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ความรับผิดชอบ

ตอสังคมของกิจการ
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

Trust 
การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 การตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

การเปดเผยขอมูลและรายงาน 

Progressive and Innovative 

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

Togetherness 

การดูแลพนักงาน 

การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

การจัดการสิ่งแวดลอม 

สารบัญ
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Trusted
ความเปนมืออาชีพ ที่สรางความไววางใจใหกับลูกคา

1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม

2. การตอตานทุจริตคอรรัปชัน

3. การเปดเผยขอมูลและรายงาน

Togetherness
ความเห็นอกเห็นใจในการดูแลกันและกันดุจดังครอบครัว

6. การดูแลพนักงาน 

7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

8. การจัดการสิ่งแวดลอม

4. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

5. การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

Progressive 
ไมหยุดพัฒนาสินคาและบริการ ที่เขาถึงทุกความตองการ

Innovative
นวัตกรรมสมัยใหมที่สรางความเปนเลิศในการใหบริการ

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ไดจัดทำรายงานความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ (Corporate Social Responsibility Report) ประจำป 2562 
เพ่ือแสดงถึงนโยบาย กลยุทธ กระบวนการคิด และการดำเนินงานในฐานะสถาบันการเงินหน่ึงท่ีมีสวนในการพัฒนาสังคมไทยในดานความม่ันคงทางการเงิน สำหรับ
ประชาชนคนไทยและธุรกิจไทย ผานการดำเนินงานทางธุรกรรมทางการประกันภัยของบริษัท รวมถึงเปดเผยผลจากการดำเนินงานท่ีมีตอผูมีสวนไดสวนเสีย ไมเพียง
ดานการเงิน แตในประเด็นดานสังคมและสิ่งแวดลอมดวย โดยบริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยคำนึงถึง
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งเเวดลอม จึงไดดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมทั้งในกระบวนการทำงาน (CSR-in-process) และนอกกระบวนการทำงาน 
(CSR-after-process) อยางตอเนื่อง

แนวทางการจัดทำรายงาน

เน้ือหาของรายงานฉบับน้ีครอบคลุมการดำเนินงานในป 2562 โดยมีขอบเขตครอบคลุมเฉพาะการปฏิบัติงานในสำนักงานใหญอันเปนสถานท่ีหลักในการวางนโยบาย 
กลยุทธ และดำเนินงานโดยรวมของบริษัท ในประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม ตลอดจนแสดงขอมูลการดำเนินงานภายในตามแนวทาง CSR ท่ีเก่ียวของ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงขอจำกัดและความพรอมของการแสดงขอมูล อยางไรก็ตามรายงานฉบับนี้ไดนำแนวทางการจัดทำรายงานความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ 
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มาใชเพ่ืออางอิงเปนกรอบการจัดทำรายงานฉบับน้ี เพ่ือใหตรงตามมาตรฐานของบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
ซึ่งบริษัทไดเขารวมจดทะเบียนมาตั้งแตป พ.ศ. 2536

การคัดเลือกเนื้อหาเพื่อการรายงาน

บริษัทฯ ไดมีการพิจารณาประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม ผานลักษณะการประกอบธุรกิจคือ การประกันวินาศภัยที่ประชาชนใหความไววางใจเลือกใชบริการ
มากที่สุด โดยกำหนดวิสัยทัศน ที่จะเปนหลักประกันที่มั่นคงสำหรับคนไทย ซึ่งมีพันธกิจในการดำเนินธุรกิจดังนี้ 

 1. พัฒนาองคกรใหมีฐานะการเงินที่แข็งแกรงและบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาล
 2. พัฒนาผลิตภัณฑใหมีความคุมคา สามารถชวยลดภาระความเสี่ยงภัย และบรรเทาความเสียหายของประชาชนไดอยางเหมาะสม
 3. พัฒนาการบริการใหไดมาตรฐานที่ดี ชวยเสริมสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และคูคาอยางเปนธรรม

เพื่อเปนสวนสำคัญในการกำหนดผลการดำเนินธุรกิจในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ตอผูมีสวนไดสวนเสียในระดับตางๆ 

นอกจากนี้ ตั้งแตป 2558 บริษัทฯ ไดสรางคุณคารวมของบริษัทฯ เพิ่มเติมจากวิสัยทัศนและพันธกิจเพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานตั้งแตระดับนโยบายถึง
ปฏิบัติการ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ชวยใหวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกรไดเกิดผลปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ทั้งยังสรางสำนึกรวมใหแกบุคลากรในองคกร
ใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ
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เพื่อจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ บริษัทฯไดนำความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียเขามารวมพิจารณา 

การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย

สำคัญตอ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)

สำคัญตอผูมีสวนไดสวนเสีย

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การตอตานทุจริต

การเปดเผยขอมูลและรายงาน

การดูแลพนักงาน (การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม)

การใชทรัพยากร (การจัดการสิ่งแวดลอม)

การพัฒนาสังคมและชุมชน

สำคัญมาก

สำคัญ

ลูกคา

- ผลิตภัณฑที ่ชัดเจน คุมครองตรงตาม
  ความตองการ เปนที่เขาใจได
- บริการกอนและหลังการขายที่ดี
- บริการสินไหมที่เปนธรรม
- บริษัทประกันที ่มั ่นคง สามารถจาย
  คาสินไหมทดแทนไดเมื่อเกิดเหตุ

- การสงเสริมการขาย
- ใหบริการกอนและหลังการขายที่ดี
- ความคุมครองเปนไปตามกรมธรรม
- พัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ ตรงกับความตองการของลูกคา
- ใหบริการสินไหมอยางเปนธรรม ถูกตองและรวดเร็ว
- บริหารความเส่ียงดานการประกันภัยตามหลักเกณฑของ คปภ.

- การสำรวจความพึงพอใจ
- มีชองทางรับความคิดเห็น 
- สำนักงานใหญ และสาขา
- ฝายลูกคาสัมพันธ โทร.1231 
- ฝายรับแจงอุบัติเหตุ โทร.1231 กด 2 
- Website: thaivivat.co.th
- Facebook: www.facebook.com/thaivivat

คูคา

- การปฏิบัติตามขอตกลงทางการคา
- การเพิ่มปริมาณ/มูลคาของผลิตภัณฑ
  และบริการ

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

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

ผูมีสวนได
สวนเสีย ความคาดหวัง แนวปฏิบัติ ชองทางการติดตอ

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
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ผูมีสวนได
สวนเสีย ความคาดหวัง แนวปฏิบัติ ชองทางการติดตอ

คูแขง

เจาหนี้

- การแขงขันทางธุรกิจอยางมีจริยธรรม - แขงขันทางธุรกิจดวยจริยธรรม 
- ไมแสวงหาความลับทางการคาของคูแขงดวยวิธีท่ีไมเหมาะสม 
- ไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงดวยการกลาวหาในทางราย

- Website: thaivivat.co.th

- การชำระหนี้ตรงตามเวลา
- การปฏิบัติตามขอกำหนดเงื่อนไข

- ชำระหน้ีตามกำหนดเวลาและสัญญาระหวางกันโดยเครงครัด
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้ำประกัน และการบริหารเงินทุน
- กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไวได จนเปน
  เหตุทำใหผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะรีบแจงใหเจาหนี้ทราบ
  ลวงหนาโดยไมปกปดขอเท็จจริงเพื่อรวมกันแกไขปญหา 
- บริหารจัดการเงินทุนใหมีโครงสรางที่เหมาะสม เพื่อรักษา
  ความเชื่อมั่นตอเจาหนี้

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

ลูกหนี้

- การปฏิบัติตามขอกำหนดเงื่อนไข
- ดอกเบี้ยเปนไปตามกฎหมายกำหนด

- ปฎิบัติตามสัญญาระหวางกันอยางเครงครัด 
- กรณีที่ลูกหนี้มีเหตุที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลง
  กันไวได จนเปนเหตุใหตองผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะเขา
  เจรจาเพื ่อหาแนวทางแกไขปญหาอยางเปนธรรมและ
  สมเหตุสมผล

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

สังคมและ
สิ่งแวดลอม

- ดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ
- การพัฒนาชุมชน
- การปฏิบัติตามกฏหมาย 
- การใหความรวมมือในโครงการตางๆ 
  ของรัฐ

- ตระหนักถึงและรับผิดชอบตอผลกระทบของธุรกิจ ตอสังคม 
  ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
- ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และใต
  ความควบคุมดูแลของหนวยงานรัฐตางๆ 
- ใหการสนับสนุนชวยเหลือและเขารวมกิจกรรมตางๆ 
  ที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชน

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

ผูถือหุน

- ผลการดำเนินงานทางธุรกิจเติบโต
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สิทธิและความเทาเทียมของผูถือหุน
- การปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
- การเขาถึงขอมูลที่ถูกตอง

- สรางผลตอบแทนตอเนื่องในระยะยาว
- ดำเนินธุรกิจตามธรรมภิบาล และหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
- เผยแพรรายงานตางๆ ตามกำหนดเวลาและขอบังคับของ
  ตลาดหลักทรัพย

- รายงานประจำป
- การประชุมผูถือหุน
- ติดตอฝายนักลงทุนสัมพันธโทร. 1231 
  ตอ 5938 
- E-mail: nantawan_aru@thaivivat.co.th

- Website: thaivivat.co.th/th

   /investor_contact.php



Trus t ed
ความเปนมืออาชีพ

ที่สรางความไววางใจใหกับลูกคา

• การประกอบกิจการดวยความเปนธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
• การตอตานทุจริตคอรรัปชัน

• การเปดเผยขอมูลและรายงาน
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นโยบาย แนวปฏิบัติ และการดำเนินงาน

ดานการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาล เพื่อการดำเนินธุรกิจอยางถูกตองโปรงใส สามารถตรวจสอบได บริษัทไดปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได
จัดตั้งหนวยงานในการกำกับดูแล เพื่อใหการดำเนินการตางๆ ภายในบริษัทเปนไปอยางถูกตองตามกฎระเบียบตางๆ และขอบังคับตามกฎหมายของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสวนงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน คำนึงถึงความเสมอภาค เปนธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบและมีความซ่ือสัตยในการดำเนินธุรกิจประกัน ดวยการรักษาผลประโยชนรวมกับ
ผูที่เกี่ยวของ ซึ่งไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมขณะประกอบธุรกิจ โดยการปฎิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กำหนดรวมกันอยางเครงครัด มีจรรยาบรรณในการ
ดำเนินธุรกิจ ไมเรียก ไมรับและจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคา ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ไดรับรางวัลธุรกิจมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล จากหอการคาไทยในงานประกาศ
เกียรติคุณจรรยาบรรณดีเดน หอการคาไทย ประจำป 2560 (ไทยเททำดี วิถียั่งยืน) ที่ไดรับการยกยองและเชิดชูเกียรติ ใหเปนภาคธุรกิจเอกชน ที่ประกอบการคา 
ดวยหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะเรื่องความโปรงใส และความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสังคม 

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีหนวยงาน Compliance ที่ขึ้นตรงกับฝายผลประโยชน เพื่อเปนศูนยกลางในการรวบรวม ติดตามขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบภายนอกที่เกี่ยวของ และ
สื่อสาร ใหความรู คำปรึกษา เรื่องกฎระเบียบภายนอก ดานการเปนบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทจดทะเบียน โดยแปลความและ/หรือสรุปเรียบเรียง เพื่อให
บุคคลและหนวยงานตางๆ ในบริษัท ดำเนินการไดอยางถูกตองตามกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ จากหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของขางตน

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีหนวยงานตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานอิสระซึ่งขึ้นตรงตอคณะกรรมการการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัท เพื่อทำหนาที่ในการ
ตรวจสอบ สอบทานกิจกรรมการดำเนินงานตางๆ ภายในบริษัท ใหคำปรึกษา เสนอขอคิดเห็นและคำแนะนำในการแกไขปรับปรุงการดำเนินงานใหเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ ในสวนของรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น ไดรายงานเอาไวแลวในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป 2562 (แบบ 56-1) หัวขอ “การจัดการ
และการกำกับดูแลกิจการ” และเว็บไซตของบริษัทฯ www.thaivivat.co.th 

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
และการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
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บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชัน ที่สงผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืน
ของประเทศ ทำใหตนทุนคาใชจายในการดำเนินธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ต่ำลง ไมสามารถสรางประโยชนสูงสุดแกผูบริโภค บริษัทจึงให
ความสำคัญกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชันทุกรูปแบบ โดยมองวาการทุจริตคอรรัปชันไมเพียงเปนการกระทำที่ผิดกฎหมายเทานั้น แตยังขัดตอคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดีงาม เปนพฤติกรรมที่ไมสามารถยอมรับได

ดวยเห็นถึงความสำคัญของการตอตานการทุจริตและรวมมือกันเพื่อใหเกิดการตอตานการทุจริตในวงกวาง บริษัทมีนโยบาย และแนวปฏิบัติเพื่อตอตานการทุจริต
คอรรัปชัน (Code of Conduct for Anti-Corruption) รวมถึงจะจัดใหมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น มีการกำกับดูแล
และควบคุมดูแลเพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดใหมีการฝกอบรมแกพนักงานเพื่อใหความรูเกี่ยวกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นรวมถึงมีการทบทวนและสอบทานความโปรงใสและประสิทธิภาพของการทำงานเปนระยะตอเนื่องทุกป สราง
ความเช่ือม่ันวาการดำเนินงานเปนไปมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีวางไว สวนนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน จะมีการทบทวนนโยบายตามความจำเปนและเหมาะสม
ทุก 2 ป หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ไดผานกระบวนการประเมินวามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติปองกันการทุจริตภายในองคกรครบถวนตามเกณฑที่
คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (Collective Action against Corruption) กำหนด และไดผานการรับรองการเปน
สมาชิกแนวรวมฯ วันที่ 14 ตุลาคม 2559 และไดรับการรับรองการตออายุเปนสมาชิกของโครงการฯ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้โครงการแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ถือเปนโครงการระดับชาติที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) ในการน้ี บริษัทไดใหความรวมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคมและส่ือมวลชน ในการสรางมาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีโปรงใส ปราศจากการทุจริต
และรวมเปนสวนหนึ่งในการยกระดับประเทศ

และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ไดรับประกาศนียบัตรจากคณะกรรมการโครงการการสรางแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต 
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) ภายในงาน CAC National Conference Day 2019 ซึ่งโครงการ
ดังกลาวมีวัตถุประสงคหลัก คือการสนับสนุนใหองคกรธุรกิจในภาคเอกชนกำหนดนโยบายตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม และนำกลไกปองกันการจายหรือ
รับสินบนมาใชงาน เพื่อสรางและขยายเครือขายของธุรกิจสะอาดใหกวางขวางและแข็งแกรง

นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการตานทุจริตคอรรัปชันไปยังบุคลากรในองคกรอยางตอเนื่องผานสื่อตางๆ และกิจกรรมการอบรมพัฒนา
บุคลากรภายในองคกร รวมถึงสื่อสารใหกับคูคาและหนวยงานภายนอก ผานการออกหนังสือขอความรวมมืองดรับของขวัญทุกประเภท พรอมกำหนดนโยบาย 
การรับเรื่องรองเรียน (Whistle Blowing Policy) และการตรวจสอบ โดยมีชองทางแจงเบาะแสหรือรองเรียน ดังนี้

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

การตานการทุจริตคอรรัปชัน

ในสวนของกลไกการคุมครองผูแจงเบาะแส รายละเอียดปรากฎตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
ซึ่งไดเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัทฯ
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ดวยตระหนักดีวาขอมูลของบริษัทมีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสีย จึงไดเนนใหมีการเปดเผยขอมูลสำคัญเกี่ยวของกับบริษัท รวมถึงนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ที่ครบถวนและเชื่อถือไดตอสาธารณชน ทั้งที่เปนขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชขอมูลทางการเงินตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ 
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 อยางถูกตอง ครบถวนตามเวลา เพ่ือผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ อยางเทาเทียม 
นอกจากจะเปดเผยขอมูลสูองคกรและหนวยงานกำกับดูแลตางๆ แลว ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียยังสามารถเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ 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

การเปดเผยขอมูลและรายงาน



Progressive
and

Innovative
ไมหยุดพัฒนาสินคาและบริการที่เขาถึง

ทุกความตองการ
นวัตกรรมสมัยใหมที่สรางความเปนเลิศในการใหบริการ

• ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 
• การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
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บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะสรางความพึงพอใจในผลิตภัณฑและความมั่นใจในบริการใหกับผูเอาประกัน ดวยความรับผิดชอบตอผูเอาประกัน ใหไดรับบริการที่ดี 
มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสมตามกฎเกณฑกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กลาวคือ แบบ
และขอความในกรมธรรมประกันภัยจะตองสอดคลองกับการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย และมีความหมายชัดเจน รวมทั้งการกำหนดนิยามที่ใชใหถูกตองตามหลัก
วิชาการ เพื่อไมใหเกิดปญหาการตีความดานกฎหมายเมื่อเกิดการเรียกรองคาสินไหมทดแทน นอกจากนั้นยังใชอัตราเบี้ยประกันภัยในอัตราที่เหมาะสมและอยูใน
อัตราที่นายทะเบียนใหความเห็นชอบ

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาปรับปรุงแบบประกันอยางหลากหลายเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการที่เปลี่ยนไปของสังคมไทย รวมถึงพัฒนาปรับปรุงการบริการ
อยางตอเนื่องตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการแกผูเอาประกันภัย รวมถึงรักษาสัมพันธภาพและความยั่งยืนกับลูกคา
อยางจริงจัง สม่ำเสมอ 

ความสามารถในการชดใชสินไหมทดแทนเมื่อเกิดเหตุ

ความมั่นคงของบริษัทประกันภัยมีความสำคัญอยางยิ่งตอความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑประกันภัย และมีผลกระทบโดยตรงกับผูเอาประกันภัยและระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศในฐานะที่เปนสถาบันทางการเงิน โดยเฉพาะในดานความสามารถในการชดใชคาสินไหม บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) จึง
ตระหนักถึงการดำรงสถานะทางการเงินตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และตามขอกำหนดของหนวยงานกำกับดูแลเชน คปภ. ในป 2562 ที่ผานมา บริษัทฯ มีสัดสวน 
เงินกองทุนตอเงินกองทุนท่ีตองดำรงตามกฎหมาย ณ ไตรมาส 3 มากกวา 300% ถือเปนความสามารถในการรับประกันภัยและชดใชคาสินไหมแกประชาชนไดอยางดี

บริการดานสินไหมทดแทน

บริษัทไดกำหนดนโยบายเก่ียวกับการจายคาสินไหมทดแทน เพ่ือใหการบริการสินไหมเปนไปโดยรวดเร็ว ทันการ และสามารถชวยเหลือประชาชนไดอยางเปนรูปธรรม 
โดยพิจารณาจายคาสินไหมไมเกิน 14 วันนับจากวันที่ตกลงคาสินไหม เพื่อความรวดเร็ว สามารถตอบสนองผูเอาประกันไดทันกับความตองการ โดยบริษัทปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและขอตกลงที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด เพื่อไมใหเกิดการฟองรองอันจะกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท

บริษัทไดนำเอานวัตกรรมและระบบสารสนเทศใหมๆ เขามาปรับใชกับงานบริการดานการประกันภัย โดยไดใชระบบ E-Claim มาพัฒนาการใหบริการดานจัดการ
สินไหมเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกรวดเร็วใหกับลูกคาที่ประสบเหตุ เพิ่มศักยภาพการใหบริการของพนักงานสำรวจอุบัติเหตุ สามารถ
พิมพใบส่ังซอมไดทันที ณ จุดเกิดเหตุ ตลอด 24 ช่ัวโมงท่ัวประเทศ นอกจากน้ีบริษัทไดเปดสาขาเพ่ือใหบริการสินไหมท่ัวประเทศ 27 สาขา รวมถึงมีบริการแจงซอม
สำหรับผูเอาประกันภัยรถยนต ในศูนยบริการรถยนตที่รวมโครงการ เพื่อความสะดวกแกผูเอาประกันในการเรียกรองคาสินไหมและใหคำปรึกษาชวยเหลือแก
ผูเอาประกัน 

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
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การพัฒนาผลิตภัณฑและนวัตกรรมดานประกันภัย  

บริษัทฯ มุงมั่นและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบโจทยผูบริโภคตลอดระยะเวลาที่ผานมา โดยในป 2562 บริษัทฯ จึงไดรับรางวัลดานนวัตกรรม ดังนี้  

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ไดรับรางวัล บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเดน ประจำป 2561 และบริษัท
ประกันวินาศภัยที่นำเทคโนโลยีมาใชกับระบบการประกันภัยดีเดน ประจำป 2561 โดยไดรับเกียรติจาก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
มอบรางวัลอันทรงเกียรติแกบริษัทฯ ภายในงาน Thailand Insurance Expo 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) เพ่ือสงเสริมบทบาทของอุตสาหกรรมประกันภัยใหเปนท่ีเช่ือถือศรัทธาและเปนท่ียอมรับของประชาชน และสะทอนใหเห็นถึง ความมุงม่ันในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ดานนวัตกรรมประกันภัยอยางตอเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีมาปรับใชกับธุรกิจประกันภัย เพื่อตอบโจทยความตองการของผูบริโภค เพิ่มความ
สะดวกในใหบริการมากขึ้น

การพัฒนาผลิตภัณฑ ประกันสุขภาพไทยวิวัฒน Active Health

ประกันสุขภาพ แอ็คทีฟ เฮลท เปนผลิตภัณฑท่ีมีการปรับตัวและพัฒนามาอยางตอเน่ือง หลังจากไดมีการเปดตัวอยางเปนทางการเม่ือปท่ีผานมา บริษัทฯ ก็ไดมีความต้ังใจ
ที่จะเปนหนึ่งในแรงผลักดันใหคนไทยมีสุขภาพที่ดีอยางยั่งยืน เพราะสุขภาพเปนพื้นฐานของการดำเนินชีวิตในทุกดาน เมื่อคนไทยมีการดูแลสุขภาพที่ดีพรอมมีการ
ปองกันความเสี่ยงที่เพียงพอ ก็จะสามารถกาวไปสูเปาหมายชีวิตไดตามที่ตั้งใจไวอยางมั่นคง จึงเปนอีกหนึ่งแรงผลักดันใหบริษัทฯ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑได และ
ดวยแนวคิดหลักประกันเพ่ือสุขภาพท่ีใหความคุมครองและการดูแลในยามเจ็บปวยแลว ประกันสุขภาพ แอ็คทีฟ เฮลท ยังมีแนวคิดเพ่ือลดความเส่ียงตอการมีสุขภาพ
ท่ีไมดี และใหผูใชบริการสามารถใชชีวิตไดอิสระ มีสภาวะของรางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณและมีความสุขในทุกๆดาน และไดรับความคุมครองครอบคลุมจากผลิตภัณฑ

ในป 2562 บริษัทฯ ไดพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือใหเกิดประโยชนตอผูบริโภคใหมากท่ีสุด โดยมีการพัฒนาท้ังแอปพลิเคชันและการนำ Wearable เทคโนโลยีท่ีหลากหลาย
เขามาเปนสวนหน่ึงเพ่ือวัดประสิทธิภาพของรางกายของผูบริโภคไดอยางแมนยำ รวมถึงสรางเพ่ือใหสิทธิประโยชนใหกับผูบริโภคเพ่ือตอบโจทยไลฟสไตลการใชชีวิต
ใหไดมากที่สุด ทั้งดานอาหารและการออกกำลังกาย และสราง Active Bonus Point เพื่อใหผูบริโภคมีความตื่นตัวในการออกกำลังกาย สามารถออกกำลังกาย
ไดอยางหลากหลาย จากกิจกรรมที่บริษัทฯ ไดจัดให อาทิเชน คลาสออกกำลังกายตางๆ สิทธิสวนลดอาหารดานสุขภาพ เพื่อสงเสริมสุขภาพที่ดีในทุกมิติ  

การพัฒนาผลิตภัณฑ “ประกันรถเปดปด”

ป 2562 บริษัทฯ ไดพัฒนานวัตกรรมดานประกันภัยอยางตอเนื่อง และผลิตภัณฑประกันรถเปดปด ถือเปนอีกหนึ่งผลิตภัณฑที่ไดมีการพัฒนาทั้งการบริการและ
ผลิตภัณฑมาโดยตลอด เพื่อใหสามารถตอบโจทยการใชงานของผูบริโภคใหตรงกับความตองการและการใชงานจริง เพื่อใหผูบริโภคไดรับการบริการและประโยชน
สูงสุด โดยลาสุดไดมีการเปดตัว TVI Connect ระบบเปด-ปด ประกันอัจฉริยะ เปลี่ยนประสบการณเปดปดใหม งายยิ่งขึ้นดวยการนำเทคโนโลยี NB-IoT มาใชจริง
ในวงการประกันภัย ดวยความรวมมือของผูนำนวัตกรรมระดับโลก ทั้งผูใหบริการเครือขายโทรคมนาคมอันดับ 1 ของไทยอยาง AIS และผูใหบริการระบบคราวด
อันดับ 1 ของโลกอยาง AWS มาผนึกกำลังกันพัฒนาทั้ง Hardware และ การเชื่อมตอของขอมูลแบบ Real-Time เพื่อตอบสนองทุกความตองการของผูบริโภค 
ซึ่งจุดเดนของอุปกรณ TVI Connect คือสามารถทำงานเปดปดประกันไดโดยทันทีเมื่อมีการสตารทและดับเครื่องยนต ของรถที่ทำประกันไว

ทั้งนี้การทำงานทั้งหมดเกิดจากตัวอุปกรณเอง ไมตองพึ่ง Bluetooth หรือแมแตสัญญาณอินเตอรเน็ตจากมือถืออีกตอไป โดยผูบริโภคสามารถตรวจสอบสถานะ
การใชงานจาก แอปพลิเคชัน Thaivivat Motor โดยจะมีการสง Notification แจงเตือนทุกคร้ังท่ีมีการเปดและปดประกัน ถือไดวาสามารถแกไข pain point ของ
ผูบริโภคท่ีผานมาไดเปนอยางดี ไมตองกลัวลืมเปดปดประกัน ไมตองกลัวเปลืองอินเตอรเน็ต หรือกังวลเร่ืองแบตมือถือหมดอีกตอไป พรอมท้ังยังสามารถใชรถรวมกัน
ไดหลายคน โดยไมจำเปนตองมีแอพพลิเคชันอยูในมือถือของผูขับขี่ และยังติดตั้ง TVI Connect ไดงาย เพียงตอเขากับชองเสียบ USB ในรถ 
 ซึ่งระบบ TVI Connect ไดผานการทดสอบรับรองความเสถียรและประสิทธิภาพสูงสุด ดวยเครือขาย NB-IoT ของ AIS 
 ที่ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ และ ระบบคลาวดของ AWS ที่รองรับการทำงานได 99.99% และรองรับการใชงาน
 การสงสถานะการเปด-ปดประกันไดกวา 10,000 คร้ังพรอมกันตอ 1 วินาที เปนการนำ IoT (Internet of Things) มาใชงาน
 ไดจริง และสมบูรณแบบที่สุดในอุตสาหรรมประกันภัยไทย ณ ขณะนี้
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การพัฒนาผลิตภัณฑ  “ประกันภัยการเดินทาง เปด-ปด”  

ป 2562 บริษัทฯ ไดพัฒนานวัตกรรมดานประกันภัยการเดินทางมาอยางตอเนื่อง เพื่อความสะดวกในการใหบริการและตอบโจทยผูบริโภคในปจจุบัน  โดยเนน
การใชเทคโนโลยีเขามาเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจำวัน จึงไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑประกันเดินทางใหผูบริโภคสมัยใหม สามารถวางแผนทริปการเดินทางไดดวยตนเอง 
เพื่อความสะดวกในการใชบริการมากยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันก็สามารถลดคาใชจายคาเบี้ย โดยคิดคาเบี้ยตามวันที่เดินทางจริง เดินทางเทาไหรจายเทานั้น 
ทำใหสามารถประหยัดคาใชจายดานประกันออกไปไดอยางมาก ซึ่งลาสุดไดมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน “Thaivivat Travel” ใหผูบริโภคไดรับความสะดวกในการ
เดินทางมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มการบริการดานการแปลภาษาทองถิ่น เพื่อใหผูใชบริการเกิดความสะดวกในการติดตอสื่อสารและงายสำหรับการเดินทางในแตละทริป 
รวมถึงขอมูลเรื่องสกุลเงินซึ่งจะเปนประโยชนมากสำหรับผูเดินทางตางประเทศ 

พัฒนาชองทางซื้อและชำระเบี้ยประกันอยางหลากหลาย

ในดานการบริการ บริษัทไดพัฒนาชองทางการเขาถึงผลิตภัณฑประกันภัยและพัฒนาคุณภาพการใหบริการทางการประกันภัยตางๆ อยางสม่ำเสมอ บริษัทไดพัฒนา
ชองทางการซ้ือประกันใหหลากหลาย เพ่ือผูบริโภคสามารถเขาถึงไดสะดวก คือ ตัวแทนและโบรกเกอร เคานเตอรในหางสรรพสินคา เคานเตอรเซอรวิสในรานสะดวกซ้ือ
ทั่วประเทศ เว็บไซต www.thaivivat.co.th และ LINE Official Thaivivat Insurance ซึ่งมีมาตรฐานความปลอดภัยดานการซื้อประกันและชำระเงินออนไลนที่
กรมพัฒนาธุรกิจการคาใหการรับรอง โดยผูเอาประกันสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันไดหลากหลายวิธี ทั้งบัตรเครดิต เคานเตอรธนาคาร และโมบายเพยเมนท 

บริการอื่นๆ 

ศูนยลูกคาสัมพันธ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูเอาประกันภัย โดยจะมีพนักงานที่ชำนาญงาน คอยใหคำแนะนำ ทำความเขาใจ แกไขปญหาเบื้องตนและชวย
ติดตามปญหาตางๆ ของผูเอาประกันภัยใหไดรับการดูแลแกไขอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ศูนยลูกคาสัมพันธยังเปนหนวยงานที่เก็บขอมูลในดานความพึงพอใจของลูกคาในการบริการ ทั้งนี้ขอมูลของปญหาตางๆ ที่ศูนยลูกคาสัมพันธพบ จะถูก
นำมาใชเปนพื้นฐานในการปรับปรุงการใหบริการและพัฒนาการทำงานของบริษัท สามารถติดตอ ศูนยลูกคาสัมพันธ ทางโทรศัพทที่เบอร 1231 ในวันและเวลา
ทำการ (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) ท่ีใชเทคโนโลยี GPS (Global Positioning System) พนักงานท่ีศูนยรับแจงอุบัติเหตุสามารถสงเหตุใหกับพนักงานตรวจสอบ
อุบัติเหตุที่อยูใกลกับจุดเกิดเหตุมากที่สุด เพื่อการใหบริการที่รวดเร็วที่สุด ใหลูกคาผูเอาประกันภัยรูสึกมั่นใจ นอกจากนี้สำหรับลูกคาที่ลงทะเบียนและติดตั้ง 
Thaivivat Application ในโทรศัพทมือถือ ก็สามารถแจงเหตุดวยปุม “แจงเหตุฉุกเฉิน” โดยไมตองกดหมายเลขโทรศัพท พรอมกับสงพิกัดจุดเกิดเหตุใหบริษัทฯ
ไดโดยไมตองอธิบายเสนทาง

สามารถติดตอศูนยรับแจงอุบัติเหตุไดที่โทร 1231 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 

บริการชวยเหลือฉุกเฉิน (Roadside Assistance) เปนบริการใหกับผูเอาประกันภัยรถยนตเมื่อเกิดเหตุรถเสียกลางทาง ซึ่งอาจมีสาเหตุจากความบกพรองของ
เครื่องยนต หรืออุปกรณตางๆ ของรถยนต ทำใหรถไมสามารถขับเคลื่อนได โดยไดจัดใหมีเจาหนาที่คอยใหการปรึกษาดานเทคนิคเพื่อชวยเหลือในการแกไข
สถานการณ รวมถึงใหบริการชางเทคนิคนอกสถานที่ ซึ่งเปนบริการที่จะชวยเหลือเบื้องตนในจุดเกิดเหตุ ตลอดจนบริการรถลากจูงเพื่อ
 นำไปซอมในศูนยซอมตอไป ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยติดตอที่ศูนยรับแจงอุบัติเหตุ
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การพัฒนาชุมชนและสังคมเปนองคประกอบสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน ปจจุบันทุกภาคธุรกิจไดรับการเรียกรองใหมีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง
ความรับผิดชอบทางสังคมมากข้ึน บริษัทฯ จึงจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองใหความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคมในฐานะท่ีเปนปจจัยสำคัญในการเติบโตอยางย่ังยืน
ของธุรกิจประกันภัย 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัยและการเขาถึงการประกันภัยของประชาชนสวนมาก โดยไดดำเนินการผานผลิตภัณฑ การประกันภัยสำหรับ
รายยอย (ไมโครอินชัวรันซ) และ มุงเนนท่ีจะบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุทางทองถนน ซ่ึงสัมพันธกับภาคประกันภัยรถยนตท่ีเปนผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ ไดดำเนินการผานโครงการการบริการที่เปนเลิศในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานตในป 2562 ที่ผานมา ดังนี้

ประกันภัยสำหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส)

บริษัทฯ ไดดำเนินงานเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมตามนโยบายของคณะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการดำเนินธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในแผนพัฒนา
ประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 - 2563) โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการเสริมสรางความรูและการเขาถึงการประกันภัย ผานการสงเสริมผลิตภัณฑประกันภัย
สำหรับรายยอย เพื่อใหประชาชนใชการประกันภัยเปนเครื่องมือสรางหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินดวยตนเอง รวมถึงแบงเบาภาระของภาครัฐ
ในการเยียวยาประชาชน อันเปนการรวมพัฒนาสังคมไทยอยางสำคัญ

บริษัทฯ ไดใหบริการดานการประกันภัยในรูปแบบตางๆ อยางหลากหลาย โดยคำนึงถึงความตองการของประชาชนที่เปลี่ยนไปตามสภาวะสังคมและเศรษฐกิจ 
โดยเล็งเห็นความสำคัญในการเขาถึงระบบประกันภัยของประชาชนทุกระดับ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายในการสงเสริมการรับประกันภัยแบบรายยอย หรือ 
“ไมโครอินชัวรันส” (Micro insurance) ซ่ึงมีความคุมครองท่ีเขาใจงาย เบ้ียประกันราคาประหยัด สามารถเขาถึงประชาชนทุกระดับไดงายดวยชองทางการจำหนาย
ที่กวางขวาง ผลิตภัณฑประกันภัยเพื่อรายยอยของบริษัทฯ ในป 2562 ที่สำคัญไดแก 

 1. ประกันภัยมะเร็งรายยอย (ไมโครอินชัวรันส)

 ประกันภัยไทยวิวัฒนรวมกับเคานเตอรเซอรวิส เพื่อจำหนายผลิตภัณฑประกันภัยรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) ผานเคานเตอรเซอรวิสซึ่งมี
 มากกวา 6,000 สาขาในประเทศไทย ใหประชาชนเขาถึงการประกันภัยที่จำเปน แบงเปนผลิตภัณฑ 

  1. แผนประกันภัยโรคมะเร็งใจป�สำหรับรายยอย คุมครองโรคมะเร็งทุกชนิดยกเวนโรคมะเร็งผิวหนัง เบ้ียประกัน 711 บาทตอป 
  ใหความคุมครองรวม 70,000 บาท และ
 
  2. การประกันภัยโรคมะเร็งใจป�พลัสสำหรับรายยอย คุมครองโรคมะเร็งทุกชนิดรวมถึงโรคมะเร็งของเม็ดสี (มะเร็งไฝดำ) 
  ยกเวนมะเร็งผิวหนัง 

การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ
ที่ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
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 2. ประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2562

 บริษัทฯ เปน 1 ใน 22 บริษัทท่ีเขารวมรับประกันภัย ในโครงการรับประกันภัยขาวนาปกับรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะสรางความม่ันคง
 ใหกับเกษตรกร ในพื้นที่เปาหมายทั่วประเทศ 30 ลานไร ชวยลดภาระคาใชจายและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิต เกษตรกรจะไดรับ
 ความคุมครองภัยธรรมชาติ 7 ภัย ประกอบดวย น้ำทวมหรือฝนตกหนัก, ภัยแลง ฝนแลง หรือฝนท้ิงชวง, ลมพายุหรือพายุไตฝุน, ภัยอากาศ
 หนาว หรือน้ำคางแข็ง, ลูกเห็บ และไฟไหม เกษตรกรจะไดรับความคุมครอง 1,260 บาทตอไร และไดรับความคุมครองจากภัยศัตรูพืชและ
 โรคระบาด เกษตรกรจะไดรับความคุมครอง 630 บาทตอไร ประกันภัยขาวนาปจำหนายผานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเพื่อให
 เกษตรกรไดเขาถึงหลักประกันอยางทั่วถึง 

 3. ประกัน 200 สำหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส)

 บริษัทฯ เปนบริษัทประกันภัยที่เขารวมรับประกันในโครงการ “กรรมธรรม ประกันภัย 200” รวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
 สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกันภัย 200 เปนประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลสำหรับรายยอย ที่ใหความคุมครอง
 ผูเอาประกันภัย กรณีการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 1 แสนบาท จาก
 การฆาตกรรม 50,000 บาท และเสียชีวิตจากการเจ็บปวย 10,000 บาท เบี้ยประกันเพียง 200 บาทตอป สำหรับผูที่มีอายุ 20 - 60 ป 
 โดยมีจุดประสงคเพื่อเพิ่มโอกาสใหประชาชนทุกระดับ สามารถซื้อประกันภัยอุบัติเหตุในราคาที่เขาถึงได

 4. ประกันภัยอัคคีภัยที่อยูอาศัยแบบประหยัดสำหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส)

 บริษัทฯ เปนบริษัทประกันภัยที่เขารวมรับประกันในโครงการ “กรรมธรรมประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยแบบประหยัดสำหรับรายยอย” รวม
 กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัยแบบประหยัดสำหรับ
 รายยอยนี้ ใหความคุมครองความเสียหายสำหรับสิ่งกอสรางตามลักษณะสิ่งปลูกสราง ที่ใชเปนที่อยูอาศัยที่เกิดขี้น 4 ภัย ไดแก ภัยไฟไหม 
 ภัยฟาผา ภัยการระเบิด (จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับส่ิงปลูกสรางท่ีเปนคอนกรีต 300,000 บาท สำหรับบานคร่ึงตึกคร่ึงไม 150,000 บาท 
 สำหรับบานไม 100,000 บาท และสำหรับหองแถวไม 50,000 บาท) และภัยธรรมชาติ (ไดแก ภัยลมพายุ ภัยน้ำทวม ภัยแผนดินไหว และ 
 ภัยลูกเห็บ จำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกภัยธรรมชาติรวมกันไมเกิน 10,000 บาท) และหากความเสียหายจากภัยดังกลาวทำใหผูเอาประกันภัย
 ไมสามารถอยูอาศัยได จำเปนตองหาที่พักอาศัยชั่วคราวก็จะมีการชดเชยคาเชาที่อยูอาศัยชั่วคราวไมเกินวันละ 300 บาท ไมเกิน 30 วัน  
 ดวยเบี้ยประกันเพียง 400 บาทตอป โดยมีจุดประสงคเพื่อเพิ่มโอกาสใหประชาชนทุกระดับสามารถซื้อประกันอัคคีภัยในราคาที่เขาถึงได
 เพื่อบรรเทาความเดือดรอนที่เกิดขึ้นในระดับหนึ่ง

 5. ประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว

 บริษัทฯ เปน 1 ใน 14 บริษัทที่เขารวมรับประกันภัย ในโครงการรับประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยมีวัตถุประสงคที่จะสรางความมั่นคง
 ใหกับเกษตรกร สำหรับพื้นที่เปาหมาย 2 ลานไรใน 33 จังหวัด สนับสนุนเกษตรกรทำการปลูกขาวโพดหลังฤดูการทำนา เพื่อลดปญหา
 ผลผลิตขาวลนตลาดและราคาตกต่ำ และเพ่ือชวยลดภาระคาใชจายและความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกับผลผลิต เกษตรกรจะไดรับความคุมครอง
 ภัยธรรมชาติ 8 ภัย ประกอบดวย น้ำทวมหรือฝนตกหนัก, ภัยแลง ฝนแลง หรือฝนทิ้งชวง, ลมพายุหรือพายุไตฝุน, ภัยอากาศหนาวหรือ
 น้ำคางแข็ง, ลูกเห็บ, ไฟไหม และ ภัยจากชางปา เกษตรกรจะไดรับความคุมครอง 1,500 บาท ตอไร และไดรับความคุมครองจากภัยศัตรู
 พืชและโรคระบาด เกษตรกรจะไดรับความคุมครอง 750 บาทตอไร ประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตวจำหนายผานธนาคารเพื่อ
 การเกษตรและสหกรณเพื่อใหเกษตรกรไดเขาถึงหลักประกันอยางทั่วถึง 
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 6. ประกันลำไย

 บริษัทฯ เปน 1 ใน 2 บริษัท ที่เขารวมประกันในโครงการ ประกันภัยพืชผลลำไยจากภัยแลงโดยใชดัชนีฝนแลง (ตรวจวัดดวยดาวเทียม) 
 สำหรับรายยอย (ไมโครอินชัวรันส) โดยจำหนายผานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อรองรับความเสี่ยงภัย
 จากภาวะฝนแลงใหแกเกษตรกร เริ่มรับประกันภัยใน 24 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่เปาหมาย 100,000 ไร (จากพื้นที่เพาะปลูก
 ในจังหวัดเชียงใหมทั้งหมดประมาณ 300,000 ไร) โดยเริ่มจำหนายกรมธรรมตั้งแตเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2562 เปนระยะแรก เพื่อ
 ใหความคุมครองภัยภาวะฝนแลงที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผูเพาะปลูกพืชลำไยในชวงเดือนมีนาคม - เมษายน 2562 โดยเกษตรกรผูเพาะ
 ปลูกลำไยท่ีกูเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) ท่ีมีวงเงินกูทุกๆ 10,000 บาท สามารถขอเอาประกันภัยได 1 หนวย 
 โดยมีเบี้ยประกันภัยจำนวน 299 บาท ตอการใหความคุมครอง 1 หนวย ใหความคุมครองสูงสุด 2,100 บาท แบงความคุมครองออกเปน 
 2 สวน คือ 
 
  1. กรณีการเกิดภาวะฝนแลงตอเนื่องเกินกวาดัชนีฝนแลง ไดรับเงินชดเชย จำนวน 900 บาท และ
 
  2. กรณีการเกิดภาวะฝนแลงตอเนื่องเกินกวาคาดัชนีฝนแลงขั้นสูง ไดรับเงินชดเชย จำนวน 1,200 บาท ซึ่งเงินชดเชย
  เม่ือรวมกันแลวจะไมเกิน 2,100 บาท ท้ังน้ี หากพ้ืนท่ีเอาประกันภัยเกิดภาวะฝนแลงตอเน่ือง (มีจำนวนวันท่ีฝนไมตกหรือ
  ฝนตกนอยกวา 1 มิลลิเมตรตอวันติดตอกัน) มากกวาจำนวนวันที่กำหนดเปนดัชนีฝนแลงหรือดัชนีฝนแลงขั้นสูง บริษัท
  จะจายเงินชดเชยใหแกเกษตรกรผานบัญชี ธกส.

 7. ประกันภัยโคนม

 บริษัทฯ รวมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อจำหนายผลิตภัณฑประกันภัยโคนม ผานธนาคารฯ ซึ่งมี
 มากกวา 1,000 สาขา เพื่อใหเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม (ผูเอาประกันภัย) ไดรับความคุมครองโคนม กรณีสูญเสียหรือเสียหายใน 4 กรณี คือ 
 
  1. โคนมตายเนื่องจาก อุบัติเหตุ ไฟไหม ฟาผา น้ำทวม ดินถลม พายุ แผนดินไหว จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต 
  16,500 – 18,000 บาท 

  2. โคนมตายเนื่องจากเจ็บปวย จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต 16,500 – 18,000 บาท 

  3. ความสูญเสียที่เกิดจากการเจ็บปวยของโคนมดวยโรคปากและเทาเปอย จนไมสามารถใหน้ำนมได จำนวนเงิน
  เอาประกันภัยตั้งแต 3,300 – 3,600 บาท และ 

  4. ความสูญเสียท่ีเกิดจากการเจ็บปวยของโคนมดวยโรคเตานมอักเสบจนไมสามารถใหน้ำนมได จำนวนเงินเอาประกันภัย
  ตั้งแต 1,650 - 1,800 บาท โดยการจายคาสินไหมทดแทนจะจายตามจำนวนที่ตกลงกันไวตามที่ระบุในกรมธรรม
  ประกันภัยแบบตอตัวตอป และเบี้ยประกันภัยอยูระหวาง 600 - 1,257 บาท สำหรับโคนมที่เอาประกันภัย ตองมีอายุ
  ต้ังแต 18 เดือน แตไมเกิน 8 ป และทุกตัวท่ีอยูในฟารมจะตองมีสุขภาพสมบูรณ โดยใชใบรับรองสุขภาพจากสัตวแพทย
  ยืนยัน
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โครงการการบริการที่เปนเลิศในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต

หนวยงานภาครัฐและเอกชนลวนเล็งเห็นความสำคัญของอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ที่มีจำนวนสูงที่สุดเปนอันดับตนๆ ของโลก อันทำใหเกิดความสูญเสีย
ทั้งชีวิตและทรัพยสิน และฉุดรั้งการพัฒนาของประเทศ จึงมีการรณรงคและปฏิบัติโครงการตางๆ เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
มาโดยตลอด โดยตระหนักวาประกันภัยรถยนตเปนสวนสำคัญของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย บริษัทฯ จึงมีโครงการ “การบริการที่เปนเลิศในชวง
เทศกาลปใหมและสงกรานต 2562” ข้ึนโดยรวมกับกรมทางหลวงในแตละพ้ืนท่ี และการทางพิเศษ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหท้ังประชาชนและเจาหนาท่ีหนวยงานรัฐ
ที่ทำหนาที่ในชวงเทศกาลในการปองกันอุบัติเหตุ รวมถึงเตรียมพรอมใหบริการทางประกันภัยรถยนตในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต อันเปนชวงที่มีการใชรถ
ใชถนนมากที่สุด และมีอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดในรอบป

โครงการ “การบริการที่เปนเลิศในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต 2562” มีการปฏิบัติงานดังนี้

 1. การจัดวางพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุและพนักงานฝายปฏิบัติการ ตามจุดใหบริการในจังหวัดตางๆ เพื่อใหบริการดวยความรวดเร็ว
 ทันตอเหตุการณ โดยเพ่ิมจำนวนเจาหนาท่ีในการใหบริการ ในบริเวณท่ีมีการจราจรหนาแนน ถนนสายหลักท่ีสำคัญในการสัญจรของผูใชรถ
 ใชถนน และสถานที่ทองเที่ยวสำคัญๆ เพื่อใหบริการ ไดอยางรวดเร็วทันเหตุการณ

 2. เพ่ิมจำนวนพนักงานบริการรับแจงอุบัติเหตุ และพนักงานฝายปฏิบัติการ เพ่ือใหเพียงพอกับความตองการของลูกคาชวงเทศกาลดังกลาว 
 โดยใหบริการดวยความรวดเร็วทันตอเหตุการณ 

การเสริมสรางความรูและการเขาถึงประกันภัย 

ความรูและความเขาใจดานประกันภัยสำหรับผูบริโภคเปนสิ่งสำคัญ แมวาปจจุบันมีการใชเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงขาวสารมากยิ่งขึ้น แตก็ยังมีผูบริโภคบางสวน
ยังเขาถึงขอมูลขาวสารดานประกันภัยไมมากพอ สงผลใหผูบริโภคบางสวน ไมไดเห็นความสำคัญของประกันภัยท่ีจะชวยลดความเส่ียงตอชีวิตและทรัพยสิน หากเกิด
เหตุการณไมคาดฝน บริษัทฯ ในฐานะบริษัทประกันภัยจึงรวมเปนสวนหน่ึงเพ่ือเผยแพรขาวสาร ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการประกันภัยใหแกประชาชนไดเขาถึง
ขอมูลขาวสาร โดยมีการจัดทำรายละเอียดดังนี้ 

 1. จัดทำเนื้อหาเผยแพรความรูดานการประกันภัย ทั้งประกันภัยรถยนต ประกันสุขภาพ ประกันเดินทางและประกันอื่นๆ ผานสื่อ
 สังคมออนไลน อาทิ เว็บไซต และโซเชียลมีเดียตางๆ 

 2. รวมมือกับ Key Opinion Leader ตางๆ เพื่อสรางความตระหนักรูและสงเสริมใหผูบริโภคเห็นถึงความสำคัญของการทำประกันภัย
 เพื่อลดความเสี่ยงตอชีวิต และทรัพยสิน  



Togetherness
ความเห็นอกเห็นใจในการดูแลกันและกัน

ดุจดังครอบครัว

• การดูแลพนักงาน
• การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม

• การจัดการสิ่งแวดลอม
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คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักวาพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณคา ซึ่งจะตองไดรับการดูแลและพัฒนาขีดความสามารถเพื่อความพรอมในการทำงานอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายใหบริษัทฯใหความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานทุกระดับอยางตอเน่ือง เพ่ือเพ่ิมเติมความรู ความสามารถ ทักษะ สรางทัศนคติท่ีดี 
โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาองคความรูทั้งดาน Technical knowledge ดวยการฝกอบรมภายในบริษัทและอบรมกับหนวยงานตางๆ ภายนอกบริษัท      

ในดานผลตอบแทน คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานที่เปนธรรม ดังนี้ 

 ระยะสั้น : บริษัทมีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานปละ 2 ครั้ง โดยกำหนดใหมีการปรับเงินเดือนตามสภาวะและการแขงขัน
  ในตลาดโดยพิจารณารวมกับผลการปฏิบัติงานและมีการใหโบนัสตามความสามารถในการทำกำไรของบริษัท  

 ระยะยาว : บริษัทมีการพิจารณาผลตอบแทนระยะยาวโดยเนนถึงความสมดุลท้ังในรูปแบบของผลตอบแทนท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน 
  รวมถึงความสมดุลของความตองการของพนักงาน และความเหมาะสมทางดานการเงินขององคกรในระยะยาว

ในสวนของสิทธิประโยชนและสวัสดิการ นอกจากการใหสิทธิการลาและวันหยุดพักผอนประจำปอยางเหมาะสมแลว บริษัทฯ ยังใหความสำคัญในเรื่องการดูแล
สุขภาพและคุณภาพชีวิตพนักงานรวมไปถึงครอบครัวของพนักงาน สิทธิประโยชนตางๆ ที่บริษัทฯ มีใหพนักงานนั้นมีจุดประสงคคือ เพื่อใหบุคลากรมีความสุข
ในการทำงาน อันจะนำไปซึ่งการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพของพนักงาน

บุคลากรในบริษัทฯ เมื่อผานการทดลองงานแลวไดรับการบรรจุเปนพนักงานประจำ พนักงานบริษัทฯ เปนพนักงานประจำทั้งหมด ซึ่งจะไดรับคาตอบแทนและ
มีสิทธิที่จะไดรับสวัสดิการตางๆ จากบริษัท ดังนี้

สวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 บริษัทฯ มีนโยบายใหพนักงานทุกคนไดออมทรัพยไวสำหรับใชหลังพนสภาพการเปนพนักงานของบริษัทฯ โดยจัดตั้งกองทุนสำรอง
 เลี้ยงชีพขึ้น สำหรับพนักงานที่ทำงานติดตอกันเปนเวลา 3 ปขึ้นไป ไดเขาเปนสมาชิก โดยสมาชิกจายเงินสะสมกองทุนในอัตรารอยละ 
 5, 10, 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจายเงินสมทบเขากองทุนใหสมาชิกในอัตรารอยละ 7.5 ของเงินเดือนทุกเดือน ซ่ึงเงินกองทุน
 สำรองเลี้ยงชีพนี้บริษัทไดจัดการใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเปนผูจัดการกองทุน

 • สวัสดิการดานเงินกู
 บุคลากรของบริษัทฯ จะไดรับสิทธิขอกูเงินบริษัทฯ หลังจากไดรับการบรรจุเปนพนักงานแลวไมนอยกวา 3 ป โดยตองมีจุดประสงค
 ในการกูเงินเพื่อใชในวัตถุประสงคตางๆ เชน เพื่อที่อยูอาศัย เพื่อการรักษาพยาบาล เพื่อการศึกษา  

 • เงินชวยเหลือพนักงานและครอบครัว
 สำหรับงานแตงงานของพนักงาน และงานศพของบิดา มารดา 

การดูแลพนักงาน
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 • การรักษาพยาบาล
 นอกจากการจัดทำประกันสังคมใหแกพนักงานทุกคน เพื่อรองรับสิทธิการรักษาพยาบาลตามกฎหมายแรงงานแลว บริษัทฯ 
 ไดจัดใหมีทีมงานพยาบาลจากโรงพยาบาลจุฬาฯ คอยดูแลปฐมพยาบาลเบื้องตนและวินิจฉัยเพื่อสงตอโรงพยาบาล ในกรณี
 ที่รายแรง เปนสวัสดิการใหกับพนักงานในทุกวันทำงาน ที่อาคารสำนักงานใหญซึ่งเปนสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานสวนใหญ

 • การประกันอุบัติเหตุ
 เพ่ือสวัสดิภาพของพนักงาน บริษัทฯ ไดทำการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลไวใหแกพนักงานในกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุถึงแกความตาย
 เพื่อแบงเบาภาระครอบครัวพนักงาน 

 • การประกันสุขภาพ
 เพื่อเพิ่มความสะดวกใหกับพนักงานบริษัทฯ ไดจัดใหมีการประกันภัยสุขภาพ เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลใหกับพนักงาน เพิ่มเติม
 จากสิทธิการรักษาพยาบาลตามสวัสดิการประกันสังคม

การดูแลและพัฒนาพนักงานมีการเปลี่ยนแปลง 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีการอบรม - พัฒนาความสามารถของบุคลากรในบริษัทฯ อยางสม่ำเสมอ ท้ังในดานความรู ดานการประกันภัย และทักษะดานอ่ืนท่ีจำเปนในการ
ปฏิบัติงานดานการรับประกันภัยและการบริการในป 2562 เมื่อมีการปรับปรุงโครงสรางการทำงานของบริษัท ไดมีการแยกแผนกพัฒนาบุคลากรออกเปนสัดสวน
ชัดเจนจากแผนกบริหารงานบุคคล โดยมุงหมายใหการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ในเบื้องตน บริษัทฯ สงอบรมเพื่อใหความรูแกพนักงานใหมในป 2562 

 • หลักสูตร “Get to Know Insurance Business” ความรูประกันภัยเบื้องตน 
 ณ บริษัท ไทยรี เซอรวิสเซส จำกัด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

  รุนที่ 1 ในวันที่ 4 กันยายน 2562 โดยมีพนักงานใหมเขารวมอบรม จำนวน 17 คน

 • หลักสูตร “Product รถยนตและขอสงสัยตางๆ ที่ลูกคาสอบถามบอย” โดย คุณนัยนา เปาอินทร และ คุณศิริธร ไพรสน 
 ณ อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน หองประชุมชั้น 6 วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงผลิตภัณฑประเภทตางๆ ของบริษัท และ 
 เกิดความรู ความเขาใจในขอสงสัยตางๆ ที่ลูกคามักจะสอบถามบอยครั้ง

  รุนที่ 1 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 โดยมีบุคลากรเขารวมอบรม จำนวน 42 คน

 • หลักสูตร “Basic Insurance Product Knowledge” โดย คุณดวงชุดา พฤกษาพิศาล 
 ณ อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน หองประชุมชั้น 6 วัตถุประสงคเพื่อเกิดความรู ความเขาใจ ในหลักประกันภัยเบื้องตน

  รุนที่ 1 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดยมีพนักงานใหมเขารวมอบรม จำนวน 57 คน
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หลังจากไดรับการอบรมเบื้องตนดังกลาวแลว บริษัทฯ ยังจัดการอบรมหลักสูตรที่นำไปใช ในการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานไดจริง โดยในป 2562 มีการจัดอบรม
ที่สำคัญคือ

 • หลักสูตร “Core Android Programming” โดย คุณชัยสิทธิ์ ทายะบวร จัดขึ้นเมื่อ 12 - 26 มกราคม 2562 
 ณ บริษัท โคดโมบายส จำกัด บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนสามารถเขาใจและพัฒนา
 แอปพลิเคชันบนแอนดรอยดไดอยางมืออาชีพในระยะเวลาอันสั้น โดยบุคลากรเขารวมอบรม จำนวน 1 คน

 • หลักสูตร “Line API Chatbot” โดยคุณสิทธิ เทียมเมฆา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562  
 ณ 3 Digits Academy (3DS INTERACTIVE) ซ.สาทรเมนชั่น กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคเพื่อให
 ผูเขาอบรมเรียนรูวา LINE API มีอะไรที่เราสามารถนำมาใชงานไดบาง โดยมีบุคลากรเขารวมอบรม จำนวน 1 คน

 • หลักสูตร “Privacy Law & Professional Indemnity” โดย คุณอธิษฐา จิตรานุเคราะห และคุณปวีณา จูชวน
 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคเพื่อสรางใหเกิดความรู 
 ความเขาใจ แกสมาชิกฯ และผูสนใจที่เกี่ยวของกับการประกันภัย โดยมีบุคลากรเขารวมอบรม จำนวน 2 คน

 • หลักสูตร “AWS Technical Essentials” โดย ดร.วิชญ เนียรนาทตระกูล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562  
 ณ อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน หองประชุมชั้น 6 วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาอบรมเรียนรูถึงวิธีใชงานสวนตางๆ ของ 
 AWS Management Console โดยมีบุคลากรเขารวมอบรม จำนวน 11 คน

 • หลักสูตร “Architecting on AWS” โดย ดร.วิชญ เนียรนาทตระกูล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2562 
 ณ อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน หองประชุมชั้น 6 วัตถุประสงคเพื่อสรางโครงสรางพื้นฐานที่ใช AWS ใหมีประสิทธิภาพ
 มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดตนทุน โดยมีบุคลากรเขารวมอบรม จำนวน 11 คน

 • หลักสูตร “การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรางการมีสวนรวมในสถานที่ทำงานใหกับบุคคลหลากหลายทางเพศ
 เพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนงานดานธุรกิจและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย” โดยศาสตราจารยกิตติคุณ วิทิต มันตราภรณ 
 และ Mr. Doug Kerr จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562  
 ณ โรงแรมแชงกรีลา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ UNGPs 
 เผยแพรแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเพื่อเตรียมความพรอมในการนำแผนปฏิบัติการระดับชาติ
 วาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติ รวมถึงสงเสริมใหเกิดการขจัดการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำงาน โดยเฉพาะการเลือก
 ปฏิบัติในสถานที่ทำงาน โดยมีบุคลากรเขารวมอบรม จำนวน 3 คน

 • หลักสูตร “CompTIA Security +” โดย อาจารยสนั่น เกื้อกูลศาสนกิจ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2562  
 ณ อาคารซอฟแวรพารค ถ.แจงวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเชี่ยวชาญดานความมั่นคง
 ปลอดภัยสารสนเทศ ใหมีปริมาณมากขึ้นในตลาดแรงงานและเทาทันกับเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีบุคลากรเขารวมอบรม 
 จำนวน 1 คน

 • หลักสูตร “Machine Learning for Data Analytics” โดย ผศ.ดร.สุรณพีร ภูมิวุฒิสาร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562  
 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซ.สุขุมวิท 64/1 กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาอบรมไดศึกษาขั้นตอนการ
 รวบรวมขอมูลขนาดใหญเพื่อนำมาแยกประเภท และนำขอมูลเหลานั้นไปวิเคราะหและนำไปใชประโยชนในอนาคตได 
 โดยมีบุคลากรเขารวมอบรม จำนวน 2 คน
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 • หลักสูตร “นายจางมีหนาที่นำสงเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ตองทำอยางไร” โดยคุณชัยณรงค กัจฉปานันท  
 คุณนันทวัน วงสขจรกิตติ และคุณอัญชลี ภูริวิทยวัฒนา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 
 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคเพื่อเปนการประชาสัมพันธสรางความรู
 ความเขาใจ หลักเกณฑเงื่อนไขการชำระเงินคืนกองทุนตามพระราชบัญญัติ รวมถึงเพื่อเตรียมความพรอมใหกับองคกร
 นายจางไดทราบถึงแนวทางขั้นตอน หนาที่ความรับผิดชอบและวิธีการหักเงินเดือนบุคลากรในสังกัดที่เปนผูกูยืมเงิน โดยมี
 บุคลากรเขารวมอบรม จำนวน 2 คน

 • หลักสูตร “พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 : กระบวนการและแนวปฏิบัติ รุนที่ 5 และรุนที่ 6” 
 โดย รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ และคณะ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2562 และวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562  
 ณ โรงแรมอัมรา ถ.สุรวงศ กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของ
 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 อาทิ ความสัมพันธของระบบกฎหมายดิจิทัล นิยามสำคัญ การตีความ 
 การบังคับใช ขอยกเวน บทลงโทษ ตลอดจนผลกระทบตอผูประกอบการและภาคธุรกิจ โดยมีบุคลากรเขารวมอบรม 
 จำนวน 2 คน

 • หลักสูตร “PEOPLE ACCELERATOR : Reskilling & Upskilling Your Workforce, The Key Success Factor 
 for Your Business Transformation” โดยคุณนพรัตน ภักดี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  
 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซ.สุขุมวิท 64/1 กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคเพื่อใหตระหนักถึงศักยภาพและ
 การพัฒนาความคิดสำหรับการเรียนรูตลอดชีวิตและทักษะในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในอนาคต โดยมี
 บุคลากรเขารวมอบรม จำนวน 2 คน

 • หลักสูตร “กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล สำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล” โดย รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ 
 และคณะ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2562  
 ณ โรงแรมอัมรา ถ.สุรวงศ กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของ
 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ตลอดจนผลกระทบและการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติใหถูกตอง
 ตามกฎหมายของสวนงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีบุคลากรเขารวมอบรม จำนวน 4 คน

 • หลักสูตร “กลยุทธการสูคดีตามคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการและคำพิพากษาที่เกี่ยวของกับการประกันภัยรถยนต” 
 โดย นายสงเสริม สุทธิปญญา นายไกรพันธ ผาสุข และนางสาวพัชริน บูรพัฒนสิริ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562  
 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซ.สุขุมวิท 64/1 กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางทักษะ ความรู
 และความสามารถในการวิเคราะห และการตีความกรมธรรมประกันภัย ใหมีความถูกตองตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย
 รถยนต และตามที่กฎหมายบัญญัติไว รวมถึงแนวทางในการสูคดีตามคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการและคำพิพากษาที่เกี่ยวของ
 กับการประกันภัยรถยนต เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีบุคลากรเขารวมอบรม 
 จำนวน 5 คน

 • หลักสูตร “โครงการอบรมหลักสูตรการประกันภัยอุบัติเหตุและการประกันภัยสุขภาพ รุนที่ 2” โดย นายกี่เดช อนันตศิริประภา 
 และคณะ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 - 26 ธันวาคม 2562 
 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซ.สุขุมวิท 64/1 กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู ความเขาใจ รวมถึง
 เทคนิคการพิจารณารับประกันภัย และการพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุหรือการประกันภัยสุขภาพ 
 โดยมีบุคลากรเขารวมอบรม จำนวน 2 คน
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 • หลักสูตร “ โครงการอบรมพนักงานสินไหมทดแทน (ประกันภัยทรัพยสิน) ที่มีอายุงานไมเกิน 2 ป ” โดย นายชัยยศ ซุนฮอ 
 และคณะ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 - 18 ธันวาคม 2562 
 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซ.สุขุมวิท 64/1 กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู ความเขาใจตั้งแต
 พื้นฐานของการประกันภัย การบริหารความเสี่ยง เงื่อนไขและความคุมครองของกรมธรรมประกันภัย หลักการจัดการสินไหมทดแทน  
 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการสินไหมทดแทน โดยมีบุคลากรเขารวมอบรม จำนวน 2 คน
                                                                                       
 นอกจากการอบรมที่จัดภายในองคกรแลว บริษัทฯ ยังสงพนักงานเขารวมอบรมทั้งความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับการทำงาน ซึ่งจัดโดย
 องคกรภายนอกตางๆ โดยจะพิจารณาสงบุคลากรในแตละฝายที่เกี่ยวของกับหัวขอการอบรมหรือสัมมนา ตามวาระโอกาส บริษัทฯ ไดสง
 บุคลากรเขารับการอบรม - สัมมนา ตามสายงาน เฉลี่ยคนละ 8 ชั่วโมง 

การรับผูพิการเขาทำงาน

บริษัทฯ มีความยินดีในการรับผูพิการในดานตางๆ กัน เขาทำงานในตำแหนงงานที่เหมาะสม ที่ศักยภาพทางรางกายของแตละบุคคลไมไดเปนอุปสรรคตอทักษะ
การทำงานที่จำเปนในงานนั้นๆ ทั้งยังมีมาตรฐานการจายคาตอบแทน และเปดโอกาสใหเติบโตในตำแหนงหนาที่อยางเทาเทียมกันในป 2562 จนถึงปจจุบัน 
บริษัทฯ มีพนักงานที่เปนผูพิการ จำนวน 6 คน

 พิการทางสายตา จำนวน  1 คน
 พิการทางการไดยิน จำนวน  5 คน   

กิจกรรมแรงงานสัมพันธ 

บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธในทุกป โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคลากรและระหวางหนวยงานตางๆ ในองคกร ไดเรียนรูการ
ทำงานเปนทีม การติดตอและประสานงานที่ดีผานกิจกรรมตางๆ อันจะสงผลที่ดีถึงการทำงานรวมกัน รวมถึงเพื่อสงเสริมการออกกำลังกายใหพนักงาน และเพื่อให
บุคลากรเกิดความผูกพันกับองคกร
 
ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ หวงใยสวัสดิภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน โดยเห็นวาเรื่องดังกลาวสงผลตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ชวยสงเสริมใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีความมั่นใจในการประกอบกิจกรรมตางๆ คณะกรรมการบริษัทจึงไดกำหนดนโยบายและใหบริษัทฯ ปฏิบัติโดย
ไดมีการเตรียมปองกันภัยไวลวงหนาอยางถูกตองเหมาะสม ที่สำคัญคือ

 • ไดดำเนินงานเชิงปองกันและรณรงคใหความรูในเร่ืองการปองกันอัคคีภัยและซอมหนีไฟเปนประจำทุกป รวมถึงมีการตรวจสอบความพรอม
 ของอุปกรณดับเพลิงและระบบการเตือนภัยอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหบุคลากรทราบถึงแนวทางปฏิบัติและรับมือกับสถานการณจริง ที่อาจ
 เกิดขึ้นได ในป 2562 บริษัทไดจัดใหมีการอบรมปองกันอัคคีภัย ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 โดยไดเชิญวิทยากรจาก สถานีดับเพลิง
 พระโขนง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกูภัย 2 สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มาใหความรูเบื้องตนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
 สวนการซอมหนีไฟประจำป 2562 จัดข้ึนในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน โดยมีเจาหนาท่ีจากสถานีดับเพลิง
 พระโขนงคอยควบคุมดูแล เชนกัน 



24

 • นโยบายและหลักการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานปฏิบัติการและพนักงานสำรวจอุบัติเหตุท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย ในสวนของพนักงาน
 ที่จำเปนตองใชรถยนตและรถจักรยานยนตในการปฏิบัติงาน ที่สำคัญคือ พนักงานสำรวจอุบัติเหตุ (พนักงานเคลม) และพนักงานบริการ
 ลูกคาและตัวแทน (พนักงานสงกรมธรรม และ เอกสาร) บริษัทฯ มีกฎและระเบียบเร่ืองความปลอดภัย สำหรับตัวบุคคล (การขับรถตามกฎ
 จราจรอยางเครงครัด, การแตงกายตามเครื่องแบบพนักงานอยางถูกตองรัดกุม และมีแถบสะทอนแสงตามที่บริษัทฯ กำหนด, สวมหมวก
 นิรภัย - คาดเข็มขัดนิรภัย) และยานพาหนะที่ใช (เปนรถของบริษัทฯ ผานการตรวจสภาพ, มีการติดตั้งกลองที่รถยนต, มี GPS ประจำตัว
 พนักงาน) ทั้งยังมีบทลงโทษอยางเครงครัดในเรื่องวินัยจราจร โดยในป 2562

  • มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหวางทำงาน 5 ครั้ง มีผูบาดเจ็บ คือ พนักงานปฏิบัติการกรุงเทพ (พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ) 
  2 คน และพนักงานฝายการเงินและการลงทุน 3 คน รวม 5 คน และขณะนี้ทำการรักษาหายดีแลว

สัดสวนบุคลากร ชาย-หญิง

ชาย
หญิง

ภาพรวมของพนักงานประกันภัยไทยวิวัฒน 2562

สัดสวนบุคลากรแบงตามอายุ

59%

41%

สัดสวนบุคลากรแบงตามระดับการศึกษา

สัดสวนบุคลากรแบงตามอายุงาน

ต่ำกวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

75%

12%

13%

89%

11%

สัดสวนพนักงานแบงตามจังหวัด

ตางจังหวัด
กรุงเทพ

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

18%

13%
34%

35%

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

16%

14%

9%
4%

36%

21%
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คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการพัฒนาชุมชนและสังคม ผานหลักการพ้ืนฐานเร่ืองสิทธิมนุษยชน ท้ังในกระบวนการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมรวมพัฒนาชุมชน
และสังคมนอกกระบวนการดำเนินธุรกิจ เชน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่นับวาเปนหัวใจสำคัญในการพัฒนาธุรกิจและสรางความยั่งยืนใหกับธุรกิจ บริษัทฯ มี
นโยบายในการปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดสวนเสียทุกคนอยางเทาเทียมกัน ไมมีการแบงแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา เผาพันธุ สัญชาติ ความยากจน 
ความพิการ รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกตางทางความคิด สังคม สิ่งแวดลอมกฎหมาย และวัฒนธรรม (ดูเพิ่มเติมในหัวขอ “การดูแลพนักงาน”) ในป 2562 
บริษัทฯ ไดสงเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมผานการบริจาคและการกุศลในวาระโอกาสตางๆ กันดังนี้

กิจกรรมสงเสริมการศึกษา

บริษัทฯ รวมสงเสริมใหเกิดความเทาเทียมกันตามสิทธิมนุษยชนกับกลุมคนตางๆ ในสังคมอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะสิทธิในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวยเล็งเห็นวา
การสรางทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพทั้งทางความรู ทักษะ ความสามารถ คุณธรรมเปนสวนสำคัญในการสรางความมั่นคงและในการพัฒนาประเทศในป 2562  
บริษัทฯ ไดดำเนินกิจกรรมเพื่อชวยเหลือดานการศึกษาดังนี้

 • วันท่ี 11 มกราคม 2562 บริษัทฯ มอบส่ือการเรียนรู สำหรับเด็กปฐมวัย ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บรบือ จ.มหาสารคาม เน่ืองในโอกาส
 วันเด็กแหงชาติ ประจำป 2562 เพื่อสนับสนุนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กนำไปใชเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 พรอมทั้งศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในโครงการลดความเหลื่อมล้ำดวยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ RIECE Thailand โครงการ
 ท่ีจัดทำข้ึนเพ่ือชวยใหเด็กปฐมวัยเหลาน้ันเติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพ ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาสองคอน (บานบอนอย) จ.มหาสารคาม 
 โดยงานวิจัยดานเศรษฐศาสตรการศึกษาในชวงหลายสิบปที่ผานมา ชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา การพัฒนาเด็กปฐมวัย (early childhood 
 development) มีสวนสำคัญในการสรางทุนมนุษย (human capital) ใหกับประชากรของประเทศ ซึ่งจะมีสวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
 ดานการผลิตของสังคม ชวยลดตนทุนทางสังคมที่อาจจะเกิดจากการกออาชญากรรม ติดยาเสพติด ประกันภัยไทยวิวัฒนในฐานะองคกร
 ท่ีใหความสำคัญในดานการศึกษาจึงรวมเปนสวนหน่ึงในการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาพ้ืนฐานแกเด็กปฐมวัยไทยใหมีคุณภาพอยางย่ังยืน 
 โดยจะมีการดำเนินกิจกรรมและติดตามผลอยางตอเนื่องในป 2562

 • โครงการลดความเหล่ือมล้ำดวยการศึกษาปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ (Reducing Inequality through Early Childhood Education : RIECE 
 Thailand)

 ประสิทธิภาพเรื่องการเรียนการสอนสำหรับเด็กถือเปนสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากพวกเขาคืออนาคตของประเทศชาติ ดังนั้นการสนับสนุน
 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาจึงเปนสิ่งที่ทั้งภาครัฐและเอกชนตองคำนึงถึงเปนอันดับแรก ดวยบริษัทฯ ไดเล็งเห็นความสำคัญ
 ตอการพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนเสมอมา ในป 2562 จึงไดรวมกับโครงการ ลดความเหล่ือมล้ำดวยการศึกษา
 ปฐมวัยที่มีคุณภาพ หรือ RIECE Thailand ในการสนับสนุนทุนทรัพย มูลคากวา 150,000 บาท เพื่อเปนทุนสำหรับจัดทำโครงการ
 ใหประสบความสำเร็จ 

 โดยโครงการดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อตองการ สรางทุนมนุษยที่มีประสิทธิภาพใหแกเด็กปฐมวัยเพื่อชวยใหเด็กปฐมวัยเหลานั้นเติบโต
 เปนผูใหญที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการผลิตเพียงพอที่จะสามารถสรางรายไดที่มั่นคงใหกับครอบครัว มีศักยภาพภายเพียงพอ
 ท่ีจะสามารถดูแลตนเองและครอบครัว มีความรับผิดชอบตอสังคม และมีวิจารณญาณท่ีดีไมตัดสินใจทำในส่ิงท่ีเปนปญหาของสังคม 
 ไมวาจะเปน การกออาชญากรรม การติดยาเสพติด การติดการพนัน ฯลฯ

การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
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 ซึ่งงานวิจัยดานเศรษฐศาสตรการศึกษาในชวงหลายสิบปที่ผานมา ชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา การพัฒนาเด็กปฐมวัย (early childhood 
 development) มีสวนสำคัญในการสรางทุนมนุษย (human capital) ใหกับประชากรของประเทศ ซึ่งจะมีสวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
 ดานการผลิตของสังคม ชวยลดตนทุนทางสังคมที่อาจจะเกิดจากการกออาชญากรรม ติดยาเสพติด นอกจากนี้ การพัฒนาเด็กปฐมวัย
 ยังสามารถชวยลดความเหล่ือมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากการลดความแตกตางดานทุนมนุษยนับต้ังแตจุดเร่ิมตนของชีวิต 
 ซึ่งเปนสาเหตุสำคัญของความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคมที่เราพบเห็นอยูในปจจุบัน

 • ประกันภัยไทยวิวัฒน รวมกับ ชอง 3 จัดกิจกรรม “วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2 Broken 2 Summer Camp" ที่ศูนยการคา 
 The Market Bangkok ราชประสงค เพ่ือสงเสริมและสรางความเขาใจในสังคม ใหกับเด็กและเยาวชน รวมถึงสถาบันครอบครัว พรอมกับ
 สนับสนุนการศึกษายุคใหมใหมีคุณภาพ โดยภายในงานมีการจัดเสวนาจิตวิทยาจากคุณหมอเดล - รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ในหัวขอ
 การเปนวัยรุนและพอแมของคนรุนใหมแบบคุณภาพ มีวิธีการคิด ไมคิดมากจนวิตกกังวล หรือ วิธีแกปญหาหากเจอสถานการณหนักๆ 
 รวมถึง กิจกรรมรวมสนุกโดยมีการคัดเลือกผูโชคดี คูแมลูก - พอลูก จำนวน 37 คู เขารวมกับกิจกรรมกับสามกูรู ท้ังครูฌอน ท่ีมาพูดถึงวิชา
 ชีวิตคิดบวก positive thinking, ครูคริส ท่ีมาสอนภาษาอังกฤษเรียกเสียงหัวเราะตลอดงาน รวมไปถึงครูลิปตา ท่ีมาสอนวิชาดนตรี เทคนิคดีๆ 
 สำหรับคนรักเสียงเพลง

 • เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ไดรวมสบทบทุน มอบทุนสนับสนุนการศึกษาใหกับ นายสมชาย อยูพุม นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 คณะการศึกษาปฐมวัย สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ตลอดจนจบการศึกษา เปนจำนวนเงิน 240,000 บาท

 • เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ไดรวมสบทบทุน มอบทุนสนับสนุนการศึกษาใหกับ นายกิชศิษฐ สมาธิ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ตลอดจนจบการศึกษา เปนจำนวนเงิน 264,650 บาท

 ทั้งนี้ นักศึกษาทั้ง 2 ราย เปนผูที่มีผลการเรียนที่ดี อีกทั้งยังมีความตั้งใจและความทุมเทประสงคอยากเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 
 แตยังขาดผูอุปการะและขาดแคลนทุนทรัพยอยางมาก ทางบริษัทฯ จึงไดรวมสบทบทุนสนับสนุนการศึกษาใหกับนักศึกษาทั้ง 2 รายนี้ 
 เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอนาคตของชาติ ใหสามารถเติบโตเปนพลเมืองที่ดีและเปนบุคลากรที่มีคุณคาแกประเทศชาติตอไป 

การบริจาคสมทบทุนเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนในดานตางๆ 

ดานสังคมและชุมชน

บริษัทรวมบริจาคสมทบทุนใหกับองคกร และหนวยงานตางๆ ในป 2562 ดังนี้

 • ตลอดระยะเวลาที่ผานมาในป 2562 ทามกลางการแขงขันอยางสูงของคนไทยในสังคมปจจุบันทำใหเกิดกระแสความคิดตาง ที่เกิดขึ้น
 ไปทั่วทุกพื้นที่ บอยครั้งที่ความคิดตางทำใหเกิดปญหาการกระทบกระทั่งความรุนแรงในสังคมจนเหมือนขาดความสามัคคี แตในเวลาที่
 เกิดวิกฤตตางๆ ของประเทศ เรามักไดเห็น ความรัก ความสามัคคี ความเก้ือกูล ของคนไทยท่ีสยบวิกฤตตางๆ ไดเสมอ คำวา “คนไทยรักกัน” 
 มันจึงเปนสิ่งที่ถูกฝงอยูในชาติพันธุ อยูในสายเลือด และประกันภัยไทยวิวัฒนในฐานะที่เปนบริษัทที่สงเสริมความรักความสามัคคีของ
 คนในชาติจึงเห็นความสำคัญของการชวยเหลือสังคมมาโดยตลอด ดังนั้น เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 พนักงานและผูบริหาร ไดจัด
 กิจกรรมโครงการจิตอาสา “ไทยวิวัฒนรวมใจ แตมสีสัน สานฝนใหนอง” ท่ีโรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
 โดยรวมกันทาสีและพัฒนาโรงเรียนใหกับนองๆ นักเรียน นอกจากนี้ยังเปนการสนับสนุนใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม
 พัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อสรางจิตสำนึกการเปนแบบอยางที่ดีใหกับสังคมและสรางคานิยม วัฒนธรรมองคกรใหกับพนักงาน
 ในการทำงานเพื่อสวนรวม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังไดรวมบริจาคเงินสมทบเพื่อซื้อวัสดุ - อุปกรณในการทาสีอาคารและการพัฒนา
 โรงเรียน เปนจำนวนเงิน 102,250 บาท
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 • เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 พนักงานและผูบริหาร ไดจัดกิจกรรมโครงการ “ไทยวิวัฒนอาสา ปลูกปา ทำโปง สรางฝาย 2019” ที่เขต
 รักษาพันธุสัตวปาแมน้ำภาชี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยรวมกับเจาหนาที่เขตรักษาพันธุสัตวปาแมน้ำภาชี ปลูกปา ทำโปง สรางฝาย เพื่อคืน
 ความชุมชื้นและความสมดุลใหแกผืนปา อีกทั้งยังเปนการสรางความสำนึกรักในการอนุรักษและดูแลธรรมชาติใหแกพนักงานอีกดวย

 • ปจจุบันปญหาเรื่องความขาดแคลนของอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะตามสถานโรงพยาบาล
 ขนาดเล็ก ที่มีคนไขเปนจำนวนมาก บริษัทฯ ไดเล็งเห็นความสำคัญของดานการพัฒนาดานสาธารณสุขและการแพทยมาโดยตลอด 
 เนื่องจากเปนองคกรที่มีความสำคัญกับชีวิตและสุขภาพของประชาชน จึงไดทำการสนับสนุนมาอยางสม่ำเสมอ ในป 2562 นี้ ทางบริษัท
 ไดรวมกับ มูลนิธิ ในโครงการ “กาวคนละกาว” ของ ตูน บอดี้สแลม สนับสนุนการจัดการวิ่งเพื่อระดมทุนชวยเหลือโรงพยาบาลตางๆ ทั้ง
 ภาคเหนือ ใต อีสาน เพื่อชวยเหลือโรงพยาบาล โดยการสนับสนุนประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลใหแกเจาหนาที่ที่รวมโครงการ มูลคากวา 
 90 ลานบาท และมอบเงินสนับสนุนโครงการละ 100,000 บาท จำนวน 3 โครงการดังนี้

  • เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 62 บริษัทฯ ไดสนับสนุนงานวิ่งในโครงการกาวคนละกาวภาคอีสาน เพื่อจัดซื้ออุปกรณทางการแพทย
  ใหแก 8 โรงพยาบาลภาคอีสาน ไดแก โรงพยาบาลขอนแกนสอง, โรงพยาบาลพล, โรงพยาบาลกุมภวาป, โรงพยาบาลหนองหาน, 
  โรงพยาบาลสระใคร, โรงพยาบาลสังคม, โรงพยาบาลนาวัง และโรงพยาบาลบึงกาฬ โดยสนับสนุนประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล
  ใหกับเจาหนาที่ และบริจาคเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท 

  • เม่ือวันท่ี 27 ต.ค. 62 บริษัทฯ ไดสนับสนุนงานว่ิงในโครงการกาวคนละกาวภาคใต เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณทางการแพทยใหแก 7 
  โรงพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช, โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลกระบี่ โรงพยาบาลพังงา โรงพยาบาล
  ตะก่ัวปา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จ.ปตตานี โดยสนับสนุนประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล
  ใหกับเจาหนาที่ และบริจาคเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท 

  • เม่ือวันท่ี 22 ธ.ค. 62 บริษัทฯ ไดสนับสนุนงานว่ิง ในโครงการกาวคนละกาวภาคเหนือ เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณทางการแพทยใหแก 7 
  โรงพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ, โรงพยาบาลอุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ, โรงพยาบาลอุมผาง จ.ตาก, โรงพยาบาล
  ศรีสังวาลย จ.แมอองสอน, โรงพยาบาลเวียงแกน จ.เชียงราย, โรงพยาบาลสะเมิง จ.เชียงใหม และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
  จ.เชียงใหม โดยสนับสนุนประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลใหกับเจาหนาที่ และบริจาคเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท

 • วันที่ 27 มกราคม 2562 บริษัทฯ ไดรวมสนับสนุนงานประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ในงาน เดิน - วิ่ง การกุศลไทยซิกข ครั้งที่ 25 เพื่อนำ
 รายไดจากการแขงขันเพื่อทูลเกลาถวายสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราช
 อัธยาศัย และเพื่อสงเสริมใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน ดวยการออกกำลังกาย อีกรวมถึงเปนการสงเสริม
 และยกระดับนักวิ่งไทยใหพัฒนาทักษะเทากับนักวิ่งนานาประเทศ

 • วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ไดสนับสนุนการจัดงานว่ิง โดยมอบประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล Friends for Life Charity Run 2019 
 เพื่อสงเสริมสุขภาพประชาชน และยังสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณเครื่องมือแพทยใหกับโรงพยาบาลขนาดใหญของรัฐ จำนวน 5 แหง ไดแก 
 รพ.ศิริราช รพ.จุฬาลงกรณ รพ.รามาธิบดี รพ.ราชวิถี และ รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อชวยเหลือผูปวยที่มีความจำเปนตองใช
 เครื่องมือแพทยและเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการรักษาใหแกประชาชน  
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ดานกีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

บริษัทรวมบริจาคสมทบทุนใหกับองคกร และหนวยงานตางๆ เพื่อสนับสนุนทางดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬาในป 2562 ดังนี้

 • วันอาทิตยท่ี 17 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ไดสนับสนุนการจัดกิจกรรมว่ิง โดยการมอบประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลใหกับผูเขารวมแขงขัน 
 และผูเขารวมกิจกรรมทุกคน ภายในงาน กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 32 งานวิ่งระดับประเทศ เพื่อสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี
 อันดีงาม รวมถึงสนับสนุนการทองเที่ยวโดยการเชิญชวนชาวตางชาติเขามามีสวนรวมในการแขงขัน  

 • ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษวัฒนธรรม และพรอมที่จะสนับสนุนรวมถึงสงเสริม
 ศิลปวัฒนธรรมไทยมาโดยตลอด ท้ังน้ีเพ่ือรณรงคสรางความเขาใจ ความสำนึกรัก และหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงให
 ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการพิทักษรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของชาติใหมากยิ่งขึ้น ในป 2562 บริษัทฯ จึงได
 สนับสนุน กิจกรรมงานว่ิงท่ีสงเสริมภาพลักษณของประเทศ รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามจนไดรับข้ึนเปนมรดกโลกใหทุกคนไดรับรู 
 เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2562 บริษัทฯ ไดรวมเปนสวนหน่ึงจัดงานว่ิงสนับสนุนอุบัติเหตุสวนบุคคล สำหรับนักว่ิง เพ่ือคุมครองความปลอดภัย
 ดานอุบัติเหตุภายในงาน “บานเชียง มาราธอน 2019” ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง จ.อุดรธานี ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริม
 การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เน่ืองจากบานเชียงถือวาเปนแหลงโบราณคดีสำคัญแหงหน่ึงท่ีทำใหรับรูถึงการดำรงชีวิตในสมัยกอนประวัติศาสตร
 ยอนหลังไปกวา 5,000 ป
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุงม่ันท่ีจะรักษาสังคมและส่ิงแวดลอม ดวยการดำเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรมและการกำกับท่ีดี ควบคูไปกับการใสใจดูแลรักษาสังคม
และส่ิงแวดลอมเพ่ือนำไปสูการพัฒนาธุรกิจอยางย่ังยืน แมวาบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน มิไดอยูในภาคอุตสาหกรรมการผลิตท่ีตองใชทรัพยากรทางธรรมชาติในสาย
การผลิตอยางกวางขวาง แตก็ปฏิเสธไมไดวาบริษัทไดใชพลังงานและทรัพยากรตางๆ ในการขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทจึงใหความสำคัญในการสรางจิตสำนึกในการใช
ทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา รวมถึงสรางความตระหนักในหนาที่การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมของพนักงานและบุคลากรของบริษัท
 
 • เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 บริษัทไดมอบกรมธรรมประกันอัคคีภัย ท่ีใหความคุมครองมูลคา 150,000,000 บาท ใหแกมูลนิธิอุทยาน
 นานาชาติสิ่งแวดลอมสิรินธร เพื่อเปนการสงเสริมใหมูลนิธิดำเนินงานหรือกิจกรรมเพื่อฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาตอไป 
 เนื่องจากอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร เปนศูนยการเรียนรูและฝกอบรมดานการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
 รวมท้ังการอนุรักษพลังงาน ตามแนวพระราชดำริ ระดับสากล สรางสรรคนวัตกรรมเช่ือมโยงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 สงเสริมการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน โดยมีเครือขายการศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรู
 ทั้งในและตางประเทศ ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนทุกกลุม ทั้งเด็ก เยาวชน นักวิชาการชุมชนทองถิ่น และประชาชนทั่วไป มีความรู ความเขาใจ 
 และเห็นความสำคัญของการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมทั้งการอนุรักษพลังงาน ตามแนวพระราชดำริ

 • วันที่ 20 มกราคม 2562 บริษัทฯ ไดสนับสนุนประกันอุบัติเหตุสำหรับผูเขารวมงานปนจักรยาน Farm Chokchai Tour de Farm 7 
 ณ ฟารมโชคชัย 3 ถ.ธนะรัชต กม.ท่ี 12 ปากชอง หมูสี จ.นครราชสีมา ท้ังน้ีเพ่ือสงเสริมใหประชาชนหันมาใสใจสุขภาพดวยการออกกำลังกาย
 มากข้ึน และเพ่ือสงเสริมการกีฬา รวมถึงเปนการอนุรักษการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติในเขตเขาใหญ ปากชอง ใหเปนท่ีนิยมและรูจักมากข้ึน

โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

ป 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการสงเสริมใหมีการใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดลอม โดยมีการกำหนดนโยบายการรักษาสิ่งแวดลอม โดย
ถายทอดไปยังพนักงานผานกิจกรรมการฝกอบรมการปลูกจิตสำนึกดานสิ่งแวดลอม โดยมีหลักสูตรการอบรมดังนี้คือ  

 • การอนุรักษพลังงาน 
 โดยตองการปลูกสรางจิตสำนึกดานการอนุรักษพลังงานใหเกิดข้ึนกับพนักงาน เพ่ือใหการใชพลังงานในหนวยงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 และเปนการเพิ่มมูลคาของการใชพลังงาน ลดการรั่วไหลสูญเสียและลดภาระคาใชจาย

 • การอนุรักษน้ำ 
 เพ่ือรับมือกับปญหาการขาดแคลนน้ำ ทำใหสามารถลดภาระดานการจัดหาน้ำของหนวยงาน เพ่ือใหพนักงานไดเรียนรูแนวทางในการใชน้ำ
 อยางรูคุณคา ดวยการปรับเปลี่ยนวิธีการใชน้ำ และการเลือกใชอุปกรณประหยัดน้ำ

 • การลดขยะในสำนักงาน
  เพ่ือเปนแนวทางการลดปญหาขยะท่ีเกิดข้ึนในองคกรหรือชุมชนตางๆ โดยเนนแนวทางในการแกปญหาขยะท่ีตนทาง มากกวาปลายทาง 

 • การรับมือโลกรอน  
 หลักสูตรเพื่อใหความรูเกี่ยวกับการรับมือกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 เชน การรับมือกับภาวะน้ำขาด / น้ำทวม การรับมือกับภาวะอาหารขาดแคลน ฯลฯ

การจัดการสิ่งแวดลอม
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พัฒนาผลิตภัณฑดานอิเล็กโทรนิกสเพื่อสิ่งแวดลอม (ลดการใชกระดาษ)

ป 2562 บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจใหเปนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสมากยิ่งขึ้น เพื่อสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยเปนการลดปริมาณการใช
กระดาษ ที่มีบทบาทและความจำเปนอยางมากในหนวยงาน ซึ่งในประเทศไทยนั้นพบวา มีการใชกระดาษประมาณ 34 กิโลกรัม ตอคนตอป หรือ 2 ลานตันตอป 
และมีอัตราการใชเพ่ิมข้ึนปละ 15% (ขอมูลอางอิงจากสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย) บริษัทฯ จึงเห็นถึงความสำคัญและจำเปนอยางย่ิงในการใชกระดาษ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อลดปริมาณขยะกระดาษที่จะเกิดขึ้น พรอมทั้งลดการใชวัสดุธรรมชาติและพลังงานในการผลิตกระดาษ ดังนี้ 

 1. ประชาสัมพันธ / รณรงคการปฏิบัติตามแนวทางการลดการใชกระดาษผานกิจกรรมตางๆ 

  • การนำกระดาษที่ใชแลวกลับมาใชใหม (ใชกระดาษทั้ง 2 ดาน) 
  • การคัดแยกกระดาษ (กระดาษที่มีหนาวาง, กระดาษสีใชแลว, กระดาษขาวใชแลว) เพื่อประโยชนในการ recycle

 2. พัฒนาระบบการซ้ือขายผานอิเล็กทรอนิกส โดยการท่ีลูกคาสามารถเลือกชองทางการซ้ือผานออนไลน โดยผลิตภัณฑท่ีไดรับการพัฒนา เชน 
 ผลิตภัณฑประกันรถยนต และประกันเดินทางตางประเทศ ที่สามารถซื้อบริการผานชองทางออนไลนไดโดยไมตองใชกระดาษ นอกจากนี้
 ผูเอาประกันยังสามารถเลือกรับกรมธรรมผานชองทางอิเล็กทรอนิกสตางๆ อาทิ อีเมล แอปพลิเคชั่น มากกวาการเลือกใชกรมธรรมที่เปน
 กระดาษ เพื่อลดการใชกระดาษและสงเสริมการอนุรักษดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 

ติดตั้งเครื่องฉีดละอองน้ำบนดาดฟาอาคาร เพื่อลดปริมาณ ฝุน PM 2.5 

เมื่อป 2562 จากเหตุการณปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญตอสุขภาพของประชาชน 
จึงไดรวมสงเสริมและแกไขปญหามลภาวะฝุน PM 2.5 รวมกับสำนักงานเขตพญาไท โดยไดดำเนินการติดต้ังเคร่ืองฉีดพนฝอยละอองน้ำบนดาดฟา อาคารประกันภัย
ไทยวิวัฒน สำนักงานใหญ ถ.ดินแดง เพื่อชวยลดคาฝุนละออง ซึ่งตองใชเครื่องฉีดพนแรงดันน้ำประมาณ 120 - 150 PSI ซึ่งตลอดชวงที่มีสภาวะฝุนละออง
บริษัทฯ ไดดำเนินการเปดเครื่องอยางตอเนื่องทุกวัน วันละ 2 ชวงเวลาคือ เวลา 09.00 น. - 10.00 น. และ เวลา 16.00 น. - 17.00 น. จนกวามลภาวะฝุนละออง
ขนาดเล็กจะมีปริมาณลดลง
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