที1เกี1ยวข้องซื4อขายหุน้ ของบริ ษทั ในช่วงเวลา 60 วันก่อนประกาศงบการเงินต่อสาธารณะชนและ
กําหนดให้ กรรมการ ที1ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานตั4งแต่ระดับ ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ4นไป ที1ทาํ การซื4อ หรื อ ขายหุน้ ของบริ ษทั จะต้อง
แจ้งให้ แผนกกฎหมายกฎระเบียบทราบถึงการซื4อขายนั4น ภายในวันถัดไปนับจากที1ได้มีการซื4อขายนั4น เพือ1 รายงานการซื4อขายต่อ
สํานักงาน กลต.ต่อไป หรื อดําเนิ นการรายงานด้วยตนเอง ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที1ได้มา หรื อจําหน่ายไปในหุน้ นั4นและจะมี
การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีให้ ที1ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั4ง
บริ ษทั ไม่มีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั เคยเป็ นพนักงานหรื อหุน้ ส่วนของบริ ษทั สอบบัญชีภายนอก
ที1บริ ษทั ใช้บริ การอยูใ่ นช่วง 2 ปี ที1ผา่ นมา
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการที1มีความรู้ความเชี1ยวชาญ ทักษะที1หลากหลายเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กบั การเป็ นกรรมการบริ ษทั ได้อย่างเต็มที1 โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดคุณสมบัติเบื4องต้น
ของคณะกรรมการไว้ดงั นี4
ข้อที1 1 ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 7 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ1งหนึ1งของจํานวนกรรมการ
ทั4งหมดต้องมีถน1ิ ที1อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อที1 2 ให้ทปี1 ระชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั4งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี4
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนี1งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ1งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ1ง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงทีม1 ีอยูท่ 4งั หมดตาม (1) เลือกตั4งบุคคลคนเดียว
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ1งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั4งเป็ นกรรมการ
เท่าจํานวนกรรมการที1จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั4งในครั4งนั4น ในกรณี ทบี1 ุคคลซึ1งได้รับ
การเลือกตั4งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที1จะพึงมีหรื อ
จะพึงเลือกตั4งในครั4งนั4น ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี4ขาด
ข้อที1 3 ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั4ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตราส่วน ถ้าจํานวนกรรมการ
ที1จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกจํานวนที1ใกล้เคียงที1สุด กับ 1 ใน 3 กรรมการที1จะต้องออกจากตําแหน่ง ในปี แรก
และปี ที1 2 ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั4น ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที1อยูใ่ นตําแหน่งนานที1สุดนั4น
เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
ข้อที1 4 นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื1อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(4) ที1ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาํ สัง1 ให้ออก
ข้อที1 5 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยนื1 ใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ1 บลาออกไปถึงบริ ษทั
ข้อที1 6 ในกรณี ทตี1 าํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุผลอื1น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใด

-19บุคคลหนึ1ง ซึ1งมีคุณสมบัติตามทีก1 ฎหมายกําหนด เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ1งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ ที1ยงั เหลืออยู่
ของกรรมการที1ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ1ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการ
ที1ยงั เหลืออยู่
ข้อที1 7 ที1ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ1งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ1งหนึ1งของจํานวนหุน้ ที1ถือโดย
ผูถ้ ือหุน้ ที1มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ข้อที1 8 กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่กไ็ ด้
ข้อที1 9 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ1งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณี ทคี1 ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ1ง หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าทีต1 ามข้อบังคับในกิจการซึ1งประธาน
กรรมการมอบหมาย
ข้อที1 10 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ1งหนึ1งของจํานวนกรรมการทั4งหมด จึงจะเป็ นองค์
ประชุม ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที1ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที1ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที1ได้ให้กรรมการซึ1งมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ1งเป็ นประธานในที1ประชุม การวินิจฉัยชี4ขาดของที1ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ1งมีเสียงหนึ1งในการลงคะแนน
เว้นแต่กรรมการซึ1งมีส่วนได้เสี ยในเรื1 องใด ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื1 องนั4น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที1ประชุม
ออกเสียงเพิม1 ขึ4นอีกเสียงหนึ1งเป็ นเสียงชี4ขาด
ข้อที1 11 ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรื อกรรมการผูซ้ 1 ึงได้รับมอบหมายส่ งหนังสื อนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นรี บด่วนเพื1อรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุม
โดยวิธีอื1นและกําหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั4นก็ได้
ข้อที1 12 กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที1ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที1ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อที1 13 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็ นหุน้ ส่ วนหรื อเข้าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในนิติบคุ คลอื1น ที1มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ น
การแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ที1ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที1จะมีมติแต่งตั4ง
ข้อที1 14 กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาที1บริ ษทั ทําขึ4นหรื อถือหุน้ หรื อหุน้ กูเ้ พิม1 ขึ4นหรื อ
ลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
ข้อที1 15 ให้คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั4ง
อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณากําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที1ดี เพือ1 ให้ฝ่ายบริ หารนําไปปฏิบตั ิ ซึ1งรวมถึงการทบทวนประเมินผลการปฏิบตั ิ
เพื1อนํามาพิจารณาปรับปรุ งให้เหมาะสม และรายงานไว้ในรายงานประจําปี
2. พิจารณาความเหมาะสม ให้คาํ แนะนํา และอนุมตั ิวสิ ัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้ าหมายการดําเนินงานของบริ ษทั ที1นาํ เสนอโดย
ฝ่ ายบริ หาร รวมถึงการติดตามประเมินผลความสําเร็ จของการดําเนินงาน
3. ดูแลให้บริ ษทั มีระบบบริ หารความเสี1ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบที1เหมาะสม
4. ดูแลให้มีกระบวนการสรรหา และแผนการสื บทอดตําแหน่งของกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ทีม1 ีประสิทธิผล
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั4งกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ เป็ นหัวหน้าคณะผูบ้ ริ หารระดับสูง เพื1อรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษทั ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริ ษทั

-205. ดูแลให้มีแนวทางปฏิบตั ิเกี1ยวกับจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ข้อพึงปฏิบตั ิที1ดีของกรรมการและพนักงาน รวมถึง
การสื1อสารให้ผเู้ กี1ยวข้องได้ทราบ
6. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั4งและกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีข1 องคณะกรรมการชุดย่อย
7. พิจารณามอบอํานาจอย่างเหมาะสมให้แก่กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ เพื1อให้สามารถดําเนินงานธุรกิจปกติได้อย่างรวดเร็ ว
8. จัดทํารายงานอธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในการจัดทํารายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจําปี
9. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ รวมทั4งกํากับดูแลให้มีกระบวนการ
ที1มีประสิ ทธิผลในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารระดับสูง
10. ดําเนินการอื1นๆ เพื1อให้เป็ นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที1ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
คณะกรรมการชุดย่ อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน กําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั4ง
โดยมีรายนามดังต่อไปนี4
1. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางพิไล เปี1 ยมพงศ์สานต์
กรรมการตรวจสอบ
3. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวสิรินทร์ นันทวรเศรษฐ
เลขานุการ
อํานาจ หน้าที1 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที1ตามที1ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษทั ดังต่อไปนี4
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้เหมาะสม มีประสิ ทธิภาพ และครอบคลุมถึงกระบวนการอื1นที1เกี1ยวข้อง
กับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน1
2. พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั4ง โยกย้าย
เลิกจ้าง ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการบริ หารความเสี1 ยงตามกรอบการบริ หารความเสี1ยงของบริ ษทั ว่ามีการบริ หารความเสี1 ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ1งจะส่ งผลให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ทั4งในเชิงประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลของงาน
4. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิหน้าที1ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที1เกี1ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั4งบุคคลซึ1งมีความเป็ นอิสระ เพื1อทําหน้าที1เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั4งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครั4ง
6. พิจารณารายการที1เกี1ยวโยงกัน หรื อรายการที1อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั4งนี4เพื1อให้มนั1 ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
7. สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน1 และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
8. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
ซึ1งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี4

-21(ก) ความเห็นเกี1ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที1เชื1อถือได้ของรายงานทาง การเงินของบริ ษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกี1ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกี1ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที1เกี1ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกี1ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี1ยวกับรายการที1อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที1คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที1ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื1นที1เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว1 ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที1และความรับผิดชอบที1ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการจัดตั4งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ4นเป็ นหน่วยงานหนึ1งภายในบริ ษทั โดยมีผอู้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบ
(นางสาวสิ รินทร์ นันทวรเศรษฐ) เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ประวัติผอู้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบ
นางสาวสิ รินทร์ นันทวรเศรษฐ
ประวัติการศึกษา
บัญชีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
ประสบการณ์ในการทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง
2555-2559 ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
2555-2559 กรรมการ บริ ษทั บีเอสเอ การบัญชี จํากัด
2555-2559 กรรมการ บริ ษทั อะบาคัส บิสซิ เนส จํากัด
การพิจารณาแต่งตั4ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ นอํานาจหน้าทีข1 องคณะกรรมการตรวจสอบตาม
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และ กรรมการบริ หาร 2 ท่าน มีวาระ
การดํารงตําแหน่ง 3 ปี กําหนดให้มีการประชุมเป็ นแบบเฉพาะกิจเมื1อมีความจําเป็ น แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั4งต่อปี โดยมีรายนาม
ดังต่อไปนี4
1.นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.นางพิไล เปี1 ยมพงศ์สานต์
กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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เพื1อให้การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที1ดี
คณะกรรมการบริ ษทั จึงกําหนดขอบเขตหน้าที1ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนดังนี4
1 ด้านการสรรหา
1.1 กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื1อดํารงตําแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร เช่น พิจารณากรรมการเดิมเพื1อเสนอให้
ดํารงตําแหน่งต่อ เปิ ดรับการเสนอชื1อจากผูถ้ ือหุน้ การใช้บริ ษทั ภายนอกให้ช่วยสรรหา การพิจารณาบุคคลจากทําเนียบกรรมการ
อาชีพ หรื อ การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื1อบุคคลที1เหมาะสม เป็ นต้น
1.2 ดําเนินการพิจารณารายชื1อบุคคลทีไ1 ด้รับการเสนอชื1อและคัดเลือกบุคคลที1มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที1กาํ หนดไว้
1.3 ตรวจสอบให้รอบคอบว่า บุคคลที1จะถูกเสนอชื1อนั4นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานทางการ
1.4 ดําเนินการทาบทามบุคคลทีม1 ีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที1กาํ หนดไว้ เพือ1 จะได้มน1ั ใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมา
รับตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั หากได้รับการแต่งตั4งจากผูถ้ อื หุน้
1.5 เสนอชื1อให้คณะกรรมการเพื1อพิจารณาและบรรจุชื1อในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื1อให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั4งต่อไป
1.6 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน อาจได้รับมอบหมายให้พจิ ารณาสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสูง โดยเฉพาะกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการ ก็ได้
2 ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
2.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที1ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
2.2 พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษทั อื1นที1อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริ ษทั
2.3 กําหนดหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมเพื1อให้เกิดผลงานตามที1คาดหวัง ให้มีความเป็ นธรรมและเป็ น การตอบแทนบุคคลที1ช่วยให้
งานของบริ ษทั ประสบผลสําเร็ จ
2.4 ทบทวนรู ปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจํานวนเงินและสัดส่ วนการจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละรู ปแบบให้มี
ความเหมาะสม ทั4งนี4 หลักการสําคัญในการพิจารณารู ปแบบค่าตอบแทนแต่ละประเภท ได้แก่
2.4.1 ค่าตอบแทนประจํา (Retainer Fee) เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายปี เป็ นต้น ควรคํานึงถึงปัจจัย 3 ประการ คือ
(1) แนวปฏิบตั ิทบี1 ริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ (2) ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริ ษทั
(3) ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ หรื อ กรรมการผูอ้ าํ นวยการที1บริ ษทั ต้องการ
2.4.2 ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั (Incentive) ควรเชื1อมโยงกับมูลค่าที1บริ ษทั สร้างให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เช่นผลกําไรของ
บริ ษทั หรื อเงินปันผลที1จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น
2.4.3 ค่าเบี4ยประชุม (Attendance Fee) ควรพิจารณาให้อยูใ่ นระดับที1เหมาะสม เพือ1 จูงใจให้กรรมการปฏิบตั ิหน้าทีโ1 ดยการเข้าประชุม
อย่างสมํ1าเสมอ
2.5 พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็ นไปตามเกณฑ์ที1หน่วยงานทางการกําหนดหรื อข้อแนะนําที1เกี1ยวข้อง
3. คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุน ประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการบริ หาร 1 ท่าน มีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี โดยมี
รายนามดังต่อไปนี4
1. นายชลอ เฟื1 องอารมย์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน
2. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน
3. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการและกรรมการลงทุน
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1. จัดทํากรอบนโยบายการลงทุน เพื1อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
2. พิจารณาอนุมตั ิแผนการลงทุนของบริ ษทั ที1สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน และ นโยบายการบริ หารความเสี1 ยงรวม
3. กํากับดูแลการลงทุนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริ หารความเสี1 ยงรวมระเบียบวิธีปฏิบตั ิ
เกี1ยวกับการลงทุน และข้อกําหนดของกฎหมายที1เกี1ยวข้อง
4. กํากับดูแลในเรื1 องธรรมาภิบาล ความโปร่ งใส และการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที1เกี1ยวกับธุรกรรมการลงทุน
ของบริ ษทั ฯ
5. กํากับดูแล ระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที1ใช้ประกอบการลงทุนของบริ ษทั ให้มีความเพียงพอต่อการดําเนินงาน
6. บริ หารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที1ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างสมํ1าเสมอ
4. คณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี1 ยง
คณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี1 ยง ประกอบด้วยกรรมการ และผูบ้ ริ หาร ไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่าน มีวาระการดํารงตําแหน่ง
3 ปี โดยกําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั4ง
คณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี1 ยงมีหน้าที1และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี4
1. กําหนดนโยบายการบริ หารจัดการความเสี1 ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ซึ1งต้องครอบคลุมความเสี1 ยงที1สาํ คัญ เช่น
ความเสี1 ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี1 ยงด้านการรับประกันภัย ความเสี1 ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี1 ยงด้านปฏิบตั ิการ ความเสี1 ยงด้านตลาด
ความเสี1ยงด้านเครดิต ความเสี1 ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบ และความเสี1 ยงอื1นๆ ที1มีผลกระทบต่อการดําเนินกิจการ
2. ประเมินความเพียงพอของกลยุทธ์การบริ หารจัดการความเสี1 ยง รวมถึงประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการบริ หาร
จัดการ ความเสี1 ยง
3. รายงานผลความคืบหน้าการบริ หารจัดการความเสี1ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั4ง ยกเว้น
มีความเสี1 ยงที1มีนยั สําคัญให้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4. กําหนดนโยบายการบริ หารความต่อเนื1องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) และจัดทําแผนรองรับการ
ดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื1อง (Business Continuity Plan)

-248.3 เลขานุการบริ ษทั
การแต่งตั4งเลขานุการบริ ษทั ฯ ขึ4นอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการคัดเลือกบุคคลทีม1 ีคุณสมบัติเหมาะสมที1จะ
ทําหน้าที1ดงั กล่าว โดยทีป1 ระชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั4งที1 3/2551 เมื1อวันที1 13 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั4ง นางสุ ณีย ์
ธีราวิทยางกูร ให้ดาํ รงตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั โดยให้มีผลตั4งแต่วนั ที1 14 สิ งหาคม 2551 เป็ นต้นไป จนกระทัง1 ปั จจุบนั
นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร อายุ 64 ปี สัดส่วนการถือครองหุน้ 0.006%
กรรมการ แต่งตั4งเมื1อวันที1 18 มิถุนายน 2529 – ปัจจุบนั
เลขานุการบริ ษทั แต่งตั4งเมื1อวันที1 14 สิ งหาคม 2551 – ปัจจุบนั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร – พี1สาว นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
พีภ1 รรยา นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP) (IOD)
ประสบการณ์ทาํ งานย้อนหลัง 5 ปี
2555-2559 กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ,ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้เลขานุการบริ ษทั รับผิดชอบงาน ดังนี4
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี4
1.1. ทะเบียนกรรมการ
1.2. หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริ ษทั
1.3. หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีร1 ายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร พร้อมทั4งจัดทําสําเนาส่ งให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที1ได้รับรายงาน
3. ดําเนินการอื1นๆ ตามทีค1 ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
8.4 หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายกฎระเบียบของบริ ษทั (Compliance)
นางสาวนันทวัน อรุ ณพิริยะกุล ตําแหน่ง ผูจ้ ดั การฝายผลประโยชน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปี ย้อนหลัง
2555-2559 ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลประโยชน์ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
หน้าทีแ1 ละความรับผิดชอบ
1. กํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
1.1 เป็ นศูนย์กลางการรวบรวมกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานภายนอกที1กาํ กับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย
อาทิ คปภ. กลต. และ ปปง.

-251.2 เป็ นศูนย์การการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายให้แก่ทกุ หน่วยงานภายในองค์กรได้ทราบถึงการเปลี1ยนแปลง
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ คําสัง1 ประกาศ ทีอ1 อกใหม่ และจัดทําสรุ ปสาระสําคัญของกฎหมายกฎเกณฑ์ ฯลฯ
ที1ออกใหม่ดงั กล่าว
1.3 จัดทําคู่มือการปฏิบตั ิตามกฎหมายเบื4องต้นในรู ปของฐานข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ทางการที1สาํ คัญ ให้ขอ้ มูล
เป็ นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ เพื1อประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานและเป็ นข้อมูลอ้างอิงในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ
ภายในองค์กร
1.4 ติดตามให้หน่วยงานภายในมีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ
1.5 เป็ นทีป1 รึ กษา ให้คาํ แนะนํา ชี4แจง และให้ความเห็นเกี1ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายระเบียบ หรื อประกาศต่างๆ
ที1เกี1ยวกับธุรกิจประกันวินาศภัย
1.6 งานในหน้าทีร1 ับผิดชอบเฉพาะ ได้แก่ การเป็ นหน่วยงานกลางในการกํากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เกี1ยวกับป้ องกันและปราบปรามฟอกเงินและการต่อด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย(AML/CFT)
1.7 สนับสนุนงานบริ หารความเสี1 ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย โดยสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ที1ได้จากการติดตาม
การปฏิบตั ิงานด้านกฎหมายของทุกหน่วยงาน รวมถึงร่ วมให้ขอ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางเกี1ยวกับการควบคุม
ภายในด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายเพื1อนําไปใช้วิเคราะห์และจัดทําแผนบริ หารความเสี1 ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
2. ประสานงานหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในองค์กร
2.1 ประสานงานเรื1 องการขออนุญาตในการดําเนินการใดๆ ขององค์กรซึ1งจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภายนอก
ที1กาํ กับดูแลก่อน หรื อเพื1อขอหารื อประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ เพื1อความชัดเจนในการนํามาปฏิบตั ิหน้าที1ของหน่วยงาน
ภายในองค์กรทั4งนี4หน่วยงานภายนอกที1สาํ นักกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายต้องติดต่อประสานงาน ได้แก่
(1) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
(2) สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
(3) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
(4) หน่วยงานทางการอื1นตามที1คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
2.2. เป็ นผูป้ ระสานงานในนามขององค์กรกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการการประกอบธุรกิจประกัน
(คปภ.) หรื อหน่วยงานกํากับอื1นตามกฎหมาย
2.3. เป็ นผูป้ ระสานงานในนามขององค์กรกับสํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ปปง.) หรื อหน่วยงานทางการอื1นใด ในประเด็นด้าน AML/CFT
2.4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร เพื1อให้จดั ทํารายงานตามที1หน่วยงานภายนอกที1กาํ กับดูแลแจ้งขอ หรื อตามที1
กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งจัดทํา
2.5 ให้ความรู้ดา้ นกฎหมาย จัดทําข้อมูลกฎหมายด้านการประกันวินาศภัย หรื อกฎหมายอื1นใดที1น่าสนใจและเกี1ยวข้อง
กับธุรกรรมหลักขององค์กร เพื1อรองรับการอบรมให้แก่บุคลากรภายในองค์กร
8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารก่อนที1จะนําเสนอขออนุมตั ิจากที1ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ โดยเกณฑ์กาํ หนดค่าตอบแทนจะอยูใ่ นระดับเทียบได้กบั ระดับที1จ่ายอยูใ่ นธุรกิจ เหมาะสมกับภาระหน้าที1ความ
รับผิดชอบ รวมทั4งมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจําทุกปี และนําผลที1ได้มาใช้ร่วมในการกําหนดค่าตอบแทน
ด้วยค่าตอบแทนที1เป็ นตัวเงิน

-26ก. คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้รับค่าตอบแทนในรู ปของเบี4ยประชุมและเงินบําเหน็จกรรมการ ปี 2559 ดังนี4
หน่วย: บาท

ชื1อ

ค่าตอบแทน
เบี4ย
ค่า
ประชุม บําเหน็จ

รวม

6/6
6/6

280,000
180,000

430,000
530,000

710,000
710,000

จํานวน
ครั4งทีเ1 ข้า
ประชุม

ตําแหน่ง

1
2

นายชลอ
ดร.พิศิษฐ

เฟื1 องอารมย์
เศรษฐวงศ์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

3
4

นางพิไล
นางปราณี

เปี1 ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ภาษีผล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4/6
6/6

180,000
210,000

370,000
370,000

550,000
580,000

5
6

นางสุ ภาภรณ์
นายจีรพันธ์

บุรพกุศลศรี *
อัศวะธนกุล

กรรมการอิสระ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ

1/6
6/6

15,000
-

210,000

15,000
210,000

7
8

นางสุ เทพี
นายถวัลย์

อัศวะธนกุล
วิรานนท์

กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

6/6
6/6

-

210,000
210,000

210,000
210,000

9

นางสุ ณีย ์

ธีราวิทยางกูร

กรรมการและเลขานุการบริ ษทั

3/6

-

210,000

210,000

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

รวม

-

865,000 2,540,000 3,405,000

ไม่มีค่าตอบแทนอื1น *ดํารงตําแหน่ง 9 พฤศจิกายน 2559
ข. ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ตั4งแต่ระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ4นไปของบริ ษทั ฯ ทั4งหมด 25 ท่าน ได้รับค่าตอบแทน
ในรูปของเงินเดือนและโบนัสในปี 2559 รวมเป็ นเงินทั4งสิ4น 55,105,700 บาท
8.5 บุคลากร
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนพนักงานทั4งหมด 559 คน ผลตอบแทนในรู ปเงินเดือนและโบนัส คิดเป็ นเงิน
264,415,136 บาท รวมทั4งเงินสมทบกองทุนสํารองเลี4ยงชีพ คิดเป็ นเงิน 11,389,795 บาท

การถือครองหุ้นบริษทั ของ กรรมการ และ ผู้บริหารระดับสู ง ปี 2559
ชือ
นายชลอ เฟื1 องอารมย์
ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์
นางพิไล เปี1 ยมพงศ์สานต์
นางปราณี ภาษีผล
นางสุ ภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ

มกราคม
-

กรกฎาคม
-

8,781,128

8,781,128

ธันวาคม
8,781,128
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การถือครองหุ้นบริษทั ของ กรรมการ และ ผู้บริหารระดับสู ง ปี 2559
ชือ
นายถวัลย์ วิรานนนท์
นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร
นางสาวสิรินทร์ นันทวรเศรษฐ

นายสุ รพงษ์ ธี ราวิทยางกูร
นายประพิทย์ ธี ระประยุติ
นายไกรเลิศ หาญวิวฒั นกุล
นายลูเซียส เฮสลิ
นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล
นายพิมล ฉันทวีรกูร
นายสมกฤษณ์ สุ ระชีวกฤต
นางสาวอรอนงค์ โนนจุย้

ตําแหน่ ง
กรรมการที1ปรึ กษาผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
ที1ปรึ กษากรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการและประสานงาน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสํานักผูอ้ าํ นวยการ

มกราคม กรกฎาคม ธันวาคม
18,000
18,000
18,000
4,725,384 4,725,384 4,725,384
18,000
18,000
18,000
107,640
107,640
107,640
476,040
476,040
476,040
50,264
50,264
50,264
12,600,000 12,600,000 12,600,000
623,805
623,805
623,805

9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 คณะกรรมการบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที1ดี เพราะแสดงให้
เห็นถึงการมีระบบบริ หารจัดการทีม1 ีประสิทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ซึ1งช่วยสร้างความเชื1อมัน1 และความมัน1 ใจต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผูท้ ี1เกี1ยวข้องทุกฝ่ าย และเป็ นเครื1 องมือที1จะนําบริ ษทั ไปสู่ความมัน1 คง บริ ษทั จึงได้กาํ หนดหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี1
รวมถึงแนวปฏิบตั ิโดยมีเนื4อหาสําคัญ ได้แก่
1. หมวดสิทธิ ของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญและเคารพสิ ทธิพ4นื ฐานของผูถ้ ือหุน้ โดยสนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ ทุกราย ทั4งรายใหญ่และรายย่อย
สามารถใช้สิทธิได้อย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ทกี1 ฎหมายกําหนด ได้แก่ การซื4อขายหรื อโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ
การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิ ทธิในการทราบข้อมูลเกี1ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น สิ ทธิการเข้าร่ วมประชุมเพือ1 ใช้สิทธิ
ออกเสียง รวมถึงการซักถาม และส่ งคําถามล่วงหน้า สิ ทธิในการแต่งตั4งถอดถอนกรรมการ และกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวมถึง
สิ ทธิในการแต่งตั4งผูส้ อบบัญชี กําหนดค่าสอบบัญชี และเรื1 องต่างๆ ที1มีผลกระทบต่อบริ ษทั เช่นการจัดสรรเงินปันผล การเพิม1 ทุนลดทุน
เป็ นต้น โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ที1กฎหมายกําหนด
บริ ษทั ได้ส่งเสริ มสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดย สนับสนุน และส่ งเสริ มผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถาบัน ให้เข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ กําหนดให้มีการเปิ ดเผย ข้อมูล วัน เวลา สถานที1 และวาระการประชุม โดยมีคาํ ชี4แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ
หรื อประกอบมติที1ขอตามที1ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้ หรื อในเอกสารแนบวาระการประชุม
บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่ งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่ งคําถามล่วงหน้าให้ชดั เจน
และแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบไว้ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้

-28บริ ษทั ได้จดั ทําหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. เพื1อให้ผถู้ ือหุ ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และได้กาํ หนด
ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จัดให้มีการลงมติเป็ นแต่ละ
รายการในกรณี ที1วาระนั4นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั4งกรรมการ
บริ ษทั มีการใช้บตั รลงคะแนนเสียงในวาระที1สาํ คัญ เช่น การทํารายการเกี1ยวโยง การทํารายการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ1ง
สิ นทรัพย์ เป็ นต้น เพือ1 ความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ในกรณี มีขอ้ โต้แย้งในภายหลัง
ระหว่างการประชุม ประธานในที1ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริ มให้ผถู้ ือหุน้ มีโอกาสในการแสดง
ความเห็นและตั4งคําถามต่อที1ประชุมในเรื1 องที1เกี1ยวข้องกับบริ ษทั ได้
บริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน
ของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันทําการถัดไปบน website ของตลาดหลักทรัพย์ และบริ ษทั
ในปี 2559 บริ ษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที1 8 เมษายน 2559 มีกรรมการ 7 ท่าน เข้าร่ วมประชุม
โดยทางบริ ษทั มอบให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ1งเป็ นนายทะเบียนหุน้ ของบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให้แก่ผถู้ ือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน ประธานในที1ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มีสิทธิ เท่ากันในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของบริ ษทั , สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ1งได้ลงบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
2. หมวดการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับผูถ้ ือหุน้ และส่งเสริ มความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ ราย
ย่อย ผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ และ นักลงทุนสถาบัน โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิไว้ดงั นี4
บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่ วนน้อยสามารถเสนอชื1อบุคคลเพือ1 เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการรวมถึงเสนอเพิม1 วาระการ
ประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที1ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสี ยงโดยมอบฉันทะให้ผอู้ นื1
ประชุมและออกเสี ยงลงมติแทน
บริ ษทั กําหนดให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลเกี1ยวกับส่ วนได้เสียของตนและผูเ้ กี1ยวข้อง เพื1อให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริ ษทั ที1อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพือ1 ประโยชน์ของบริ ษทั
โดยรวม ทั4งนี4 กรรมการและผูบ้ ริ หารที1มีส่วนได้เสี ยกับธุรกรรมที1ทาํ กับบริ ษทั ไม่ควรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจทําธุรกรรมดังกล่าว
บริ ษ ทั ได้ก าํ หนดนโยบายป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในที1มีผลต่ อการซื4อขายหลักทรัพย์ เพื1อเป็ นมาตรการป้ องกันกรณี ที1
กรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ข้อมูลภายในเพื1อหาผลประโยชน์ให้แก่ ตนเองหรื อผูอ้ ื1นในทางมิชอบ โดยห้ามกรรมการ ที1ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร
พนักงานพนักงานทีล1 ่วงรู้ถึงผลประกอบการของบริ ษทั ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม และบุคคลที1เกี1ยวข้องซื4 อขายหุน้ ของบริ ษทั ในช่วงเวลา
60 วันก่ อนประกาศงบการเงิ นต่อสาธารณะชน ในระหว่างปี ที1ผ่านมากรรมการและผูบ้ ริ หารได้ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัดไม่
ปรากฎว่ามี ก ารซื4 อ ขายหุ ้น ในช่ ว งนั4นเลย รวมทั4ง ห้า มไม่ ใ ห้ผูบ้ ริ หารหรื อ หน่ ว ยงานที1ได้รั บ ทราบข้อ มูลภายใน เปิ ดเผยข้อ มู ล แก่
บุคคลภายนอก หรื อบุคคลที1ไม่มีหน้าที1เกี1ยวข้องตามรายละเอียดที1ได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อการดูแลเรื1 องการใช้ขอ้ มูลภายใน
3. หมวดบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั4งภายในและภายนอก บริ ษทั จะไม่กระทําการใดๆที1เป็ นการ
ละเมิดสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย จึงยึดถือแนวปฎิบตั ิที1ก่อให้เกิดความเสมอภาคต่อทุกฝ่ าย โดยกําหนดบทบาทของบริ ษทั ต่อผูม้ ี
ส่ วนได้เสียดังนี4
ลูกค้า
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการให้บริ การที1ดี เพือ1 ให้ลกู ค้ามีความพึงพอใจและเชื1อมัน1 ในการให้บริ การของบริ ษทั
ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที1มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื1อให้ลกู ค้ามีความพึงพอใจ
สูงสุ ด

-29คู่คา้

บริ ษทั ดําเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และปฏิบตั ิ
ตามเงื1อนไขทางการค้า และสัญญาระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด บริ ษทั ให้ความสําคัญอย่างยิง1 ในการคัดเลือกคู่คา้
ที1เหมาะสม โดยตระหนักถึงความสําคัญในการมีคคู่ า้ ทีจ1 ริ ยธรรม ความเป็ นมืออาชีพ ควบคู่ไปกับการมีชื1อเสี ยง
ที1ดี
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั มุ่งมัน1 ที1จะดําเนินงานให้มีผลประกอบการที1ดี อันจะนําไปสู่ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ เพือ1 สร้างความพึง
พอใจให้แก่ผถู้ ือหุน้
พนักงาน
บริ ษทั ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที1มีค่าอย่างยิง1 จึงมีการส่ งเสริ มและให้โอกาสพนักงานได้รับการพัฒนาอย่าง
สมํ1าเสมอ เพื1อให้มคี วามพร้อมที1จะก้าวไปข้างหน้ากับบริ ษทั และมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนและ
สวัสดิการที1เหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กบั ธุรกิจเดียวกัน
คู่แข่ง
บริ ษทั ยึดมัน1 ในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยจริ ยธรรม โดยไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู้ความลับทางการค้าของ
คู่แข่งโดยวิธีฉอ้ ฉล โดยเน้นการปฏิบตั ิภายใต้กติกาการแข่งขันที1ดี ไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่ง
ด้วยวิธีที1ไม่เหมาะสม ไม่ทาํ ลายชื1อเสี ยงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
เจ้าหนี4
บริ ษทั ยึดมัน1 ในการปฏิบตั ิเรื1 องการชําระหนี4ตามกําหนดเวลาและสัญญาระหว่างกันโดยเคร่ งครัดโดยจะปฏิบตั ิ
ต่อเจ้าหนี4ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยเฉพาะเรื1 องเงื1อนไขการคํ4าประกัน การบริ หารเงินทุน กรณี
ที1 ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื1อนไขที1ตกลงกันไว้ได้ จนเป็ นเหตุทาํ ให้ผดิ นัดชําระหนี4 บริ ษทั จะรี บแจ้งให้เจ้าหนี4
ทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริ งเพื1อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล รวมถึงการบริ หารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที1เหมาะสม เพือ1 รักษาความเชื1อมัน1 ต่อเจ้าหนี4
ลูกหนี4
บริ ษทั ยึดมัน1 ในการปฎิบตั ิตามสัญญาระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด กรณีที1ลกู หนี4มีเหตุทไี1 ม่สามารถปฏิบตั ิตาม
เงื1อนไขที1ตกลงกันไว้ได้ จนเป็ นเหตุให้ตอ้ งผิดนัดชําระหนี4 บริ ษทั จะเข้าเจรจาเพือ1 หาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
สังคมและ
บริ ษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงมุ่งมัน1 ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและเข้าร่ วมกิจกรรม
สิ1 งแวดล้อม ต่างๆ ที1เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างสมํ1าเสมอ
สิ ทธิมนุษยชน บริ ษทั ยึดมัน1 ในหลักสิ ทธิมนุษยชน จึงกําหนดนโยบายเกี1ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยให้พนักงานทุกคน มีสิทธิ
เสรี ภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ภายใต้
ข้อบังคับการทํางานของบริ ษทั และจะให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน เพือ1 นําหลักสิทธิ มนุษยชนไปปรับใช้
ทรัพย์สินทางปัญญา ในการปฏิบตั ิงานทรัพย์สินทางปัญญา บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี1ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และมีนโยบาย
ไม่สนับสนุนการดําเนินการที1มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยพนักงานทุกคนมี
หน้าทีต1 อ้ งปกป้ องรักษาความลับอันเกี1ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ระบบคอมพิวเตอร์ จนถึงคู่มือการปฏิบตั ิงาน และอื1นๆ ที1พนักงานได้สร้างสรรค์ข4 นึ ในระหว่างการปฏิบตั ิงาน
โดยได้รับมอบหมายจากบริ ษทั ในขณะเดียวกันพนักงานทุกคนต้องไม่นาํ ทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ นื1 ไปใช้
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน
การต่อต้านทุจริ ต บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบตั ิเพื1อต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน1 ทีไ1 ด้รับความเห็นชอบจากทุจริ ต
คอร์รัปชัน1 คณะกรรมการ และได้เผยแพร่ ให้พนักงาน คู่คา้ และบุคคลทัว1 ไป ทราบ เพื1อปฎิบตั ิตามโดยเคร่ งครัด

-304. หมวดการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั งบการเงินได้จดั ทําขึ4นตามมาตรฐาน
การบัญชีที1รับรองทัว1 ไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายบัญชีที1เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ1าเสมอ และใช้ดุลยพินิจ
อย่างระมัดระวังและประมาณการที1ดีในการจัดทํา รวมทั4งการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จดั ให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน เพื1อให้มนั1 ใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี มีความถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั4งแต่งตั4งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ1งประกอบด้วย กรรมการที1ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบ
รายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายในโดยได้แสดงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจําปี
บริ ษทั ได้ก าํ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยค่าตอบแทนอยู่ใ นระดับเดี ยวกับอุตสาหกรรม
และสูงเพียงพอที1จะรักษากรรมการที1มีคุณสมบัติที1ตอ้ งการ ซึ1งได้ผา่ นการอนุมตั ิจากที1ประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว ส่ วนค่าตอบ
แทนผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที1คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด ซึ1งเกี1ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั
และของผูบ้ ริ หารแต่ละท่านค่ าตอบแทนที1เป็ นตัวเงิ นได้ระบุรายละเอียดไว้ในหน้าที1 26 แต่ไม่ได้เปิ ดเผยค่าตอบแทนของ
กรรมการที1เป็ นผูบ้ ริ หารในส่ วนทีไ1 ด้รับจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั อื1น เพราะไม่ใช่ขอ้ มูลของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงข้อมูลของบริ ษทั ว่ามีผลต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั
จึงได้เน้นและถือปฏิบตั ิกบั ฝ่ ายบริ หารในการเปิ ดเผยข้อมูลทีค1 รบถ้วนและเชื1อถือได้
5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีความเป็ นอิสระในการ
ตัดสิ นใจเพื1อประโยชน์สูงสุ ดและผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
คณะกรรมการของบริษทั มีจาํ นวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที1เป็ นผูบ้ ริ หาร 4 ท่าน, กรรมการทีก1 รรมการอิสระ 5
ท่าน ส่วนประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร
และไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การเพื1อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที1ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการ
บริ หารงานประจํา โครงสร้างคณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี1 ยง ซึ1งมีการกําหนดสมาชิกและหน้าที1
ความรับผิดชอบไว้ในรายละเอียดหน้า 19 ถึง 23
คณะกรรมการแต่ละชุดมีการจัดประชุมตามจํานวนครั4งที1ได้กาํ หนดไว้ โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าและมี
วาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา เลขานุการของคณะกรรมการแต่ละคณะได้จดั หนังสื อเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื1อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่ วม
ประชุม การประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมจัดเก็บรายงานการ
ประชุมที1ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั4งในระดับบริ หาร และการปฏิบตั ิงานจึงได้กาํ หนดหน้าที1 อํานาจ
การดําเนินการของผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เกิด
ประโยชน์ และการแบ่งแยกหน้าที1ของผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ิดตามควบคุมรวมทั4งประเมินผลออกจากกัน เพื1อให้เกิดการตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างชัดเจน บริ ษทั มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้าที1ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานหลักและกิจกรรมทางการเงินของ
บริ ษทั ว่าได้ดาํ เนินการตามแนวทางทีก1 าํ หนดไว้ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดที1เกี1ยวข้องกับบริ ษทั
(Compliance Control) คณะกรรมการได้กาํ หนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื1อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ
สามารถทําหน้าที1ตรวจสอบได้อย่างเต็มที1

-31ในปี 2559 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทาํ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั โดยแบ่งหัวข้อการ
ประเมินออกเป็ น 6 หมวด ได้แก่ หมวดโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ หมวดบทบาท หน้าที1 และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ หมวดการประชุมคณะกรรมการ หมวดการทําหน้าที1ของกรรมการ หมวดความสัมพันธ์กบั
ฝ่ ายจัดการ และหมวดการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร สําหรับวิธีการประเมินได้ให้กรรมการแต่ละ
ท่านให้คะแนนแต่ละหัวข้อโดยอิสระ แล้วนําคะแนนการประเมินแต่ละหัวข้อของกรรมการทุกท่านมารวมกันแล้วหารด้วย
จํานวนกรรมการ ผลการประเมินทุกหมวดได้คะแนนโดยเฉลี1ย 4.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ
91.34 รวมถึงได้ทาํ การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นรายคณะ โดยแบ่งหัวข้อการประเมินเป็ น 3 หมวด ได้แก่
หมวดโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ หมวดการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และ หมวดบทบาท หน้าที1 และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้การประเมินรูปแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะ
กรรมการบริ ษทั ผลการประเมินทุกหมวดได้คะแนนโดยเฉลี1ย 4.08 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 81.67
9.2 การสรรหาและแต่งตั4งกรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าทีส1 รรหาบุคคลเพือ1 ดํารง
ตําแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร พิจารณารายชื1อบุคคลที1ได้รับการเสนอชื1อและคัดเลือกบุคคลที1มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที1กาํ หนดไว้ ตรวจสอบว่า บุคคลที1จะถูกเสนอชื1อนั4นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของหน่วยงานทางการเสนอชื1อให้คณะกรรมการเพื1อพิจารณาและบรรจุชื1อในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื1อให้ผู้
ถือหุน้ พิจารณาแต่งตั4งต่อไป รวมถึงได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสูง โดยเฉพาะกรรมการผูอ้ าํ นวยการ ด้วย
9.2.1 คุณสมบัติกรรมการ และ กรรมการอิสระ
1. คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ประกอบด้วย กรรมการที1มีค วามรู้ ค วามเชี1 ย วชาญ ประสบการณ์ ทัก ษะที1หลากหลายเป็ น
ประโยชน์ต่อ บริ ษทั โดยไม่จาํ กัดเพศ มีค วามเข้าใจเป็ นอย่างดีถึงหน้าที1ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กบั การเป็ นกรรมการบริ ษทั ได้อย่างเต็มที1
2. คุณสมบัติกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติที1ครบถ้วนของการเป็ นกรรมการบริ ษทั แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติเพิม1 เติมดังนี4
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที1มีสิทธิออกเสี ยงทั4งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูข้ องบริ ษทั ทั4งนี4 ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี1 กี1ยวข้องด้วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที1มีส่วนร่ วมบริ หาร ลูกจ้าง พนักงาน ที1ปรึ ก ษาที1ได้เงินเดื อนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ทั4งนี4 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที1
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อทีป1 รึ กษาของส่ วนราชการซึ1งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
3) ไม่เป็ นบุคคลที1มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที1เป็ น บิดามารดา
คู่สมรส พีน1 อ้ ง และบุตร รวมทั4งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที1จะได้รับการ
เสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที1อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั4งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ ทีม1 ีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี1มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทาง
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รายการเกี1ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ ืม คํ4าประกัน การ
ให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี4สิน รวมถึงพฤติการณ์อื1นทํานองเดียวกัน ซึ1 งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี4 ที1ตอ้ ง
ชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ1ง ตั4งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที1มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั4งแต่ 20 ล้านบาทขึ4นไป แล้วแต่จาํ นวนใด
จะตํ1ากว่า ทั4ง นี4 การคํานวณภาระหนี4 ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธี ก ารคํานวณมูลค่ าของรายการที1เกี1 ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที1เกี1 ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี4
ดังกล่าว ให้นบั รวมภาระหนี4ที1เกิดขึ4นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที1มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้น รายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที1มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ1 งมีผสู้ อบบัญชีของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยูเ่ ว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ1งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที1ปรึ กษากฎหมายหรื อที1ปรึ กษาทางการ
เงิ น ซึ1 งได้รับค่าบริ ก ารเกิ น กว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที1มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั4นด้วย เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7) ไม่เป็ นกรรมการที1ได้รับการแต่งตั4งขึ4นเพื1อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ1 ง
เป็ นผูท้ ี1เกี1ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการที1มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที1มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้น ส่ วนที1มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที1มีส่วนร่ วม บริ หารงาน ลูกจ้าง พนัก งาน ที1ปรึ กษาที1รั บเงิ นเดือน
ประจํา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นที1มีสิทธิ ออกเสี ยงทั4งหมดของบริ ษทั อื1น ซึ1 งประกอบกิจการที1มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที1มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื1นใดที1ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี1ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
3.คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติดงั นี4
1) มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกข้อ
2) ไม่เป็ น กรรมการที1ได้รั บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั บริ ษ ทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที1อาจมีความขัดแย้ง
3) ไม่เป็ นกรรมการของ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที1เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
4) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มี ความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที1จะสามารถทําหน้าที1สอบทานความ
น่าเชื1อถือของงบการเงินได้
9.2.2 กระบวนการสรรหากรรมการ และ กรรมการอิสระ
ในการแต่งตั4งกรรมการที1ออกจากตําแหน่งเมื1อครบวาระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอรายชื1 อ
บุค คลที1มีคุ ณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริ ษทั เพื1อพิจารณา ก่อนเสนอที1ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื1อพิจารณา
แต่ ง ตั4ง โดยบริ ษ ัทได้ก าํ หนดกรอบการแต่ ง ตั4ง กรรมการไว้ใ นข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ตามที1 ได้เปิ ดเผยไว้แ ล้วในหัวข้อ
โครงสร้างการจัดการ
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สิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั4งกรรมการ
เพื1อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย เพื1อให้ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษทั จึงได้เปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิเสนอชื1อบุคคลที1มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที1เหมาะสม เพื1อรับการพิจารณาเลือกตั4งเป็ นกรรมการ
ล่วงหน้า ซึ1งบริ ษทั ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์
ของบริ ษทั www.thaivivat.co.th โดยกําหนดหลักเกณฑ์การเสนอชื1อบุคคลเพื1อรับการพิจารณาเลือกตั4งเป็ นกรรมการ พร้อม
แบบฟอร์มการเสนอชื1อกรรมการแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ด้วย
9.2.3 กระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทําหน้าที1จดั ให้มีกระบวนการสรร
หา รวมถึงพิจารณาแผนการสื บทอดตําแหน่งของกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิผล โดยเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั4งกรรมการผูอ้ าํ นวยการและประธานเจ้าหน้าที1บริ หาร เพือ1 รับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษทั ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริ ษทั
สําหรับการแต่งตั4งผูบ้ ริ หารสูงสุ ดของหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กรให้เป็ นหน้าที1คดั เลือกและแต่งตั4งโดยกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการและประธานเจ้าหน้าที1บริ หารต่อไป
9.3 การดูแลเรื1 องการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริ ษทั มีมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกําหนดนโยบายป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในที1มีผลต่อการซื4อขา
หลักทรัพย์ ซึ1งมีขอ้ กําหนดดังนี4
1. ห้ามกรรมการ ที1ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานใช้ชอ้ มูลภายใน เพื1อประโยชน์ในการซื4อขายหลักทรัพย์ เนื1องจาก
การใช้ขอ้ มูลภายในเพือ1 การซื4อขายหลักทรัพย์ เป็ นการกระทําที1ผดิ กฎหมายและขัดต่อหลักการเรื1 องการขัดแย้งในผลประโยชน์
เป็ นการกระทําทีไ1 ม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ รายอื1น รวมถึงห้ามเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลที1ไม่มีหน้าที1
เกี1ยวข้องด้วย
2. กรรมการ ที1ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที1เกี1ยวข้องกับการใช้ขอ้ มูล
ภายในอย่างเคร่ งครัด ซึ1งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ กฎเกณฑ์อนื1 ๆ ที1เกี1ยวข้อง
3. ห้ามกรรมการ ที1ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร พนักงานพนักงานทีล1 ่วงรู้ถึงผลประกอบการของบริ ษทั ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
และบุคคลที1เกี1ยวข้องซื4อขายหุน้ ของบริ ษทั ในช่วงเวลา 60 วันก่อนประกาศงบการเงินต่อสาธารณะชน
4. กรรมการ ที1ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานตั4งแต่ระดับ ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ4นไป ที1ทาํ การซื4อ หรื อ ขายหุน้ ของบริ ษทั
จะต้องแจ้งให้แผนกกฎหมายกฎระเบียบทราบถึงการซื4อขายนั4น ภายในวันถัดไปนับจากที1ได้มีการซื4อขายนั4น เพือ1 รายงานการ
ซื4อขายต่อสํานักงาน กลต.ต่อไป หรื อดําเนินการรายงานด้วยตนเอง ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที1ได้มา หรื อจําหน่ายไปในหุน้
นั4น และจะมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ ผูส้ อบบัญชีให้ ที1ประชุมคณะกรรมการทราบ
ทุกครั4ง
สําหรับปี 2559 บริ ษทั ได้ปฎิบตั ิตามระเบียบที1กาํ หนดโดยเคร่ งครัด
9.4 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นบริ ษทั ทีม1 ีชื1อเสี ยงและได้รับการยอมรับในระดับสากล
ที1ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีส่วนร่ วม
ในการให้ความคิดเห็นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.)
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ให้กบั บริ ษทั ประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั4งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อส่ วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชี
กับบริ ษทั / ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูท้ ี1เกี1ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในรอบปี 2559 ทางบัญชีมีค่า
ตอบแทนของผูส้ อบบัญชีจาํ นวนเงินรวม 1,880,000.-บาท ตามรายละเอียดดังนี4
1. ค่าสอบบัญชีประจําปี 780,000.-บาท
2. ค่าสอบทานบัญชี 3 ไตรมาส 450,000.-บาท
3. ค่าสอบทานรายงาน RBC ไตรมาส 2 150,000.-บาท
4. ค่าตรวจสอบรายงาน RBC ประจําปี 350,000.-บาท
5. ค่าสอบทานสัญญาประกันภัยต่อ ตามมาตรฐาน TFRS4 150,000.-บาท
ค่าบริ การอื1นๆ ไม่มี
10. การปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที1ดี
ในปี 2559 บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ที1กาํ หนดไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที1ดีของบริ ษทั โดย
รายละเอียดได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์บริ ษทั www.thaivivat.co.th
11. ความรับผิดชอบต่อสังคม
ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการพิจารณาประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านลักษณะการประกอบธุรกิจคือการประกันวินาศ
ภัยที1ประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริ การมากที1สุด โดยรวม โดยวิสยั ทัศน์ ที1จะเป็ นหลักประกันที1มน1ั คงสําหรับคนไทย
ซึ1งมีพนั ธกิจในการดําเนินธุรกิจดังนี4
1. พัฒนาองค์กรให้มีฐานะการเงินที1แข็งแกร่ งและบริ หารงานอย่างมีธรรมาภิบาล
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความคุม้ ค่า สามารถช่วยลดภาระความเสี1 ยงภัย และบรรเทาความเสี ยหายของประชาชนได้อย่างเหมาะสม
3. พัฒนาการบริ การให้ได้มาตรฐานที1ดี ช่วยเสริ มสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และคูค่ า้ อย่างเป็ นธรรม
เพื1อเป็ นส่ วนสําคัญในการกําหนดผลการดําเนินธุรกิจในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ1งแวดล้อม ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในระดับต่างๆ
นอกจากนี4 ตั4งแต่ปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้สร้างคุณค่าร่ วมของบริ ษทั ฯ เพิม1 เติมจากวิสยั ทัศน์และพันธกิจเพือ1 เป็ นแนวทางใน
การดําเนินงานตั4งแต่ระดับนโยบายถึงปฏิบตั ิการ ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยให้วสิ ยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กรได้เกิดผล
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม ทั4งยังสร้างสํานึกร่ วมให้แก่บคุ ลากรในองค์กรให้เป็ นอันหนึ1งอันเดียวกัน คือ
Trusted
1.การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
ความเป็ นมืออาชีพ ที1สร้างความไว้วางใจให้กบั ลูกค้า
2.การต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน1
3.การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงาน
Progressive
4.ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
ไม่หยุดพัฒนาสิ นค้าและบริ การ ที1เข้าถึงทุกความต้องการ
5.การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การที1ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
Innovative

นวัตกรรมสมัยใหม่ที1สร้างความเป็ นเลิศในการให้บริ การ
Togetherness

ความเห็นอกเห็นใจในการดูแลกันและกันดุจดังครอบครัว

6.การดูแลพนักงาน
7.การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8.การจัดการสิ1 งแวดล้อม
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เพื1อจัดลําดับความสําคัญของประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ บริ ษทั ฯได้นาํ ความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้า
มาร่ วมพิจารณา

สําคัญต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

สําคัญ
มาก

สําคัญ 8.การใช้ทรัพยากร (การจัดการสิ1งแวดล้อม)
7.การพัฒนาสังคมและชุมชน

4.ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
5.การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การ
1.การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรมและการกํากับดูแล
กิจการทีด1 ี
2.การต่อต้านทุจริ ต
3.การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงาน
6.การดูแลพนักงาน (การปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม)

สําคัญ

สําคัญมาก
สํ าคัญต่ อประกันภัยไทยวิวัฒน์

การมีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มี
ส่ วนได้
ส่ วนเสีย
ลูกค้า

ความคาดหวัง
- ผลิตภัณฑ์ที1ชดั เจน คุม้ ครองตรง
ตามความต้องการ เป็ นที1เข้าใจได้
- บริ การก่อนและหลังการขายที1ดี
- บริ การสิ นไหมที1เป็ นธรรม
- บริ ษทั ประกันที1มน1ั คง สามารถ
จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนได้เมื1อ
เกิดเหตุ

แนวปฏิบัติ
- การส่งเสริ มการขาย
- ให้บริ การก่อนและหลังการขายทีด1 ี
- ความคุม้ ครองเป็ นไปตามกรมธรรม์
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ที1มีคุณภาพ ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า
- ให้บริ การสิ นไหมอย่างเป็ นธรรม ถูกต้อง
และรวดเร็ว
- บริ หารความเสี1ยงด้านการประกันภัยตาม
หลักเกณฑ์ของ คปภ.

ช่ องทางการติดต่ อ
- การสํารวจความพึงพอใจ
- มีช่องทางรับความคิดเห็น
- สํานักงานใหญ่ และสาขา
- ฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 02 695 0777
- ฝ่ ายรับแจ้งอุบตั ิเหตุ
โทร. 02 695 0700
- Website: thaivivat.co.th
- Facebook:
www.facebook.com/thaivivat
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พนักงาน

ผูถ้ ือหุน้

- การปฏิบตั ิตามข้อตกลงทาง
การค้า
- การเพิม1 ปริ มาณ/มูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ

- ดําเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
- ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
- ปฏิบตั ิตามเงื1อนไขทางการค้า และสัญญา
ระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด
- คัดเลือกคู่คา้ ที1เหมาะสมมีจริ ยธรรม ความเป็ น
มืออาชีพ ชื1อเสียงที1ดี
- มีกระบวนการจัดซื4อจัดจ้างที1ชดั เจน
- ค่าตอบแทนทีเ1 ป็ นธรรม
- ส่ งเสริ ม ให้การฝึ กอบรมทักษะและความรู้
- การปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมด้าน
- นโยบายในการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที1
แรงงาน
เหมาะสม เทียบเคียงได้กบั ธุ รกิจเดียวกัน
- ความปลอดภัยในชีวติ และ
- ความมัน1 คงและโอกาสในการเจริ ญเติบโต
ทรัพย์สิน
ในหน้าที1
- โอกาสในการพัฒนาความรู้และ - สภาพแวดล้อมในการทํางานที1ดี ปลอดภัย
ก้าวหน้าตามสาขาวิชาชีพ
- กิจกรรมสร้างความผูกพันกับองค์กร
- สมดุลระหว่างชีวติ และการ
ทํางาน
- ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ
- สร้างผลตอบแทนต่อเนื1องในระยะยาว
เติบโต
- ดําเนินธุรกิจตามธรรมภิบาล และหลักการ
- การกํากับดูแลกิจการที1ดี
กํากับดูแลกิจการทีด1 ี
- สิทธิและความเท่าเทียมของ
- เผยแพร่ รายงานต่างๆ ตามกําหนดเวลาและ
ผูถ้ ือหุน้
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
- การป้ องกันการทุจริ ตคอรัปชัน1
- การเข้าถึงข้อมูลทีถ1 ูกต้อง

คูแ่ ข่ง

- การแข่งขันทางธุรกิจอย่างมี
จริ ยธรรม

เจ้าหนี4

- การชําระหนี4ตรงตามเวลา
- การปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
เงื1อนไข

- นโยบาย จรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ
- การเยีย1 มชมและตรวจประเมิน
- Website: thaivivat.co.th

- การให้ขอ้ มูลด้านสวัสดิการ
แก่พนักงาน
- แบบสํารวจความพึงพอใจ
- การประชุมตามสายงาน
- หน่วยงานรับเรื1 องร้องเรี ยน
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ร้องเรี ยน
โดยตรงต่อผูบ้ ริ หาร E-mail:
hrdept@thaivivat.co.th
- รายงานประจําปี
- การประชุมผูถ้ ือหุน้
- ติดต่อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทร 1231 ต่อ 5938 E-mail:
nantawan_aru@thaivivat.co.th
- Website:
thaivivat.co.th/th/investor_cont
act.php
- Website: thaivivat.co.th

- แข่งขันทางธุรกิจด้วยจริ ยธรรม
- ไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วย
วิธีที1ไม่เหมาะสม
- ไม่ทาํ ลายชื1อเสี ยงของคูแ่ ข่งด้วยการกล่าวหา
ในทางร้าย
- ชําระหนี4ตามกําหนดเวลาและสัญญาระหว่างกัน - ติดต่อฝ่ ายการเงิน โทร 1231
โดยเคร่ งครัด
- Website: thaivivat.co.th
- ปฏิบตั ิตามเงื1อนไขการคํ4าประกัน และการ
บริ หารเงินทุน

-37- กรณี ที1ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื1อนไขที1ตกลงกัน
ไว้ได้ จนเป็ นเหตุทาํ ให้ผิดนัดชําระหนี4 บริ ษทั
จะรี บแจ้งให้เจ้าหนี4ทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิ ด
ข้อเท็จจริ งเพื1อร่ วมกันแก้ไขปัญหา
- บริ หารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างทีเ1 หมาะสม
เพื1อรักษาความเชื1อมัน1 ต่อเจ้าหนี4
ลูกหนี4

- การปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
เงื1อนไข
- ดอกเบี4ยเป็ นไปตามกฎหมาย
กําหนด

- ปฎิบตั ิตามสัญญาระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด
- กรณี ที1ลกู หนี4มีเหตุที1ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
เงื1อนไขที1ตกลงกันไว้ได้ จนเป็ นเหตุให้ตอ้ ง
ผิดนัดชําระหนี4 บริ ษทั จะเข้าเจรจาเพื1อหา
แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล
สังคมและ - ดําเนินธุรกิจด้วยความ
- ตระหนักถึงและรับผิดชอบต่อผลกระทบของ
สิ1 งแวดล้อม รับผิดชอบ
ธุรกิจ ต่อสังคม ทั4งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
- การพัฒนาชุมชน
สิ1งแวดล้อม
- การปฏิบตั ิตามกฏหมาย
- ดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที1ดี
- การให้ความร่ วมมือในโครงการ และใต้ความควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐ
ต่างๆ ของรัฐ
ต่างๆ
- ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและเข้าร่ วมกิจกรรม
ต่างๆ ที1เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

- ติดต่อฝ่ ายการเงิน โทร 1231
- Website: thaivivat.co.th

- ติดต่อบริ ษทั ฯ โทร 1231
- Website: thaivivat.co.th
- ติดต่อสํานักเลขานุการบริ ษทั

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
นโยบาย แนวปฏิบัติ และการดําเนินงาน
ด้านการบริ หารงานอย่างมีธรรมาภิบาล เพื1อการดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตาม
หลักกํากับดูแลกิ จการที1ดี โดยบริ ษทั ได้จดั ตั4งหน่วยงานในการกํากับดูแล เพื1อให้การดําเนินการต่างๆ ภายในบริ ษทั เป็ นไปอย่าง
ถูก ต้องตามกฎระเบียบต่ างๆ และข้อบัง คับตามกฎหมายของสํานัก งานคณะกรรมการกํากับและส่ ง เสริ มการประกอบธุ ร กิ จ
ประกัน ภัย (คปภ.) และส่ ว นงานกํากับ ดู แ ลอื1 น ๆ ที1เ กี1 ย วข้อ ง ได้แ ก่ ตลาดหลัก ทรั พย์แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) สํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และสํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ คํานึ งถึงความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบและมีความซื1 อสัตย์ในการดําเนิ นธุ รกิ จ
ประกัน ด้วยการรักษาผลประโยชน์ร่วมกับผูท้ ี1เกี1ยวข้อง ซึ1งได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมขณะประกอบธุรกิจ โดยการปฎิบตั ิตาม
กฎหมายและกติกาที1กาํ หนดร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด มีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ไม่เรี ยก ไม่รับและจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที1
ไม่สุจริ ตในการค้ากับคู่คา้ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที1ดี

-38หน่ วยงานทีเกียวข้องกับการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ มีหน่ วยงาน Compliance ที1ข4 ึนตรงกับฝ่ ายผลประโยชน์ เพื1อเป็ น ศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตามข้อมูลเกี1 ยวกับ
กฎระเบียบภายนอกที1เกี1ยวข้อง และสื1 อสาร ให้ความรู้ คําปรึ กษา เรื1 องกฎระเบียบภายนอกด้านการเป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัยและ
บริ ษทั จดทะเบียน โดยแปลความและ/หรื อสรุ ปเรี ยบเรี ยง เพื1อให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ในบริ ษทั ดําเนินการได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ จากหน่วยงานภายนอกทีเ1 กี1ยวข้องข้างต้น
ทั4ง นี4 บริ ษ ัท ฯ ยัง มี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายใน เป็ นหน่ ว ยงานอิ ส ระซึ1 ง ขึ4 น ตรงต่ อ คณะกรรมการการตรวจสอบและ
คณะกรรมการของบริ ษทั เพื1อทําหน้าที1ในการตรวจสอบ สอบทานกิจกรรมการดําเนินงานต่างๆ ภายในบริ ษทั ให้คาํ ปรึ กษา เสนอ
ข้อคิดเห็นและคําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุ งการดําเนิ นงานให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ ในส่ วนของรายงานการกํากับดูแล
กิจการที1ดีน4 นั ได้รายงานเอาไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1) หัวข้อ “การจัดการและการกํากับดูแล
กิจการ” และ เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.thaivivat.co.th

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงปัญหาการทุจริ ตคอร์รัปชัน ที1ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยัง1 ยืนของประเทศ ทําให้ตน้ ทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจเพิม1 สูงขึ4น ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานที1ต1าํ ลง ไม่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุ ดแก่ผบู้ ริ โภค บริ ษทั จึงให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชันทุก
รู ปแบบ โดยมองว่าการทุจริ ตคอร์รัปชันไม่เพียงเป็ นการกระทําที1ผดิ กฎหมายเท่านั4น แต่ยงั ขัดต่อคุณธรรมและจริ ยธรรมที1ดีงาม
เป็ นพฤติกรรมที1ไม่สามารถยอมรับได้
ด้วยเห็นถึงความสําคัญของการต่อต้านการทุจริ ตและร่ วมมือกันเพื1อให้เกิดการต่อต้านการทุจริ ตในวงกว้าง บริ ษทั มีนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิเพือ1 ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน1 (Code of Conduct for Anti-Corruption) รวมถึงจะจัดให้มีการทบทวนและสอบ
ทานความโปร่ งใสและประสิ ทธิ ภาพของการทํางานเป็ นระยะต่อเนื1องทุกปี สร้างความเชื1อมัน1 ว่าการดําเนินงานเป็ นไปมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงานที1วางไว้ ส่วนนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน1 จะมีการทบทวนนโยบายตามความจําเป็ นและเหมาะสมทุก 2 ปี
หรื อเมื1อมีการเปลี1ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้ผา่ นกระบวนการประเมินว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบตั ิป้องกันการทุจริ ตภายใน
องค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที1คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต (Collective Action against
Corruption) กําหนด และได้การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมฯ เมื1อวันที1 18 ตุลาคม 2559 ทั4งนี4โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ถือเป็ นโครงการระดับชาติทไี1 ด้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการนี4 บริ ษทั ได้ให้ความร่ วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคมและสื1อมวลชน
ในการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที1โปร่ งใส ปราศจากการทุจริ ต และร่ วมเป็ นส่ วนหนึ1งในการยกระดับประเทศ
นอกจากนี4ยงั มีการสื1อสารนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน1 ไปยังบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื1อง
ผ่านสื1อต่างๆ และกิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร รวมถึงสื1 อสารให้กบั คู่คา้ และหน่วยงานภายนอก ผ่านการออก
หนังสื อขอความร่ วมมืองดรับของขวัญทุกประเภท พร้อมกําหนดนโยบาย การรับเรื1 องร้องเรี ยน (Whistle Blowing Policy) และ
การตรวจสอบ โดยมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยน ดังนี4

-39ช่องทางแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยน
จดหมาย

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
โทร

นันทวัน อรุ ณพิริยะกุล แผนก Compliance
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
Nantawan_aru@thaivivat.co.th
0 2695 0800 ต่อ 5938

กลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
• หน่ วยงานที1รับเรื1 องร้องเรี ยนจะต้องดําเนิ นเรื1 องการรายงานอย่างเป็ นความลับ
• บริ ษท
ั มีมาตรการเพื1อคุม้ ครองความปลอดภัยของผูท้ ี1ร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแส ซึ1งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเรื1 องร้องเรี ยนโดยสุ จริ ต
ไม่ให้ตอ้ งรับอันตรายหรื อเดือดร้อนจากความไม่ชอบธรรมอันเนื1องมาจากการร้องเรี ยน การเป็ นพยาน หรื อให้ขอ้ มูล
เบาะแสทุจริ ตคอร์รัปชัน1

การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงาน
ด้วยตระหนักดีวา่ ข้อมูลของบริ ษทั มีผลต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ย จึงได้เน้นให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญ
เกี1ยวข้องกับบริ ษทั รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ทีค1 รบถ้วนและเชื1อถือได้ต่อสาธารณชน ทั4งที1เป็ นข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลที1ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับดูแลและส่ งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เรื1 องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื1อนไขในการเปิ ดเผยข้อมูลเกี1ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลา เพือ1 ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยสามารถเข้าถึงข้อมูล
ต่างๆ อย่างเท่าเทียม นอกจากจะเปิ ดเผยข้อมูลสู่องค์กรและหน่วยงานกํากับดูแลต่างๆ แล้ว ประชาชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียยัง
สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ฯ ที1มีการเผยแพร่ แล้ว ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ข้อมูลที1บริ ษทั มีการเผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th
•
ข้อบังคับบริ ษทั
•
คู่มือการปฏิบตั ิและหลักการกํากับกิจการที1ดี
•
จริ ยธรรมทางธุรกิจ
•
ข้อมูลสําคัญทางการเงิน รวมถึงงบการเงินรายปี และ รายไตรมาส
•
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
•
รายงานประจําปี
•
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
•
หนังสื อและรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
•
นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน1
•
แนวปฏิบตั ิเพื1อต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน1
•
หนังสื องดรับของขวัญของกํานัล
•
นโยบายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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บริ ษทั ฯ ตระหนักว่าพนักงานคือทรัพยากรที1มีคุณค่า ซึ1งจะต้องได้รับดูแลและพัฒนาขีดความสามารถเพือ1 ความพร้อม
ในการทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษทั ฯ จึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื1อง เพือ1 เพิม1 เติมความรู้
ความสามารถ ทักษะ สร้างทัศนคติที1ดี โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ท4งั ด้าน Technical knowledge ด้วยการ
ฝึ กอบรมภายในบริ ษทั และอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริ ษทั ในด้านผลตอบแทน บริ ษทั มีนโยบายในการกําหนด
ค่าตอบแทนทีเ1 ป็ นธรรม ด้วยการประเมินผลงานปี ละ 2 ครั4ง รวมถึงติดตามความเคลื1อนไหวของอัตราเงินเดือนในภาคธุรกิจเพื1อ
จัดสร้างโครงสร้างเงินเดือนอย่างเหมาะสม
ในส่ วนของสิ ทธิประโยชน์และสวัสดิการ นอกจากการให้สิทธิการลาและวันหยุดพักผ่อนประจําปี อย่างเหมาะสมแล้ว
บริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญในเรื1 องการดูแลสุ ขภาพและคุณภาพชีวติ พนักงานรวมไปถึงครอบครัวของพนักงาน สิ ทธิประโยชน์
ต่างๆ ที1บริ ษทั ฯ มีให้พนักงานนั4นมีจุดประสงค์คือ เพื1อให้บุคลากรมีความสุขในการทํางาน อันจะนําไปซึ1งปฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพของพนักงาน
บุคลากรในบริ ษทั ฯ เมื1อผ่านการทดลองงานแล้วได้รับการบรรจุเป็ นพนักงานประจํา พนักงานบริ ษทั ฯ เป็ นพนักงานประจํา
ทั4งหมด ซึ1งจะได้รับค่าตอบแทนและมีสิทธิที1จะได้รับสวัสดิการต่างๆ จากบริ ษทั ดังนี4
สวัสดิการเพือ คุณภาพชีวิตทีดี
•
กองทุนสํารองเลี4ยงชีพ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้พนักงานทุกคนได้ออมทรัพย์ไว้สาํ หรับใช้หลังพ้นสภาพการเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ โดยจัดตั4งกองทุน
สํารองเลี4ยงชีพขึ4น สําหรับพนักงานที1ทาํ งานติดต่อกันเป็ นเวลา 3 ปี ขึ4นไปได้เข้าเป็ นสมาชิก โดยสมาชิกจ่ายเงินสะสมกองทุนใน
อัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริ ษทั จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้สมาชิกในอัตราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือนทุกเดือน
ซึ1งเงินกองทุนสํารองเลี4ยงชีพนี4บริ ษทั ได้จดั การให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน
•
สวัสดิการด้านเงินกู้
บุคลากรของบริ ษทั ฯ จะได้รับสิ ทธิขอกูเ้ งินบริ ษทั ฯ หลังจากได้รับการบรรจุเป็ นพนักงานแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยต้องมี
จุดประสงค์ในการกูเ้ งินเพื1อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื1อทีอ1 ยูอ่ าศัย เพือ1 การรักษาพยาบาล เพื1อการศึกษา
•
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว
สําหรับงานแต่งงานของพนักงาน และงานศพของบิดา มารดา
•
การรักษาพยาบาล
นอกจากการจัดทําประกันสังคมให้แก่พนักงานทุกคน เพื1อรองรับสิทธิการรักษาพยาบาลตามกฎหมายแรงงานแล้ว บริ ษทั ฯ ได้
จัดให้มีทีมงานพยาบาลจาก โรงพยาบาลจุฬาฯ คอยดูแลปฐมพยาบาลเบื4องต้นและวินิจฉัยเพือ1 ส่ งต่อโรงพยาบาลในกรณีที1
ร้ายแรง เป็ นสวัสดิการให้กบั พนักงานในทุกวันทํางาน ที1อาคารสํานักงานใหญ่ซ1 ึงเป็ นสถานที1ปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ วนใหญ่
•
การประกันอุบตั ิเหตุ
เพื1อสวัสดิภาพขอพนักงาน บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลไว้ให้แก่พนักงานในกรณี ที1ได้รับอุบตั ิเหตุถึงแก่
ความตาย เพื1อแบ่งเบาภาระครอบครัวพนักงาน
•
การประกันสุขภาพ
เพื1อเพิม1 ความสะดวกให้กบั พนักงาน บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประกันภัยสุ ขภาพ เพื1อรองรับการรักษาพยาบาล ให้กบั พนักงาน
เพิม1 เติมจากสิทธิการรักษาพยาบาลตามสวัสดิการประกันสังคม
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บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการอบรม-พัฒนาความสามารถของบุคลากรในบริ ษทั ฯ อย่างสมํ1าเสมอ ทั4งในด้านความรู้ดา้ นการ
ประกันภัย และ ทักษะด้านอื1นที1จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงานด้านการรับประกันภัยและการบริ การ ในปี 2559 เมื1อมีการปรับปรุ ง
โครงสร้างการทํางานของบริ ษทั ได้มีการแยกแผนกพัฒนาบุคลากรออกเป็ นสัดส่วนชัดเจน จากแผนกบริ หารงานบุคคล โดยมุ่ง
หมายให้การพัฒนาบุคลากรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ
ในเบื4องต้น บริ ษทั ฯจะจัดอบรมเพื1อให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ ในทุกปี ในหลักสูตร “องค์กรและผลิตภัณฑ์” ในการ
ปฐมนิเทศและทําความเข้าในวัฒนธรรมองค์กร ปรับทัศนคติและทําความเข้าใจพฤติกรรมในการทํางานที1บริ ษทั ฯคาดหวัง ใน
วันที1 18 มิถุนายน 2559 มีพนักงานใหม่เข้าร่ วมทั4งหมด 47 คน หลังจากได้รับการอบรมเบื4องต้นดังกล่าวแล้ว บริ ษทั ฯ ยังจัดการ
อบรมเพิม1 ทักษะเฉพาะทางตามตําแหน่งและสายงาน โดยในปี 2559 มีการจัดอบรมที1สาํ คัญคือ
•
การสร้างทัศนคติที1ดีเพื1อมุ่งเน้นความสําเร็ จในการทํางานและการทํางานเป็ นทีม
เป็ นการอบรมเพื1อให้ความเข้าใจและทักษะเกี1ยวกับ การมุ่งเน้นความสําเร็ จในการทํางาน (Result Oriented), การสร้างแรงจูงใจใน
การทํางานด้วยทัศนคติเชิงบวก, การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ, เทคนิคการจูงใจ, ทัศนคติที1ดีในการสื1 อสาร (Positive
Communication) และความสามารถในการสื1 อสารเพื1อพัฒนา โดยมีผเู้ ข้าร่ วมอบรมในระดับผูช้ ่วยหัวหน้าขึ4นไป จํานวน 75 คน
โการจัดอบรมในครั4งนี4ได้รับเกียรติจาก ดร.วิลาศ ดวงกําเนิด อาจารย์พิเศษหลักสูตร การจัดการการบิน มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต
นอกจากการอบรมทีจ1 ดั ภายในองค์กรแล้ว บริ ษทั ฯ ยังส่ งพนักงานเข้าร่ วมอบรมทั4งความรู้และทักษะที1เกี1ยวข้องกับการ
ทํางาน ซึ1งจัดโดยองค์กรภายนอกต่างๆ โดยจะพิจารณาส่ งบุคคลากรในแต่ละฝ่ ายที1เกี1ยวข้องกับหัวข้อการอบรมหรื อสัมมนา ตาม
วาระโอกาส บริ ษทั ฯ ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม-สัมมนา ตามสายงาน เฉลี1ยคนละ 11 ชัว1 โมง
การรับผู้พกิ ารเข้าทํางาน
บริ ษทั ฯ มีความยินดีในการรับผูพ้ กิ ารในด้านต่างๆ กัน เข้าทํางานในตําแหน่งงานที1เหมาะสม ที1ศกั ยภาพทางร่ างกายของ
แต่ละบุคคลไม่ได้เป็ นอุปสรรคต่อทักษะการทํางานที1จาํ เป็ นในงานนั4นๆ ทั4งยังมีมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทน และเปิ ดโอกาสให้
เติบโตในตําแหน่งหน้าที1อย่างเท่าเทียมกัน
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้รับผูพ้ กิ ารเข้าทํางาน ทั4งหมด 3 คน
1. นายเทิดศักดิ ทองดี
พิการทางการได้ยนิ
2. นายขจรภพ พันธุรัตน์ พิการทางการได้ยนิ
3. นายยรรยง คํายิง1
พิการทางการได้ยนิ
ทําให้ในปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีพนักงานที1เป็ นผูพ้ ิการ จํานวน 6 คน
พิการทางสายตา จํานวน 1 คน
พิการทางการได้ยนิ
จํานวน 4 คน
พิการทางการเคลื1อนไหว จํานวน 1 คน
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บริ ษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ในทุกปี โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ได้เรี ยนรู้การทํางานเป็ นทีม, การติดต่อและประสานงานที1ดีผา่ นกิจกรรมต่างๆ อันจะส่ งผลที1
ดีถึงการทํางานร่ วมกัน รวมถึงเพือ1 ส่งเสริ มการออกกําลังกายให้พนักงาน และเพื1อให้บคุ ลากรเกิดความผูกพันกับองค์กร
สําหรับปี 2559 บริ ษทั ฯได้จดั กิจกรรม Walk Rally ประจําปี 2559 ณ Hotel Fountain Tree Resort เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสี มา ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน จํานวน 2 รุ่ นด้วยกัน
รุ่ นที1 1 ระหว่างวันที1 1-2 ตุลาคม 2559 โดยมี บุคลากรเข้าร่ วมกิจกรรม จํานวน 255 คน
รุ่ นที1 2 ระหว่างวันที1 8–9 ตุลาคม 2559 โดยมี บุคลากรเข้าร่ วมกิจกรรม จํานวน 232 คน
ความปลอดภัยในสถานทีท ํางาน
บริ ษทั ฯ ห่วงใยสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน โดยเห็นว่าเรื1 องดังกล่าวส่ งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที1ดี
และเป็ นปั จจัยหนึ1งทีช1 ่วยส่ งเสริ มให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพ มีความมัน1 ใจในการประกอบกิจกรรมต่างๆ บริ ษทั ได้มีการ
เตรี ยมป้ องกันภัยไว้ลว่ งหน้าอย่างถูกต้องเหมาะสม ที1สาํ คัญคือ
ได้ดาํ เนินงานเชิงป้ องกันและรณรงค์ให้ความรู้ในเรื1 องการป้ องกันอัคคีภยั และซ้อมหนีไฟเป็ นประจําทุกปี รวมถึงมีการ
ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดบั เพลิงและระบบการเตือนภัยอย่างสมํ1าเสมอ เพื1อให้บุคลากรทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิและ
รับมือกับสถานการณ์จริ ง ทีอ1 าจเกิดขึ4นได้ ในปี 2559 บริ ษทั ได้จดั ให้มีการอบรมป้ องกันอัคคีภยั ในวันที1 17 ธันวาคม 2559 โดย
ได้เชิญวิทยากรจาก สถานีดบั เพลิงสุ ทธิสาร กองปฏิบตั ิการดับเพลิง 3 สํานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาให้ความรู้
เบื4องต้นทั4งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ ส่ วนการซ้อมหนีไฟประจําปี 2559 จัดขึ4นในวันที1 19 ธันวาคม 2559 ณ อาคารประกันภัยไทย
วิวฒั น์ โดยมีเจ้าหน้าที1จากสถานีดบั เพลิงสุ ทธิสารคอยควบคุมดูแล เช่นกัน
นโยบายและหลักการปฏิบตั ิหน้าที1ของพนักงานปฏิบตั ิการและพนักงานสํารวจอุบตั ิเหตุที1เกี1ยวข้องกับความปลอดภัย
ในส่ วนของพนักงานที1จาํ เป็ นต้องใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในการปฏิบตั ิงาน ที1สาํ คัญคือ พนักงานสํารวจอุบตั ิเหตุ
(พนักงานเคลม) และพนักงานบริ การลูกค้าและตัวแทน (พนักงานส่ งกรมธรรม์ และ เอกสาร) บริ ษทั ฯ มีกฎและระเบียบเรื1 อง
ความปลอดภัย สําหรับตัวบุคคล (การขับรถตามกฎจราจรอย่างเคร่ งครัด, การแต่งกายตามเครื1 องแบบพนักงานอย่างถูกต้องรัดกุม
และมีแถบสะท้อนแสงตามที1บริ ษทั ฯ กําหนด, สวมหมวกนิรภัย-คาดเข็มขัดนิรภัย) และยานพาหนะที1ใช้ (เป็ นรถของบริ ษทั ฯ
ผ่านการตรวจสภาพ, มีการติดตั4งกล้องที1รถยนต์, มี GPS ประจําตัวพนักงาน) ทั4งยังมีบทลงโทษอย่างเคร่ งครัดในเรื1 องวินยั จราจร
โดยในปี 2559 มีอุบตั ิเหตุที1เกิดขึ4นระหว่างทํางาน 1 ครั4ง มีผบู้ าดเจ็บคือพนักงานบริ การลูกค้าและตัวแทน (พนักงานส่ ง
กรมธรรม์ และ เอกสาร) รวม 1 คน โดยเป็ นการบาดเจ็บที1ไม่ร้ายแรง และรักษาหายแล้ว
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ั ว่ นบุคลากร ชาย-หญิง
สดส

ั ว่ นบุคลากรแบ่งตามอายุ
สดส

12%
43%

ชาย

หญิง

20 ปี และน้อยกว่า

34%

17%

21-30 ปี
31-40 ปี

57%

41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี

37%
ั วนบุคลากรแบ่งตามระด ับ
สดส่
ึ ษา
การศก

ั ว่ นบุคลากรแบ่งตามอายุงาน
สดส

4% 4%
8%

11% 16%
ตํา' กว่าปริญญาตรี

36%

4 เดือน-1ปี
1-2 ปี

ปริญญาตรี

27%

สูงกว่าปริญญาตรี

73%

ทดลองงาน

21%

2-5 ปี
5-10 ปี
มากกว่า 10 ปี

ั ว่ นพน ักงานแบ่งตามจ ังหว ัด
สดส

12%
ต่างจังหวัด
กรุงเทพฯ

88%
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ทางบริ ษทั ฯ มีความมุง่ มัน1 ที1จะสร้างความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และความมัน1 ใจในบริ การให้กบั ผูเ้ อาประกัน ด้วยความ
รับผิดชอบต่อผูเ้ อาประกัน ให้ได้รับบริ การที1ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาทีเ1 หมาะสมตามกฎเกณฑ์กาํ กับของสํานักงาคณะกรรมการ
กํากับดูแลและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวคือ แบบและข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องสอดคล้อง
กับการกําหนดอัตราเบี4ยประกันภัย และมีความหมายชัดเจน รวมทั4งการกําหนดนิยามที1ใช้ให้ถกู ต้องตามหลักวิชาการ เพื1อไม่ให้
เกิดปัญหาการตีความด้านกฎหมายเมื1อเกิดการเรี ยกร้อง ค่าสิ นไหมทดแทน นอกจากนั4นยังใช้อตั ราเบี4ยประกันภัยในอัตราที1
เหมาะสมและอยูใ่ นอัตราที1นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ
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สังคมไทย รวมถึงพัฒนาปรับปรุ งการบริ การอย่างต่อเนื1องตามเทคโนโลยีทเี1 ปลี1ยนไป เพื1อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ วในการ
ให้บริ การแก่ผเู้ อาประกันภัย รวมถึงรักษาสัมพันธภาพและความยัง1 ยืนกับลูกค้าอย่างจริ งจัง สมํ1าเสมอ
ความสามารถในการชดใช้ สินไหมทดแทนเมือเกิดเหตุ
ความมัน1 คงของบริ ษทั ประกันภัยมีความสําคัญอย่างยิง1 ต่อความน่าเชื1อถือของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และมีผลกระทบ
โดยตรงกับผูเ้ อาประกันภัยและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในฐานะที1เป็ นสถาบันทางการเงิน โดยเฉพาะในด้าน
ความสามารถในการชดใช้ค่าสินไหม บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) จึงตระหนักถึงการดํารงสถานะทางการเงินตาม
กฎหมายที1เกี1ยวข้อง และตามข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล เช่น คปภ.ในปี 2559 ที1ผา่ นมา บริ ษทั ฯ มีสดั ส่วนเงินกองทุนต่อ
เงินกองทุนที1ตอ้ งดํารงตามกฎหมาย มากกว่า 300% ถือเป็ นรับประกันถึงความสามารถในการรับประกันภัยและชดใช้ค่าสิ นไหมแก่
ประชาชนได้อย่างดี
บริการด้ านสิ นไหมทดแทน
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายเกี1ยวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพือ1 ให้การบริ การสิ นไหมเป็ นไปโดยรวดเร็ ว ทันการ และ
สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยพิจารณาจ่ายค่าสินไหมไม่เกิน 14 วันนับจากวันที1ตกลงค่าสินไหม เพื1อความ
รวดเร็ว สามารถตอบสนองผูเ้ อาประกันได้ทนั กับความต้องการ โดยบริ ษทั ปฏิบตั ิตามเงื1อนไขและข้อตกลงที1มีต่อลูกค้าอย่าง
เคร่ งครัด เพื1อไม่ให้เกิดการฟ้ องร้องอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริ ษทั
บริ ษทั ได้นาํ เอานวัตกรรมและระบบสารสนเทศใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้กบั งานบริ การด้านการประกันภัย โดยได้ใช้ระบบ EClaim มาพัฒนาการให้บริ การด้านจัดการสินไหมเต็มรู ปแบบ เพื1อเพิม1 ประสิ ทธิภาพอํานวยความสะดวกรวดเร็วให้กบั ลูกค้าที1
ประสบเหตุ เพิม1 ศักยภาพการให้บริ การของพนักงานสํารวจอุบตั ิเหตุ สามารถพิมพ์ใบสัง1 ซ่อมได้ทนั ที ณ จุดเกิดเหตุ ตลอด 24
ชัว1 โมงทัว1 ประเทศ นอกจากนี4บริ ษทั ได้เปิ ดสาขาเพื1อให้บริ การสิ นไหมทัว1 ประเทศ 26 สาขา รวมถึงมีบริ การแจ้งซ่อมสําหรับผูเ้ อา
ประกันภัยรถยนต์ ในศูนย์บริ การรถยนต์ที1ร่วมโครงการ เพื1อความสะดวกแก่ผเู้ อาประกันในการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมและให้
คําปรึ กษาช่วยเหลือแก่ผเู้ อาประกัน
Thaivivat Mobile Application
บริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงความหลากหลายในการใช้งานโทรศัพท์มือถือในชีวิตประจําวัน จึงได้พฒั นาระบบการให้บริ การ
ด้านการประกันครบวงจรออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือให้แก่ลกู ค้าผูเ้ อาประกันภัยเป็ นหลัก ในชื1อ Thaivivat ซึ1งบริ การที1สาํ คัญคือ
บริ การสายด่วนแจ้งอุบตั ิเหตุ ที1สามารถติดต่อบริ ษทั ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งกดหมายเลขโทรศัพท์ และสามารถระบุจุดเกิดเหตุ
อัตโนมัติดว้ ย GPS ให้ความสะดวกแก่ลกู ค้า ลดระยะเวลาในการออกให้บริ การของเจ้าหน้าที1สาํ รวจอุบตั ิเหตุ เพิม1 ความพึงพอใจ
ให้กบั ลูกค้า นอกจากนี4ยงั สามารถระบุที1ต4งั โรงพยาบาลและอูใ่ นสัญญาที1ใกล้ทสี1 ุ ด ใช้ชาํ ระค่าเบี4ยประกันภัยเมื1อต่ออายุกรมธรรม์
ภัยได้ บริ การออนไลน์น4 ียงั รองรับทั4งระบบปฏิบตั ิการ iOS และ Android
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ประกันรถเติมเงิน”
ในปี 2559 บริ ษทั ได้เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ “ประกันรถเติมเงิน” ครอบคลุมประเภท 1 2+ 3+ ที1ใช้ร่วมกับ Application บน
โทรศัพท์มือถือ ในการแจ้งรับความคุม้ ครองหรื อหยุดความคุม้ ครอง เพือ1 ให้ผเู้ อาประกันสามารถเลือกรับความคุม้ ครองตาม
ช่วงเวลาที1ขบั รถจริ ง ซึ1งช่วยให้ผเู้ อาประกันภัยรถยนต์ประหยัดมากขึ4น โดยไม่ตอ้ งชําระเบี4ยประกันเมื1อไม่ได้ใช้รถ ทําให้การคิด
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นวัตกรรมใหม่ของธุรกิจประกันภัยรถยนต์
พัฒนาช่ องทางซืWอและชําระเบียW ประกันอย่ างหลากหลาย
ในด้านการบริ การ บริ ษทั ได้พฒั นาช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยและพัฒนาคุณภาพการให้บริ การทางการ
ประกันภัยต่างๆ อย่างสมํ1าเสมอ บริ ษทั ได้พฒั นาช่องทางการซื4อประกันให้หลากหลาย เพื1อผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงได้สะดวก คือ
ตัวแทนและโบรกเกอร์ เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสิ นค้า เคาน์เตอร์เซอร์วสิ ในร้านสะดวกซื4อทัว1 ประเทศ และเว็บไซต์ thaivivat.co.th
ซึ1งมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านการซื4อประกันและชําระเงินออนไลน์ที1กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรอง โดยผูเ้ อาประกัน
สามารถเลือกชําระเบี4ยประกันได้หลากหลายวิธี ทั4งบัตรเครดิต เคาน์เตอร์ธนาคาร และโมบายเพย์เมนท์ ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ด
สาขาที1ทา่ อากายานดอนเมือง เพื1ออํานวยความสะดวกให้ผเู้ อาประกันภัยทีจ1 ะเดินทางภายในประเทศอย่างตรงจุด
บริการอืนๆ
• ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ เพื1ออํานวยความสะดวกให้แก่ผเู้ อาประกันภัย โดยจะมีพนักงานที1ชาํ นาญงาน คอยให้คาํ แนะนํา ทําความเข้าใจ
แก้ไขปัญหาเบื4องต้นและช่วยติดตามปัญหาต่างๆ ของผูเ้ อาประกันภัยให้ได้รับการดูแลแก้ไขอย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ
นอกจากนี4 ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ยงั เป็ นหน่วยงานที1เก็บข้อมูลในด้านความพึงพอใจของลูกค้าในการบริ การ ทั4งนี4ขอ้ มูลของปัญหาต่างๆ
ที1ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์พบ จะถูกนํามาใช้เป็ นพื4นฐานในการปรับปรุ งการให้บริ การและพัฒนาการทํางานของบริ ษทั
สามารถติดต่อ ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ ทางโทรศัพท์ ที1เบอร์ 02-695-0777 ในวันและเวลาทําการ (จันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.00-18.00 น.) ทาง
เว็บไซต์ www.thaivivat.co.th และเฟสบุค๊ www.facebook.com/thaivivat
• ศูนย์รับแจ้งอุบตั ิเหตุ เพื1อการให้บริ การที1รวดเร็ วฉับไว ในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าผูเ้ อาประกันภัยทัว1 ประเทศ โดยเฉพาะประกัน
รถยนต์และสุขภาพ บริ ษทั มีหน่วยงานรับแจ้งอุบตั ิเหตุและการตรวจสอบอุบตั ิเหตุรถยนต์ที1ให้บริ การ 24 ชัว1 โมงทุกวัน ด้วยระบบ
บอกตําแหน่งของพนักงานตรวจสอบอุบตั ิเหตุของบริ ษทั ฯ ผ่านดาวเทียม (Real-Time Tracking) ที1ใช้เทคโนโลยี GPS (Global
Positioning System) พนักงานที1ศูนย์รับแจ้งอุบตั ิเหตุสามารถส่งเหตุให้กบั พนักงานตรวจสอบอุบตั ิเหตุที1อยูใ่ กล้กบั จุดเกิดเหตุมาก
ที1สุด เพื1อการให้บริ การที1รวดเร็ วทีส1 ุด ให้ลกู ค้าผูเ้ อาประกันภัยรู้สึกมัน1 ใจ นอกจากนี4สาํ หรับลูกค้าที1ลงทะเบียนและติดตั4ง Thaivivat
Application ในโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถแจ้งเหตุดว้ ยปุ่ ม “แจ้งเหตุฉุกเฉิน” โดยไม่ตอ้ งกดหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมกับส่ งพิกดั จุด
เกิดเหตุให้บริ ษทั ฯได้โดยไม่ตอ้ งอธิ บายเส้นทาง
การดูแลรักษาสิ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน1 ที1จะรักษาสังคมและสิ1งแวดล้อม ด้วยการดําเนินธุ รกิจภายใต้หลักจริ ยธรรมและการกํากับที1ดี ควบคู่
ไปกับการใส่ ใจดูแลรักษาสังคมและสิ1 งแวดล้อมเพื1อนําไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยัง1 ยืน แม้วา่ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด
(มหาชน) มิได้อยูใ่ นภาคอุตสาหกรรมการผลิตทีต1 อ้ งใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติในสายการผลิตอย่างกว้างขวาง แต่กป็ ฏิเสธไม่ได้วา่
บริ ษทั ได้ใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ ในการขับเคลื1อนธุรกิจ บริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร จึงให้ความสําคัญในการ
สร้างจิตสํานึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่า รวมถึงสร้างความตระหนักในหน้าที1การดูแลรักษาสิ1งแวดล้อมของ
พนักงานและบุคลากรของบริ ษทั

-46โครงการส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน (การเปลีย นไปใช้ หลอดไฟฟ้า LED)
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมโครงการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานในรู ปแบบมาตรการอุดหนุนผลการประหยัดพลังงาน
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพือ1 เปลี1ยนมาใช้หลอดประหยัดพลังานชนิด LED โดยกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนฯ มีวตั ถุประสงค์ให้สถานประกอบการลงทุนปรับปรุ งการใช้พลังงาน เพื1อลดต้นทุนด้านพลังงานและเพิม1
ประสิ ทธิภาพการแข่งขันทางการค้า อันจะนําไปสู่การลดการนําเข้าพลังงานในภาพรวมของประเทศลงอย่างเป็ นรู ปธรรม
การเปลี1ยนไปใช้หลอดไฟฟ้ าประหยัดพลังงานชนิ ด LED ในอาคารสํานักงานใหญ่ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด
(มหาชน) ถนนดินแดง สูง 11 ชั4น จํานวนกว่า 2,557 หลอด เพื1อเป็ นการปรับปรุ งโครงสร้างการใช้พลังงานไฟฟ้ าในอาคารสํานักงาน
ซึ1งจะช่วยให้ประหยัดพลังงานและต้นทุนการดําเนินงานได้ในระยะยาว มีค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นโครงการนี4 หลังหักเงินที1ได้รับการ
สนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ 740,797.10 บาท ทั4งนี4ได้ประเมินแล้วว่า เมื1อดําเนินการติดตั4งแล้วเสร็ จในต้นปี 2560 จะ
ประหยัดไฟฟ้ าได้กว่า 135,267.19 kWhต่อปี คิดเป็ นเงิน 608,702.36 บาทต่อปี

หลอดเดิม
หลอด LED

จํานวนหลอดไฟ
ค่าไฟฟ้ าต่อปี (บาท)
2,557
973,767.42
2,557
365,065.06
ประหยัด/ปี ไฟฟ้ า
135,267.19 kWh
ค่าไฟฟ้ า
608,702.36 บาท

การร่ วมพัฒนาชุมชนและสั งคม
การพัฒนาชุมชนและสังคมเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง1 ยืน ปัจจุบนั ทั4งการพัฒนาทางธุรกิจและ การ
ลงทุนในระดับภูมิภาคเอเชียเรี ยกร้องให้มีการดําเนินธุ รกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบทางสังคมมากขึ4น จึงจําเป็ นอย่างยิง1 ที1จะต้อง
ให้ความ สําคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคมในฐานะทีเ1 ป็ นความได้เปรี ยบและส่ วนประกอบแห่งความยัง1 ยืนในการเตรี ยมตัวสู่การ
ดําเนินธุรกิจระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2559 บริ ษทั ได้ดาํ เนินธุ รกิจโดยคํานึงถึงการพัฒนาสังคมและชุมชนดังนี4
ประกันภัยสํ าหรับรายย่ อย (ไมโครอินชัวรันซ์ )
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินงานเพื1อพัฒนาชุมชนและสังคมตามนโยบายของคณะสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการ
ดําเนินธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในแผนพัฒนาประกันภัย ฉบับที1 3 (พ.ศ. 2559-2563) โดยเฉพาะอย่างยิง1 ในส่วนของการเสริ มสร้าง
ความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย ผ่านการส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ประกันภัยสําหรับรายย่อย เพื1อให้ประชาชนใช้การประกันภัยเป็ น
เครื1 องมือสร้างหลักประกันความมัน1 คงในชีวติ และทรัพย์สินด้วยตนเอง รวมถึงแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการเยียวยาประชาชน
อันเป็ นการร่ วมพัฒนาสังคมไทยอย่างสําคัญ
บริ ษทั ฯ ได้ให้บริ การด้านการประกันภัยในรู ปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยคํานึงถึงความต้องการของประชาชนที1
เปลี1ยนไปตามสภาวะสังคมและเศรษฐกิจ โดยเล็งเห็นความสําคัญในการเข้าถึงระบบประกันภัยของประชาชนทุกระดับ ดังนั4น
บริ ษทั จึงมีนโยบายในการส่งเสริ มการรับประกันภัยแบบรายย่อย หรื อ “ไมโครอินชัวรันซ์” (Micro insurance) ซึ1งมีความคุม้ ครองที1
เข้าใจง่าย เบี4ยประกันราคาประหยัด สามารถเข้าถึงประชาชนทุกระดับได้ง่ายด้วยช่องทางการจําหน่ายที1กว้างขวาง ผลิตภัณฑ์
ประกันภัยเพื1อรายย่อยของบริ ษทั ฯ ในปี 2559 ที1สาํ คัญได้แก่
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ประกันภัยมะเร็งรายย่ อย
ประกันภัยไทยวิวฒั น์ร่วมกับเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพือ1 จําหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันซ์) ผ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วิสซึ1งมีมากกว่า 6,000 สาขาในประเทศไทย ให้ประชาชนเข้าถึงการประกันภัยที1จาํ เป็ น แบ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ 1.
แผนประกันภัยโรคมะเร็งใจปํ4 าสําหรับรายย่อย คุม้ ครองโรคมะเร็งทุกชนิดยกเว้นโรคมะเร็ งผิวหนัง เบี4ยประกัน 711 บาทต่อปี
ให้ความคุม้ ครองรวม 70,000 บาท และ 2. การประกันภัยโรคมะเร็ งใจปํ4 าพลัสสําหรับรายย่อย คุม้ ครองโรคมะเร็ งทุกชนิดรวมถึง
โรคมะเร็งของเม็ดสี (มะเร็ งไฝดํา) ยกเว้นมะเร็ งผิวหนัง
2.
ประกันภัยข้ าวนาปี ปี การผลิต 2559
บริ ษทั ฯ เป็ น 1 ใน 16 บริ ษทั ที1เข้าร่ วมรับประกันภัย ในโครงการรับประกันภัยข้าวนาปี กบั รัฐบาล โดยมีวตั ถุประสงค์ที1
จะสร้างความมัน1 คงให้กบั เกษตรกร ในพื4นที1เป้ าหมายทัว1 ประเทศ 30 ล้านไร่ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและความเสี1ยงที1จะเกิดขึ4นกับ
ผลผลิต แบ่งพื4นทีร1 ับประกันภัยออกเป็ น 5 พื4นทีต1 ามระดับความเสี1 ยง โดยใช้เกณฑ์ความเสี ยหายเฉลี1ยย้อนหลังตั4งแต่ปี 2548 ถึง
2555 เพื1อกําหนดเบี4ยประกันภัยตามระดับความเสี1 ยง เกษตรกรจะได้รับความคุม้ ครองภัยธรรมชาติ 7 ภัย ประกอบด้วย นํ4าท่วม
หรื อฝนตกหนัก, ภัยแล้ง, ฝนแล้ง หรื อฝนทิง4 ช่วง ลมพายุหรื อพายุไต้ฝน,
ุ่ ภัยอากาศหนาว หรื อนํ4าค้างแข็ง, ลูกเห็บ และไฟไหม้
1,111 บาท ต่อไร่ และได้รับความคุม้ ครองจากภัยศัตรู พชื และโรคระบาด 555 บาทต่อไร่ ประกันภัยข้าวนาปี จําหน่ายผ่าน
ธนาคารเพื1อการเกษตรและสหกรณ์เพื1อให้เกษตรกรได้เข้าถึงหลักประกันอย่างทัว1 ถึง
3.
ประกัน 200 สํ าหรับรายย่ อย
บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ประกันภัยที1เข้าร่ วมรับประกัน ในโครงการ “กรรมธรรม์ ประกันภัย 200” ร่ วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกันภัย 200 เป็ นประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
สําหรับรายย่อย ที1ให้ความคุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัย กรณีการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวร
สิ4นเชิงเนื1องจากอุบตั ิเหตุ 1 แสนบาท จากการฆาตกรรม 50,000 บาท และเสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วย 10,000 บาท เบี4ยประกันเพียง
200 บาทต่อปี สําหรับผูท้ ี1มีอายุ 20-60 ปี โดยมีจุดประสงค์เพือ1 เพิม1 โอกาสให้ประชาชนทุกระดับสามารถซื4อประกันภัยอุบตั ิเหตุ
ในราคาที1เข้าถึงได้
4.
การประกันภัยพืชผลจากภัยแล้งโดยใช้ ดัชนีนําW ฝน
การประกันภัยที1ให้ความคุม้ ครองข้าวโพดจากภัยแล้ง (โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี4ยงสัตว์) โดยใช้ดชั นีภมู ิอากาศ
เป็ นตัวชี4วดั คุม้ ครองค่าชดเชยหากพืชผลที1เอาประกันภัยไว้ประสบภัยแล้งระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ซึ1งก่อให้เกิดความ
เสี ยหายต่อต้นทุนการเพาะปลูก หรื อการลดลงของปริ มาณผลผลิตโดยวิธีการประเมินความเสี ยหายล่วงหน้าตามหลักวิชาการ
เกษตร โดยมีอตั ราเบี4ยประกันภัย 100 บาทต่อไร่ ทั4งนี4ในปี 2559 ประกันภัยไทยวิวฒั น์ได้มอบสิ นไหมทดแทนให้แก่
ผูป้ ระสบภัยจากโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี4ยงสัตว์ ปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 6,111,610 บาทแล้ว
โครงการการบริการทีเป็ นเลิศในช่ วงเทศกาลปี ใหม่ และสงกรานต์
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนล้วนเล็งเห็นความสําคัญของอุบตั ิเหตุทางถนนในประเทศไทยที1มีจาํ นวนสูงที1สุดเป็ น
อันดับต้นๆ ของโลก อันทําให้เกิดความสูญเสียทั4งชีวติ และทรัพย์สิน และฉุดรั4งการพัฒนาของประเทศ จึงมีการรณรงค์และ
ปฏิบตั ิโครงการต่างๆ เพือ1 ลดจํานวนอุบตั ิเหตุและความสูญเสียจากอุบตั ิเหตุทางถนนมาโดยตลอด โดยตระหนักว่าประกันภัย
รถยนต์เป็ นส่ วนสําคัญของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย บริ ษทั ฯ จึงมีโครงการ “การบริ การที1เป็ นเลิศในช่วง
เทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์ 2559” ขึ4นโดยร่ วมกับกรมทางหลวงในแต่ละพื4นที1 และการทางพิเศษ เพือ1 อํานวยความสะดวกให้
ทั4งประชาชนและเจ้าหน้าที1หน่วยงานรัฐที1ทาํ หน้าที1ในช่วงเทศกาลในการป้ องกันอุบตั ิเหตุ รวมถึงเตรี ยมพร้อมให้บริ การทาง

-48ประกันภัยรถยนต์ในช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์ อันเป็ นช่วงที1มีการใช้รถใช้ถนนมากที1สุด และมีอุบตั ิเหตุทางถนนสูงสุ ด
ในรอบปี
โครงการ “การบริการทีเป็ นเลิศในช่ วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์ 2559” มีการปฏิบัติงานดังนีW
1. การจัดวางพนักงานตรวจสอบอุบตั ิเหตุและพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ ตามจุดให้บริ การในจังหวัดต่างๆ เพื1อให้บริ การ
ด้วยความรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์ โดยเพิม1 จํานวนเจ้าหน้าที1ในการให้บริ การ ในบริ เวณที1มีการจราจรหนาแน่น ถนนสายหลักที1
สําคัญในการสัญจรของผูใ้ ช้รถใช้ถนน และสถานที1ทอ่ งเที1ยวสําคัญรวม 58 จุดบริ การ เฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้
ให้บริ การผูเ้ อาประกันภัยกว่า 452 เหตุ อย่างรวดเร็ วทันเหตุการณ์
2. การให้บริ การประชาชนและเจ้าหน้าที1หน่วยงานภาครัฐในจุดพักรถของตํารวจทางหลวง โดยให้บริ การนํ4าดื1ม และ
ให้บริ การห้องสุ ขาเคลื1อนที1บริ เวณด่านทางหลวงปากช่องที1 1 อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา ร่ วมกับหมวดการทางปากช่อง
3. ร่ วมกับหมวดการทางปากช่องที1 1 แขวงการทางปากช่องที1 1 ออกบูธและสนับสนุนกิจกรรมขับขี1ปลอดภัยลด
อุบตั ิเหตุสงกรานต์ 2559 ณ ศูนย์ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิ ริ
วัฒนาพรรณวดี ต.หนองสาหร่ าย อ.ปากช่อง ถนนมิตรภาพ วันที1 8 เมษายน 2559
4. เปิ ดให้ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) สาขาสระบุรี เป็ นจุดพักรถ ให้บริ การห้องสุขาและเครื1 องดื1ม
ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2559
การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงการพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านหลักการพื4นฐานเรื1 องสิ ทธิมนุษยชน ทั4งในกระบวนการดําเนิน
ธุรกิจและกิจกรรมร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคมนอกกระบวนการดําเนินธุ รกิจ เช่น การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที1นบั ว่าเป็ นหัวใจ
สําคัญในการพัฒนาธุรกิจและสร้างความยัง1 ยืนให้กบั ธุรกิจ บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อพนักงานและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกสี ผวิ เชื4อชาติ เพศ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สัญชาติ ความยากจน ความพิการ รวมถึงเคารพและ
ยอมรับความแตกต่างทางความคิด สังคม สิ1 งแวดล้อมกฎหมาย และวัฒนธรรม (ดูเพิม1 เติมในหัวข้อ “การดูแลพนักงาน”) ในปี
2559 บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มการพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านการบริ จาคและการกุศลในวาระโอกาสต่างๆ กันดังนี4

กิจกรรมส่ งเสริมการศึกษา
บริ ษทั ฯ ร่ วมส่ งเสริ มให้เกิดความเท่าเทียมกันตามสิ ทธิมนุษยชนกับกลุม่ คนต่างๆ ในสังคมอย่างสมํ1าเสมอ โดยเฉพาะ
สิ ทธิในการรับการศึกษาขั4นพื4นฐาน ด้วยเล็งเห็นว่าการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที1มีศกั ยภาพทั4งทางความรู้ ทักษะ ความสามารถ
คุณธรรมเป็ นส่ วนสําคัญในการสร้างความมัน1 คงและในการพัฒนาประเทศในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินกิจกรรมเพือ1 ช่วยเหลือ
ด้านการศึกษาดังนี4
เมื1อวันที1 2 ตุลาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้มอบอุปกรณ์การศึกษาและของใช้ที1จาํ เป็ นให้แก่โรงเรี ยนบ้านบุ่งเตย อําเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสี มา ซึ1งขาดแคลนบุคลากรและอุปกรณ์ทางการศึกษา และวันอาทิตย์ ที1 9 ตุลาคม 2559 มอบอุปกรณ์
การศึกษาและของใช้ที1จาํ เป็ น แก่โรงเรี ยนสอนคนตาบอด มกุฏคีรีวนั อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทั4งสองกิจกรรม
เป็ นส่วนหนึ1งของโครงการ Walk Rally 2559 ที1มีวตั ถุประสงค์ในการเชื1อมโยงพนักงาน บริ ษทั ฯ และสังคมเข้าด้วยกัน

-49การบริจาคสมทบทุนเพือ การพัฒนาสั งคมและชุมชนในด้ านต่างๆ
•
ด้านสังคมและชุมชน
บริ ษทั ร่ วมบริ จาคสมทบทุนให้กบั องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในปี 2559 ดังนี4
- บริ จาคการกุศลสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ (ศูนย์อุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน) วัดป่ าทรัพย์ทวีธรรมาราม
นครราชสี มา
- สมทบทุนสร้าง"อาคารนวมินทรบพิตร 89 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั " คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุ งเทพฯ
- บริ จาคให้ศิริราชมูลนิธิในโครงการตาใสใจสะอาด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุ งเทพฯ
•
ด้านกีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
บริ ษทั ร่ วมบริ จาคสมทบทุนให้กบั องค์กร และหน่วยงานต่างๆ เพือ1 สนับสนุนทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬาในปี
2559 ดังนี4
- ร่ วมสนับสนุนงานวิง1 มาราธอน CMU Marathon 2016 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผูส้ นับสนุนหลักงาน TU Walk & Run 2016 ครั4งที1 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
- ทอดผ้าป่ าสามัคคี วัดบ้านเนินถาวร ต.นาสนุ่น อ.ศรี เทพ จ.เพชรบูรณ์
- ร่ วมทอดกฐินประจําปี 2559 วัดบางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
- ร่ วมสร้างพระพุทธรู ป วัดกระทุ่มราบ อ.ประทาบ จ.นครราชสีมา
- ร่ วมเป็ นเจ้าภาพกฐินสามัคคี วัดเขาวันชัยนวรัตน์ธุดงค์กรรมฐาน จ.นครราชสี มา
- ร่ วมเป็ นเจ้าภาพกฐินสามัคคี วัดแม่จนั ทร์ กรุ งเทพฯ
- ทอดกฐิน หลวงพ่อเยือ4 น วัดเขาศาลาอตุลจนฐาจาโร สุรินทร์
- ร่ วมทําบุญกฐินพระราชทาน วัดบางไผ่ นนทบุรี
- ร่ วมสร้างอุโบสถวัดหนองม่วง ชัยภูมิ
- ร่ วมทอดกฐินสามัคคี วัดพระหินวนาราม ประจวบคีรีขนั ธ์
- ร่ วมทอดกฐินสามัคคี วัดหนองม่วง ชัยภูมิ
- ร่ วมทอดกฐินสามัคคี วัดเขาวันชัยนวรัตน์ นครราชสี มา
- ร่ วมทอดกฐิน วัดเพชรวราราม เพชรบูรณ์
- ร่ วมทอดกฐินสามัคคี วัดหนองจิก นครนายก
- ร่ วมเป็ นเจ้าภาพทอดผ้าป่ าสามัคคี วัดเขตอุดมศักดิวนาราม ชุมพร
- ทําบุญทอดผ้าป่ าสามัคคี กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนปฐมพร ตามโครงการห่วงใยใส่ ใจบ้านเกิด ครั4งที41
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี ยง
บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบริ หารจัดการความเสี1 ยงที1มีประสิ ทธิภาพ คณะกรรมการบริ ษทั และ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที1และรับผิดชอบในการจัดให้มีและรักษาไว้ซ1ึงระบบการควบคุมภายใน และการบริ หารจัดการความเสี1 ยง โดย
กรรมการฝ่ ายบริ หารได้ดาํ เนินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และมอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทําหน้าที1และรับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ1 งครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี4

-50การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมัน1 ในคุณค่าของความซื1อตรง (Integrity) และจริ ยธรรม
2. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารและทําหน้าที1ในการกํากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดําเนินการด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ ายบริ หารได้จดั ให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสัง1 การ และความรับผิดชอบทีเ1 หมาะสม
เพื1อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้การกํากับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมัน1 ในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที1มีความรู้ความสามารถ
5. องค์กรกําหนดให้บุคลากรมีหน้าที1และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพือ1 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
การประเมินความเสี1 ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื1อให้สามารถระบุและประเมินความเสี1ยงต่างๆ ที1เกี1ยวข้องกับการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี1 ยงทุกประเภททีอ1 าจจะกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว1 ทั4ง
องค์กร
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที1จะเกิดการทุจริ ต ในการประเมินความเสี1 ยงที1จะบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี1ยนแปลงที1อาจกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที1ช่วยลดความเสี1 ยงที1จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรให้อยูใ่ นระดับที1ยอมรับได้
11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว1 ไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื1อช่วยสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ1งได้กาํ หนดสิ1 งที1คาดหวังและขั4นตอนการปฏิบตั ิเพื1อให้นโยบายที1
กําหนดไว้น4 นั นําไปสู่การปฏิบตั ิได้
ระบบสารสนเทศและสื1 อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรมีขอ้ มูลที1เกี1ยวข้องและมีคุณภาพ เพื1อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามที1กาํ หนดไว้
14. องค์กรสื1 อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ1งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในสามารถดําเนินไป
ได้ตามที1วางไว้
15. องค์กรได้สื1อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี1ยวกับประเด็นที1อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพือ1 ให้มน1ั ใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่างครบถ้วน
เหมาะสม
17. องค์กรประเมินและสื1 อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที1รับผิดชอบ ซึ1งรวมถึงผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คณะกรรมการบริ หาร ได้ประเมินการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ แล้ว มีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุม
ภายในและการบริ หารจัดการความเสี1 ยงที1เหมาะสมและเพียงพอที1จะดําเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

-51ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ตามแบบประเมินฯ ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วมีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและการ
บริ หารความเสี1ยงที1เหมาะสมและเพียงพอที1จะดําเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที1ตามที1ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในปฏิบตั ิงานตามขอบเขต หน้าที1 และความรับผิดชอบตามที1กาํ หนดไว้ในคู่มือการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
ของบริ ษทั ฯ โดยบุคลากรในฝ่ ายตรวจสอบภายในระดับผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบมีประสบการณ์ในด้านการเป็ นผูต้ รวจสอบ
เป็ นเวลา 30 ปี และเริ1 มงานกับบริ ษทั ในตําแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี เป็ นระยะเวลา 10 ปี ก่อนเริ1 มงานในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
ตรวจสอบในปี 2542 ตามเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่ างกัน
ไม่มี
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับสุ ทธิ
เบียประกันภัยค้างรับสุทธิ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนีจากสัญญาประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื*อค้า
เงินลงทุนเผือ* ขาย
เงินลงทุนที*จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทัว* ไป
เงินให้กยู้ มื สุ ทธิ
ที*ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื*น
รวมสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนีบริ ษทั ประกันภัยต่อ
หนีสินจากสัญญาประกันภัย
สํารองฯ และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
สํารองเบียประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
ตราสารอนุพนั ธ์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
ประมาณการหนีสิน
หนีสินอื*น
ส่ วนของเจ้าของ
รวมหนีส, ิ นและส่ วนของเจ้าของ

(หน่ วย : พันบาท)
2557

%

2558

%

2559

%

143,698
19,954
339,407
405,314
38,077

3.3%
0.5%
7.8%
9.4%
0.8%

326,834
7,840
426,054
418,192
65,857

7.1%
0.2%
9.3%
9.1%
1.4%

228,895
6,811
373,438
514,900
19,113

4.7%
0.1%
7.7%
10.6%
0.4%

189,449
932,478
1,329,482
3,721
10,971
241,402
9,181
47,696
619,018

4.4%
257,922
21.5% 1,847,235
30.7%
397,681
0.1%
3,721
0.3%
7,996
5.6%
277,547
0.2%
8,772
1.1%
73,276
14.3%
471,017

5.6%
255,051
40.2% 1,967,182
8.7%
475,368
0.1%
3,721
0.2%
7,381
6.0%
288,056
0.2%
7,381
1.6%
80,928
10.3%
625,462

5.2%
40.5%
9.8%
0.1%
0.2%
5.9%
0.2%
1.7%
12.9%

4,329,848

100.0% 4,589,944

100.0% 4,853,687

100.0%

4,051
353,762

0.1%
8.2%

358,657

0.0%
7.8%

178
480,105

0.0%
9.9%

842,492
1,462,720
135,801

19.5%
907,610
33.8% 1,574,100
3.1%
105,557

19.8% 1,000,058
34.3% 1,576,082
2.3%
109,931

20.6%
32.5%
2.3%

429,720
1,101,302

9.9%
549,248
25.4% 1,094,772

12.0%
582,756
23.8% 1,104,577

12.0%
22.7%

4,329,848

100.0% 4,589,944

100.0% 4,853,687

100.0%
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ตารางสรุปผลการดําเนินงานแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2557

รายได้
เบียประกันภัยที*ถือเป็ นรายได้สุทธิ
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการ
จัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอื*น
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
รวมค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื*น
ค่าใช้จา่ ยอื*น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น
ส่วนเกิน (ตํ*ากว่า) ทุนจากการเปลี*ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุน
ส่วนเกิน (ตํ*ากว่า) ทุนจากการประมาณการ
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
ภาษีเงินได้เกี*ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื*น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*นสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

2,232,673
238,439

(หน่ วย : พันบาท)
%

2558

%

2559

%

90.4% 2,307,473
9.6%
220,410

91.3% 2,462,076
8.7%
243,288

91.0%
9.0%

2,471,112 100.0% 2,527,883

100.0% 2,705,364

100.0%

1,381,628
520,721
213,308
333,319

55.9% 1,515,154
21.1%
545,508
8.6%
211,133
13.5%
333,823

59.9% 1,659,504
21.6%
546,870
8.4%
239,460
13.2%
375,911

61.3%
20.2%
8.9%
13.9%

2,448,976

99.1% 2,605,618

103.1% 2,821,745

104.3%

22,136
100,002
10,778
70,534
13,855
-

0.9%
4.0%
0.4%
2.9%
0.6%
0.0%

(77,735)
77,154
26,242
(17,951)
13,715
-

(3.1%)
3.1%
1.0%
(0.7%)
0.5%
0.0%

(116,381)
59,021
51,712
10,489
20,550
-

(4.3%)
2.2%
1.9%
0.4%
0.7%
0.0%

217,305
217,305
(34,208)

8.8%
8.8%
(1.4%)

21,425
21,425
899

0.8%
0.8%
0.1%

25,391
25,391
(294)

0.9%
0.9%
0.0%

183,097

7.4%

22,324

0.9%

25,097

0.9%

61,564

(18,789)

(8,581)

(5,163)

3,763

8,403

(11,280)

3,005

36

45,121

(12,021)

(142)

228,218

10,303

24,955
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ปี 2557 หารด้ วย 303,000,000 หุ้น เหมือนแสดงในงบเปรียบเทียบ

กําไรสุ ทธิต่อหุน้
เงินปันผลต่อหุน้
จํานวนหุน้

(บาท)
(บาท)
(หุน้ )

2557

2558

2559

0.60

0.07

0.08

0.56

0.05

0.05

151,500,000

303,000,000

303,000,000

ตารางสรุปงบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
เบียประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินรับ (เงินจ่าย) เกี*ยวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบียรับ
เงินปันผลรับ
รายได้จากการลงทุนอื*น
รายได้อนื*
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัย
โดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน*
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
ซือที*ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลผูถ้ ือหุน้
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม ขึน, (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ,นปี

2557

2558

2559

3,118,595
(230,198)
34,881
55,725
5,575
6,379
(1,625,663)

3,074,914
(184,681)
46,123
43,186
4,063
7,480
(1,602,361)

3,310,865
(148,386)
19,815
40,296
3,074
16,129
(1,710,347)

(32,848)
(529,268)
(103,740)
(596,524)
(26,367)
154,262
232
(233,213)
(2,172)

(27,841)
(532,430)
(117,012)
(481,575)
(25,785)
(705,663)
2,975
757,652
259,044

(29,622)
(561,194)
(145,082)
(609,349)
(7,289)
(381,434)
1,246
150,672
(50,607)

(44,124)
645

(59,938)
863

(32,258)
76

(43,479)

(59,075)

(32,182)

(48,479)
(48,479)

(16,833)
(16,833)

(15,150)
(15,150)

(94,130)
237,828
143,698

183,137
143,698
326,834

(97,939)
326,834
228,895

-55อัตราส่ วนทางการเงิน
2557

(1)
1.1
1.2
(2)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
(3)
3.1
3.2
(4)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
(5)
(6)
(7)

อัตราส่ วนสภาพคล่อง : LIQUIDITY RATIO
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราหมุนเวียนเบียประกันค้างรับ
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร :
PROFITABILITY RATIO
RETENTION RATIO
อัตราการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
อัตรากําไรขันต้น
อัตรากําไรขันต้นต่อรายได้รวม
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราเบียประกันรับสุ ทธิ
อัตรากําไรสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการทํางาน : EFFICIENCY
RATIO
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน : FINANCIAL
RATIO
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
POLICY LIABITY TO CAPITAL FUND
อัตราส่วนเงินสํารองต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนเงินสํารองต่อสิ นทรัพย์
อัตราการจ่ายเงินปันผล
กําไรสุ ทธิต่อหุ้น
เงินปันผลต่ อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

2558

2559

0.55

0.57

0.51

42.84

44.08

44.56

75.12

77.55

73.88

55.91

59.94

61.34

0.90

(3.08)

(4.30)

0.83

(2.96)

(4.09)

43.19

43.14

42.96

6.95

3.01

4.13

2.26

2.21

2.17

6.87

0.85

0.88

18.10

2.03

2.28

4.26

0.50

0.53

0.62

0.59

0.60

2.93

3.19

3.39

1.69

1.82

1.85

1.03

1.15

1.07

28.41

29.37

26.44

91.94

67.86

60.37

0.60

0.07

0.08

0.56

0.05

0.05

3.63

3.61

3.65
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14. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)ได้ให้ความสําคัญต่อหน้าที*และความรับผิดชอบดูแลกิ จการ
บริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที*ดี การกํากับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที*ปรากฏในรายงาน
ประจําปี มีขอ้ มูลที*ถูกต้อง ครบถ้วน เปิ ดเผยอย่างเพียงพอ งบการเงิ นได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ที*รับรองทัว* ไปใน
ประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที*เกี*ยวข้องกับซึ*งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที*เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ*าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมถึง มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลที*สาํ คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและได้ผา่ นการตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการบริ หารความเสี* ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการ
กํากับดู แลที*มีประสิ ทธิ ภ าพเหมาะสม เพื*อ ให้มน*ั ใจว่า บริ ษ ทั ฯมี ก ารบัน ทึก ข้อมูล ทางบัญ ชี ที*ถูก ต้อ ง ครบถ้วน และทัน เวลา
ตลอดจนสามารถป้ องกัน ความเสี* ย งจากการดํา เนิ น งาน โดยการนี ค ณะกรรมการได้แ ต่ ง ตัง คณะกรรมการตรวจสอบซึ* ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระผูท้ รงคุณวุฒิที*ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารเป็ นผูก้ าํ กับดูแลในเรื* องดังกล่าว
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ โดยรวมอยูใ่ นระดับที*น่าพอใจ และสามารถให้
ความมัน* ใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื*อถือได้ของงบการเงินของบริ ษทั ฯ ณ วันที* 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ*งผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี* ับรองทัว* ไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานโดยถูกต้องตามที*ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที*รับรองทัว* ไป

15. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ผลการดําเนินงาน
ในปี 2559 เปรี ยบเทียบกับปี 2558 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการรับประกันภัยเพิม* ขึน 177.48 ล้านบาท คิดเป็ น 7.02%
ในขณะทีม* ีค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยเพิม* ขึน 216.13 ล้านบาท คิดเป็ น 8.29% ทําให้บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนจากการรับประกันภัย
(116.38) ล้านบาท เพิม* ขึน 38.65 ล้านบาท คิดเป็ น 49.71% และในขณะเดียวกันบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการลงทุนเพิม* ขึน 42.61
ล้านบาท ทําให้บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิหลังหักภาษี 25.10 ล้านบาท เพิม* ขึน 12.42%
รายได้จากการรับประกันภัยและค่าใช้ จ่ายจากการรับประกันภัย
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการรับประกันภัย 2,705.36 ล้านบาท เพิม* ขึน 7.02% เมื*อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ซึ*งสอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจไทยที*มีการขยายตัวต่อเนื*อง แต่บริ ษทั มีค่าใช้จา่ ยในการวิจยั และพัฒนาเพื*อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการ
ประกันภัย รวมถึงความจําเป็ นต้องใช้มาตรการต่างๆในการรักษาสัดส่ วนแบ่งตลาด ซึ*งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทํา
กําไรจากการรับประกันภัยในปี 2559

-57รายได้จากการลงทุน
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการลงทุนซึ*งถือเป็ นรายได้หลักอีกทางหนึ*งนอกจากรายได้จากการรับประกันภัย โดยมีสดั ส่ วน
การลงทุนเป็ นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื*นของคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) ซึ*งยอดเงินลงทุน ณ วันสินปี 2559 ที*แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน บันทึกตามราคาตลาดมีจาํ นวนทังสิน 2,709.15
ล้านบาท เพิม* ขึน 194.60 ล้านบาท จากปี 2558 ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้และกําไรจากเงินลงทุนซึ*งเกิดจากการลงทุนเพิม* ขึน
จํานวน 42.61 ล้านบาท คิดเป็ น 42.97 % จากปี 2558 อันเนื*องมาจากสภาวะตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยในปี ปัจจุบนั
สินทรัพย์ลงทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ประเภทเงินลงทุน

2559
จํานวน
สัดส่วน(%)
(ล้านบาท)

เงินฝากธนาคาร
พันธบัตร

186
290

ตราสารหนี
ตราสารทุน

6.8%

2558
จํานวน สัดส่วน(%)
(ล้านบาท)

10.7%

336
62

13.4%
2.4%

295
371

10.9%
13.7%

166
413

6.6%
16.4%

หน่วยลงทุน
อื*นๆ

1,560
7

57.6%
0.3%

1,530
8

60.9%
0.3%

รวมทังสิน

2,709

100%

2,515

100.0%

สถานะทางการเงิน
บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม 4,853.69 ล้านบาท เพิม* ขึน 5.75 % จากปี 2558 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 228.89
ล้านบาท คิดเป็ น 4.72 % ของสิ นทรัพย์ทงั หมด มีสินทรัพย์ลงทุนซึ*งประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี ตราสารทุน
พันธบัตรและเงินลงทุนอื*น จํานวน 2,709.15 ล้านบาท คิดเป็ น 55.82 % สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อและเบียประกันภัยค้างรับ
จํานวน 907.45 ล้านบาท คิดเป็ น 18.70 % ที*ดินอาคารและอุปกรณ์ และทรัพย์สินอื*นจํานวน 1,008.19 ล้านบาท คิดเป็ น 20.76 %
ด้านหนีสิน บริ ษทั ฯ มีหนีสินรวม 3,749.11 ล้านบาท เพิม* ขึน 7.27 % จากปี 2558 รายการที*สาํ คัญเป็ นหนีสินจาก
สัญญาประกันภัย ซึ*งประกอบด้วย เงินสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย และสํารองเบียประกันภัย
จํานวน 2,576.14 ล้านบาท เพิม* ขึน 3.81 % จากปี 2558 นอกจากนียงั มีรายการหนีสินจากการประกันภัยต่อและหนีสินอื*น
จํานวน 1,172.97 ล้านบาท เพิม* ขึน 15.74 % เมื*อเทียบกับปี 2558
บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จํานวน 1,104.58 ล้านบาท เพิม* ขึน 0.90 % จากปี 2558 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไร
จากการดําเนินงาน 25.10 ล้านบาท และมีกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ* ขายรวมทังจาก
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยเกี*ยวกับผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย จํานวนทังสิน (0.14) ล้านบาท
ในปี 2559 บริ ษทั มีเบียประกันภัยรับโดยตรง 3,229.23 ล้านบาท มีอตั ราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 3.34 ใกล้เคียงกับอัตราการ
เติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวม และบริ ษทั มีส่วนแบ่งตลาดเบียประกันภัยรถยนต์โดยความสมัครใจในปี 2559
จัดอยูล่ าํ ดับที* 12
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ตารางเปรียบเทียบเบีย, ประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัยและประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์
หน่วย: ล้านบาท
2559
ธุรกิจ
1. เบียประกันภัยรับโดยตรงรวม

2558
ประกันภัย
ไทยวิวฒั น์

ธุรกิจ

2557
ประกันภัย
ไทยวิวฒั น์

ธุรกิจ

ประกันภัย
ไทยวิวฒั น์

212,000

3,229

209,197

3,125

205,247

205,247

1.3%

3.34%

1.9%

2.5%

1.1%

1.1%

10,700

169

10,484

176

11,058

11,058

2.0%

(4.16%)

(5.2%)

0.0%

(6.4%)

(6.4%)

5,288

18

5,338

16

5,293

5,293

(1.0%)

9.45%

0.9%

14.3%

(0.1%)

(0.1%)

122,000

2,337

120,405

2,367

117,903

117,903

% ขยายตัว

1.3%

(1.26%)

2.1%

3.9%

(0.4%)

(0.4%)

5. ภัยเบ็ดเตล็ด

74,011

706

72,970

566

70,993

70,993

% ขยายตัว

1.3%

24.71%

2.8%

(2.6%)

5.2%

5.2%

% ขยายตัว
2. อัคคีภยั
% ขยายตัว
3. ภัยทางทะเลและขนส่ ง
% ขยายตัว
4. ภัยรถ

ภาวะเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยปี 2559 เติบโตร้อยละ 3.2 ปรับตัวดีข ึนจากปี 2558 ซึ*งขยายตัวร้อยละ 2.9 โดยปั จจัยหลักที*ขบั เคลื*อนเศรษฐกิจ คือ
การขยายตัวดีตอ่ เนื*องของการใช้จ่ายและลงทุนภาครัฐ รายได้บริ การจากภาคการท่องเที*ยว จํานวนนักท่องเที*ยวต่างชาติสูงถึง 32.2
ล้านคน เพิม* ขึนร้อยละ 8 จาก 29.8 ล้านคนในปี 2558 ขณะที*มูลค่าการส่ งออกสิ นค้าทรงตัวใกล้เคียงกับปี 2558 แม้ว่าการส่ งออก
ไปยังตลาดหลักได้แก่ สหรัฐฯ ญี*ปนุ่ สหภาพยุโรป ขยายตัว แต่ตลาดจีน ตะวันออกกลาง ยังหดตัว มูลค่าส่ งออกสิ นค้าเกี*ยวเนื* อง
กับราคานํามัน เช่ น เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง มีทิศทางเพิ*มขึนตามราคานํามันที*เพิม* จากระดับ 26 เป็ น 53 ดอลลาร์ ต่อบาร์เรล
ในช่วงปลายปี หลังจากที*กลุม่ โอเปกและกลุ่มประเทศนอกโอเปกนําโดยรัสเซี ยบรรลุขอ้ ตกลงเรื* องการปรับลดกําลังการผลิตครัง
แรกในรอบ 8 ปี การส่ งออกอาหารทะเลกระป๋ อง แช่ แข็ง กุง้ มีแนวโน้มเพิ*มขึ น หลังจากสามารถแก้ไขปั ญหากุง้ ตายด่วนได้
สําหรับด้านการบริ โภคภาคเอกชนยังไม่เข้มแข็ง เนื* องจากความเชื*อมัน* ภาคครัวเรื อนทังในและนอกภาคเกษตรกรรมยังอยูใ่ น
ระดับตํ*า การฟื นตัวจากภาวะภัยแล้งที*รุนแรงในช่วงต้นปี ทําให้ผลผลิตทางการเกษตรดีข ึนแต่กลับทําให้ราคาสิ นค้าเกษตรตกตํ*า
ลง กระทบต่อรายได้เกษตรกร อีกทังเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที* 9 ก็ทาํ ให้
ประชาชนเศร้ าโศกเสี ยใจเป็ นอันมาก มาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิ จด้านการเงิ นการคลัง ของรัฐ บาล ไม่ว่าจะเป็ นการช่ วยเหลื อ
เกษตรกร ผูม้ ีรายได้นอ้ ย มาตรการส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอสังหาริ ม ทรัพย์ มาตรการไทยเที*ยวไทย มาตรการช็อปช่วย
ชาติ จึงเข้ามาพยุงเศรษฐกิจไว้ได้ ส่วนการลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัวและกระจุกตัวอยูใ่ นบางธุ รกิจ เช่น พลังงานทดแทน ภาค
การค้า ภัตตาคาร อสังหาริ มทรัพย์

-59ปริ มาณการจําหน่ ายรถยนต์ใ หม่โดยรวมลดลงร้อยละ 7 จาก 0.79 ล้านคันในปี 2558 เหลือ 0.74 ล้านคันในปี 2559 ยังได้รับ
ผลกระทบของโครงการรถยนต์คนั แรกต่อเนื* องเป็ นปี ที* 3 แม้ว่าค่ายรถปรับโฉมและเปิ ดตัวรถยนต์หลากหลายรุ่ นเพื*อกระตุน้
ตลาด ขณะที*รถจักรยานยนต์ฟื นตัวในรอบ 3 ปี มียอดจําหน่ าย 1.7 ล้านคัน เพิม* ขึนร้ อยละ 4 รับมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จใน
ต่างจังหวัด
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติเป็ นเอกฉันท์ข ึนอัตราดอกเบียนโยบาย 0.25% สู่ ระดับ
0.50-0.75% ตามที*คาด หลังจากปรับขึนครังแรกปลายปี 2558 เนื* องจากตลาดแรงงานแข็งแกร่ ง อัตราการว่างงานตํ*ากว่าร้อยละ 5
แสดงความเชื*อมัน* ถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจ พร้อมส่ งสัญญาณขึนดอกเบียอีก 3 ครังในปี 2560 คณะกรรมการ นโยบายการเงิน
(กนง.) ยังคงอัตราดอกเบียนโยบายที*ร้อยละ 1.50 ต่อปี เพื*อสนับสนุ นการฟื นตัวทางเศรษฐกิจให้เป็ นไปอย่างต่อเนื* องและดูแล
เสถียรภาพทางด้านราคา ซึ* งสอดคล้องกับทิศทางการดําเนินนโยบายการเงิ นของประเทศอื*นๆ เช่ น สหภาพยุโรป และญี*ปุ่น ยัง
ดําเนิ นนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ธนาคารกลางยุโรปประกาศขยายระยะเวลาในการเข้าซือพันธบัตรตามมาตรการ QE ซึ* ง
เดิมกําหนดสินสุ ดมี.ค. 2560 เป็ นสินสุ ด ธ.ค. 2560 พร้อมประกาศคงนโยบายไว้ที* 0% ตํ*าสุ ดเป็ นประวัติการณ์ เพื*อดูแลการฟื นตัว
ทางเศรษฐกิ จที*ย งั อ่อนแอ ขณะที*หลายประเทศผ่อนคลายนโยบายการเงิ น เพิ*ม เติ ม ได้แก่ รั ส เซี ย ไต้หวัน ออสเตรเลีย และ
นิ วซี แลนด์ อย่า งไรก็ตามประสิ ทธิ ผลของการผ่อนคลายนโยบายการเงินของไทยต่อเศรษฐกิจจริ งอาจมีจาํ กัด ส่ วนหนึ* งเพราะ
ธนาคารพาณิ ชย์ระมัดระวังการปล่อยสิ นเชื* อจากความกังวลต่ อคุณภาพสิ นเชื* อที*ดอ้ ยลง เนื* องจากภาระหนี ครัวเรื อนที*มีอยูใ่ น
ระดับสูง ขณะที*สภาพคล่องธนาคารพาณิ ชย์ยงั มีอีกมาก
สําหรับเสถีย รภาพด้านราคา อัตราเงิ นเฟ้ อทัว* ไปเฉลี*ยที*ร้อ ยละ 0.2 ปรับขึ นจากติดลบร้ อยละ 0.9 ในปี 2558 ตามราคานํามัน
ขณะที*เสถียรภาพภายนอก ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยเกิ นดุลอย่างต่อเนื* อง เงินสํารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงกว่าหนี
ต่างประเทศระยะสันประมาณ 3.3 เท่า อัตราแลกเปลี*ยนยังเอือต่อการส่ งออก
ภาวะตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2559 ดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) มีความผันผวนตลอดทังปี จากการปรับตัวลงของราคานํามันในช่วงต้นปี การ
ประมูล 4G ที*มูลค่ าใบอนุ ญาตสู งเกิ นความคาดหมายเป็ นอย่างมาก ก่ อนที*จะเริ* มฟื นตัวขึ นหลังจากที*ธ นาคารกลางยุโรปส่ ง
สัญญาณเพิม* มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จ ราคานํามันที*ฟื นตัว ประกอบกับตัวเลข GDP ของไทยที*ออกมาดีกว่าที*คาด ทําให้ดชั นี
ปรับเพิม* ชีนร้อยละ 19.79 จากสินปี 2558 ปิ ดที*ระดับ 1,542.94 จุด จากทังกําไรของบริ ษทั จดทะ เบียนที*ดีข ึนและความคาดหวังต่อ
เศรษฐกิจในอนาคต ถือเป็ นตลาดหุน้ ทีใ* ห้ผลตอบแทนดีในระดับต้นๆ ของโลก อัตราส่ วนราคาต่อกําไรสุ ทธิ (Forward P/E) อยู่ที*
15.69 เท่า อัตราเงิ น ปั น ผลตอบแทนร้ อยละ 3.10 นัก ลงทุน ต่ างประเทศกลับมาซื อสุ ทธิ 77,927 ล้า นบาท หลัง จากขายสุ ท ธิ
ติดต่อกัน 3 ปี ที*ผ่านมา ความเชื* อมัน* ของนักลงทุนที*ปรับดี ข ึนจากการประกาศมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเพิ*มเติมของภาครั ฐ
ขณะที*ราคานํามันที*เริ* มปรับสู งขึนเป็ นปั จจัยบวกต่อราคาหุน้ กลุ่มพลังงาน สําหรับหุ ้นกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของตลาด ที*มีก าร
เปลี*ยนแปลงมากกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในปี 2559 ใน 3 อันดับแรก ได้แก่กลุ่มการเกษตร (+57.78%) กลุ่มเหล็ก (+46.12%)
และกลุ่มพาณิ ช ย์ (+40.98%) ด้านมูลค่ าการซื อขายเฉลี*ยต่อวันในปี 2559 ปรับตัวเพิ*มขึน ร้อยละ 22.1 จากปี 2558 ขึนมาอยู่ที*
50,245 ล้านบาทต่อวัน ซึ*งถือเป็ นระดับสูงสุดตังแต่เปิ ดตลาดหลักทรัพย์ การขยายตัวที*แข็งแกร่ งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และ
นักลงทุนคาดหวังในทางที*ดีต่อนโยบายการกระตุน้ เศรษฐกิจของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที*ประธานาธิบดีสหรํฐฯ ส่งผลให้ดชั นี
ดาวโจนส์พงุ่ ขึนทําสถิติสูงสุ ดใหม่ใกล้แตะ 20,000 จุด มีเม็ดเงินไหลเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี* ยงเพิม* ขึน ตลาดหุน้ ทัว* โลก
ส่ วนใหญ่มีทิศทางสดใสเช่นกัน
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แนวโน้ ม
ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ 3.2 ในปี 2560 โดยแรงขับเคลื*อนเศรษฐกิ จ
ไทยจะมาจากภาคการท่องเที*ยวและความต่อเนื*องของการลงทุนภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านคมนาคมขนส่ ง
พ.ศ. 2558-2565 จํานวน 20 โครงการมูลค่า 1.4 ล้านล้านบาท การพัฒนาพืนที*ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกในพืนที* 3 จังหวัด
คื อ ฉะเชิ ง เทรา ชลบุรี และระยอง รวมถึง พื น ที*เขตเศรษฐกิ จพิเศษชายแดน 10 จัง หวัด ซึ* ง คาดว่าจะผลัก ดัน ให้ก ารลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวตามมาตรการเร่ งรัดการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้สิทธิ ประโยชน์ในการลงทุนเพิ*มขึน การให้สิทธิ
ประโยชน์ทางด้านภาษีส่ง เสริ มการลงทุน 10 อุตสาหกรรมเป้ าหมายในการเป็ นกลไกขับเคลื*อนเศรษฐกิ จเพื*ออนาคต (New
Engine of Growth) การส่ งเสริ มการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าสิ นค้า เพื*อยกระดับประเทศ
เข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” จะช่วยให้บรรยากาศการลงทุนโดยรวมปรับตัวดีข ึน
ความเสี* ยงหลักในปี 2560 ยังคงมาจากเศรษฐกิจจีนที*ชะลอตัวลงมากกว่าที*คาด เนื*องจากรัฐบาลจีนให้ความสําคัญกับการปฏิรูป
โครงสร้างเศรษฐกิ จมากกว่าการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิ จ ส่ งผลให้ราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ยงั มีแนวโน้มลดลงอยูใ่ นระดับตํ*า
และกดดันการฟื นตัวของการส่ งออกของไทย ภาระหนีครัวเรื อนซึ*งสูงกว่าร้อยละ 80 ของ GDP ที*ยงั กดดันการบริ โภคภาคเอกชน
สําหรับการลงทุนภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านคมนาคมขนส่ งทังทางบก ทางนํา ทางอากาศและทางราง การขนส่ ง
มวลชนในเขตกรุ งเทพมหานคร การขยายสนามบินสุ วรรณภูมิ เพื*อเชื*อมโยงโครงข่ายระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื*อนบ้าน
ยังคงล่าช้า แต่เป็ นปัจจัยสําคัญที*จะช่วยสนับสนุนการฟื นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป สําหรับปัจจับเสี* ยงที*ตอ้ งติดตามด้าน
การฟื นตัวของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบนั ยังไม่เพียงพอที*จะขับเคลื*อนให้มีมูลค่าการค้าโลกให้ขยายตัวได้ดี ความกังวลจากความไม่
ชัดเจนของนโยบายกีดกัน ทางการค้าของสหรัฐ จะเป็ นปั จจัยกดดัน การค้าโลกในระยะต่อไป การที*อ งั กฤษออกจากการเป็ น
สมาชิ กสหภาพยุโรป (Brexit) เกิ ดกระแสวิตกว่าสมาชิกอียปู ระเทศอื*นอาจจัดการลงประชามติบา้ ง เป็ นการท้าทายอนาคตของ
ความเป็ นอันหนึ*งอันเดียวกันของสหภาพยุโรปที*ก่อตังมากว่า 60 ปี การเลือกตังหลายประเทศในแถบยุโรป เช่น ฝรั*งเศส เยอรมัน
อิตาลี ทีอ* าจมีการเปลี*ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจที*ฟื นตัวแข็งแกร่ งของสหรัฐฯ การปรับตัวดีข ึนของตลาดแรงงาน ประกอบกับอัตราเงินเฟ้ อที*เร่ งตัวขึน ทําให้ธนาคาร
กลางสหรัฐฯ แสดงจุดยืนชัด เจนจะปรับขึนอัตราดอกเบียนโยบายเร็ วขึ น ส่ งผลต่ อภาวะการเงิ นโลกตึงตัว ทิศทางการดําเนิ น
นโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังมีความไม่แน่นอนสูง แรงกระตุน้ ทางการคลังทังด้านมาตรการลดภาษีและการลงทุนโครงสร้าง
พืน ฐานมี แ นวโน้มเพิ*ม ขึ น ภายใต้รั ฐ บาลชุ ดใหม่ ซึ* ง อาจช่ วยให้ประเทศคู่ค ้า สามารถส่ งออกไปสหรั ฐ ฯ ได้มากขึ น แต่ ก าร
เปลี*ยนแปลงของนโยบายการค้าการลงทุนและท่าทีต่อข้อตกลงทางการค้าของสหรัฐฯ อาจนําไปสู่ การย้ายฐานการผลิตกลับสู่
สหรัฐฯ ซึ*งกระทบต่อการส่ งออกของเอเชีย
ธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2560 คาดว่าเบียประกันภัยมีอตั ราการขยายตัวร้อยละ 2 ใกล้เคียง กับปี 2559 โครงการประกันภัยข้าว
นาปี ได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรเพิม* มากขึน ในการนําระบบประกันภัยเข้ามาบริ หารความเสี* ยงภัยธรรมชาติ ตลาดรถยนต์
ใหม่มีโอกาสกลับมาขยายตัวเล็กน้อย เป็ นผลจากรถยนต์นง*ั ขนาดเล็กเครื* องยนต์ไม่เกิน 1,500 ซีซี จํานวน 1.1 ล้านคันที*ซื อในช่วง
โครงการรถยนต์คนั แรกครบ 5 ปี จะพ้นกําหนดห้ามซือขายตังแต่กลางปี 2560 เป็ นต้นไป ซึ* งมีผลให้ผบู้ ริ โภคบางส่ วนตัดสิ นใจ
เปลี*ยนรถใหม่ ภายใต้ภาวะเศรษฐกิ จที*มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีข ึนกอปรกับอัตราดอกเบียที*คาดว่าจะทรงตัวในระดับตํ*า ตลาดรถ
ปิ กอัพและรถบรรทุกมีแนวโน้มเติบโตตามการลงทุนภาครัฐในระบบการคมนาคมขนส่ ง การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
ชายแดน รวมถึงการเปิ ดเสรี ทางการค้าภายใต้กรอบ AEC จะเป็ นอีกแรงหนุ นหนึ* งที*สําคัญ ทําให้ธุรกิ จที*เกี* ยวข้องกับภาคการ
ขนส่ งมีการขยับขยายเพิ*มขึน แนวโน้มตลาดรถจักรยานยนต์ปี 2560 จะไม่เติบโต เนื* องจากข้อจํากัดเรื* องจํานวนประชากรและ

-61สัดส่ วนการเป็ นเจ้าของรถที*มากขึน สําหรับอัตราเบียประกันความเสี* ยงภัยทรัพย์สินมีแนวโน้มลดลงจากปี ที*ผ่านมา เนื*องจาก
บริ ษ ทั รั บ ประกัน ภัย ต่ อปรั บลดอัตราเบี ยประกันภัย ต่อ ความเสี* ย งภัย ธรรมชาติ ล ง โดยไม่ มีเ หตุ ก ารณ์ ภ ัย ธรรมชาติ ร้ ายแรง
นอกจากนีหากรัฐบาลตัดสิ นใจนําระบบประกันภัยสุ ขภาพมาใช้บริ หารจัดการการรักษาพยาบาลแทนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ข้าราชการซึ*งเป็ นวงเงินสูงถึง 60,000 ล้านบาท ก็จะทําให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเติบโตสูงมากมากกว่าร้อยละ 15
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การรับรองความถูกต้องของข้ อมูล
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี นันให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั ลงลายมือชือพร้อมทังประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี พร้อมทัง
มอบอํานาจให้บุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี แทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและ
รู ปแบบ ดังนี
“ บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนีแล้ว ด้วยความระมัดระวัง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู้ ื)นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที)
ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีส) รุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี)ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที)ดี เพื)อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูล
ในส่ วนที)เป็ นสาระสําคัญทังของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทังควบคุมดูแล
ให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที)ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
และบริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที) 31 ธันวาคม 2559
ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ)งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลียนแปลงทีส าํ คัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระทําที)มิชอบที)อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย
ในการนี เพื)อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบริ ษทั ที)บริ ษทั ได้รับรอง
ความถูกต้องแล้ว บริ ษทํ ได้มอบหมายให้ นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร เป็ นผูล้ งลายมือชื)อกํากับเอกสารนีไว้
ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื)อของ นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร กํากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่
ข้อมูลทีบ) ริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื)อ
ตําแหน่ง
ลายมือชื)อ
1. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
…..……………………….
2. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการทีปรึ กษากรรมการผูอ้ าํ นวยการ ……………………………
3. นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ ……………………………
4. นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
……………………………
5. นางดวงแก้ว วิริยานุศกั ดิC
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี
……………………………
ชื)อ
ผูร้ ับมอบอํานาจ นางสุ ณีย ์ ธี ราวิทยางกูร

ตําแหน่ง
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั

ลายมือชื)อ
……………………………
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ทังนี มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึงแก้ไขเพิม เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 กําหนดให้
กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องร่ วมกันรับผิดต่อบุคคลทีซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในความเสียหายใด ๆ
อันเกิดขึนเนืองจากการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ หรื อประชาชนทัว ไป โดยแสดงข้อความทีเป็ นเท็จใน
สาระสําคัญ หรื อปกปิ ดข้อความจริ งทีควรบอกให้แจ้งในสาระสําคัญในกรณีของงบการเงินและรายงาน
เกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั หรื อรายงานอืนใดทีตอ้ งเปิ ดเผยตามมาตรา 56
หรื อมาตรา 199 โดยมิได้จาํ กัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผูบ้ ริ หารทีลงลายมือชือรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านัน อย่างไรก็ดีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารซึงสามารถพิสูจน์
ได้วา่ โดยตําแหน่งหน้าทีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริ งความแท้จริ งของข้อมูลหรื อการขาดข้อมูลทีค วร
ต้องแจ้งนัน ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20
หมายเหตุ *** ใช้บงั คับกับบริ ษทั ทีอยูภ่ ายใต้บงั คับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึงแก้ไขเพิม เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 เท่านัน
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การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี ํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้รับแต่งตั,ง
นายชลอ เฟื องอารมย์ อายุ 79 ปี
กรรมการอิสระ
แต่งตังเมือวันที 5 เมษายน 2555
ประธานกรรมการ
แต่งตังเมือวันที 8 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการลงทุน แต่งตังเมือวันที 12 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบนั
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิ ลลิปส์ สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาเทอร์น อิลินอยส์ สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโทสังคมศาสตร์ (บริ หาร) มหาวิทยาลัยเบอร์ มิงแฮม อังกฤษ
- ปริ ญญาบัตร วปอ. หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที 27
- หลักสู ตร Director Certificate Program (IOD) รุ่ นที 18 และหลักสู ตรการกํากับดูแลกิจการ
การอบรมในปี 2559
- ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มีหุน้ ในบริ ษทั
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2559)
ประสบการณ์
ํางานในระยะ
5 ปี งย้ประธานกรรมการตรวจสอบ
อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันบมจ.ประกั
วาคม 2559)
พ.ศ. 2555 ถึงท2558
ดํารงตําแหน่
นภัยไทยวิวฒั น์ ,ประกันภัย
พ.ศ.
าแหน่
งกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยรี
ประกั
นชีนวิตชีวจํิตากั, ดธุรกิจประกันชีวิต
พ.ศ. 2555
2555 ถึถึงง 2557
ปัจจุบดํนั ารงตํ
ดํารงตํ
าแหน่
งกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยรี
ประกั
พ.ศ.
ประธานกรรมการบมจ.
บมจ.โปรเฟสชั
เวสต์เทคโนโลยี
เทคโนโลยี(1999),
(1999)
พ.ศ. 2551
2551 ถึถึงง 2555
2555 ดํดําารงตํ
รงตําาแหน่
แหน่งงประธานกรรมการ
โปรเฟสชันแนล
นแนลเวสต์
ธุรกิจบริ การเฉพาะกิจ
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน ในปี ทีผ่านมา
บริ ษทั จดทะเบียน
- ไม่มี
กิจการอืน ๆ
- กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลัง
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การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี ํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้รับแต่งตั,ง
นายมงคล เปาอินทร์ อายุ 87 ปี
กรรมการอิสระ
แต่งตังเมือวันที 2 มิถุนายน 2542 - 17 ตุลาคม 2559
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตังเมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2552 – 2555
รองประธานกรรมการ แต่งตังเมือวันที 5 เมษายน 2555 – 17 ตุลาคม 2559
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
การอบรมในปี 2559
- ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
0.21 % (ตนเอง 0.21 % / บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ - %)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2559)
พ.ศ. 2553 ถึง 2557 ดํารงตําแหน่งกรรมการ บมจ. แกรนด์คาแนลแลนด์,ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
พ.ศ. 2544 ถึง 2557 ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หาร บริ ษทั เจริ ญกฤษณ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด,
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
พ.ศ. 2544 ถึง 2559 ดํารงตําแหน่งกรรมการ บริ ษทั เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด,อสังหาริ มทรัพย์
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน ในปี ทีผ่านมา
บริ ษทั จํากัด
- กรรมการ บริ ษทั เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด,ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
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การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี ํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้รับแต่งตั,ง
นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์ อายุ 80 ปี
กรรมการอิสระ
แต่งตังเมือวันที 2 มิถุนายน 2542
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตังเมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2552 – ปัจจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตังเมือวันที 11 สิ งหาคม 2559 – ปัจจุบนั
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต CPA Thailand (CPA. No 2336)
- Certified Internal Auditor กิตติมศักดิe จาก Institute of Internal Auditors (CIA No.30861)
- หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) (IOD)
การอบรมในปี 2559

- ไม่มี

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มีหุน้ ในบริ ษทั
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2559)
พ.ศ. 2547 ถึง 2556 ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ.เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ต ี, ธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
พ.ศ. 2542 ถึง 2559 ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ฝาจีบ,ธุรกิจสิ นค้าอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2542 ถึง 2559 ดํารงตําแหน่ง ประธานบริ ษทั ออดิตแอนด์แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด,
ธุรกิจสํานักงานบัญชี
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การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน ในปี ทีผ่านมา
บริ ษทั จดทะเบียน
- กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฝาจีบ , ธุรกิจสิ นค้าอุตสาหกรรม
บริ ษทั จํากัด
ประธานบริ ษทั ออดิตแอนด์แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด ,ธุรกิจสํานักงานบัญชี (อาชีพหลัก)
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การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี ํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้รับแต่งตั,ง
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ อายุ 72 ปี
กรรมการอิสระ
แต่งตังเมือวันที 28 ตุลาคม 2548
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตังเมือวันที 5 เมษายน 2555 – 2558
ประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตังเมือวันที 8 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตังเมือวันที 11 สิ งหาคม 2559 – ปัจจุบนั
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริ กา
หลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP) (IOD)
การอบรมในปี 2559 - ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มีหุน้ ในบริ ษทั
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2559)
พ.ศ. 2555 – 2557 ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์ ,ธุรกิจประกันภัย

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน ในปี ทีผ่านมา
- ไม่มี
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การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี ํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้รับแต่งตั,ง
นางปราณี ภาษีผล อายุ 67 ปี
กรรมการอิสระ
แต่งตังเมือวันที 8 เมษายน 2558
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตังเมือวันที 8 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั
คณะกรรมการลงทุน
แต่งตังเมือวันที 12 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบนั
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชี มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาบัตรหลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชนประจําปี การศึกษา 2546 - 2547
- ประกาศนี ยบัตรกฎหมายมหาชน รุ่ นที 9 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสํานักงานกฤษฎีกา
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์รุ่นที 2 - สถาบันวิทยาการการค้า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนี ยบัตรนักบริ หารระดับสูง หลักสูตรที 1 รุ่ นที 30 - สํานักงาน ก.พ.
- ประกาศนี ยบัตร Chang Management จาก Ripa International ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนี ยบัตร Distance Learning Course for Insurance Supervisors (Module 2) World Bank
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
- หลักสูตร DCP รุ่ น 10/2001 (IOD)
- Advance Audit Committee Programs
การอบรมในปี 2559
- หลักสูตร HRP : Risk Management Plan รุ่ นที 11/2016 (IOD)
- หลักสูตร RNG: Role of the Nomination and Governance Committee class 8/2012 (IOD)
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มีหุน้ ในบริ ษทั
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
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ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2559)
พ.ศ. 2557 ถึง 2559 ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ.ดุสิตธานี ,การท่องเทียวและสันทนาการ
พ.ศ. 2558 ถึง 2559 ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซี ไอ อีเลคตริ ค,ธุรกิจพลังงาน
ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กระทรวงพาณิ ชย์
กรรมการตรวจสอบศูนย์ศิลปาชีพเพือการส่ งออก
กรรมการกองทุนประกันชีวิต , กองทุนประกันชีวิต
ทีปรึ กษาคณะกรรมการส่ งเสริ มและควบคุมคุณภาพงานผูส้ อบบัญชี /
คณะกรรมการบริ หารการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี /
คณะกรรมการทดสอบการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี สภาวิชาชีพนักบัญชีฯ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี -สํานักงาน ก.พ.

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน ในปี ทีผ่านมา
บริ ษทั จดทะเบียน
- กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ.ดุสิตธานี
ธุรกิจการท่องเทียวและสันทนาการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
บมจ. เอสซี ไอ อีเลคตริ ค , ธุรกิจพลังงาน
บริ ษทั จํากัด
- ไม่มี
กิจการอืนๆ
- คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กระทรวงพาณิ ชย์
- กรรมการตรวจสอบศูนย์ศิลปาชีพเพือการส่ งออก
- กรรมการกองทุนประกันชีวิต , กองทุนประกันชีวิต
- ทีปรึ กษาคณะกรรมการส่ งเสริ มและควบคุมคุณภาพงานผูส้ อบบัญชี / คณะกรรมการบริ หารการ
ปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี/คณะกรรมการทดสอบการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี สภาวิชาชีพนักบัญชีฯ
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี-สํานักงาน ก.พ.
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การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี ํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้รับแต่งตั,ง
นางสุ ภาภรณ์ บุรพกุศลศรี อายุ 63 ปี
กรรมการอิสระ แต่งตังเมือวันที 14 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบนั
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชี มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Certified Public Accountant (CPA), หมายเลข 2800
หลักสูตร การบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับนักบริ หารระดับสูง รุ่ นที 7 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที172/2013
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที 87/2011
หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่ นที13/2011
วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่ นที 35 (วทอ.35) กองทัพอากาศ
หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่ นที 4 สภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่ นที 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
หลักสูตร Strategic Airport Development ประเทศเยอรมนี
หลักสูตร Airport Management Commercial ประเทศสิ งคโปร์
การอบรมในปี 2559
หลักสูตร Advance Audit Committee (AACP23/2016) IOD

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มีหุน้ ในบริ ษทั
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
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ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2559)
2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) ,ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
2558 – 2558 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ชีวาทัย จํากัด,ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
2551 – 2556 รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายงานแผนงานและการเงิน (CFO)
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) , ธุรกิจสนามบิน
2551 – 2555 กรรมการ บริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํากัด, ธุรกิจโรงแรม

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน ในปี ทีผ่านมา
บริ ษทั จดทะเบียน
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) , ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั จํากัด
- ไม่มี
กิจการอืน
- ไม่มี
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การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี ํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้รับแต่งตั,ง
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล อายุ 57 ปี
กรรมการ
แต่งตังเมือวันที 12 พฤษภาคม 2529 – ปัจจุบนั
คณะกรรมการลงทุน แต่งตังเมือวันที 12 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบนั
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโทการบัญชี University Of Texas At Austin, ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาบัตร วปอ. หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที 56
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสู ง รุ่ นที 1 สถาบันวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่ นที 8 สถาบันวิทยาการการค้า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
การอบรมในปี 2559
หลักสูตร ผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที 22
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
2.89 % (ตนเอง 2.89 % / บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 %)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
สามี นางสุ เทพี อัศวะธนกุล กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
น้องเขย นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร กรรมการและเลขานุการบริ ษทั

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2559)
พ.ศ. 2529 ถึง 2559 ดํารงตําแหน่ง กรรมการผูอ้ าํ นวยการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์ ,ธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2557 ถึง 2558 ดํารงตําแหน่งกรรมการ บมจ.ไทยรี ประกันชีวิต , ธุรกิจประกันชี วิต
พ.ศ.2559 ถึง 2559 ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บมจ.วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์ , ธุรกิจการเกษตร
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พ.ศ. 2535 ถึง 2559 ดํารงตําแหน่ง กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ , ธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2543 ถึง 2559 ดํารงตําแหน่ง รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน
บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด, ธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2553 ถึง 2559 ดํารงตําแหน่ง กรรมการ บจ.ที.ไอ.ไอ.(สถาบันประกันภัยไทย) , ธุรกิจการศึกษา
พ.ศ.2552 ถึง 2556 ดํารงตําแหน่ง นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัยไทย
พ.ศ.2556 ถึง 2559 ดํารงตําแหน่ง กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
พ.ศ.2556 ถึง 2559 ดํารงตําแหน่ง ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย
พ.ศ.2556 ถึง 2559 ดํารงตําแหน่ง กรรมการเหรัญญิก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน ในปี ทีผ่านมา
บริ ษทั จดทะเบียน
- กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ, ธุรกิจประกันภัย
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บมจ. วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์ , ธุรกิจการเกษตร
บริ ษทั จํากัด
- รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
ธุรกิจประกันภัย
- กรรมการ กรรมการ บจ.ที.ไอ.ไอ.(สถาบันประกันภัยไทย) , ธุรกิจการศึกษา
กิจการอืน ๆ
- กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
- กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
- กรรมการเหรัญญิก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย
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การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี ํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้รับแต่งตั,ง
นายถวัลย์ วิรานนท์
อายุ 68 ปี
กรรมการทีปรึ กษากรรมการผูอ้ าํ นวยการ แต่งตังเมือวันที 29 เมษายน 2530 – ปัจจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตังเมือวันที 11 สิ งหาคม 2559 - ปัจจุบนั
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
การอบรมในปี 2559
ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
0.006 % (ตนเอง 0.006 % / บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ 0% )
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2559)
พ.ศ. 2543 ถึง 2557 ดํารงตําแหน่ง กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
พ.ศ. 2557 ถึง ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ ง กรรมการทีปรึ กษากรรมการผูอ้ าํ นวยการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน ในปี ทีผ่านมา
ไม่มี
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การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี ํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้รับแต่งตั,ง
นางสุ เทพี อัศวะธนกุล อายุ 56 ปี
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
แต่งตังเมือวันที 18 มิถุนายน 2529 – ปัจจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตังเมือวันที 11 สิ งหาคม 2559 - ปัจจุบนั
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ Tarleton State University สหรัฐอเมริ กา
ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่ นที 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตร Director Certification Program (DCP) (IOD)
การอบรมในปี 2559
ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
1.56 % (ตนเอง 1.56 % / บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ 0% )
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ภรรยา นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
น้องสาว นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2559)
พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่งกรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน ในปี ทีผ่านมา
ไม่มี
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การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี ํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้รับแต่งตั,ง
นางสุ ณีย ์ ธี ราวิทยางกูร อายุ 64 ปี
กรรมการ
แต่งตังเมือวันที 18 มิถุนายน 2529 – ปัจจุบนั
เลขานุการบริ ษทั แต่งตังเมือวันที 14 สิ งหาคม 2551 – ปัจจุบนั
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรDirector Accreditation Program (DAP) (IOD)
การอบรมในปี 2559
ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
0.006 % (ตนเอง 0.006 % / บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ0%)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
พีสาว นางสุเทพี อัศวะธนกุล กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
พีภรรยา นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2559)
พ.ศ. 2551 ถึง 2554 ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายผลประโยชน์
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน ในปี ทีผ่านมา
ไม่มี
หน้ าทีของเลขานุการบริษทั
1.จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี
ก.ทะเบียนกรรมการ
ข.หนังสื อนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริ ษทั
ค.หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2.เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยทีรายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และจัดส่ งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสี ยตาม
มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับ
รายงานนัน
3.ดําเนินการอืนๆตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
ไม่มี

- 79 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2559
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน
ซึ/งไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ดา้ นเศรษฐศาสตร์ บริ หารธุรกิจ บัญชี และการสอบบัญชี มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั<งของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมี นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นางพิไล เปี/ ยมพงศ์สานต์ และ นางปราณี ภาษีผล
เป็ นกรรมการตรวจสอบ และมีนางสาวสิ รินทร์ นันทวรเศรษฐ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทาํ หน้าที/อย่างเป็ นอิสระตามที/ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริ ษทั มี
การประชุมรวม
ทั<งสิ< น 5 ครั<ง และกรรมการทุกท่านได้เข้าร่ วมประชุ มทุกครั<ง เพื/อปฏิบตั ิหน้าที/ตามขอบเขต หน้าที/ และความรับผิดชอบที/
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบ
ภายใน และผูแ้ ทนฝ่ ายบริ หาร เพื/อพิจารณาประเด็นปัญหาแลกเปลี/ยนความคิดเห็น ตลอดจนให้คาํ แนะนําในเรื/ องต่างๆ รวมถึง
การให้ข้อ เสนอแนะที/ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การบริ หารงานให้เ ป็ นไปตามหลัก การกํา กับดู แ ลกิ จ การที/ดี ข องบริ ษ ัท ฯ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทุกครั<ง ซึ/งสรุ ปเป็ นสาระสําคัญ ดังนี<
1) สอบทานรายงานการเงิ น ประจําไตรมาสและประจําปี 2559 โดยการสอบถามผูส้ อบบัญชี เรื/ องความถูกต้อง
ครบถ้วน เชื/อถือได้ ของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ ถูกต้องตามที/ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีที/รับรองทัว/ ไป และผูส้ อบบัญชีเสนอ
รายงานแบบไม่มีเงื/อนไข นอกจากนี<คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุ มร่ วมกับผูส้ อบบัญชีเป็ นการเฉพาะหนึ/ งครั<ง ซึ/งผูส้ อบ
บัญชีได้รายงานว่า มีความอิสระในการปฏิบตั ิ และได้รับความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารเป็ นอย่างดี
2) สอบทานการประเมิ นความเพีย งพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมิ นที/กาํ หนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ซึ/ งจัดทําโดยฝ่ ายบริ หาร มีความเห็นว่า บริ ษ ทั ฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในที/เหมาะสม เพียงพอ และมีการบริ หารงานเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที/ดี
3) สอบทานการบริ หารความเสี/ ยง รวมถึงการกําหนดมาตรการต่างๆ ในการจัดการความเสี/ ยงที/มีนยั สําคัญต่อการ
ดําเนินธุรกิจ มีความเห็นว่า มีความเหมาะสมตามสมควร
4) สอบถามการปฏิบตั ิตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ พ.ร.บ.
ประกัน วินาศภัย และกฏหมายที/เกี/ ย วข้อง และตามประกาศนายทะเบียนสํานัก งานคณะกรรมการกํากับและส่ ง เสริ มการ
ประกอบธุ รกิจประกัน ภัย รวมถึง การปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบัง คับของบริ ษ ทั มี ค วามเห็น ว่า บริ ษทั ปฏิบตั ิสอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ และข้อกําหนดต่างๆ ที/เกี/ยวข้องด้วยดีอย่างต่อเนื/อง
5) สอบทานและให้ความเห็นการเข้าทํารายการที/เกี/ยวโยงกัน หรื อรายการที/อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
บริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาความเหมาะสมของลักษณะรายละเอียด
ของรายการ ความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกฝ่ าย คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นธรรม รวมทั<งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
6) พิจารณาอนุ มตั ิแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 2560 ซึ/ งกําหนดให้มีความสอดคล้องกับลักษณะการประกอบ
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยเน้นตรวจสอบประสิ ทธิผลของการปฏิบตั ิงาน การประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริ หารความ
เสี/ยงในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ

- 80 7) พิจารณาคัด เลื อกเสนอแต่ ง ตั<ง ผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็น ว่า ผู้สอบบัญ ชี จาก บริ ษ ัท
สํา นัก งาน อี ว าย จํากัด เป็ นผู้มี ค วามเชี/ ย วชาญในวิ ช าชี พ มี ค วามเป็ นอิ ส ระ ปฏิ บ ัติ ง านได้ผ ลเป็ นอย่า งดี จึ ง เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื/อเสนอขออนุมตั ิที/ประชุมสามัญประจําปี แต่งตั<งให้ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
เลขที/ 4172 นางสาวสมใจ คุณ ปสุ ต ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที/ 4499 และนางสาวรัช ดา ยงสวัสดิLวาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาตเลขที/ 4951 แห่ง บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2560
.................................................
(นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์)
ประธานคณะกรรมการ

รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ชื/อ-สกุล/
ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

นางสาวสิ รินทร์ 66
นันทวรเศรษฐ

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
คุณวุฒิทางการศึกษา
ชื/อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
1.บัญชีบณั ฑิต
2531 - 2542
ผูจ้ ดั การฝ่ าบัญชี บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542 - ปัจจุบนั ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
ตรวจสอบ
2.ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 2519 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจก.บีเอสเอ การบัญชี
(CPA)
2543 - ปัจจุบนั กรรมการ
บจก.อะบาคัส บิสซิ เนส
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ไม่มี

- 82 -

เอกสารแนบ 5 อืน ๆ
ไม่มี

