รายงาน

ความรับผิดชอบ
ตอสังคมของกิจการ

2561

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)

สารบัญ
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

Trust
การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การตานการทุจริตคอรรัปชั่น
การเปดเผยขอมูลและรายงาน

Progressive and Innovative
ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
การรวมพัฒนาชุมชนและสังคมผานผลิตภัณฑและบริการ

Togetherness
การดูแลพนักงาน
การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
การจัดการสิ่งแวดลอม

3

6
7
8
9

10
11
14

17
18
22
24

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ไดจัดทำรายงานความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ (Corporate Social Responsibility Report) ประจำป 2561
เพือ่ แสดงถึงนโยบาย กลยุทธ กระบวนการคิด และการดำเนินงานในฐานะสถาบันการเงินหนึง่ ทีม่ สี ว นในการพัฒนาสังคมไทยในดานความมัน่ คงทางการเงินสำหรับ
ประชาชนคนไทยและธุรกิจไทย ผานการดำเนินงานทางธุรกรรมทางการประกันภัยของบริษทั รวมถึงเปดเผยผลจากการดำเนินงานทีม่ ตี อ ผูม สี ว นไดสว นเสีย ไมเพียง
ดานการเงิน แตในประเด็นดานสังคมและสิ่งแวดลอมดวย โดยบริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยคำนึงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งเเวดลอม จึงไดดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมทั้งในกระบวนการทำงาน (CSR-in-process) และนอกกระบวนการทำงาน
(CSR-after-process) อยางตอเนื่อง
แนวทางการจัดทำรายงาน
เนือ้ หาของรายงานฉบับนีค้ รอบคลุมการดำเนินงานในป 2561 โดยมีขอบเขตครอบคลุมเฉพาะการปฏิบตั งิ านในสำนักงานใหญอนั เปนสถานทีห่ ลักในการวางนโยบาย
กลยุทธ และดำเนินงานโดยรวมของบริษัท ในประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนแสดงขอมูลการดำเนินงานตามแนวทาง CSR ที่เกี่ยวของ
บริษัทฯ ตระหนักถึงขอจำกัดและความพรอมของการแสดงขอมูล อยางไรก็ตามรายงานฉบับนี้ไดนำแนวทางการจัดทำรายงานความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มาใชเพือ่ อางอิงเปนกรอบการจัดทำรายงานฉบับนี้ เพือ่ ใหตรงตามมาตรฐานของบริษทั มหาชนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ซึ่งบริษัทไดเขารวมจดทะเบียนมาตั้งแตป พ.ศ. 2536
การคัดเลือกเนื้อหาเพื่อการรายงาน
บริษัทฯ ไดมีการพิจารณาประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม ผานลักษณะการประกอบธุรกิจคือ การประกันวินาศภัยที่ประชาชนใหความไววางใจเลือกใชบริการ
มากที่สุด โดยกำหนดวิสัยทัศนที่จะเปนหลักประกันที่มั่นคงสำหรับคนไทย ซึ่งมีพันธกิจในการดำเนินธุรกิจดังนี้
1. พัฒนาองคกรใหมีฐานะการเงินที่แข็งแกรงและบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาล
2. พัฒนาผลิตภัณฑใหมีความคุมคา สามารถชวยลดภาระความเสี่ยงภัย และบรรเทาความเสียหายของประชาชนไดอยางเหมาะสม
3. พัฒนาการบริการใหไดมาตรฐานที่ดี ชวยเสริมสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและคูคาอยางเปนธรรม
เพื่อเปนสวนสำคัญในการกำหนดผลการดำเนินธุรกิจในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ตอผูมีสวนไดสวนเสียในระดับตางๆ
นอกจากนี้ ตั้งแตป 2558 บริษัทฯ ไดสรางคุณคารวมของบริษัทฯ เพิ่มเติมจากวิสัยทัศนและพันธกิจเพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานตั้งแตระดับนโยบายถึง
ปฏิบัติการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ชวยใหวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกรไดเกิดผลปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ทั้งยังสรางสำนึกรวมใหแกบุคลากรในองคกรให
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ

Trusted

ความเปนมืออาชีพ ที่สรางความไววางใจใหกับลูกคา

Progressive
Innovative

ไมหยุดพัฒนาสินคาและบริการ ที่เขาถึงทุกความตองการ

1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
2. การตอตานทุจริตคอรรัปชัน
3. การเปดเผยขอมูลและรายงาน

4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
5. การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

นวัตกรรมสมัยใหมที่สรางความเปนเลิศในการใหบริการ

Togetherness

ความเห็นอกเห็นใจในการดูแลกันและกันดุจดังครอบครัว
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6. การดูแลพนักงาน
7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การจัดการสิ่งแวดลอม

เพื่อจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ บริษัทฯไดนำความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียเขามารวมพิจารณา
สำคัญตอ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)

สำคัญมาก
สำคัญตอผูมีสวนไดสวนเสีย
สำคัญ

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ
การประกอบกิจการดวยความเปนธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การตอตานทุจริต
การเปดเผยขอมูลและรายงาน
การดูแลพนักงาน (การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม)
การใชทรัพยากร (การจัดการสิ่งแวดลอม)
การพัฒนาสังคมและชุมชน

การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูมีสวนได
สวนเสีย

ความคาดหวัง

แนวปฏิบัติ

ลูกคา

- ผลิตภัณฑที่ชัดเจน คุมครองตรงตาม
ความตองการ เปนที่เขาใจได
- บริการกอนและหลังการขายที่ดี
- บริการสินไหมที่เปนธรรม
- บริ ษ ั ท ประกั น ที ่ ม ั ่ น คง สามารถจ า ย
คาสินไหมทดแทนไดเมื่อเกิดเหตุ

- การสงเสริมการขาย
- ใหบริการกอนและหลังการขายที่ดี
- ความคุมครองเปนไปตามกรมธรรม
- พัฒนาผลิตภัณฑทม่ี คี ณ
ุ ภาพ ตรงกับความตองการของลูกคา
- ใหบริการสินไหมอยางเปนธรรม ถูกตองและรวดเร็ว
- บริหารความเสีย่ งดานการประกันภัยตามหลักเกณฑของ คปภ.

- การปฏิบัติตามขอตกลงทางการคา
- การเพิ่มปริมาณ/มูลคาของผลิตภัณฑ
และบริการ

- ดำเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม
- ปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคา และสัญญาระหวางกันอยาง
เครงครัด
- คัดเลือกคูคาที่เหมาะสมมีจริยธรรม ความเปนมืออาชีพ
ชื่อเสียงที่ดี
- มีกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่ชัดเจน

- นโยบาย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- การเยี่ยมชมและตรวจประเมิน
- Website: thaivivat.co.th

พนักงาน

- คาตอบแทนที่เปนธรรม
- การปฏิบัติตามจริยธรรมดานแรงงาน
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- โอกาสในการพัฒนาความรูและกาวหนา
ตามสาขาวิชาชีพ
- สมดุลระหวางชีวิตและการทำงาน

- สงเสริม ใหการฝกอบรมทักษะและความรู
- นโยบายในการใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
เทียบเคียงไดกับธุรกิจเดียวกัน
- ความมั่นคงและโอกาสในการเจริญเติบโตในหนาที่
- สภาพแวดลอมในการทำงานที่ดี ปลอดภัย
- กิจกรรมสรางความผูกพันกับองคกร

- การใหขอมูลดานสวัสดิการแกพนักงาน
- แบบสำรวจความพึงพอใจ
- การประชุมตามสายงาน
- หนวยงานรับเรื่องรองเรียน ฝายทรัพยากร
บุคคล
- รองเรียนโดยตรงตอผูบริหาร
- E-mail: hrdept@thaivivat.co.th

ผูถือหุน

- ผลการดำเนินงานทางธุรกิจเติบโต
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิและความเทาเทียมของผูถือหุน
- การปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
- การเขาถึงขอมูลที่ถูกตอง

- สรางผลตอบแทนตอเนื่องในระยะยาว
- ดำเนินธุรกิจตามธรรมภิบาล และหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
- เผยแพรรายงานตางๆ ตามกำหนดเวลาและขอบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย

- รายงานประจำป
- การประชุมผูถือหุน
- ติดตอฝายนักลงทุนสัมพันธโทร. 1231
ตอ 5938

คูคา
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ชองทางการติดตอ
- การสำรวจความพึงพอใจ
- มีชองทางรับความคิดเห็น
- สำนักงานใหญ และสาขา
- ฝายลูกคาสัมพันธ โทร.1231
- ฝายรับแจงอุบัติเหตุ โทร.1231 กด 2
- Website: thaivivat.co.th

- Facebook: www.facebook.com/thaivivat

- E-mail: nantawan_aru@thaivivat.co.th
- Website: thaivivat.co.th/th
/investor_contact.php

ผูมีสวนได
สวนเสีย
คูแขง

ความคาดหวัง

แนวปฏิบัติ

- การแขงขันทางธุรกิจอยางมีจริยธรรม

- แขงขันทางธุรกิจดวยจริยธรรม
- ไมแสวงหาความลับทางการคาของคูแ ขงดวยวิธที ไ่ี มเหมาะสม
- ไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงดวยการกลาวหาในทางราย

- Website: thaivivat.co.th

- การชำระหนี้ตรงตามเวลา
- การปฏิบัติตามขอกำหนดเงื่อนไข

- ชำระหนีต้ ามกำหนดเวลาและสัญญาระหวางกันโดยเครงครัด
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้ำประกัน และการบริหารเงินทุน
- กรณีทไ่ี มสามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีต่ กลงกันไวได จนเปน
เหตุทำใหผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะรีบแจงใหเจาหนี้ทราบ
ลวงหนาโดยไมปกปดขอเท็จจริงเพื่อรวมกันแกไขปญหา
- บริหารจัดการเงินทุนใหมีโครงสรางที่เหมาะสม เพื่อรักษา
ความเชื่อมั่นตอเจาหนี้

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

- การปฏิบัติตามขอกำหนดเงื่อนไข
- ดอกเบี้ยเปนไปตามกฎหมายกำหนด

- ปฎิบัติตามสัญญาระหวางกันอยางเครงครัด
- กรณีที่ลูกหนี้มีเหตุที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลง
กันไวได จนเปนเหตุใหตองผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะเขา
เจรจาเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาอยางเปนธรรมและ
สมเหตุสมผล

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

- ดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ
- การพัฒนาชุมชน
- การปฏิบัติตามกฏหมาย
- การใหความรวมมือในโครงการตางๆ
ของรัฐ

- ตระหนักถึงและรับผิดชอบตอผลกระทบของธุรกิจ ตอสังคม
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
- ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และใต
ความควบคุมดูแลของหนวยงานรัฐตางๆ
- ให ก ารสนั บ สนุ น ช ว ยเหลื อ และเข า ร ว มกิ จ กรรมต า งๆ
ที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชน

- ติดตอบริษัทฯ โทร 1231
- Website: thaivivat.co.th
- ติดตอสำนักเลขานุการบริษัท

เจาหนี้

ลูกหนี้

สังคมและ
สิ่งแวดลอม
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ชองทางการติดตอ

Tr usted
ความเปนมืออาชีพ
ที่สรางความไววางใจใหกับลูกคา
• การประกอบกิจการดวยความเปนธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
• การตอตานทุจริตคอรรัปชัน
• การเปดเผยขอมูลและรายงาน

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบาย แนวปฏิบัติ และการดำเนินงาน
ดานการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาล เพื่อการดำเนินธุรกิจอยางถูกตองโปรงใส สามารถตรวจสอบได บริษัทไดปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัท
ไดจัดตั้งหนวยงานในการกำกับดูแล เพื่อใหการดำเนินการตางๆ ภายในบริษัทเปนไปอยางถูกตองตามกฎระเบียบตางๆ และขอบังคับตามกฎหมายของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสวนงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น คำนึงถึงความเสมอภาค เปนธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบและมีความซือ่ สัตยในการดำเนินธุรกิจประกัน ดวยการรักษาผลประโยชนรว มกับ
ผูที่เกี่ยวของ ซึ่งไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมขณะประกอบธุรกิจ โดยการปฎิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กำหนดรวมกันอยางเครงครัด มีจรรยาบรรณในการ
ดำเนินธุรกิจ ไมเรียก ไมรับและจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคาตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ไดรับรางวัลธุรกิจมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล จากหอการคาไทยในงานประกาศ
เกียรติคุณจรรยาบรรณดีเดน หอการคาไทยประจำป 2560 (ไทยเททำดี วิถียั่งยืน) ที่ไดรับการยกยองและเชิดชูเกียรติ ใหเปนภาคธุรกิจเอกชนที่ประกอบการคา
ดวยหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะเรื่องความโปรงใสและความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสังคม
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ มีหนวยงาน Compliance ที่ขึ้นตรงกับฝายผลประโยชน เพื่อเปนศูนยกลางในการรวบรวม ติดตามขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบภายนอกที่เกี่ยวของและ
สื่อสาร ใหความรู คำปรึกษา เรื่องกฎระเบียบภายนอกดานการเปนบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทจดทะเบียน โดยแปลความและ/หรือสรุปเรียบเรียง เพื่อให
บุคคลและหนวยงานตางๆ ในบริษัทดำเนินการไดอยางถูกตองตามกฎระเบียบขอบังคับตางๆ จากหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของขางตน
ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีหนวยงานตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานอิสระซึ่งขึ้นตรงตอคณะกรรมการการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัท เพื่อทำหนาที่ในการ
ตรวจสอบ สอบทานกิจกรรมการดำเนินงานตางๆ ภายในบริษัทใหคำปรึกษาเสนอขอคิดเห็นและคำแนะนำในการแกไขปรับปรุงการดำเนินงานใหเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ ในสวนของรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น ไดรายงานเอาไวแลวในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป 2561 (แบบ 56-1) หัวขอ “การจัดการ
และการกำกับดูแลกิจการ” และเว็บไซตของบริษัทฯ www.thaivivat.co.th
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การตานการทุจริตคอรรัปชัน
บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชัน ที่สงผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืน
ของประเทศ ทำใหตนทุนคาใชจายในการดำเนินธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ต่ำลง ไมสามารถสรางประโยชนสูงสุดแกผูบริโภค บริษัทจึงใหความ
สำคัญกับการตอตานการทุจริตคอรรปั ชันทุกรูปแบบ โดยมองวาการทุจริตคอรรปั ชันไมเพียงเปนการกระทำทีผ่ ดิ กฎหมายเทานัน้ แตยงั ขัดตอคุณธรรมและจริยธรรม
ที่ดีงาม เปนพฤติกรรมที่ไมสามารถยอมรับได
ดวยเห็นถึงความสำคัญของการตอตานการทุจริตและรวมมือกันเพื่อใหเกิดการตอตานการทุจริตในวงกวาง บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อตอตานการทุจริต
คอรรัปชัน (Code of Conduct for Anti-Corruption) รวมถึงจะจัดใหมีการทบทวนและสอบทานความโปรงใสและประสิทธิภาพของการทำงานเปนระยะ
ตอเนือ่ งทุกป สรางความเชือ่ มัน่ วาการดำเนินงานเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีว่ างไว สวนนโยบายตอตานการทุจริตคอรรปั ชันจะมีการทบทวนนโยบายตาม
ความจำเปนและเหมาะสมทุก 2 ป หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ไดผานกระบวนการประเมินวามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติปองกันการทุจริตภายในองคกรครบถวนตามเกณฑที่
คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (Collective Action against Corruption) กำหนดและไดการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมฯ
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ถือเปนโครงการระดับชาติที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
และสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ในการนี้ บริษัทไดใหความรวมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน
ในการสรางมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปรงใส ปราศจากการทุจริตและรวมเปนสวนหนึ่งในการยกระดับประเทศ
นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการตานทุจริตคอรรัปชันไปยังบุคลากรในองคกรอยางตอเนื่องผานสื่อตางๆ และกิจกรรมการอบรมพัฒนา
บุคลากรภายในองคกร รวมถึงสื่อสารใหกับคูคาและหนวยงานภายนอก ผานการออกหนังสือขอความรวมมืองดรับของขวัญทุกประเภท พรอมกำหนดนโยบาย
การรับเรื่องรองเรียน (Whistle Blowing Policy) และการตรวจสอบโดยมีชองทางแจงเบาะแสหรือรองเรียน ดังนี้
จดหมายอิเล็กทรอนิกส
โทรศัพท
จดหมายอิเล็กทรอนิกส
โทรศัพท
จดหมาย

นางสุณีย ธีราวิทยางกูร (เลขานุการบริษัท)
sunee_non@thaivivat.co.th
1231
นางสาวนันทวัน อรุณพิริยะกุล แผนก Compliance
Nantawan_aru@thaivivat.co.th
1231 ตอ 5938
นางสาวนันทวัน อรุณพิริยะกุล แผนก Compliance
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ในสวนของกลไกการคุมครองผูแจงเบาะแส รายละเอียดปรากฎตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชันซึ่งไดเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัทฯ
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การเปดเผยขอมูลและรายงาน
ดวยตระหนักดีวาขอมูลของบริษัทมีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสีย จึงไดเนนใหมีการเปดเผยขอมูลสำคัญเกี่ยวของกับบริษัท รวมถึงนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ที่ครบถวนและเชื่อถือไดตอสาธารณชน ทั้งที่เปนขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชขอมูลทางการเงินตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลการดำเนินงานของบริษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 อยางถูกตองครบถวนตามเวลา เพือ่ ผูม สี ว นไดสว นเสียสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ อยางเทาเทียม
นอกจากจะเปดเผยขอมูลสูองคกรและหนวยงานกำกับดูแลตางๆ แลวประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียยังสามารถเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ ที่มีการเผยแพรแลว
ผานเว็บไซตของบริษัทฯ
ขอมูลที่บริษัทมีการเผยแพรผานเว็บไซต www.thaivivat.co.th
• ขอบังคับบริษัท
• คูมือการปฏิบัติและหลักการกำกับกิจการที่ดี
• จริยธรรมทางธุรกิจ
• ขอมูลสำคัญทางการเงิน รวมถึงงบการเงินรายป และ รายไตรมาส
• แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1)
• รายงานประจำป
• รายงานความรับผิดชอบตอสังคม
• หนังสือและรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
• นโยบายวาดวยการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
• แนวปฏิบัติเพื่อตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
• หนังสืองดรับของขวัญของกำนัล
• นโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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Progressive
and
Innovative
ไมหยุดพัฒนาสินคาและบริการที่เขาถึง
ทุกความตองการ

นวัตกรรมสมัยใหมที่สรางความเปนเลิศในการใหบริการ
• ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
• การรวมพัฒนาชุมชนและสังคมผานผลิตภัณฑและบริการ

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะสรางความพึงพอใจในผลิตภัณฑและความมั่นใจในบริการใหกับผูเอาประกัน ดวยความรับผิดชอบตอผูเอาประกัน ใหไดรับบริการที่ดี
มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสมตามกฎเกณฑกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กลาวคือ แบบ
และขอความในกรมธรรมประกันภัยจะตองสอดคลองกับการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยและมีความหมายชัดเจน รวมทั้งการกำหนดนิยามที่ใชใหถูกตองตามหลัก
วิชาการ เพื่อไมใหเกิดปญหาการตีความดานกฎหมายเมื่อเกิดการเรียกรองคาสินไหมทดแทน นอกจากนั้นยังใชอัตราเบี้ยประกันภัยในอัตราที่เหมาะสมและอยูใน
อัตราที่นายทะเบียนใหความเห็นชอบ
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาปรับปรุงแบบประกันอยางหลากหลายเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการที่เปลี่ยนไปของสังคมไทย รวมถึงพัฒนาปรับปรุงการบริการ
อยางตอเนื่องตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการแกผูเอาประกันภัย รวมถึงรักษาสัมพันธภาพและความยั่งยืนกับลูกคา
อยางจริงจังสม่ำเสมอ
ความสามารถในการชดใชสินไหมทดแทนเมื่อเกิดเหตุ
ความมั่นคงของบริษัทประกันภัยมีความสำคัญอยางยิ่งตอความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑประกันภัย และมีผลกระทบโดยตรงกับผูเอาประกันภัยและระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศในฐานะที่เปนสถาบันทางการเงิน โดยเฉพาะในดานความสามารถในการชดใชคาสินไหม บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) จึง
ตระหนักถึงการดำรงสถานะทางการเงินตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และตามขอกำหนดของหนวยงานกำกับดูแล เชน คปภ.ในป 2561 ที่ผานมา บริษัทฯ มีสัดสวน
เงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดำรงตามกฎหมาย ณ ไตรมาส 3 มากกวา 300% ถือเปนรับประกันถึงความสามารถในการรับประกันภัยและชดใชคาสินไหม
แกประชาชนไดอยางดี
บริการดานสินไหมทดแทน
บริษัทไดกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจายคาสินไหมทดแทน เพื่อใหการบริการสินไหมเปนไปโดยรวดเร็วทันการณ และสามารถชวยเหลือประชาชนไดอยางเปน
รูปธรรม โดยพิจารณาจายคาสินไหมไมเกิน 14 วันนับจากวันที่ตกลงคาสินไหมเพื่อความรวดเร็ว สามารถตอบสนองผูเอาประกันไดทันกับความตองการ โดยบริษัท
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด เพื่อไมใหเกิดการฟองรองอันจะกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท
บริษัทไดนำเอานวัตกรรมและระบบสารสนเทศใหมๆ เขามาปรับใชกับงานบริการดานการประกันภัย โดยไดใชระบบ E-Claim มาพัฒนาการใหบริการดานจัดการ
สินไหมเต็มรูปแบบ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกรวดเร็วใหกบั ลูกคาทีป่ ระสบเหตุ เพิม่ ศักยภาพการใหบริการของพนักงานตรวจสอบอุบตั เิ หตุ สามารถ
พิมพใบสัง่ ซอมไดทนั ที ณ จุดเกิดเหตุตลอด 24 ชัว่ โมงทัว่ ประเทศ นอกจากนีบ้ ริษทั ไดเปดสาขาเพือ่ ใหบริการสินไหมทัว่ ประเทศ 27 สาขา รวมถึงมีบริการแจงซอม
สำหรับผูเอาประกันภัยรถยนต ในศูนยบริการรถยนตที่รวมโครงการเพื่อความสะดวกแกผูเอาประกันในการเรียกรองคาสินไหมและใหคำปรึกษาชวยเหลือแก
ผูเอาประกัน
การพัฒนาผลิตภัณฑและนวัตกรรมดานประกันภัย
บริษัทฯ มุงมั่นและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบโจทยผูบริโภคตลอดระยะเวลาที่ผานมาโดยในป 2561 บริษัทฯ จึงไดรับรางวัลดานนวัตกรรม ดังนี้
เมื่อวันศุกรที่ 7 กันยายน 2561 บริษัทไดรับรางวัลสรางสรรคนวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเดนในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเดนครบวงจร (Prime Minister’s
Insurance Awards) ประจำป 2561 ในงาน “THAILAND INSURANCE EXPO 2018” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) โดยในโอกาสนี้ คุณจีรพันธ อัศวะธนกุล ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)
ขึ้นรับรางวัล “สรางสรรคนวัตกรรมเทคโนโลยีดานประกันภัยดีเดน” จาก นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประธานในพิธีถือเปนรางวัล
อันทรงเกียรติเพื่อเปนแรงผลักดันในการพัฒนาผลิตภัณฑดานนวัตกรรมประกันภัยอยางตอเนื่อง เพื่อตอบโจทยความตองการของผูบริโภค
เมือ่ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 บริษทั ฯ ไดรบั มอบโลรางวัลและประกาศนียบัตร รับรองความสามารถทางนวัตกรรมและองคกรนวัตกรรม (Innovative Organization)
โครงการสงเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผูประกอบการในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากนายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการนวัตกรรมแหงชาติ
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) ในงานเสวนา “องคกรนวัตกรรม..สูค วามยัง่ ยืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” ซึง่ จัดโดยสำนักงานนวัตกรรม
แหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เพือ่ เสริมสรางความเขมแข็งใหกบั ผูป ระกอบการ
ในตลาดทุน สามารถเขาใจศักยภาพของบริษัท เพื่อนำไปสูการคิดคนรังสรรคนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภค ตลอดจนการสราง
ความยั่งยืนทางธุรกิจใหแกองคกร
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การพัฒนาผลิตภัณฑประกันสุขภาพไทยวิวัฒน Active Health
ดวยปจจุบันคนไทยประสบปญหาดานสุขภาพเปนจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจมาจากการละเลยดานการออกกำลังกายหรือใสใจสุขภาพของตนเอง บริษัทฯ
ในฐานะบริษัทประกันภัยที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและสงเสริมดานสุขภาพของผูบริโภคมาโดยตลอด จึงพรอมที่จะสนับสนุนใหทุกคนมีสุขภาพที่ดีอยางยั่งยืน และ
ในป 2561 จึงไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑประกันสุขภาพรูปแบบใหม และเพื่อเปนการสรางทางเลือกใหกับผูบริโภคโดยการออกผลิตภัณฑ “ประกันภัยสุขภาพ
ไทยวิวัฒน แอคทีฟ เฮลท” เพื่อตอบโจทยการดำเนินชีวิตของผูบริโภคใหสามารถมีสุขภาพที่ดีไปพรอมๆ กับการดำรงชีวิตในปจจุบัน โดยการนำเทคโนโลยีดาน
Health Tech และ Wearable Technology มาเปนสวนหนึง่ เพือ่ สงเสริมการออกกำลังกาย รวมถึงสรางวินยั และปรับพฤติกรรมผูใ ชบริการในระยะยาว โดยเฉพาะ
ผูที่กำลังเริ่มตนออกกำลังกายใหมีแรงผลักดันในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น
แผนประกันภัยสุขภาพไทยวิวัฒน แอคทีฟ เฮลท นอกจากจะเปนแผนประกันที่ชวยสงเสริมและสรางวินัยใหผูใชบริการใสใจสุขภาพแลว ยังเปนแผนที่เพิ่มแรง
ผลักดันใหผูใชบริการออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ โดยการใชเทคโนโลยี IoT รวมกับอุปกรณ Smart Watch และนวัตกรรมดาน Wearable Technology เขามา
เปนสวนเสริมในการ Track ขอมูลการออกกำลังกายพรอมกับแอพพลิเคชัน “Thaivivat Health” ที่ถูกออกแบบเพื่อใชงานควบคูกับประกันสุขภาพเพื่อบริการ
ขอมูลตางๆ ไมวาจะเปนขอมูลดานสุขภาพ ขอมูลดานการออกกำลังกายในแตละวัน ชวยใหผูใชบริการวางแผนเรื่องสุขภาพได รวมถึงสรางความตื่นตัวใหกับผูใช
บริการโดยการนำขอมูลการออกกำลังกายทั้งหมดมาคิดคำนวณเปนสวนลดคาเบี้ยประกันทุกเดือนไดสูงสุดถึง 40% เพื่อกระตุนใหผูใชบริการเกิดพฤติกรรมการ
ออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ
การพัฒนาผลิตภัณฑ “ประกันรถเติมเงิน”
ป 2561 บริษัทฯ ไดพัฒนานวัตกรรมดานประกันภัยอยางตอเนื่อง และผลิตภัณฑประกันรถเติมเงินถือเปนอีกหนึ่งผลิตภัณฑที่ไดมีการพัฒนาทั้งการบริการและ
ผลิตภัณฑมาโดยตลอด เพื่อใหสามารถตอบโจทยการใชงานของผูบริโภคใหตรงกับความตองการและการใชงานจริง เพื่อใหผูบริโภคไดรับการบริการและประโยชน
สูงสุดทั้งดานแอพพลิเคชัน ที่นอกเหนือจากจะมีฟงกชัน เปด – ปดประกันแลว ยังมีฟงกชันชวยบริการตางๆ อาทิ บริการแจงเหตุฉุกเฉินโดยไมตองอธิบายเสนทาง
ดวยระบบ GPS โดยผูใชงานสามารถทราบการเดินทางของพนักงานเคลมได รวมถึงบริการเช็คขอมูลอูซอมรถรวมถึงสถานีตำรวจ โรงพยาบาลและสถานีดับเพลิง
ใกลเคียงผานแอพพลิเคชันได รวมถึงสามารถตอประกันผานแอพพลิเคชันไดทนั ทีโดยไมตอ งผานเจาหนาที่ ซึง่ เนนใหความคุม คากับผูใ ชบริการ และเพิม่ ความสะดวก
รวดเร็วในการติดตอสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตางๆ อีกดวย
นอกจากนีย้ งั มีการพัฒนาทัง้ อุปกรณเชือ่ มตอแอพพลิเคชันเพือ่ เปด – ปด ประกันรถยนตอตั โนมัติ โดยมีการพัฒนาอุปกรณ TBeacon มาเปนอุปกรณ USB –Tbeacon
เพื่อใหผูใชบริการสามารถเชื่อมตอไดสะดวก เพียงแคติดตั้งอุปกรณภายในรถและทำการเชื่อมตอกับแอพพลิเคชันไทยวิวัฒนก็สามารถใชงานไดจึงชวยเพิ่มความ
สะดวกใหผูใชงานไมตองเปด – ปดประกันเอง
การพัฒนาผลิตภัณฑ “ประกันภัยการเดินทาง เปด-ปด”
ป 2561 เพื่อความสะดวกในดานการบริการ ประกอบกับปจจุบันผูใชบริการนิยมใชเทคโนโลยีเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจำวัน บริษัทฯจึงไดยกระดับนวัตกรรมการ
ประกันภัยกาวไปอีกขั้น โดยการพัฒนาผลิตภัณฑเดินทางใหสามารถตอบโจทยผูบริโภคสมัยใหม และไดเปดตัวผลิตภัณฑประกันภัยใหม “ประกันภัยการเดินทาง
ตางประเทศ พลัส เปด - ปด” แผนประกันภัยการเดินทางตางประเทศที่เนนความคุมคาใหกับนักเดินทางสามารถ วางแผนการเดินทางไดดวยตัวเองอยางอิสระ
คิดเบี้ยจายตามจริง เดินทางเทาไรจายเทานั้น ทำใหชวยประหยัดคาใชจายในการเดินทาง ทั้งนี้แผนประกันเดินทาง เปด –ปด ยังสามารถ Top up หรือเพิ่ม - ลด
วันเดินทางไดตามตองการ วันเหลือก็เก็บไวใชทริปตอไปได ตอบโจทยทกุ ไลฟสไตลการเดินทาง ไมวา จะเปนนักทองเทีย่ วหรือนักธุรกิจก็วางแผนการเดินทางไดงา ยๆ
รวมถึงสามารถตรวจสอบความคุมครองและติดตอรับความชวยเหลือฉุกเฉินทางการแพทยและการเดินทางไดทุกที่ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ผานแอพพลิเคชัน
“Thaivivat Travel” ชวยเสริมความมั่นใจทุกทริปการเดินทาง
พัฒนาชองทางซื้อและชำระเบี้ยประกันอยางหลากหลาย
ในดานการบริการ บริษทั ไดพฒ
ั นาชองทางการเขาถึงผลิตภัณฑประกันภัยและพัฒนาคุณภาพการใหบริการทางการประกันภัยตางๆ อยางสม่ำเสมอ บริษทั ไดพฒ
ั นา
ชองทางการซื้อประกันใหหลากหลาย เพื่อผูบริโภคสามารถเขาถึงไดสะดวก คือ ตัวแทนและโบรกเกอร เคานเตอรในหางสรรพสินคา เคานเตอรเซอรวิส
ในรานสะดวกซื้อทั่วประเทศ และเว็บไซต www.thaivivat.co.th ซึ่งมีมาตรฐานความปลอดภัยดานการซื้อประกันและชำระเงินออนไลนที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการคาใหการรับรอง โดยผูเอาประกันสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันไดหลากหลายวิธี ทั้งบัตรเครดิต เคานเตอรธนาคาร และโมบายเพยเมนท
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บริการอื่นๆ
ศูนยลูกคาสัมพันธ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูเอาประกันภัย โดยจะมีพนักงานที่ชำนาญงาน คอยใหคำแนะนำ ทำความเขาใจ แกไขปญหาเบื้องตนและ
ชวยติดตามปญหาตางๆ ของผูเอาประกันภัยใหไดรับการดูแลแกไขอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ศูนยลูกคาสัมพันธยังเปนหนวยงานที่เก็บขอมูลในดานความพึงพอใจของลูกคาในการบริการ ทั้งนี้ขอมูลของปญหาตางๆ ที่ศูนยลูกคาสัมพันธพบ จะถูก
นำมาใชเปนพืน้ ฐานในการปรับปรุงการใหบริการและพัฒนาการทำงานของบริษทั สามารถติดตอศูนยลกู คาสัมพันธทางโทรศัพททเ่ี บอร 1231 ในวันและเวลาทำการ
(จันทร-ศุกร เวลา 8.00-18.00 น.) ทางเว็บไซต www.thaivivat.co.th และเฟสบุค www.facebook.com/thaivivat
ศูนยรับแจงอุบัติเหตุ เพื่อการใหบริการที่รวดเร็วฉับไว ในการใหความชวยเหลือลูกคาผูเอาประกันภัยทั่วประเทศ โดยเฉพาะประกันรถยนตและสุขภาพ บริษัท
มีหนวยงานรับแจงอุบัติเหตุและการตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนตที่ใหบริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน ดวยระบบบอกตำแหนงของพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของบริษัทฯ
ผานดาวเทียม (Real-Time Tracking) ทีใ่ ชเทคโนโลยี GPS (Global Positioning System) พนักงานทีศ่ นู ยรบั แจงอุบตั เิ หตุสามารถสงเหตุใหกบั พนักงานตรวจสอบ
อุบัติเหตุที่อยูใกลกับจุดเกิดเหตุมากที่สุด เพื่อการใหบริการที่รวดเร็วที่สุด ใหลูกคาผูเอาประกันภัยรูสึกมั่นใจ นอกจากนี้สำหรับลูกคาที่ลงทะเบียนและติดตั้ง
Thaivivat Application ในโทรศัพทมือถือ ก็สามารถแจงเหตุดวยปุม “แจงเหตุฉุกเฉิน” โดยไมตองกดหมายเลขโทรศัพท พรอมกับสงพิกัดจุดเกิดเหตุใหบริษัทฯ
ไดโดยไมตองอธิบายเสนทาง
สามารถติดตอศูนยรับแจงอุบัติเหตุไดที่โทร 1231 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
• บริการชวยเหลือฉุกเฉิน (Roadside Assistance) เปนบริการใหกบั ผูเ อาประกันภัยรถยนตเมือ่ เกิดเหตุรถเสียกลางทาง ซึง่ อาจมีสาเหตุจากความ
บกพรองของเครือ่ งยนต หรืออุปกรณตา งๆ ของรถยนต ทำใหรถไมสามารถขับเคลือ่ นได โดยไดจดั ใหมเี จาหนาทีค่ อยใหการปรึกษาดานเทคนิคเพือ่
ชวยเหลือในการแกไขสถานการณ รวมถึงใหบริการชางเทคนิคนอกสถานที่ ซึ่งเปนบริการที่จะชวยเหลือเบื้องตนในจุดเกิดเหตุ ตลอดจนบริการ
รถลากจูงเพื่อนำไปซอมในศูนยซอมตอไป ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยติดตอที่ศูนยรับแจงอุบัติเหตุ
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การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
ผานผลิตภัณฑและบริการ
การพัฒนาชุมชนและสังคมเปนองคประกอบสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน ปจจุบันทุกภาคธุรกิจไดรับการเรียกรองใหมีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง
ความรับผิดชอบทางสังคมมากขึ้น บริษัทฯ จึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคมในฐานะที่เปนปจจัยสำคัญในการเติบโต
อยางยั่งยืนของธุรกิจประกันภัย
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัยและการเขาถึงการประกันภัยของประชาชนสวนมาก โดยไดดำเนินการผานผลิตภัณฑการประกันภัยสำหรับ
รายยอย (ไมโครอินชัวรันส) และมุงเนนที่จะบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุทางทองถนน ซึ่งสัมพันธกับภาคประกันภัยรถยนตที่เปนผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ ไดดำเนินการผานโครงการการบริการที่เปนเสิศในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานตในป 2561 ที่ผานมา ดังนี้
ประกันภัยสำหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส)
บริษัทฯ ไดดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมตามนโยบายของคณะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการดำเนินธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในแผน
พัฒนาประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการเสริมสรางความรูและการเขาถึงการประกันภัย ผานการสงเสริมผลิตภัณฑ
ประกันภัยสำหรับรายยอย เพื่อใหประชาชนใชการประกันภัยเปนเครื่องมือสรางหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินดวยตนเอง รวมถึงแบงเบาภาระของ
ภาครัฐในการเยียวยาประชาชน อันเปนการรวมพัฒนาสังคมไทยอยางสำคัญ
บริษัทฯ ไดใหบริการดานการประกันภัยในรูปแบบตางๆ อยางหลากหลาย โดยคำนึงถึงความตองการของประชาชนที่เปลี่ยนไปตามสภาวะสังคมและเศรษฐกิจ
โดยเล็งเห็นความสำคัญในการเขาถึงระบบประกันภัยของประชาชนทุกระดับ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายในการสงเสริมการรับประกันภัยแบบรายยอย หรือ “ไมโคร
อินชัวรันส” (Micro insurance) ซึ่งมีความคุมครองที่เขาใจงาย เบี้ยประกันราคาประหยัด สามารถเขาถึงประชาชนทุกระดับไดงายดวยชองทางการจำหนายที่
กวางขวาง ผลิตภัณฑประกันภัยเพื่อรายยอยของบริษัทฯ ในป 2561 ที่สำคัญไดแก
1. ประกันภัยมะเร็งรายยอย (ไมโครอินชัวรันส)
ประกันภัยไทยวิวัฒนรวมกับเคานเตอรเซอรวิส เพื่อจำหนายผลิตภัณฑประกันภัยรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) ผานเคานเตอรเซอรวิสซึ่งมีมากกวา
6,000 สาขาในประเทศไทย ใหประชาชนเขาถึงการประกันภัยที่จำเปน แบงเปนผลิตภัณฑ
1. แผนประกันภัยโรคมะเร็งใจป�สำหรับรายยอย คุมครองโรคมะเร็งทุกชนิดยกเวนโรคมะเร็งผิวหนัง เบี้ยประกัน 711 บาทตอป
ใหความคุมครองรวม 70,000 บาท และ
2. การประกันภัยโรคมะเร็งใจป�พลัสสำหรับรายยอย คุมครองโรคมะเร็งทุกชนิดรวมถึงโรคมะเร็งของเม็ดสี (มะเร็งไฝดำ) ยกเวน
มะเร็งผิวหนัง
2. ประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2561
บริษัทฯ เปน 1 ใน 22 บริษัทที่เขารวมรับประกันภัย ในโครงการรับประกันภัยขาวนาปกับรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงคที่จะสรางความมั่นคงใหกับ
เกษตรกร ในพื้นที่เปาหมายทั่วประเทศ 30 ลานไร ชวยลดภาระคาใชจายและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิต เกษตรกรจะไดรับความคุมครอง
ภัยธรรมชาติ 7 ภัย ประกอบดวย น้ำทวมหรือฝนตกหนัก, ภัยแลง ฝนแลง หรือฝนทิง้ ชวง, ลมพายุหรือพายุไตฝนุ , ภัยอากาศหนาวหรือน้ำคางแข็ง,
ลูกเห็บและไฟไหม เกษตรกรจะไดรบั ความคุม ครอง 1,260 บาท ตอไร และไดรบั ความคุม ครองจากภัยศัตรูพชื และโรคระบาด เกษตรกรจะไดรบั
ความคุม ครอง 630 บาทตอไร ประกันภัยขาวนาปจำหนายผานธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณเพือ่ ใหเกษตรกรไดเขาถึงหลักประกันอยางทัว่ ถึง
3. ประกัน 200 สำหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส)
บริษัทฯ เปนบริษัทประกันภัยที่เขารวมรับประกันในโครงการ “กรรมธรรม ประกันภัย 200” รวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกันภัย 200 เปนประกันภัยอุบตั เิ หตุสว นบุคคลสำหรับรายยอย ทีใ่ หความคุม ครองผูเ อาประกันภัย กรณี
การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 1 แสนบาท จากการฆาตกรรม 50,000 บาท
และเสียชีวิตจากการเจ็บปวย 10,000 บาท เบี้ยประกันเพียง 200 บาทตอป สำหรับผูที่มีอายุ 20 - 60 ป โดยมีจุดประสงคเพื่อ
เพิ่มโอกาสใหประชาชนทุกระดับสามารถซื้อประกันภัยอุบัติเหตุในราคาที่เขาถึงได
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4. ประกันภัยอัคคีภัยที่อยูอาศัยแบบประหยัดสำหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส)
บริษทั ฯ เปนบริษทั ประกันภัยทีเ่ ขารวมรับประกันในโครงการ “กรรมธรรมประกันอัคคีภยั ทีอ่ ยูอ าศัยแบบประหยัดสำหรับรายยอย” รวมกับสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกันอัคคีภยั ทีอ่ ยูอ าศัยแบบประหยัดสำหรับรายยอยนี้ ใหความคุม ครอง
ความเสียหายสำหรับสิง่ กอสรางตามลักษณะสิง่ ปลูกสรางทีใ่ ชเปนทีอ่ ยูอ าศัยทีเ่ กิดขึน้ 4 ภัย ไดแก ภัยไฟไหม ภัยฟาผา ภัยการระเบิด (จำนวนเงิน
เอาประกันภัยสำหรับสิ่งปลูกสรางที่เปนคอนกรีต 300,000 บาท สำหรับบานครึ่งตึกครึ่งไม 150,000 บาท สำหรับบานไม 100,000 บาท และ
สำหรับหองแถวไม 50,000 บาท) และภัยธรรมชาติ (ไดแก ภัยลมพายุ ภัยน้ำทวม ภัยแผนดินไหว และ ภัยลูกเห็บ จำนวนเงินเอาประกันภัย
ทุกภัยธรรมชาติรวมกันไมเกิน 10,000 บาท) และหากความเสียหายจากภัยดังกลาวทำใหผูเอาประกันภัยไมสามารถอยูอาศัยได จำเปนตองหา
ที่พักอาศัยชั่วคราวก็จะมีการชดเชยคาเชาที่อยูอาศัยชั่วคราวไมเกินวันละ 300 บาท ไมเกิน 30 วัน ดวยเบี้ยประกันเพียง 400 บาทตอป โดยมี
จุดประสงคเพื่อเพิ่มโอกาสใหประชาชนทุกระดับสามารถซื้อประกันอัคคีภัยในราคาที่เขาถึงไดเพื่อบรรเทาความเดือดรอนที่เกิดขึ้นในระดับหนึ่ง
5. ประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว
บริษัทฯ เปน 1 ใน 14 บริษัทที่เขารวมรับประกันภัย ในโครงการรับประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยมีวัตถุประสงคที่จะสรางความมั่นคงใหกับ
เกษตรกร สำหรับพื้นที่เปาหมาย 2 ลานไรใน 33 จังหวัด สนับสนุนเกษตรกรทำการปลูกขาวโพดหลังฤดูการทำนา เพื่อลดปญหาผลผลิตขาว
ลนตลาดและราคาตกต่ำ และเพือ่ ชวยลดภาระคาใชจา ยและความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ กับผลผลิต เกษตรกรจะไดรบั ความคุม ครองภัยธรรมชาติ 8 ภัย
ประกอบดวย น้ำทวมหรือฝนตกหนัก, ภัยแลงฝนแลง หรือฝนทิ้งชวง, ลมพายุหรือพายุไตฝุน, ภัยอากาศหนาวหรือน้ำคางแข็ง, ลูกเห็บ, ไฟไหม
และ ภัยจากชางปา เกษตรกรจะไดรบั ความคุม ครอง 1,500 บาท ตอไร และไดรบั ความคุม ครองจากภัยศัตรูพชื และโรคระบาด เกษตรกรจะไดรบั
ความคุม ครอง 750 บาทตอไร ประกันภัยขาวโพดเลีย้ งสัตวจำหนายผานธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณเพือ่ ใหเกษตรกรไดเขาถึงหลักประกัน
อยางทั่วถึง
โครงการการบริการที่เปนเลิศในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต
หนวยงานภาครัฐและเอกชนลวนเล็งเห็นความสำคัญของอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยที่มีจำนวนสูงที่สุดเปนอันดับตนๆ ของโลก อันทำใหเกิดความสูญเสียทั้ง
ชีวิตและทรัพยสิน และฉุดรั้งการพัฒนาของประเทศ จึงมีการรณรงคและปฏิบัติโครงการตางๆ เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนมา
โดยตลอด โดยตระหนักวาประกันภัยรถยนตเปนสวนสำคัญของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย บริษัทฯ จึงมีโครงการ “การบริการที่เปนเลิศในชวง
เทศกาลปใหมและสงกรานต 2561” ขึน้ โดยรวมกับกรมทางหลวงในแตละพืน้ ทีแ่ ละการทางพิเศษ เพือ่ อำนวยความสะดวกใหทง้ั ประชาชนและเจาหนาทีห่ นวยงาน
รัฐทีท่ ำหนาทีใ่ นชวงเทศกาลในการปองกันอุบตั เิ หตุ รวมถึงเตรียมความพรอมใหบริการทางประกันภัยรถยนตในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต อันเปนชวงทีม่ กี าร
ใชรถใชถนนมากที่สุด และมีอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดในรอบป
โครงการ “การบริการที่เปนเลิศในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต 2561” มีการปฏิบัติงานดังนี้
1. การจัดวางพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุและพนักงานฝายปฏิบัติการ ตามจุดใหบริการในจังหวัดตางๆ เพื่อใหบริการดวยความรวดเร็วทันตอ
เหตุการณ โดยเพิ่มจำนวนเจาหนาที่ในการใหบริการ ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแนน ถนนสายหลักที่สำคัญในการสัญจรของผูใชรถใชถนน
และสถานที่ทองเที่ยวสำคัญๆ เพื่อใหบริการไดอยางรวดเร็วทันเหตุการณ
2. เพิ่มจำนวนพนักงานบริการรับแจงอุบัติเหตุ และพนักงานฝายปฏิบัติการ เพื่อใหเพียงพอกับความตองการของลูกคาชวงเทศกาลดังกลาว
โดยใหบริการดวยความรวดเร็วทันตอเหตุการณ

15

การเสริมสรางความรูและการเขาถึงประกันภัย
ความรูและความเขาใจดานประกันภัยสำหรับผูบริโภคเปนสิ่งสำคัญ แมวาปจจุบันมีการใชเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงขาวสารมากยิ่งขึ้น แตก็ยังมีผูบริโภคบางสวน
ยังเขาถึงขอมูลขาวสารดานประกันภัยไมมากพอ สงผลใหผูบริโภคบางสวนไมไดเห็นความสำคัญของประกันภัยที่จะชวยลดความเสี่ยงตอชีวิตและทรัพยสินหาก
เกิดเหตุการณไมคาดฝน บริษัทฯ ในฐานะบริษัทประกันภัยจึงรวมเปนสวนหนึ่งเพื่อเผยแพรขาวสาร ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันภัยใหแกประชาชน
ไดเขาถึงขอมูลขาวสาร โดยมีการจัดทำรายละเอียดดังนี้
1. จัดทำเนือ้ หาเผยแพรความรูด า นการประกันภัย ทัง้ ประกันภัยรถยนต ประกันสุขภาพ ประกันเดินทางและประกันอืน่ ๆ ผานสือ่ สังคมออนไลน
อาทิ เว็บไซต และโซเชียลมีเดียตางๆ
2. รวมมือกับ Key Opinion Leader ตางๆ เพื่อสรางความตระหนักรูและสงเสริมใหผูบริโภคเห็นถึงความสำคัญของการทำประกันภัยเพื่อลด
ความเสี่ยงตอชีวิต และทรัพยสิน
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Togetherness
ความเห็นอกเห็นใจในการดูแลกันและกัน
ดุจดังครอบครัว
• การดูแลพนักงาน
• การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
• การจัดการสิ่งแวดลอม

การดูแลพนักงาน
บริษทั ฯ ตระหนักวาพนักงานคือทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ คา ซึง่ จะตองไดรบั การดูแลและพัฒนาขีดความสามารถเพือ่ ความพรอมในการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ
จึงใหความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มเติมความรู ความสามารถ ทักษะ สรางทัศนคติที่ดี โดยใหความสำคัญกับการพัฒนา
องคความรูทั้งดาน Technical knowledge ดวยการฝกอบรมภายในบริษัทและอบรมกับหนวยงานตางๆ ภายนอกบริษัท ในดานผลตอบแทนบริษัทมีนโยบายใน
การกำหนดคาตอบแทนที่เปนธรรม ดวยการประเมินผลงานปละ 2 ครั้ง รวมถึงติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราเงินเดือนในภาคธุรกิจเพื่อจัดสรางโครงสราง
เงินเดือนอยางเหมาะสม
ในสวนของสิทธิประโยชนและสวัสดิการ นอกจากการใหสิทธิการลาและวันหยุดพักผอนประจำปอยางเหมาะสมแลว บริษัทฯ ยังใหความสำคัญในเรื่องการดูแล
สุขภาพและคุณภาพชีวิตพนักงานรวมไปถึงครอบครัวของพนักงาน สิทธิประโยชนตางๆ ที่บริษัทฯ มีใหพนักงานนั้นมีจุดประสงคคือ เพื่อใหบุคลากรมีความสุข
ในการทำงาน อันจะนำมาซึ่งการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพของพนักงาน
บุคลากรในบริษัทฯ เมื่อผานการทดลองงานแลวไดรับการบรรจุเปนพนักงานประจำ พนักงานบริษัทฯ เปนพนักงานประจำทั้งหมด ซึ่งจะไดรับคาตอบแทนและ
มีสิทธิที่จะไดรับสวัสดิการตางๆ จากบริษัท ดังนี้
สวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ มีนโยบายใหพนักงานทุกคนไดออมทรัพยไวสำหรับใชหลังพนสภาพการเปนพนักงานของบริษัทฯ โดยจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น
สำหรับพนักงานทีท่ ำงานติดตอกันเปนเวลา 3 ปขน้ึ ไปไดเขาเปนสมาชิก โดยสมาชิกจายเงินสะสมกองทุนในอัตรารอยละ 5, 10 ,15 ของเงินเดือน
ทุกเดือน และบริษทั จายเงินสมทบเขากองทุนใหสมาชิกในอัตรารอยละ 7.5 ของเงินเดือนทุกเดือน ซึง่ เงินกองทุนสำรองเลีย้ งชีพนีบ้ ริษทั ไดจดั การ
ใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเปนผูจัดการกองทุน
• สวัสดิการดานเงินกู
บุคลากรของบริษัทฯ จะไดรับสิทธิขอกูเงินบริษัทฯ หลังจากไดรับการบรรจุเปนพนักงานแลวไมนอยกวา 3 ป โดยตองมีจุดประสงคในการกูเงิน
เพื่อใชในวัตถุประสงคตางๆ เชน เพื่อที่อยูอาศัยเพื่อการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษา
• เงินชวยเหลือพนักงานและครอบครัว
สำหรับงานแตงงานของพนักงานและงานศพของบิดา มารดา
• การรักษาพยาบาล
นอกจากการจัดทำประกันสังคมใหแกพนักงานทุกคน เพื่อรองรับสิทธิการรักษาพยาบาลตามกฎหมายแรงงานแลว บริษัทฯ ไดจัดใหมีทีมงาน
พยาบาลจาก โรงพยาบาลจุฬาฯ คอยดูแลปฐมพยาบาลเบือ้ งตนและวินจิ ฉัยเพือ่ สงตอโรงพยาบาลในกรณีทร่ี า ยแรง เปนสวัสดิการใหกบั พนักงาน
ในทุกวันทำงาน ที่อาคารสำนักงานใหญซึ่งเปนสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานสวนใหญ
• การประกันอุบัติเหตุ
เพื่อสวัสดิภาพของพนักงาน บริษัทฯ ไดทำการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลไวใหแกพนักงานในกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุถึงแกความตาย เพื่อ
แบงเบาภาระครอบครัวพนักงาน
• การประกันสุขภาพ
เพือ่ เพิม่ ความสะดวกใหกบั พนักงาน บริษทั ฯ ไดจดั ใหมกี ารประกันภัยสุขภาพ เพือ่ รองรับการรักษาพยาบาลใหกบั พนักงาน เพิม่ เติมจากสิทธิ
การรักษาพยาบาลตามสวัสดิการประกันสังคม
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การดูแลและพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการอบรม - พัฒนาความสามารถของบุคลากรในบริษัทฯ อยางสม่ำเสมอ ทั้งในดานความรูดานการประกันภัยและทักษะดานอื่นที่จำเปนในการ
ปฏิบัติงานดานการรับประกันภัยและการบริการในป 2561 เมื่อมีการปรับปรุงโครงสรางการทำงานของบริษัท ไดมีการแยกแผนกพัฒนาบุคลากรออกเปนสัดสวน
ชัดเจน จากแผนกบริหารงานบุคคล โดยมุงหมายใหการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ในเบื้องตนบริษัทฯ สงอบรมเพื่อใหความรูแกพนักงานใหมในป 2561 ในหลักสูตร “Get to Know Insurance Business” ความรูประกันภัยเบื้องตน ณ
บริษัท ไทยรี เซอรวิสเซส จำกัด ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร
• รุนที่ 1 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 มีพนักงานใหมเขารวมทั้งหมด 8 คน
หลังจากไดรับการอบรมเบื้องตนดังกลาวแลว บริษัทฯ ยังจัดการอบรมหลักสูตรที่นำไปใช ในการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานไดจริง โดยในป 2561 มีการจัดอบรม
ที่สำคัญคือ
• หลักสูตรงานทรัพยากรมนุษยที่จำเปนสำหรับผูที่ไมใชนักทรัพยากรมนุษย Essential HR Functions for Non HR โดยผูชวยศาสตราจารย
ดร.ธัชพงศ เศรษฐบุตร ณ อาคารประกันภัยไทยวิวฒ
ั น หองประชุมชัน้ 6 วัตถุประสงคเพือ่ ใหเกิดความรู ความเขาใจ ในบทบาทหนาที่ หลักการ
พื้นฐานในหนาที่งานดานการบริหารองคกรและการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกร รุนที่ 1 วันที่ 6 ตุลาคม 2561 บุคลากรเขารวมอบรม
จำนวน 45 คน
• หลักสูตรทักษะการโคชชิ่ง Coaching Skill การบริหารจัดการงานยุคใหม Agile Scrum โดยอาจารย สันติทัต ไพใหม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3
พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน หองประชุมชั้น 6 โดยจัดเฉพาะกลุมตำแหนงหัวหนา วัตถุเพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจหลัก
การทำงานรวมกัน (Synergy ) นำไปสูเปาหมายของการทำงานเปนทีม (Teamwork) และสามารถนำเทคนิคไปบริหารจัดการทีมงานไดมี
บุคลากรเขารวมอบรม จำนวน 50 คน
• หลักสูตร Microsoft Excel สำหรับการใชงาน โดยคุณอัญมณี อารักษวาณิช จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ อาคารประกันภัยไทยวิวฒ
ั น
หองประชุมชั้น 6 วัตถุประสงคเพื่อเกิดความรูความเขาใจในงาน Excel ที่จำเปนเกี่ยวของและมีผลตอผูปฎิบัติงานในสายงาน โดยบุคลากร
เขารวมอบรม จำนวน 40 คน
นอกจากการอบรมที่จัดภายในองคกรแลว บริษัทฯ ยังสงพนักงานเขารวมอบรมทั้งความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับการทำงาน ซึ่งจัดโดยองคกรภายนอกตางๆ
โดยจะพิจารณาสงบุคลากรในแตละฝายที่เกี่ยวของกับหัวขอการอบรมหรือสัมมนาตามวาระโอกาส บริษัทฯ ไดสงบุคลากรเขารับการอบรม-สัมมนา ตามสายงาน
เฉลี่ยคนละ 8 ชั่วโมง
การรับผูพิการเขาทำงาน
บริษัทฯ มีความยินดีในการรับผูพิการในดานตางๆ กันเขาทำงานในตำแหนงงานที่เหมาะสม ที่ศักยภาพทางรางกายของแตละบุคคลไมไดเปนอุปสรรคตอทักษะ
การทำงานที่จำเปนในงานนั้นๆ ทั้งยังมีมาตรฐานการจายคาตอบแทน และเปดโอกาสใหเติบโตในตำแหนงหนาที่อยางเทาเทียมกันในป 2561 จนถึงปจจุบัน
บริษัทฯ มีพนักงานที่เปนผูพิการ จำนวน 6 คน
พิการทางสายตา จำนวน
1 คน
พิการทางการไดยิน จำนวน
4 คน
พิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 1 คน
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กิจกรรมแรงงานสัมพันธ
บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธในทุกป โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคลากรและระหวางหนวยงานตางๆ ในองคกร ไดเรียนรูการ
ทำงานเปนทีม, การติดตอและประสานงานที่ดีผานกิจกรรมตางๆ อันจะสงผลที่ดีถึงการทำงานรวมกัน รวมถึงเพื่อสงเสริมการออกกำลังกายใหพนักงาน และเพื่อ
ใหบุคลากรเกิดความผูกพันกับองคกร
ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
บริษัทฯ หวงใยสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน โดยเห็นวาเรื่องดังกลาวสงผลตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยสงเสริมใหการปฏิบัติ
งานมีประสิทธิภาพ มีความมั่นใจในการประกอบกิจกรรมตางๆ บริษัทไดมีการเตรียมปองกันภัยไวลวงหนาอยางถูกตองเหมาะสม ที่สำคัญคือ
• ไดดำเนินงานเชิงปองกันและรณรงคใหความรูในเรื่องการปองกันอัคคีภัยและซอมหนีไฟเปนประจำทุกป รวมถึงมีการตรวจสอบความพรอม
ของอุปกรณดับเพลิงและระบบการเตือนภัยอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหบุคลากรทราบถึงแนวทางปฏิบัติและรับมือกับสถานการณจริง ที่อาจ
เกิดขึ้นได ในป 2561 บริษัท ไดจัดใหมีการอบรมปองกันอัคคีภัย ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 โดยไดเชิญวิทยากรจากสถานีดับเพลิงสุทธิสาร
กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มาใหความรูเบื้องตนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สวนการซอมหนีไฟ
ประจำป 2561 จัดขึน้ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ อาคารประกันภัยไทยวิวฒ
ั น โดยมีเจาหนาทีจ่ ากสถานีดบั เพลิงสุทธิสารคอยควบคุมดูแล
เชนกัน
• นโยบายและหลักการปฏิบตั หิ นาทีข่ องพนักงานปฏิบตั กิ ารและพนักงานตรวจสอบอุบตั เิ หตุทเ่ี กีย่ วของกับความปลอดภัย ในสวนของพนักงาน
ทีจ่ ำเปนตองใชรถยนตและรถจักรยานยนตในการปฏิบตั งิ านทีส่ ำคัญคือ พนักงานตรวจสอบอุบตั เิ หตุ (พนักงานเคลม) และพนักงานบริการลูกคา
และตัวแทน (พนักงานสงกรมธรรม และ เอกสาร) บริษทั ฯ มีกฎและระเบียบเรือ่ งความปลอดภัย สำหรับตัวบุคคล (การขับรถตามกฎจราจร
อยางเครงครัด, การแตงกายตามเครือ่ งแบบพนักงานอยางถูกตองรัดกุมและมีแถบสะทอนแสงตามทีบ่ ริษทั ฯ กำหนดสวมหมวกนิรภัย - คาด
เข็มขัดนิรภัย) และยานพาหนะทีใ่ ช (เปนรถของบริษทั ฯ ผานการตรวจสภาพ, มีการติดตัง้ กลองทีร่ ถยนต, มี GPS ประจำตัวพนักงาน) ทัง้ ยัง
มีบทลงโทษอยางเครงครัดในเรื่องวินัยจราจร โดยในป 2561 มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหวางทำงาน 4 ครั้ง มีผูบาดเจ็บ คือ พนักงานปฏิบัติการ
กรุงเทพ (พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ) รวม 4 คน และขณะนี้ทำการรักษาหายดีแลว
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ภาพรวมของพนักงานประกันภัยไทยวิวัฒน 2560
สัดสวนบุคลากร ชาย-หญิง

สัดสวนบุคลากรแบงตามอายุ

42%

13%
ชาย
หญิง

1%
31%

18%

58%

20 ปและนอยกวา
21 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
มากกวา 50 ป

37%

สัดสวนบุคลากรแบงตามอายุงาน

สัดสวนบุคลากรแบงตามระดับการศึกษา

17%

13%
14%

73%

ต่ำกวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

7% 2%
21%

18%

35%

สัดสวนพนักงานแบงตามจังหวัด

89%
11%
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ตางจังหวัด
กรุงเทพ

ทดลองงาน
4 เดือนแตไมถึง 1 ป
1 - 2 ป
3 - 5 ป
6 - 10 ป
มากกวา 10 ป

การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงการพัฒนาชุมชนและสังคม ผานหลักการพื้นฐานเรื่องสิทธิมนุษยชน ทั้งในกระบวนการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
นอกกระบวนการดำเนินธุรกิจ เชน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่นับวาเปนหัวใจสำคัญในการพัฒนาธุรกิจและสรางความยั่งยืนใหกับธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบาย
ในการปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดสวนเสียทุกคนอยางเทาเทียมกัน ไมมีการแบงแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา เผาพันธุ สัญชาติ ความยากจน ความพิการ
รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกตางทางความคิด สังคม สิ่งแวดลอมกฎหมาย และวัฒนธรรม (ดูเพิ่มเติมในหัวขอ “การดูแลพนักงาน”) ในป 2561 บริษัทฯ
ไดสงเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมผานการบริจาคและการกุศลในวาระโอกาสตางๆ กันดังนี้
กิจกรรมสงเสริมการศึกษา
บริษัทฯ รวมสงเสริมใหเกิดความเทาเทียมกันตามสิทธิมนุษยชนกับกลุมคนตางๆ ในสังคมอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะสิทธิในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดวยเล็งเห็นวาการสรางทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพทั้งทางความรู ทักษะ ความสามารถ คุณธรรมเปนสวนสำคัญในการสราง
ความมั่นคงและในการพัฒนาประเทศในป 2561 บริษัทฯ ไดดำเนินกิจกรรมเพื่อชวยเหลือดานการศึกษาดังนี้
- เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไดรวมสบทบทุน สนับสนุนของขวัญและของรางวัลใหกับมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน
ณ บานตะวันใหม ที่มีโครงการจัดงานสงทายปเกาตอนรับปใหมใหแกเด็กๆ อีกทั้งยังเปนการใหความสำคัญกับเด็กๆ ใน
โอกาสตางๆ และมูลนิธิ เพื่อใหฟนฟูและพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ อนาคตของชาติ ใหสามารถเติบโตเปนทรัพยากรที่มี
คุณคาใหกับสังคมไทย
- เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 บริษัทฯ ไดรวมสบทบทุนมอบทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรขาราชการตำรวจในสังกัดสถานี
ตำรวจนครบาลดินแดง เนื่องในวันเด็กแหงชาติ โดยจัดกิจกรรม ณ สถานีตำรวจนครบาลดินแดง เพื่อสงเสริมใหเด็กๆ ได
เขารวมกิจกรรม เรียนรูในการใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุขและเติบโตเปนพลเมืองที่ดีแกประเทศชาติตอไป
การบริจาคสมทบทุนเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนในดานตางๆ
• ดานสังคมและชุมชน
บริษัทรวมบริจาคสมทบทุนใหกับองคกร และหนวยงานตางๆ ในป 2561 ดังนี้
- ตลอดระยะเวลาที่ผานมาในป 2561ทามกลางการแขงขันอยางสูงของคนไทยในสังคมปจจุบันทำใหเกิดกระแสความคิดตาง
ที่เกิดขึ้นไปทั่วทุกพื้นที่ บอยครั้งที่ความคิดตางทำใหเกิดปญหาการกระทบกระทั่งความรุนแรงในสังคมจนเหมือนขาดความ
สามัคคี แตในเวลาทีเ่ กิดวิกฤตตางๆ ของประเทศ เรามักไดเห็น ความรัก ความสามัคคี ความเกือ้ กูล ของคนไทยทีส่ ยบวิกฤต
ตางๆ ไดเสมอ คำวา “คนไทยรักกัน” มันจึงเปนสิง่ ทีถ่ กู ฝงอยูใ นชาติพนั ธุอ ยูใ นสายเลือด และประกันภัยไทยวิวฒ
ั นในฐานะ
ที่เปนบริษัทที่สงเสริมความรักความสามัคคีของคนในชาติจึงเห็นความสำคัญของการชวยเหลือสังคมมาโดยตลอด ดังนั้น
บริษทั จึงรวมเปนสวนหนึง่ ในการสนับสนุนจัดกิจกรรมเพือ่ การกุศล “คนไทยรักกัน” รวมกับหนังสือพิมพดาราเดลี่ โดยภาย
ในงานจะมีกจิ กรรมทำความดี จำหนายสินคาเพือ่ นำรายไดมอบใหกบั มูลนิธติ า งๆ จำนวน 14 แหง ทัง้ นีเ้ พือ่ เปนการรวมพลัง
สังคมเพื่อสรางปรากฎการณรวมดวยชวยกัน ใหคนไทยมีหัวใจเดียวกัน เมื่อวันที่ 29 - 30 กันยายน 2561
- เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2561 บริษทั ฯ ไดรว มสนับสนุนประกันอุบตั เิ หตุสำหรับผูเ ขารวมงาน “วิง่ ครอบครัว การกุศล ศัลยศาสตร
รามาธิบดี” ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากไดเล็งเห็นถึงปญหาดานสุขภาพ ทีเ่ ปนปญหาใหญและกำลังเกิดขึน้ กับสังคมไทย ทำใหมผี ปู ว ยยิง่ เพิม่
มากขึ้นในทุกๆ วัน สงผลใหโรงพยาบาลตางๆ ทั่วประเทศขาดแคลนอุปกรณดานการแพทย โรงพยาบาลรามาธิบดีถือเปน
อีกหนึง่ โรงพยาบาลทีม่ ผี ปู ว ยจำนวนมาก และตองการงบประมาณทีส่ นับสนุนอุปกรณดา นการแพทย โดยเฉพาะการสงเสริม
บุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพในดานการแพทย กิจกรรม “วิง่ ครอบครัว การกุศล ศัลยศาสตร รามาธิบดี” จึงเปนอีกหนึง่ กิจกรรม
ทีจ่ ะชวยเหลือสังคมและผูป ว ย ทัง้ นีใ้ นการสนับสนุนกิจกรรมเพือ่ นำรายไดทง้ั หมดโดยไมหกั คาใชจา ยเขาสมทบทุนจัดหาอุปกรณ
และสือ่ การเรียน-การสอนทางการแพทย แกภาควิชาศัลยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี ทัง้ เปนการสงเสริมความสัมพันธภายใน
ครอบครัวโดยชวนกันมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง
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- ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษวัฒนธรรม และพรอมที่จะสนับสนุนรวมถึง
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อรณรงคสรางความเขาใจความสำนึกรัก และหวงแหนในมรดกทางศิลป
วัฒนธรรมของชาติ รวมถึงใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการพิทักษรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของ
ชาติใหมากยิง่ ขึน้ ในป 2561 บริษทั ฯ จึงไดสนับสนุน “ยูนคิ รันนิง่ ” กิจกรรมงานวิง่ ทีส่ ง เสริมภาพลักษณของประเทศ รวมถึง
วัฒนธรรม ประเพณีอนั ดีงามจนไดรบั ขึน้ เปนมรดกโลกใหทกุ คนไดรบั รู โดยมีการสนับสนุนทัง้ หมด 2 กิจกรรมดังนี้
1. บริษทั ฯ ไดเปนสวนหนึง่ ในการสนับสนุนประกันอุบตั เิ หตุสำหรับนักวิง่ ทีเ่ ขารวมกิจกรรม ในงาน “อยุธยา
มาราธอน 2018” ที่จัดขึ้น ณ อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา (ศาลากลางเกา) ที่นำนักวิ่งสู
เสนทางสายวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมโบราณคูบานคูเมืองอันงดงามของ จ.พระนครศรีอยุธยา
2. บริษทั ฯ ไดเปนสวนหนึง่ ในการสนับสนุนประกันอุบตั เิ หตุสำหรับนักวิง่ ทีเ่ ขารวมกิจกรรมในงานบานเชียง
มาราธอน จัดขึน้ ณ แหลงโบราณคดีบา นเชียง เปนแหลงโบราณคดีสำคัญแหงหนึง่ อยูท อ่ี ำเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี ที่ทำใหรับรูถึงการดำรงชีวิตในสมัยกอนประวัติศาสตรยอนหลังไปกวา 5,000 ป
• ดานกีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
บริษัทรวมบริจาคสมทบทุนใหกับองคกรและหนวยงานตางๆ เพื่อสนับสนุนทางดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬาในป 2561 ดังนี้
- เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 บริษัทไดรวมเปนสวนหนึ่งในการจัดกิจกรรมงานวิ่ง “กรุงเทพมาราธอน” โดยได
สนับสนุนประกันอุบัติเหตุสำหรับนักวิ่งกวา 27,000 คน เพื่อเปนการสนับสนุนใหประชาชนหันมาออกกำลังกายดูแล
สุขภาพของตัวเอง ทั้งกิจกรรมในครั้งนี้เปนงานวิ่งมาราธอนที่ใหญที่สุดในประเทศ ที่มีทั้งนักวิ่งไทยและตางชาติให
ความสนใจเขารวมการแขงขัน จึงถือวาเปนการประชาสัมพันธการทองเที่ยวไทยอีกอยางหนึ่ง
- เมือ่ วันที่ 23 กันยายน 2561 สนับสนุนกิจกรรมวิง่ “YOLO Run Bangkok 2018” เพือ่ สงเสริมใหประชาชนหันมาใสใจ
สุขภาพดวยการออกกำลังกาย รวมถึงสรางกิจกรรมกับครอบครัว
- เมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ สนับสนุนประกันอุบตั เิ หตุสำหรับนักวิง่ ในกิจกรรมงานวิง่ “Farm Chokchai Run
de Farm” เพือ่ สงเสริมใหประชาชนหันมาใสใจสุขภาพดวยการออกกำลังกายใหมากขึน้ รวมถึงสนับสนุนการทองเทีย่ ว
เชิงธรรมชาติ อนุรักษปาเขาและการเกษตร
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การจัดการสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะรักษาสังคมและสิ่งแวดลอม ดวยการดำเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรมและการกำกับที่ดี ควบคูไปกับการใสใจดูแลรักษาสังคมและ
สิ่งแวดลอมเพื่อนำไปสูการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน แมวาบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน มิไดอยูในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ตองใชทรัพยากรทางธรรมชาติใน
สายการผลิตอยางกวางขวาง แตก็ปฏิเสธไมไดวาบริษัทไดใชพลังงานและทรัพยากรตางๆ ในการขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทจึงใหความสำคัญในการสรางจิตสำนึก
ในการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา รวมถึงสรางความตระหนักในหนาที่การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมของพนักงานและบุคลากรของบริษัท
• เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 บริษัทไดมอบกรมธรรมประกันอัคคีภัยที่ใหความคุมครองมูลคา 150,000,000 บาท ใหแกมูลนิธิอุทยาน
นานาชาติสิ่งแวดลอมสิรินธร เพื่อเปนการสงเสริมใหมูลนิธิดำเนินงานหรือกิจกรรมเพื่อฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาตอไป
เนื่องจากอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร เปนศูนยการเรียนรูและฝกอบรมดานการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวมทั้งการอนุรักษพลังงานตามแนวพระราชดำริระดับสากล สรางสรรคนวัตกรรมเชื่อมโยงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่น
สงเสริมการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน โดยมีเครือขายการศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรู
ทั้งในและตางประเทศ ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนทุกกลุมทั้งเด็กเยาวชน นักวิชาการชุมชนทองถิ่น และประชาชนทั่วไปมีความรูความเขาใจ
และเห็นความสำคัญของการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมทั้งการอนุรักษพลังงานตามแนวพระราชดำริ
• หนึ่งในปญหาที่เกิดขึ้นมาเนิ่นนาน นั่นคือปญหาทรัพยากรปาไม สัตวปา ที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงและทรัพยกรที่มีอยูก็ลดนอยลง
ซึ่งทั้งหมดเกิดจากมนุษยเราไมมีความตระหนักและเห็นคุณคาของทรัพยากรเหลานี้ บริษัทฯ ในฐานะองคกรที่เห็นความสำคัญของ
ทรัพยากรดานสิง่ แวดลอม และรวมรณรงคใหรกั ษาทรัพยกรปาไม สัตวปา และสิง่ แวดลอมมาโดยตลอด บริษทั ฯ จึงรวมกับเนชัน่ จัดกิจกรรม
งานวิ่ง Run for the Animals 2018 เพื่อสงเสริมใหประชาชนหันมาสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงสรางการมีสวนรวมในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ปาไมและสัตวปาโดยนำรายไดสวนหนึ่งมอบให “มูลนิธิสืบนาคะเสถียร” มูลนิธิที่ใหความสำคัญในการปกปอง
ผืนปาและแหลงธรรมชาติซึ่งเปนถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวปา รวมถึงเปนองคกรที่ทำหนาที่เปนเปนเครือขายในการอนุรักษสรางความรู
ความเขาใจและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และผลักดันใหเกิดการมีสวนรวมในการอนุรักษผืนปา สัตวปาและแหลงธรรมชาติของ
ประเทศไมใหถูกทำลาย นอกจากนี้กิจกรรมที่จัดขึ้น ยังเปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่รวมรณรงค ลดการทิ้งขยะที่เปนปญหาของสังคม รวมถึงเปน
การสนับสนุน “ปทองเที่ยววิถีไทย เกไกอยางยั่งยืน” (Amazing Thailand Tourism Year 2018) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใชกีฬา
เปนสื่อ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561
พัฒนาผลิตภัณฑดานอิเล็กทรอนิกสเพื่อสิ่งแวดลอม (ลดการใชกระดาษ)
• ป 2561 บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจใหเปนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสมากยิ่งขึ้น เพื่อสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดย
เปนการลดปริมาณการใชกระดาษที่มีบทบาทและความจำเปนอยางมากในหนวยงาน ซึ่งในประเทศไทยนั้นพบวามีการใชกระดาษประมาณ
34 กิโลกรัม ตอคนตอปหรือ 2 ลานตันตอป และมีอัตราการใชเพิ่มขึ้นปละ 15% (ขอมูลอางอิงจากสำนักจัดการกากของเสียและสาร
อันตราย) บริษัทฯ จึงเห็นถึงความสำคัญและจำเปนอยางยิ่งในการใชกระดาษใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อลดปริมาณขยะกระดาษที่จะเกิดขึ้น
พรอมทั้งลดการใชวัสดุธรรมชาติและพลังงานในการผลิตกระดาษ ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ / รณรงคการปฏิบัติตามแนวทางการลดการใชกระดาษผานกิจกรรมตางๆ
- การนำกระดาษที่ใชแลวกลับมาใชใหม (ใชกระดาษทั้ง 2 ดาน)
- การคัดแยกกระดาษ (กระดาษที่มีหนาวาง, กระดาษสีใชแลว กระดาษขาวใชแลว) เพื่อประโยชนในการ recycle
2. พัฒนาระบบการซื้อขายผานอิเล็กทรอนิกส โดยการที่ลูกคาสามารถเลือกชองทางการซื้อผานออนไลน โดยผลิตภัณฑ
ที่ไดรับการพัฒนา เชน ผลิตภัณฑประกันรถยนตและประกันเดินทางตางประเทศ ที่สามารถซื้อบริการผานชองทางออนไลน
ไดโดยไมตองใชกระดาษ นอกจากนี้ผูเอาประกันยังสามารถเลือกรับกรมธรรมผานชองทางอิเล็กทรอนิกสตางๆ อาทิ อีเมล
แอพพลิเคชัน มากกวาการเลือกใชกรมธรรมที่เปนกระดาษ เพื่อลดการใชกระดาษและสงเสริมการอนุรักษดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอม
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