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ทวว. 003/2560
วันที 3 มีนาคม 2560
เรื อง
เรี ยน
สิ งทีส่งมาด้วย

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั-งที 24/2560
ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
(1) สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั-งที 23/2559
(2) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
(3) รายการข้อมูลประจําปี , รายงานและงบการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ในรู ปแบบ CD-Rom
(4) ประวัติกรรมการทีเสนอให้ดาํ รงตําแหน่งอีก 1 วาระ (ประกอบการพิจารณา วาระที 6)
(5) คํานิยามกรรมการอิสระ
(6) คําชี-แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสี ยงลงคะแนน
(7) ข้อมูลกรรมการอิสระทีผถู ้ ือหุน้ สามารถพิจารณาให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
(8) ขั-นตอนการเข้าร่ วมประชุม
(9) ข้อบังคับบริ ษทั เฉพาะทีเกียวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
(10) แผนทีสถานทีจดั ประชุม
(11)หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ครั-งที 24 ประจําปี 2560 ในวันจันทร์ที 10 เมษายน 2560 เวลา 15:00 น. ณ ห้องประชุมชั-น 6 อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์
เลขที 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400 เพือพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนีวาระที 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 23 ประจําปี 2559 เมือ วันที 8 เมษายน 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 เมือวันที 8 เมษายน 2559 และได้จดั ทํา
รายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ซึ งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลาที กาํ หนด รวมถึงได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดของ
รายงานการประชุมตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที 1
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั-งที 23/2559 ที
ประชุมเมือวันที 8 เมษายน 2559 รายละเอียดตามเอกสารสิงทีส ่ งมาด้ วยหมายเลข 1 ได้รับการบันทึกไว้โดยถูกต้อง
ตามความเป็ นจริ ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที 2. พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดําเนินการของบริ ษทั ประจําปี 2559 ปรากฎอยูใ่ นรายงานประจําปี ของ
บริ ษทั ฯทีได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั-งนี- ตามรายละเอียดทีปรากฎอยูใ่ นรายงานประจําปี
และรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทีได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั-งนี- ในรู ปแบบ
CD-Rom ตามรายละเอียดในเอกสารสิงทีส ่ งมาด้ วยหมายเลข 3 ดังสรุ ปสาระสําคัญดังนี-
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( หน่วย : ล้านบาท )
2559
2558 (ปรับปรุ งใหม่)
เปลีย นแปลง %
รายได้จากการรับประกันภัย
2,705.36
2,527.88
7.02
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยและการดําเนินงาน
(2,821.75)
(2,605.62)
8.29
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
(116.38)
(77.74)
49.71
รายได้จากการลงทุน
141.77
99.16
42.97
กําไรจากการดําเนินงาน
25.39
21.42
18.51
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
(0.29)
0.90
132.69
กําไรสําหรับปี
25.10
22.32
12.42
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือรับทราบผล
การดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 2559
วาระที 3. พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพือให้เป็ นไปตาม พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 37 ได้กาํ หนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุล และงบ
กําไรขาดทุน ณ วันสิ-นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีภายนอกเสนอต่อที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพือพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนดังกล่าว
ในการนี-บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน สิ-นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ซึงผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีภายนอก และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฎอยูใ่ นงบการเงินที
ประจําปี 2559 ทีได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั-งนี- ตามรายละเอียดในเอกสารสิงทีส ่ งมา
ด้ วยหมายเลข 2
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ พิจารณาอนุมตั ิงบดุล
และ งบกําไรขาดทุน สิ-นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีภายนอก และผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วาระที 4. พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และอนุมตั เิ งินปันผล
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที 34 กําหนดให้บริ ษทั ฯ จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วน
หนึงไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สํารองนี-จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึงบริ ษทั ฯ ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายไว้เรี ยบร้อย
แล้วเป็ นเงิน 30.3 ล้านบาท จึงเห็นควรไม่จดั สรรทุนสํารอง

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล บริ ษทั ฯมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตรา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ
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หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
ข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในรอบ 3 ปี ทีผา่ นมา ดังนีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
กําไรสุทธิ (บาท)
กําไรสุทธิตอ่ หุ้น (บาท)
จํานวนหุ้น (หุ้น)
จํานวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)
รวม จํานวนปันผลจ่าย (บาท)
หุ้นปันผล
เงินปันผล
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ

ครั-งที 24/2560 (ปี 2559)
25,097,051
0.08
303,000,000
0.05
15,150,000
15,150,000
60%

ครั-งที 23/2559 (ปี 2558)
22,323,876
0.07
303,000,000
0.05
15,150,000
15,150,000
68%

ครั-งที 22/2558 (ปี 2557)
178,966,871
1.18
151,500,000
1.111112
168,333,468
151,500,000
16,833,468
94%

ความเห็นคณะกรรมการ ในรอบปี 2559 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 25,097,051 บาท
บริ ษทั ฯ เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิให้จ่ายปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 2559 ในอัตรา
หุน้ ละ 0.05 บาท(ห้าสตางค์) รวมมูลค่าทั-งสิ-น 15,150,000 บาท ทั-งนี-การจ่ายเงินปั นผลในอัตราตามทีระบุไว้ขา้ งต้น คิด
เป็ นร้อยละ 60% ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ งเป็ นอัตราที เกินกว่ านโยบายการจ่ ายเงินปันผลทีกาํ หนดไว้ของ
บริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้แสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล พร้อมด้วยอัตราการจ่ายเงินปั นผลย้อนหลัง 3 ปี เพือผูถ้ ือ
หุน้ จะได้ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยบริ ษทั ฯ กําหนดให้วนั ที 21 เมษายน 2560 เป็ นวันกําหนดรายชือผูถ้ ือ
หุ ้น (Record Date) เพือสิ ทธิ ในการรับเงิ นปั นผลและหุ ้นปั นผล และปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันที 24
เมษายน 2560 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 9 พฤษภาคม 2560
วาระที 5 พิจารณากําหนดค่ าบําเหน็จกรรมการ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยูใ่ นระดับทีใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม
เพียงพอทีจะรักษากรรมการทีมีคุณสมบัติทีตอ้ งการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการตามอัตราทีเสนอ โดยขอให้นาํ เงินจํานวน 4,120,000 บาท มาจ่ายเป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ โดยจํานวน
3,480,000 เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ และ จํานวน 640,000 บาท เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนีรายละเอียดค่ าตอบแทนกรรมการ
1. ค่ าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
2. ค่ าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
3.ค่ าบําเหน็จกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
(บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
4. ค่ าบําเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
ค่ าเบียประชุมกรรมการ (บาท/ครั-ง/คน)
1 คณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการ
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ปี 2560
3,480,000
9
640,000
3
-

ปี 2559
3,480,000
9
640,000
3
-

ปี 2558
3,480,000
10
640,000
3
-

4
3

4
3

4
3

20,000

20,000

20,000

4

นายชลอ เฟื องอารมย์
- กรรมการ
มีจาํ นวนทั-งสิ- น 8 ท่าน
2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
- กรรมการ
นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์
นางปราณี ภาษีผล
3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
- ประธานกรรมการ
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
- กรรมการ
นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์
นายถวัลย์ วิรานนท์
นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
4 คณะกรรมการลงทุน
- ประธานกรรมการ
นายชลอ เฟื องอารมย์
- กรรมการ
นางปราณี ภาษีผล
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

-

-

15,000

-

-

15,000

-

-

15,000

-

-

* ไม่ มคี ่ าตอบแทนอืน
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบตามเสนอ
วาระที 6. พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต ้องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯข้อที 14 กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งเนืองจากครบวาระ
เป็ นจํานวนหนึงในสามในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของทุกปี ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม ทั-งนี- กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจ
ได้รับเลือกตั-งกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้
ในปี 2560 มีกรรมการทีจะครบวาระการดํารงตําแหน่งจํานวน 3 ท่าน มีผทู ้ ีมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ของบริ ษทั ฯ จํานวน 2 ท่าน ซึ งบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดคํานิยามกรรมการอิสระไว้เท่ ากับข้อกําหนดขั-นตําของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังปรากฏในเอกสาร สิงที
ส่ งมาด้ วยหมายเลข 5 กรรมการทีครบวาระการดํารงตําแหน่งทั-ง 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี1. นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
กรรมการอิสระ
3. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ กรรมการลงทุน
ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอชือบุคคล
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เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ได้ ตั-งแต่วนั ที 21 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที 31
มกราคม 2560 ซึงบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั-น
ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชือบุคคล เพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯแต่
อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พจิ ารณาคัดเลือกบุคคลทีมีความรู ้ความสามารถ เพือเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณาถึงคุณสมบัติประสบการณ์ ความ
เชียวชาญ รวมถึงผลการปฎิบตั ิงาน จึงได้เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ว่าเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั-ง
กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระทั-ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง ทั-งนี-ประวัติของ
กรรมการทีได้รับการเสนอชือในครั-งนี- ปรากฏในเอกสารสิงทีส ่ งมาด้ วยหมายเลข 4
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เห็ น สมควรเสนอต่ อ ที ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น เพื อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั-ง
กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระทั-ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง
วาระที 7. พิจารณาเลือกตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสินจ้ าง
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ผา่ นการพิจารณาแต่งตั-งจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ครั-งที 23 ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2559 ซึงบัดนี-ครบกําหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาแต่งตั-งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2560 โดยเสนอให้
1) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4499 และ/หรื อ
2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ`วาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4951 และ/หรื อ
3) นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4172
แห่งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ ง โดยกําหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ งเป็ น
ผูท้ าํ การตรวจสอบแสดงความคิดเห็ นและลงนามในงบการเงิ นของบริ ษทั ฯ นอกจากนี- ขอให้ทีประชุมพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชี ประจําปี 2560 เป็ นจํานวนเงิน 2,000,000.-บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี-

1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริ ษทั ฯ สิ-นสุด วันที 31 ธันวาคม 2560
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษทั ฯ (3 ไตรมาส)
3. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี ยง
ณ 30 มิถุนายน 2560
4. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี ยง
ณ 31 ธันวาคม 2560
5. ค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอืนๆ
รวมทั-งสิ-นเป็ นเงิน

หน่วย : บาท
เพิม ขึ-น
ร้อยละ
14.10
110,000
60,000
13.34
10,000
6.66

ปี 2560
890,000

ปี 2559
780,000

510,000
160,000

450,000
150,000

370,000

350,000

20,000

5.71

70,000
2,000,000

1,730,000

270,000

15.60

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจ ารณาเปรี ยบเที ยบผลงานของผูส้ อบบัญชี ปี 2560 กับการให้บริ การของบริ ษทั ผู ้
ตรวจสอบบัญชีอืน ๆ แล้วเห็นว่า บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นบริ ษทั ทีมีชือเสี ยงและได้รับการยอมรับในระดับ
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สากล และมี ส่วนร่ วมในการให้ค วามคิ ดเห็ นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัย (คปภ.) ในการเริ มใช้การกํากับเงินทุนตามระดับความเสี ยง (RBC) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ
บัญชีให้กบั บริ ษทั ประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั-งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่ วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั
บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ งค่าสอบบัญชีในปี 2560 ทีเพิมขึ-น
เป็ นจํานวน 270,000- บาท หรื อประมาณร้อยละ 15.60 นี- จึงถือว่าเป็ นราคาทีเหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป โดยกําหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึงดังรายนามต่อไปนี-เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบ
แสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
ผูส้ อบบัญชีรับผิดชอบ
นางสาวสมใจ คุณปสุต
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ`วาณิ ชย์
นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย

ทะเบียนเลขที
4499
4951
4172

จํานวนปี ทีสอบบัญชีให้บริ ษทั
3
ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความ
คิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั

5

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั-งบุคคลดังกล่าวเป็ น ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
ประจําปี 2560 อีกวาระหนึง โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็ นจํานวน 2,000,000.- บาท เพิม ขึน ร้ อยละ 15.60 ตามทีคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ
วาระที 8.พิจารณาเรืองอืน ๆ
ทั-งนี- บริ ษทั ฯจะกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันที 15 มีนาคม 2560 และให้รวบรวม
รายชือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที 16 มีนาคม 2560
พร้อมนี-บริ ษทั ฯได้แนบเอกสารตามรายการสิ งทีส่งมาด้วยมายังท่านเพือทราบและพิจารณา โดยได้จดั ทํารายงาน
ข้อมูลประจําปี รายงานและงบการเงินปี 2559 ในรู ปแบบ CD-ROM ซึงหากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะ
ขอรับรายงานข้อมูลประจําปี รายงานและงบการเงินในรู ปเอกสาร สามารถติดต่อขอรับได้ที นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-6950800 ต่อ 5938 โทรสาร 02-6950808 หรื อ Email: Nantawan_aru@thaivivat.co.th
จึงขอเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที ดังได้ระบุไว้ขา้ งต้นโดยพร้อมเพรี ยงกัน หากท่าน
ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง กรุ ณาแต่งตั-งผูร้ ับมอบฉันทะเพือเข้าร่ วมประชุมตามหนังสื อมอบฉันทะที
ได้แนบมาด้วยนีขอแสดงความนับถือ

( นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล )
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั!งที$ 23/2559
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื$อวันศุกร์ ที$ 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั!น 6 บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) เลขที$ 71
ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมดังนี!
เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
41 ท่าน นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้
40,070,460
หุน้
ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
13 ท่าน นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้
186,974,306
หุน้
รวมจํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ 54 ท่าน รวมจํานวนหุน้ ได้
227,044,766
หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 74.93 ของจํานวนหุน้ ทั!งหมด 303,000,000 หุน้ ซึ$งครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ
29 ซึ$งจะต้องมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน นับจํานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทั!งหมด
เริ$ มประชุมเวลา 15.03 น.
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ ทําหน้าที$เป็ นประธานในที$ประชุม
เลขาที$ประชุมได้แจ้งต่อที$ประชุมถึงวิธีปฎิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็ นผูส้ อบถาม
ความเห็นจากที$ประชุมเพื$อพิจารณาลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ หากมีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดที$ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ให้ยกมือ
จะมีเจ้าหน้าที$ รับบัตรลงคะแนนและดําเนิ นการตรวจนับผลคะแนน โดยจะหักคะแนนเสี ยงที$ ไม่เห็ นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง
ดังกล่าวออกจากจํานวนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที$เข้าร่ วมประชุมทั!งหมด และจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบทันที หากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดยก
มือ จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ มีมติเห็นชอบกับวาระที$นาํ เสนอ
สําหรับผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ$ งผูม้ อบฉันทะกําหนดการออกเสี ยงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริ ษทั ฯ จะบันทึกคะแนนเสี ยงตามที$ผู ้
มอบฉันทะกําหนด
ที$ประชุมรับทราบวิธีปฎิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนแล้ว
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั!งที$ 23/2559 และนายจี รพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ ได้
แนะนําคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที$เข้าร่ วมประชุมในครั!งนี!ดงั รายนามต่อไปนี!
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ที$เข้าร่ วมประชุม 7 ใน 9 ท่าน ได้แก่
1. นายชลอ เฟื$ องอารมย์
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ
2. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
5. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการที$ปรึ กษากรรมการผูอ้ าํ นวยการ
6. นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
7. นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร
กรรมการ และ เลขานุการบริ ษทั
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คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที$เข้าร่ วมประชุม จํานวน 7 ท่าน ได้แก่
1. นายสุรพงษ์ ธีราวิทยางกูร
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
2. นายประพิทย์ ธีระประยุติ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
3. นายไกรเลิศ หาญวิวฒั นกุล
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
4. นายลูเซียส เฮสตี
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
5. นางสาวสิ รินทร์ นันทวรเศรษฐ ที$ปรึ กษากรรมการผูอ้ าํ นวยการ
6. นางดวงแก้ว วิริยานุศกั ดิS
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชี
7. นางสาวลัสพรรณ เติมทองไชย
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ตัวแทนจาก บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ$งเป็ นผูส้ อบบัญชีภายนอกของบริ ษทั ฯ ที$เข้าร่ วมประชุม จํานวน 2 ท่าน
ได้แก่
1.นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชี
2.นางสาวศิวพร เกิดสิ น ผูจ้ ดั การทีมตรวจสอบ
จากนั!นประธานจึงได้ดาํ เนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ
ดังต่อไปนี!
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั"งที 22 ประจําปี 2558 เมือ วันที 8 เมษายน 2558
ท่านประธาน ขอให้ที$ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ครั!งที$ 22/2558 ประชุมเมื$อ
วันที$ 8 เมษายน 2558 ซึ$งรายละเอียดได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแล้ว
จึงขอให้ที$ประชุมรับรองรายงานประชุมฯ พร้อมกับเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
มติทปี ระชุม
ที$ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี!
เห็นด้วย ......... 227,044,766............ เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกีย วกับผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2558
ท่านประธาน ได้แจ้งกับที$ประชุมว่า ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี ที$ผา่ นมา มีรายละเอียดเป็ นไปตามรายงาน
ประจําปี ที$ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ โดยแนบไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้นแล้ว จึงขอให้คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการ กล่าวสรุ ปผลการดําเนิ นการของบริ ษทั ฯ คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ ได้สรุ ปผลการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2558 ดังนี!
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รายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
กําไร/(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
รายได้อื$น
กําไรจากการดําเนินงาน
เงินสมทบฯ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรสําหรับปี

2558
2,527.88
(2,588.60)
(60.72)
85.44
13.72
38.44
(17.02)
0.90
22.32

2557
2,471.11
(2,432.30)
38.81
181.31
13.86
233.98
(16.67)
(34.21)
183.10

( หน่วย : ล้านบาท )
เปลีย นแปลง %
2.30
6.43
-256.45
-52.87
-1.01
-83.57
2.06
-102.63
-87.81

บริ ษ ทั ฯ มี ร ายได้จ ากการรั บประกัน ภัย เพิ$ม ขึ! น 56.77 ล้า นบาท คิ ดเป็ น 2.30% ในขณะที$ มี ค่ าใช้จ่ าย ในการรั บ
ประกันภัยเพิ$มขึ!น 156.30 ล้านบาท คิดเป็ น 6.43% ทําให้บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนจากการรับประกันภัย 60.72 ล้านบาท กําไร
ลดลงจากปี ที$ ผ่านมา 99.53 ล้านบาท คิดเป็ น 256.45% ซึ$ งเป็ นไปตามสภาวะเศรษฐกิ จไทยที$ มีการเจริ ญเติบโตอัตราตํ$าตาม
เศรษฐกิ จโลก อันเป็ นผลทําให้กาํ ลังซื! อในประเทศลดลง ซึ$ งมีผลกระทบต่อธุรกิ จประกันวินาศภัยโดยภาพรวม จากสภาวะ
ดังกล่าวทางบริ ษทั จึงจําเป็ นต้องใช้มาตรการทางด้านราคาเพิ$มขึ!นในการรักษาสัดส่ วนตลาด ซึ$ งส่ งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการทํากําไรจากการรับประกันภัย และในขณะเดี ยวกันบริ ษทั มีรายได้จากการลงทุนลดลง 96.01 ล้านบาท
คิดเป็ น
49.19% อันเนื$องมาจากสภาวะตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย ในปี ปั จจุบนั ทําให้บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ หลังหักภาษี 22.32 ล้านบาท
ลดลงจากปี ที$ผา่ นมามากกว่า 20%
ส่วนรายละเอียดอื$นๆ คณะกรรมการได้สรุ ปผลการดําเนินงานในรอบปี 2558 ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้ว จึงขอให้ที$ประชุม
รับทราบ และ มีมติรับทราบผลการดําเนินการดังกล่าว พร้อมกับเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
มติทปี ระชุม ที$ประชุมพิจารณาและมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ของบริ ษทั ในรอบปี 2558 ตามที$เสนอ
วาระที 3 พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนปี 2558 สิ"นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558
ท่านประธาน ขอให้ที$ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ งบดุล และ งบกําไรขาดทุน สําหรับปี สิ!นสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2558 ซึ$ง
ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แล้ว และได้จดั ส่งไปยังผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมใน
ครั!งนี!
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้กล่าวสรุ ปฐานะการเงิน ณ สิ!นปี 2558 ณ วันที$ 31 ธันวาคม ตามงบแสดงฐานะการเงินที$
ได้รับการรับรองจากผูต้ รวจสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี!
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สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์รวม
4,589,944,316 บาท
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
326,834,483 บาท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
2,506,557,325 บาท
เบี!ยประกันภัยค้างรับ
426,393,578 บาท
หนี!สิน
หนี!สินรวม
3,495,172,332 บาท
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
907,610,011 บาท
สํารองเบี!ยประกันภัย
1,574,100,477 บาท
ส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของเจ้าของ
1,094,771,984 บาท
บริ ษทั ฯ มี อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วันที$ 30 มิถนุ ายน 2558 เท่ากับ
ร้อยละ 327.03 ซึ$งเกินกว่าอัตราที$กฎหมายกําหนดไว้เท่ากับ 140 คิดเป็ นประมาณ 2.34 เท่า
ท่านประธาน ได้ขอให้ที$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
ผู้ถือหุ้นท่ านหนึง : เงินลงทุนเผื$อขาย มีอตั ราเพิม$ ขึ!นจากปี ที$ผา่ นมา 2 เท่า เป็ นเพราะสาเหตุใด
คุณจีรพันธ์ : สาเหตุที$เงินลงทุนเผื$อขายเพิม$ ขึ!นมาก สาเหตุหลักมาจากการตัดยอดทางด้านบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2558
ผู้ถือหุ้นท่ านหนึง : เงินลงทุนเพื$อค้า มีการลงทุนแบบใด หากเป็ น private fund มีการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินการหรื อไม่
คุณจีรพันธ์ : บริ ษทั ใช้ private fund ในการลงทุน มีหลาย บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ที$มาดูแล การเลือก private fund
นอกจากเปรี ยบเทียบด้านผลประกอบการและ แนวทางการลงทุนแล้ว ยังคํานึงถึงการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจด้วย
ที$ประชุมมีมติรับรองและอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2558 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี!
มติทปี ระชุม
เห็นด้วย .......... 227,044,766........... เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และ อนุมตั เิ งินปันผล
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ ขอเสนอต่อที$ประชุมผูถ้ ือหุ ้นว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที$ 34
บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ$ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงิ น
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี! จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ$ งบริ ษทั ฯ ได้จดั สรรทุน
สํารองตามกฎหมายไว้เรี ยบร้อยแล้วเป็ นเงิน 30.3 ล้านบาท โดยบริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตรา ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
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ข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในรอบ 3 ปี ที$ผา่ นมา ดังนี!
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
ครั!งที$ 23/2559 (ปี 2558)
ครั!งที$ 22/2558 (ปี 2557)
กําไรสุทธิ (บาท)
22,323,876
178,966,871
กําไรสุทธิตอ่ หุน้ (บาท)
0.074
1.18
จํานวนหุน้ (หุน้ )
303,000,000
151,500,000
จํานวนเงินปั นผลจ่าย ต่อหุน้ (บาท)
0.05
1.111112
รวม จํานวนเงินปั นผลจ่าย (บาท)
15,150,000
168,333,468
หุน้ ปั นผล
151,500,000
เงินปั นผล
15,150,000
16,833,468
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ
68%
94%

ครั!งที$ 21/2557 (ปี 2556)
98,864,818
0.65
151,500,000
0.32
48,480,000
48,480,000
49%

คณะกรรมการของบริ ษทั จึงมีมติเสนอว่า เนื$องจากเงินทุนสํารองของบริ ษทั มีเท่ากับจํานวนที$กาํ หนดตามข้อบังคับ จึง
ไม่จาํ เป็ นต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นเงินสํารอง และในรอบปี 2558 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้ 22,323,876 บาท จึง
เห็นสมควรเสนอต่อที$ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื$อพิจารณาอนุมตั ิให้จ่ายปั นผล จากผลการดําเนิ นงานในปี 2558 และ กําไรสะสมใน
อัตราหุน้ ละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมมูลค่าทั!งสิ!น 15,150,000 บาท ทั!งนี!การจ่ายเงินปั นผลในอัตราตามที$ระบุไว้ขา้ งต้น คิดเป็ น
ร้อยละ 68 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงิ นได้ ซึ$ งเป็ นอัตราที$ เกินกว่ านโยบายการจ่ ายเงินปันผลที$กาํ หนดไว้ของบริ ษทั ฯ โดย
บริ ษทั ฯ กําหนดให้วนั ที$ 21 เมษายน 2559 เป็ นวันกําหนดรายชื$อผูถ้ ือหุ ้นเพื$อสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผล (Record Date) และปิ ด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที$ 22 เมษายน 2559 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที$ 4 พฤษภาคม 2559
ท่านประธาน ได้ขอให้ที$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
มติทปี ระชุม ที$ประชุมมีมติอนุมตั ิไม่จดั สรรเงินกําไรเป็ นเงินสํารอง และอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล หุ ้นละ 0.05 บาท ( ห้าสตางค์ )
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี!
เห็นด้วย ........... . 227,044,766......... เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 5 พิจารณากําหนดค่ าบําเหน็จกรรมการ
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เสนอต่อที$ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า บริ ษทั มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยให้พิจารณาตามความจําเป็ นและสมควร ให้อยูใ่ นระดับใกล้เคี ยงกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที$ จ ะรั กษา
กรรมการที$มีคุณสมบัติตามความต้องการ โดยขอให้นาํ เงินจํานวน จํานวน 4,120,000 บาท มาจ่ายเป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ โดย
จํานวน 3,480,000 เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ และ จํานวน 640,000 บาท เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริ ษทั
ฯ เห็นสมควรเสนอให้ที$ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี!
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รายละเอียดค่ าตอบแทนกรรมการ
ปี 2559
ปี 2558
3,480,000
3,480,000
1. ค่ าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
9
10
640,000
640,000
2. ค่ าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
3
3
ค่ าเบีย" ประชุมกรรมการ (บาท/ครั!ง/คน)
1 คณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการ
20,000
20,000
นายชลอ เฟื$ องอารมย์
- กรรมการ
15,000
15,000
มีจาํ นวนทั!งสิ!น 8 ท่าน
2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
15,000
15,000
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
- กรรมการ
15,000
15,000
นางพิไล เปี$ ยมพงศ์สานต์
นางปราณี ภาษีผล
*ไม่มีคา่ ตอบแทนอื$น
ท่านประธาน ได้ขอให้ที$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม

ปี 2557
3,300,000
10
600,000
3

20,000
15,000

15,000
15,000

มติทปี ระชุม
ที$ประชุมมีมติอนุมตั ิคา่ บําเหน็จกรรมการด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี!
เห็นด้วย .............. 227,044,766........ เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 6 พิจารณาเลือกตั"งกรรมการแทนกรรมการทีต ้ องออกตามวาระ
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ แถลงต่อที$ประชุมว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดไว้วา่ ในการ
ประชุมสามัญประจําปี ทุกครั!งกรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ$งในสาม ของกรรมการทั!งหมด ซึ$ งในปี 2559 มี
กรรมการครบกําหนดที$จะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ
1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
3. นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
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ตามที$คณะกรรมการบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื$อบุคคล
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ได้ ตั!งแต่วนั ที$ 7 มกราคม 2559 ถึงวันที$ 15 กุมภาพันธ์
2559 ซึ$งบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั!น ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้
รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื$อบุคคล เพื$อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯแต่อย่างใด
คณะกรรมการ จึงได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที$มีความรู ้ความสามารถ เพื$อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯต่อไป
โดยคณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชี$ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงาน เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั!ง
กรรมการซึ$งพ้นจากตําแหน่งตามวาระทั!ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ$ง ทั!งนี!ประวัติของกรรมการ
ที$ได้รับการเสนอชื$อในครั!งนี! ปรากฏในเอกสารสิงทีส ่ งมาด้ วยหมายเลข 4
เนื$องจากนางสุเทพี อัศวะธนกุล กรรมการที$ได้รับการเสนอชื$อในครั!งนี! ถือหุน้ ในบริ ษทั 4,725,384 หุน้ และ นาง
สุณีย ์ ธีราวิทยางกูร กรรมการที$ได้รับการเสนอชื$อในครั!งนี! ถือหุน้ ในบริ ษทั 18,000 หุน้ เพื$อความโปร่ งใสในวาระนี!จึงของด
ออกเสี ยง
ท่านประธานขอให้ที$ประชุมพิจารณาแต่งตั!งกรรมการที$ได้รับการเสนอชื$อดังกล่าว กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกหนึ$งวาระ
เป็ นรายบุคคล
มติทปี ระชุม
ที$ประชุมมีมติเลือกตั!งกรรมการทั!ง 3 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ$ง เป็ นรายบุคคลด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี!
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
เห็นด้วย .............. 227,044,766........ เสี ยง
คิดเป็ น....100..........%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-..............%
งดออกเสี ยง.......................................เสี ยง
คิดเป็ น....................%
นางสุเทพี อัศวะธนกุล
เห็นด้วย ............ .222,319,382......... เสี ยง
คิดเป็ น......97.92.....%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-..............%
งดออกเสี ยง........ 4,725,384...............เสี ยง
คิดเป็ น.......2.08......%
นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร
เห็นด้วย ............ 227,026,766.......... เสี ยง
คิดเป็ น......99.99......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-..............%
งดออกเสี ยง.............18,000...............เสี ยง
คิดเป็ น......0.01......%
วาระที 7 พิจารณาเลือกตั"งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสินจ้ าง
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ ได้แถลงต่อที$ประชุมว่า บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ผา่ นการ
พิจารณาแต่งตั!งจากที$ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั!งที$ 22 ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2558 ซึ$ งบัดนี! ครบกําหนดเวลา
แล้ว จึงเสนอให้ที$ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั!งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2559 โดยเสนอให้
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1) นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 4172 และ/หรื อ
2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 4499 และ/หรื อ
3) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิSวาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 4951
แห่งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ$งโดยกําหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ$งเป็ นผูท้ าํ การ
ตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี!ขอให้ที$ประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
แก่ผสู ้ อบบัญชี ประจําปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 1,730,000.-บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที$เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี!
หน่วย : บาท
ปี 2559
ปี 2558 เพิม$ ขึ!น ร้อยละ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริ ษทั ฯ สิ!นสุด วันที$ 31 ธันวาคม
780,000
660,000 120,000 18.18
2559
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษทั ฯ (3 ไตรมาส)
450,000
450,000
3. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี$ ยง
150,000
150,000
ณ 30 มิถุนายน 2559
4. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี$ ยง
350,000
350,000
ณ 31 ธันวาคม 2559
รวมทั!งสิ!นเป็ นเงิน
1,730,000 1,610,000 120,000 7.45
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรี ยบเที ยบผลงานของผูส้ อบบัญชี ปี 2558 กับการให้บริ การของบริ ษทั ผู ้
ตรวจสอบบัญชีอื$น ๆ แล้วเห็นว่า บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นบริ ษทั ที$มีชื$อเสี ยงและได้รับการยอมรับในระดับสากล และมี
ส่วนร่ วมในการให้ความคิดเห็นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการเริ$ ม
ใช้การกํากับเงินทุนตามระดับความเสี$ ยง (RBC) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กบั บริ ษทั ประกันวินาศภัยอีก
หลายแห่ ง ทั!งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่ วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูท้ ี$เกี$ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ$งค่าสอบบัญชีในปี 2559 ที$เพิ$มขึ!นเป็ นจํานวน 120,000- บาท หรื อประมาณร้อยละ 7.45 นี!
จึงถือว่าเป็ นราคาที$เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อที$ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื$อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป โดยกําหนดให้บุคคลใดบุคคล
หนึ$งดังรายนามต่อไปนี!เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
ผูส้ อบบัญชีรับผิดชอบ
นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย
นางสาวสมใจ คุณปสุต
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิSวาณิ ชย์
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ทะเบียนเลขที$
4172
4499
4951

จํานวนปี ที$สอบบัญชีให้บริ ษทั
5
2
- ยังไม่ได้รับผิดชอบใน
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม
ในงบการเงินของบริ ษทั ฯ -
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ท่านประธาน ได้ขอให้ที$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
มติทปี ระชุม
พิจารณาเลือก บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด โดย นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย และ/หรื อ นางสาวสมใจ คุณปสุ ต
และ/หรื อ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิSวาณิ ชย์ เป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริ ษทั ในปี 2559 โดยคิดค่าสอบบัญชีเป็ นเงินทั!งสิ!น 1,730,000.บาท (หนึ$งล้านเจ็ดแสนสามหมื$นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี!
เห็นด้วย ............. 227,044,766........ เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 8 ท่านประธานได้สอบถามที$ประชุมว่ามีผใู ้ ดเสนอเรื$ องอื$นๆ เพื$อพิจารณาหรื อไม่
ไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื$ องอื$นใดให้ที$ประชุมพิจารณาอีก จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
อาสาพิทกั ษ์สิทธิS ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย : รายได้ส่วนหนึ$ งของบริ ษทั ขึ!นกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ$ ง
เมื$อตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลง รายได้ของบริ ษทั ก็ลดลงด้วย ใช่หรื อไม่
คุณจีรพันธ์ : บริ ษทั ฯ ลงทุนในตลาดทุน ตามสัดส่ วนที$ สํานักงาน คปภ. กําหนดไว้ ตามประกาศเรื$ องการลงทุนประกอบธุรกิจ
อื$น ซึ$งกําหนดให้ลงทุนในตราสารทุน ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของ สิ นทรัพย์ลงทุน ส่วนที$เหลือเป็ นเงินฝากธนาคาร และ พันธบัตร
รัฐบาล
อาสาพิทกั ษ์ : ขอทราบความคืบหน้าในการขอรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน$
คุณจีรพันธ์ : บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างเตรี ยมการจะยืน$ ขอรับการรับรองฯ ภายในไตรมาส นี!
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ$ง : ปี ที$ผา่ นมาบริ ษทั ขาดทุนจากการรับประกันภัย ปี นี!บริ ษทั จะมีกาํ ไรจากการรับประกันภัยหรื อไม่
คุณจี รพันธ์ : สาเหตุที$ผลประกอบการด้านการรับประกันภัยลดลงในปี ที$ผ่านมา เกิ ดจากตลาดประกันภัยไม่มีการเติบโต ซึ$ ง
เป็ นไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมกับยอดขายรถยนต์กล็ ดลงด้วย ทําให้บริ ษทั ฯต้องรักษาสัดส่ วนทางการตลาดไว้
ทําให้ไม่สามารถปรับราคาเบี!ยประกันภัยเพิ$มได้ บริ ษทั ฯ จึงต้องหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื$อรองรับการให้บริ การ เพื$อจูงใจลูกค้า
นอกจากกลยุทธ์ดา้ นราคา
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ$ง : การลงทุนส่วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ อยูใ่ นตลาดเงิน ในภาวะปั จจุบนั ที$ดอกเบี!ยลดลง การลงทุนในตลาดทุนก็มี
ผลตอบแทนที$ลดลง รวมกับตลาดประกันภัย ไม่เติบโต จะส่งผลให้ได้ปันผลน้อยลงในปี หน้าหรื อไม่
คุณจีรพันธ์ : ตลาดเงินมีแนวโน้มอัตราดอกเบี!ยที$ลดลง ปั จจุบนั สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้มีการเสนอให้สาํ นักงาน คปภ.
พิจารณาปรับปรุ งกฎระเบียบด้านการลงทุนให้เหมาะสมมากขึ!น ส่ วนด้านตลาดทุน ที$มีผลตอบแทนลดลงนั!น มีสาเหตุมาจาก
การปรับมูลค่ายุติธรรม หรื อ (mark to market) เป็ นส่วนใหญ่
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ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ$ง : ขอทราบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริ ษทั ฯ ว่ามีอะไรบ้าง โครงการประกันข้าวนาปี ที$ร่วมกับรัฐบาลมี
ผลตอบแทนอย่างไร
คุณจี รพันธ์ : โครงการประกันข้าวนาปี ผลประกอบการ ปี 2557 ค่อนข้างดี และ ปี 2558 ก็คาดว่าน่ าจะดี เช่ นกัน และทาง
โครงการก็ได้มีการทําประกันภัยต่อ เพื$อรองรับความเสี$ ยงเป็ นที$เรี ยบร้อยแล้ว
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ$ง : ประกันเติมเงิน ซึ$งเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริ ษทั มีผลตอบรับอย่างไรบ้าง
คุณจีรพันธ์ : ผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกันรถเติมเงิน ออกเมื$อ 18 มีนาคม 2559 มีผลตอบรับตามที$คาดหมายไว้
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ$ง : บริ ษทั ฯ ต้องพึ$งพิงรายได้จากการลงทุนมาก บริ ษทั มีความคาดหวังผลตอบแทนอย่างไรบ้าง
คุณจีรพันธ์ : การลงทุน มีความผันผวน ทั!งตลาดไทย และ ตลาดโลก บริ ษทั ฯ จึงเลือกที$จะลงทุนโดยการตั!งกอง private fund
เพื$อจัดจ้างให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมเป็ นผูบ้ ริ หารการลงทุน เนื$องจากมีความชํานาญด้านการลงทุนมากกว่า
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึ$ง : แนวโน้มของธุรกิจประกันภัยมีการควบรวมมากขึ!น บริ ษทั ฯ มีโครงการที$จะควบรวมหรื อไม่
คุณจีรพันธ์ : ธุรกิจประกันภัยยังมีแนวโน้มที$จะขยายตัว เนื$องจากอัตราเบี!ยประกันต่อรายได้ประชาชาติของไทย ยังค่อนข้างตํ$า
มาก จึงยังมีช่องทางที$จะขยายตัวได้อีก ส่วนเรื$ องการควบรวม ขึ!นอยูก่ บั ปั จจัย หลายๆ ด้าน และความเหมาะสม
ท่านประธานได้แจ้งต่อที$ประชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั!งที$ 23/2559 นี! ได้ดาํ เนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว
เมื$อไม่มีคาํ ถามและข้อเสนอแนะเพิม$ เติมจากผูถ้ ือหุน้ ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม และขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที$ได้เข้าร่ วมประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.48 น.

ลงชื$อ
(นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์)
ประธานที$ประชุม
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แบบ 56-2

บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2559

-2-

1. ข้ อมูลทัวไป
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลักประเภท ธุรกิจประกันวินาศภัย
ทีตั)งสํานักงานใหญ่ 71 อาคารประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
เลขทะเบียนบริษัท 0107536001427 ( เดิม บมจ. 216 )
โทรศัพท์ 0-2248-0900, 0-2248-0910, 0-2644-6400, 0-2644-6500, 0-2695-0800
โทรสาร 0-2248-4575, 0-2248-4975, 0-2695-0808
Claim Hot Line : โทรศัพท์ 0-2695-0700 ; โทรสาร 0-2644-6545
Customer Care : โทรศัพท์ 0-2695-0777 ; โทรสาร 0-2644-6545
Health Claim : โทรศัพท์ 0-2695-0707; โทรสาร 0-2644-6545
บริ ษทั มีหุน้ สามัญจํานวน 303,000,000 หุน้ ที+จาํ หน่ายได้แล้วทั.งหมด
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2. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ
ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับสุทธิ
เบี.ยประกันภัยค้างรับสุทธิ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี.จากสัญญาประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื+อค้า
เงินลงทุนเผื+อขาย
เงินลงทุนที+จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทัว+ ไป
เงินให้กยู้ มื สุทธิ
ที+ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื+น
รวมสินทรัพย์
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนี.บริ ษทั ประกันภัยต่อ
หนี.สินจากสัญญาประกันภัย
สํารองฯ และค่าสิ นไหมทดแทนค้าง
จ่าย
สํารองเบี.ยประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
ตราสารอนุพนั ธ์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
ประมาณการหนี.สิน
หนี.สินอื+น
ส่วนของเจ้าของ
รวมหนีส) ินและส่ วนของเจ้ าของ

%
7.1%
0.2%
9.3%
9.1%
1.4%

(หน่ วย : พันบาท)
2559
%
228,895
4.7%
6,811
0.1%
373,438
7.7%
514,900 10.6%
19,113
0.4%

189,449
4.4%
932,478 21.5%
1,329,482 30.7%
3,721
0.1%
10,971
0.3%
241,402
5.6%
9,181
0.2%
47,696
1.1%
619,018 14.3%
4,329,848 100.0%
4,051
0.1%
353,762
8.2%

257,922
5.6%
1,847,235 40.2%
397,681
8.7%
3,721
0.1%
7,996
0.2%
277,547
6.0%
8,772
0.2%
73,276
1.6%
471,017 10.3%
4,589,944 100.0%
0.0%
358,657
7.8%

255,051
5.2%
1,967,182 40.5%
475,368
9.8%
3,721
0.1%
7,381
0.2%
288,056
5.9%
7,381
0.2%
80,928
1.7%
625,462 12.9%
4,853,687 100.0%
178
0.0%
480,105
9.9%

842,492
1,462,720
135,801

907,610
1,574,100
105,557

1,000,058
1,576,082
109,931

2557
143,698
19,954
339,407
405,314
38,077

%
3.3%
0.5%
7.8%
9.4%
0.8%

19.5%
33.8%
3.1%

429,720
9.9%
1,101,302 25.4%
4,329,848 100.0%

2558
326,834
7,840
426,054
418,192
65,857

19.8%
34.3%
2.3%

549,248 12.0%
1,094,772 23.8%
4,589,944 100.0%

20.6%
32.5%
2.3%

582,756 12.0%
1,104,577 22.7%
4,853,687 100.0%
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ตารางสรุปผลการดําเนินงานแสดงงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
2557
รายได้
เบี.ยประกันภัยที+ถือเป็ นรายได้สุทธิ 2,232,673
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
238,439
รวมรายได้ 2,471,112
ค่ าใช้ จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน 1,381,628
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
520,721
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื+น
213,308
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
333,319
รวมค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย 2,448,976
กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
22,136
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
100,002
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
10,778
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่า
ยุติธรรม
70,534
รายได้อื+น
13,855
ค่าใช้จ่ายอื+น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
217,305
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
217,305
ภาษีเงินได้
(34,208)
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
183,097
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื+น
ส่วนเกิน (ตํ+ากว่า) ทุนจากการ
เปลี+ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
61,564
ส่วนเกิน (ตํ+ากว่า) ทุนจากการประมาณ
การผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
(5,163)
ภาษีเงินได้เกี+ยวกับองค์ประกอบของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื+น
(11,280)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื+นสําหรับงวดสุทธิจากภาษี
45,121
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
228,218

กําไรสุทธิตอ่ หุน้
เงินปันผลต่อหุน้
จํานวนหุน้

(บาท)
(บาท)
(หุน้ )

2558

%

(หน่ วย : พันบาท)
2559
%

90.4%
9.6%
100.0%

2,307,473
220,410
2,527,883

91.3%
8.7%
100.0%

2,462,076
243,288
2,705,364

91.0%
9.0%
100.0%

55.9%
21.1%
8.6%
13.5%
99.1%
0.9%
4.0%
0.4%

1,515,154
545,508
211,133
333,823
2,605,618
(77,735)
77,154
26,242

59.9%
21.6%
8.4%
13.2%
103.1%
(3.1%)
3.1%
1.0%

1,659,504
546,870
239,460
375,911
2,821,745
(116,381)
59,021
51,712

61.3%
20.2%
8.9%
13.9%
104.3%
(4.3%)
2.2%
1.9%

2.9%
0.6%
0.0%
8.8%
8.8%
(1.4%)
7.4%

(17,951)
13,715
21,425
21,425
899
22,324

(0.7%)
0.5%
0.0%
0.8%
0.8%
0.1%
0.9%

10,489
20,550
25,391
25,391
(294)
25,097

0.4%
0.7%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.9%

%

2557
0.60
0.56
151,500,000

(18,789)

(8,581)

3,763

8,403

3,005

36

(12,021)
10,303

(142)
24,955

2558
0.07
0.05
303,000,000

2559
0.08
0.05
303,000,000
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ตารางสรุปงบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
เบี.ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินรับ (เงินจ่าย) เกี+ยวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบี.ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้จากการลงทุนอื+น
รายได้อื+น
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัย
โดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื+น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
ซื.อที+ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลผูถ้ ือหุน้
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน) (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ)นปี

2557

2558

2559

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

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

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

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

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

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

(44,124)
645
(43,479)

(59,938)
863
(59,075)

(32,258)
76
(32,182)

(48,479)
(48,479)

(16,833)
(16,833)

(15,150)
(15,150)

(94,130)
237,828
143,698

183,137
143,698
326,834

(97,939)
326,834
228,895
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อัตราส่ วนทางการเงิน
2557
(1)
1.1
1.2
(2)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
(3)
3.1
3.2
(4)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
(5)
(6)
(7)

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง : LIQUIDITY RATIO
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราหมุนเวียนเบี.ยประกันค้างรับ
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร :
PROFITABILITY RATIO
RETENTION RATIO
อัตราการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
อัตรากําไรขั.นต้น
อัตรากําไรขั.นต้นต่อรายได้รวม
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราเบี.ยประกันรับสุทธิ
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน : EFFICIENCY
RATIO
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน : FINANCIAL
RATIO
อัตราส่วนหนี.สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
POLICY LIABITY TO CAPITAL FUND
อัตราส่วนเงินสํารองต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนเงินสํารองต่อสิ นทรัพย์
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
กําไรสุ ทธิต่อหุ้น
เงินปันผลต่ อหุ้น
มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น

2558

2559

0.55
42.84

0.57
44.08

0.51
44.56

75.12
55.91
0.90
0.83
43.19
6.95
2.26
6.87
18.10

77.55
59.94
(3.08)
(2.96)
43.14
3.01
2.21
0.85
2.03

73.88
61.34
(4.30)
(4.09)
42.96
4.13
2.17
0.88
2.28

4.26
0.62

0.50
0.59

0.53
0.60

2.93
1.69
1.03
28.41
91.94
0.60
0.56
3.63

3.19
1.82
1.15
29.37
67.86
0.07
0.05
3.61

3.39
1.85
1.07
26.44
60.37
0.08
0.05
3.65

การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ผลการดําเนินงาน
ในปี 2559 เปรี ยบเทียบกับปี 2558 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการรับประกันภัยเพิม+ ขึ.น 177.48 ล้านบาท คิดเป็ น
7.02% ในขณะที+มีคา่ ใช้จ่ายในการรับประกันภัยเพิม+ ขึ.น 216.13 ล้านบาท คิดเป็ น 8.29% ทําให้บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุน
จากการรับประกันภัย (116.38) ล้านบาท เพิม+ ขึ.น 38.65 ล้านบาท คิดเป็ น 49.71% และในขณะเดียวกันบริ ษทั ฯ มี
รายได้จากการลงทุนเพิม+ ขึ.น 42.61 ล้านบาท ทําให้บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิหลังหักภาษี 25.10 ล้านบาท เพิม+ ขึ.น 12.42%

-7-

รายได้ จากการรับประกันภัยและค่ าใช้ จ่ายจากการรับประกันภัย
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการรับประกันภัย 2,705.36 ล้านบาท เพิม+ ขึ.น 7.02% เมื+อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 ซึ+ง
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจไทยที+มีการขยายตัวต่อเนื+อง แต่บริ ษทั มีคา่ ใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาเพื+อสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านการประกันภัย รวมถึงความจําเป็ นต้องใช้มาตรการต่างๆในการรักษาสัดส่วนแบ่งตลาด ซึ+งส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการทํากําไรจากการรับประกันภัยในปี 2559
รายได้ จากการลงทุน
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการลงทุนซึ+งถือเป็ นรายได้หลักอีกทางหนึ+งนอกจากรายได้จากการรับประกันภัย โดยมี
สัดส่วนการลงทุนเป็ นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื+นของคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ+งยอดเงินลงทุน ณ วันสิ.นปี 2559 ที+แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน บันทึกตามราคาตลาดมี
จํานวนทั.งสิ.น 2,709.15 ล้านบาท เพิม+ ขึ.น 194.60 ล้านบาท จากปี 2558 ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้และกําไรจากเงิน
ลงทุนซึ+งเกิดจากการลงทุนเพิม+ ขึ.นจํานวน 42.61 ล้านบาท คิดเป็ น 42.97 % จากปี 2558 อันเนื+องมาจากสภาวะตลาด
หลักทรัพย์ประเทศไทยในปี ปั จจุบนั
สินทรัพย์ ลงทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

ประเภทเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
พันธบัตร
ตราสารหนี.
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
อื+นๆ
รวมทั.งสิ.น

2559
จํานวน
สัดส่วน(%)
(ล้านบาท)
186
6.8%
290
10.7%
295
10.9%
371
13.7%
1,560
57.6%
7
0.3%
2,709
100%

2558
จํานวน สัดส่วน(%)
(ล้านบาท)
336
13.4%
62
2.4%
166
6.6%
413
16.4%
1,530
60.9%
8
0.3%
2,515
100.0%

สถานะทางการเงิน
บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม 4,853.69 ล้านบาท เพิม+ ขึ.น 5.75 % จากปี 2558 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
228.89 ล้านบาท คิดเป็ น 4.72 % ของสิ นทรัพย์ท. งั หมด มีสินทรัพย์ลงทุนซึ+งประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี.
ตราสารทุน พันธบัตรและเงินลงทุนอื+น จํานวน 2,709.15 ล้านบาท คิดเป็ น 55.82 % สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อและ
เบี.ยประกันภัยค้างรับจํานวน 907.45 ล้านบาท คิดเป็ น 18.70 % ที+ดินอาคารและอุปกรณ์ และทรัพย์สินอื+นจํานวน 1,008.19
ล้านบาท คิดเป็ น 20.76 %
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ด้านหนี.สิน บริ ษทั ฯ มีหนี.สินรวม 3,749.11 ล้านบาท เพิม+ ขึ.น 7.27 % จากปี 2558 รายการที+สาํ คัญเป็ น
หนี.สินจากสัญญาประกันภัย ซึ+งประกอบด้วย เงินสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย และ
สํารองเบี.ยประกันภัยจํานวน 2,576.14 ล้านบาท เพิม+ ขึ.น 3.81 % จากปี 2558 นอกจากนี.ยงั มีรายการหนี.สินจากการ
ประกันภัยต่อและหนี.สินอื+นจํานวน 1,172.97 ล้านบาท เพิม+ ขึ.น 15.74 % เมื+อเทียบกับปี 2558
บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จํานวน 1,104.58 ล้านบาท เพิม+ ขึ.น 0.90 % จากปี 2558 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไร
จากการดําเนินงาน 25.10 ล้านบาท และมีกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื+อขาย
รวมทั.งจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยเกี+ยวกับผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย จํานวนทั.งสิ.น
(0.14) ล้านบาท
ในปี 2559 บริ ษทั มีเบี.ยประกันภัยรับโดยตรง 3,229.23 ล้านบาท มีอตั ราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 3.34 ใกล้เคียงกับ
อัตราการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวม และบริ ษทั มีส่วนแบ่งตลาดเบี.ยประกันภัยรถยนต์โดยความสมัคร
ใจในปี 2559จัดอยูล่ าํ ดับที+ 13
ตารางเปรียบเทียบเบีย) ประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัยและประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์
หน่วย: ล้านบาท
2559
ธุรกิจ
1. เบี.ยประกันภัยรับโดยตรงรวม

2558
ประกันภัย
ไทยวิวฒ
ั น์

ธุรกิจ

2557
ประกันภัย
ไทยวิวฒ
ั น์

ธุรกิจ

ประกันภัย
ไทยวิวฒ
ั น์

212,000

3,229

209,197

3,125

205,247

205,247

1.3%

3.34%

1.9%

2.5%

1.1%

1.1%

10,700

169

10,484

176

11,058

11,058

2.0%

(4.16%)

(5.2%)

0.0%

(6.4%)

(6.4%)

5,288

18

5,338

16

5,293

5,293

(1.0%)

9.45%

0.9%

14.3%

(0.1%)

(0.1%)

122,000

2,337

120,405

2,367

117,903

117,903

% ขยายตัว

1.3%

(1.26%)

2.1%

3.9%

(0.4%)

(0.4%)

5. ภัยเบ็ดเตล็ด

74,011

706

72,970

566

70,993

70,993

% ขยายตัว

1.3%

24.71%

2.8%

(2.6%)

5.2%

5.2%

% ขยายตัว
2. อัคคีภยั
% ขยายตัว
3. ภัยทางทะเลและขนส่ง
% ขยายตัว
4. ภัยรถ

ภาวะเศรษฐกิจ
เศรษฐกิ จไทยปี 2559 เติบโตร้อยละ 3.2 ปรับตัวดีข. ึนจากปี 2558 ซึ+ งขยายตัวร้อยละ 2.9 โดยปั จจัยหลักที+
ขับเคลื+อนเศรษฐกิจ คือ การขยายตัวดี ต่อเนื+ องของการใช้จ่ายและลงทุนภาครัฐ รายได้บริ การจากภาคการท่องเที+ ยว
จํานวนนักท่องเที+ยวต่างชาติสูงถึง 32.2 ล้านคน เพิม+ ขึ.นร้อยละ 8 จาก 29.8 ล้านคนในปี 2558 ขณะที+มูลค่าการส่ งออก
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สิ นค้าทรงตัวใกล้เคียงกับปี 2558 แม้วา่ การส่ งออกไปยังตลาดหลักได้แก่ สหรัฐฯ ญี+ปุ่น สหภาพยุโรป ขยายตัว แต่
ตลาดจี น ตะวันออกกลาง ยังหดตัว มูลค่าส่ งออกสิ นค้าเกี+ ยวเนื+ องกับราคานํ.ามัน เช่น เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง มี
ทิศทางเพิม+ ขึ.นตามราคานํ.ามันที+เพิม+ จากระดับ 26 เป็ น 53 ดอลลาร์ตอ่ บาร์เรลในช่วงปลายปี หลังจากที+กลุ่มโอเปกและ
กลุม่ ประเทศนอกโอเปกนําโดยรัสเซี ยบรรลุขอ้ ตกลงเรื+ องการปรับลดกําลังการผลิตครั.งแรกในรอบ 8 ปี การส่ งออก
อาหารทะเลกระป๋ อง แช่ แข็ง กุง้ มีแนวโน้มเพิ+มขึ. น หลังจากสามารถแก้ไขปั ญหากุง้ ตายด่ วนได้ สําหรั บด้านการ
บริ โภคภาคเอกชนยังไม่เข้มแข็ง เนื+องจากความเชื+อมัน+ ภาคครัวเรื อนทั.งในและนอกภาคเกษตรกรรมยังอยูใ่ นระดับตํ+า
การฟื. นตัวจากภาวะภัยแล้งที+รุนแรงในช่วงต้นปี ทําให้ผลผลิตทางการเกษตรดีข. ึนแต่กลับทําให้ราคาสิ นค้าเกษตรตกตํ+า
ลง กระทบต่อรายได้เกษตรกร อีกทั.งเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ที+ 9 ก็ทาํ ให้ประชาชนเศร้าโศกเสี ยใจเป็ นอันมาก มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจด้านการเงินการคลังของรัฐบาล ไม่วา่ จะ
เป็ นการช่วยเหลือเกษตรกร ผูม้ ีรายได้นอ้ ย มาตรการส่งเสริ มผูป้ ระกอบการ SMEs ภาคอสังหาริ ม ทรัพย์ มาตรการไทย
เที+ยวไทย มาตรการช็อปช่วยชาติ จึงเข้ามาพยุงเศรษฐกิจไว้ได้ ส่ วนการลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัวและกระจุกตัวอยู่
ในบางธุรกิจ เช่น พลังงานทดแทน ภาคการค้า ภัตตาคาร อสังหาริ มทรัพย์
ปริ มาณการจําหน่ายรถยนต์ใหม่โดยรวมลดลงร้อยละ 7 จาก 0.79 ล้านคันในปี 2558 เหลือ 0.74 ล้านคันในปี 2559 ยัง
ได้รับผลกระทบของโครงการรถยนต์คนั แรกต่อเนื+องเป็ นปี ที+ 3 แม้วา่ ค่ายรถปรับโฉมและเปิ ดตัวรถยนต์หลากหลายรุ่ น
เพื+อกระตุน้ ตลาด ขณะที+รถจักรยานยนต์ฟ.ื นตัวในรอบ 3 ปี มียอดจําหน่าย 1.7 ล้านคัน เพิ+มขึ.นร้อยละ 4 รับมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจในต่างจังหวัด
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติเป็ นเอกฉันท์ข. ึนอัตราดอกเบี.ยนโยบาย 0.25%
สู่ ระดับ 0.50-0.75% ตามที+ คาด หลังจากปรับขึ.นครั.งแรกปลายปี 2558 เนื+ องจากตลาดแรงงานแข็งแกร่ ง อัตราการ
ว่างงานตํ+ากว่าร้อยละ 5 แสดงความเชื+อมัน+ ถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจ พร้อมส่ งสัญญาณขึ.นดอกเบี.ยอีก 3 ครั.งในปี
2560 คณะกรรมการ นโยบายการเงิน (กนง.) ยังคงอัตราดอกเบี.ยนโยบายที+ร้อยละ 1.50 ต่อปี เพื+อสนับสนุนการฟื. นตัว
ทางเศรษฐกิจให้เป็ นไปอย่างต่อเนื+ องและดูแลเสถียรภาพทางด้านราคา ซึ+ งสอดคล้องกับทิศทางการดําเนิ นนโยบาย
การเงินของประเทศอื+นๆ เช่น สหภาพยุโรป และญี+ปุ่น ยังดําเนิ นนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ธนาคารกลางยุโรป
ประกาศขยายระยะเวลาในการเข้าซื.อพันธบัตรตามมาตรการ QE ซึ+งเดิมกําหนดสิ.นสุดมี.ค. 2560 เป็ นสิ.นสุด ธ.ค. 2560
พร้อมประกาศคงนโยบายไว้ที+ 0% ตํ+าสุ ดเป็ นประวัติการณ์ เพื+อดูแลการฟื. นตัวทางเศรษฐกิจที+ยงั อ่อนแอ ขณะที+หลาย
ประเทศผ่ อ นคลายนโยบายการเงิ น เพิ+ ม เติ ม ได้แ ก่ รั ส เซี ย ไต้ห วัน ออสเตรเลี ย และนิ ว ซี แ ลนด์ อย่า งไรก็ ต าม
ประสิ ทธิ ผลของการผ่อนคลายนโยบายการเงินของไทยต่อเศรษฐกิจจริ งอาจมีจาํ กัด ส่ วนหนึ+ งเพราะธนาคารพาณิ ชย์
ระมัดระวังการปล่อยสิ นเชื+อจากความกังวลต่อคุณภาพสิ นเชื+อที+ดอ้ ยลง เนื+ องจากภาระหนี. ครัวเรื อนที+มีอยูใ่ นระดับสู ง
ขณะที+สภาพคล่องธนาคารพาณิ ชย์ยงั มีอีกมาก
สําหรับเสถียรภาพด้านราคา อัตราเงินเฟ้ อทัว+ ไปเฉลี+ยที+ร้อยละ 0.2 ปรับขึ.นจากติดลบร้อยละ 0.9 ในปี 2558 ตามราคา
นํ.ามัน ขณะที+เสถียรภาพภายนอก ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยเกินดุลอย่างต่อเนื+ อง เงินสํารองระหว่างประเทศอยูใ่ น
ระดับสูงกว่าหนี.ตา่ งประเทศระยะสั.นประมาณ 3.3 เท่า อัตราแลกเปลี+ยนยังเอื.อต่อการส่งออก
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ภาวะตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2559 ดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) มีความผันผวนตลอดทั.งปี จากการปรับตัวลงของราคา
นํ.ามันในช่วงต้นปี การประมูล 4G ที+มูลค่าใบอนุ ญาตสู งเกิ นความคาดหมายเป็ นอย่างมาก ก่อนที+จะเริ+ มฟื. นตัวขึ.น
หลังจากที+ธนาคารกลางยุโรปส่งสัญญาณเพิม+ มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ ราคานํ.ามันที+ฟ.ื นตัว ประกอบกับตัวเลข GDP
ของไทยที+ ออกมาดี กว่าที+ คาด ทําให้ดชั นี ปรับเพิ+มชี.นร้อยละ 19.79 จากสิ. นปี 2558 ปิ ดที+ ระดับ 1,542.94 จุด จากทั.ง
กําไรของบริ ษทั จดทะ เบียนที+ดีข. ึนและความคาดหวังต่อเศรษฐกิจในอนาคต ถือเป็ นตลาดหุ ้นที+ให้ผลตอบแทนดีใน
ระดับต้นๆ ของโลก อัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิ (Forward P/E) อยูท่ ี+ 15.69 เท่า อัตราเงินปั นผลตอบแทนร้อยละ 3.10
นักลงทุนต่างประเทศกลับมาซื. อสุ ทธิ 77,927 ล้านบาท หลังจากขายสุ ทธิ ติดต่อกัน 3 ปี ที+ผา่ นมา ความเชื+อมัน+ ของนัก
ลงทุนที+ ปรับดีข. ึนจากการประกาศมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จเพิ+มเติมของภาครัฐ ขณะที+ราคานํ.ามันที+ เริ+ มปรับสู งขึ.น
เป็ นปั จจัยบวกต่อราคาหุน้ กลุม่ พลังงาน สําหรับหุน้ กลุม่ อุตสาหกรรมหลักของตลาด ที+มีการเปลี+ยนแปลงมากกว่าดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ในปี 2559 ใน 3 อันดับแรก ได้แก่กลุม่ การเกษตร (+57.78%) กลุ่มเหล็ก (+46.12%) และกลุ่มพาณิ ชย์
(+40.98%) ด้านมูลค่าการซื.อขายเฉลี+ยต่อวันในปี 2559 ปรับตัวเพิม+ ขึ.นร้อยละ 22.1 จากปี 2558 ขึ.นมาอยูท่ ี+ 50,245 ล้าน
บาทต่อวัน ซึ+งถือเป็ นระดับสูงสุดตั.งแต่เปิ ดตลาดหลักทรัพย์ การขยายตัวที+แข็งแกร่ งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และ
นักลงทุนคาดหวังในทางที+ดีตอ่ นโยบายการกระตุน้ เศรษฐกิจของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที+ประธานาธิ บดีสหรํฐฯ ส่ งผล
ให้ดชั นี ดาวโจนส์พุ่งขึ.นทําสถิ ติสูงสุ ดใหม่ใกล้แตะ 20,000 จุด มี เม็ดเงิ นไหลเข้าลงทุนในสิ นทรัพย์เสี+ ยงเพิ+มขึ. น
ตลาดหุน้ ทัว+ โลกส่วนใหญ่มีทิศทางสดใสเช่นกัน
แนวโน้ ม
ธนาคารแห่ งประเทศไทยและธนาคารโลกคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ 3.2 ในปี 2560 โดย
แรงขับเคลื+อนเศรษฐกิจไทยจะมาจากภาคการท่องเที+ยวและความต่อเนื+ องของการลงทุนภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้าง
พื.นฐานด้านคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2558-2565 จํานวน 20 โครงการมูลค่า 1.4 ล้านล้านบาท การพัฒนาพื.นที+ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกในพื.นที+ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง รวมถึง พื.นที+เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
10 จังหวัด ซึ+ งคาดว่าจะผลักดันให้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวตามมาตรการเร่ งรัดการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โดยให้สิทธิ ประโยชน์ในการลงทุนเพิ+มขึ.น การให้สิทธิ ประโยชน์ทางด้านภาษีส่งเสริ มการลงทุน 10 อุตสาหกรรม
เป้ าหมายในการเป็ นกลไกขับเคลื+อนเศรษฐกิ จเพื+ออนาคต (New Engine of Growth) การส่ งเสริ มการลงทุนใน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าสิ นค้า เพื+อยกระดับประเทศ เข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” จะช่วยให้
บรรยากาศการลงทุนโดยรวมปรับตัวดีข. ึน
ความเสี+ ยงหลักในปี 2560 ยังคงมาจากเศรษฐกิจจีนที+ชะลอตัวลงมากกว่าที+คาด เนื+ องจากรัฐบาลจีนให้ความสําคัญกับ
การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจมากกว่าการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่ งผลให้ราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ยงั มีแนวโน้ม
ลดลงอยูใ่ นระดับตํ+าและกดดันการฟื. นตัวของการส่งออกของไทย ภาระหนี.ครัวเรื อนซึ+ งสู งกว่าร้อยละ 80 ของ GDP ที+
ยังกดดันการบริ โภคภาคเอกชน สําหรับการลงทุนภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื.นฐานด้านคมนาคมขนส่ งทั.งทาง
บก ทางนํ.า ทางอากาศและทางราง การขนส่ งมวลชนในเขตกรุ งเทพมหานคร การขยายสนามบิ นสุ วรรณภูมิ เพื+อ
เชื+อมโยงโครงข่ายระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื+อนบ้านยังคงล่าช้า แต่เป็ นปั จจัยสําคัญที+จะช่วยสนับสนุนการ
ฟื. นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป สําหรับปั จจับเสี+ ยงที+ตอ้ งติดตามด้านการฟื. นตัวของเศรษฐกิจโลกในปั จจุบนั ยัง
ไม่เพียงพอที+จะขับเคลื+อนให้มีมูลค่าการค้าโลกให้ขยายตัวได้ดี ความกังวลจากความไม่ชดั เจนของนโยบายกีดกันทาง
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การค้าของสหรัฐ จะเป็ นปั จจัยกดดันการค้าโลกในระยะต่อไป การที+ องั กฤษออกจากการเป็ นสมาชิ กสหภาพยุโรป
(Brexit) เกิดกระแสวิตกว่าสมาชิกอียูประเทศอื+นอาจจัดการลงประชามติบา้ ง เป็ นการท้าทายอนาคตของความเป็ น
อันหนึ+ งอัน เดี ยวกันของสหภาพยุโรปที+ ก่ อตั.งมากว่า 60 ปี การเลื อ กตั.งหลายประเทศในแถบยุโรป เช่ น ฝรั+ งเศส
เยอรมัน อิตาลี ที+อาจมีการเปลี+ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจที+ฟ.ื นตัวแข็งแกร่ งของสหรัฐฯ การปรับตัวดีข. ึนของตลาดแรงงาน ประกอบกับอัตราเงินเฟ้ อที+เร่ งตัวขึ.น ทําให้
ธนาคารกลางสหรัฐฯ แสดงจุดยืนชัดเจนจะปรับขึ.นอัตราดอกเบี.ยนโยบายเร็ วขึ.น ส่ งผลต่อภาวะการเงินโลกตึงตัว ทิศ
ทางการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังมีความไม่แน่นอนสูง แรงกระตุน้ ทางการคลังทั.งด้านมาตรการลดภาษี
และการลงทุนโครงสร้างพื.นฐานมีแนวโน้มเพิ+มขึ.นภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ ซึ+ งอาจช่วยให้ประเทศคู่คา้ สามารถส่ งออก
ไปสหรัฐฯ ได้มากขึ.น แต่การเปลี+ยนแปลงของนโยบายการค้าการลงทุนและท่าทีต่อข้อตกลงทางการค้าของสหรัฐฯ
อาจนําไปสู่การย้ายฐานการผลิตกลับสู่สหรัฐฯ ซึ+งกระทบต่อการส่งออกของเอเชีย
ธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2560 คาดว่าเบี.ยประกันภัยมีอตั ราการขยายตัวร้อยละ 2 ใกล้เคียง กับปี 2559 โครงการ
ประกันภัยข้าวนาปี ได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรเพิม+ มากขึ.น ในการนําระบบประกันภัยเข้ามาบริ หารความเสี+ ยง
ภัยธรรมชาติ ตลาดรถยนต์ใหม่มีโอกาสกลับมาขยายตัวเล็กน้อย เป็ นผลจากรถยนต์นง+ั ขนาดเล็กเครื+ องยนต์ไม่เกิน
1,500 ซีซี จํานวน 1.1 ล้านคันที+ซ.ือในช่วงโครงการรถยนต์คนั แรกครบ 5 ปี จะพ้นกําหนดห้ามซื.อขายตั.งแต่กลางปี
2560 เป็ นต้นไป ซึ+งมีผลให้ผบู ้ ริ โภคบางส่วนตัดสิ นใจเปลี+ยนรถใหม่ ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที+มีแนวโน้มขยายตัวได้ดี
ขึ.นกอปรกับอัตราดอกเบี.ยที+คาดว่าจะทรงตัวในระดับตํ+า ตลาดรถปิ กอัพและรถบรรทุกมีแนวโน้มเติบโตตามการ
ลงทุนภาครัฐในระบบการคมนาคมขนส่ง การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดน รวมถึงการเปิ ดเสรี ทางการ
ค้าภายใต้กรอบ AEC จะเป็ นอีกแรงหนุนหนึ+งที+สาํ คัญ ทําให้ธุรกิจที+เกี+ยวข้องกับภาคการขนส่งมีการขยับขยายเพิม+ ขึ.น
แนวโน้มตลาดรถจักรยานยนต์ปี 2560 จะไม่เติบโต เนื+องจากข้อจํากัดเรื+ องจํานวนประชากรและสัดส่วนการเป็ น
เจ้าของรถที+มากขึ.น สําหรับอัตราเบี.ยประกันความเสี+ ยงภัยทรัพย์สินมีแนวโน้มลดลงจากปี ที+ผา่ นมา เนื+องจากบริ ษทั
รับประกันภัยต่อปรับลดอัตราเบี.ยประกันภัยต่อความเสี+ ยงภัยธรรมชาติลง โดยไม่มีเหตุการณ์ภยั ธรรมชาติร้ายแรง
นอกจากนี.หากรัฐบาลตัดสิ นใจนําระบบประกันภัยสุขภาพมาใช้บริ หารจัดการการรักษาพยาบาลแทนสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลข้าราชการซึ+งเป็ นวงเงินสูงถึง 60,000 ล้านบาท ก็จะทําให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเติบโตสูงมากมากกว่า
ร้อยละ 15
3 . โครงสร้ างรายได้
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยมีรายได้หลักมาจากเบี.ยประกันภัย เมื+อบริ ษทั ได้รับเบี.ย
ประกันภัยแล้ว เบี.ยประกันภัยส่วนหนึ+งบริ ษทั จะนําไปทําการประกันภัยต่อ และอีกส่วนหนึ+งบริ ษทั จะรับเสี+ ยงภัยไว้เอง
สําหรับในส่วนที+บริ ษทั รับเสี+ ยงภัยไว้น. นั เมื+อหักค่าใช้จ่ายแล้ว บริ ษทั จะนํา ไปลงทุนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
อนุญาต และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เกี+ยวกับการลงทุนประกอบ
ธุรกิจอื+นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย เพื+อแสวงหารายได้อีกส่วนหนึ+ง
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รายได้ของบริ ษทั ในรอบ 3 ปี ที+ผา่ นมาเป็ นดังนี.
ปี 2557
รายได้จากเบี.ยประกันภัยรับสุทธิ
2,471.11
รายได้จากการลงทุน
181.31
รายได้อื+น
13.86
รวมรายได้
2,666.28

%
92.7
6.8
0.5
100%

ปี 2558
2,527.88
85.44
13.72
2,627.04

%
96.2
3.3
0.5
100%

ปี 2559
2,705.36
121.22
20.56
2,847.14

%
95.0
4.3
0.7
100%

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
( 1 ) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
บริ การหลักของบริ ษทั มี 4 ประเภทคือ
1. การประกันภัยรถยนต์
1.1 การประกันภาคบังคับ (Compulsory Insurance)
1.2 การประกันภาคสมัครใจ (Voluntary Insurance) โดยแบ่งการประกันภัยในกลุม่ นี เป็ น 5 ประเภท ได้แก่
ประเภท 1, ประเภท 2, ประเภท 3, ประเภท 4 และประเภท 5 ซึ+งมีความคุม้ ครองที+แตกต่างกัน
2. การประกันอัคคีภยั คือ การทําสัญญารับเสี+ ยงภัยโดยบริ ษทั ตกลงจะชดใช้คา่ สิ นไหมทดแทนแก่
ผูเ้ อาประกันในกรณี ที+ทรัพย์สินที+เอาประกัน ได้เกิดความเสี ยหายอันเนื+องมาจากเพลิงไหม้ หรื อฟ้ าผ่า หรื อการระเบิดของ
แก๊สที+ใช้ประกอบการอุปโภคบริ โภคอาจขยายความคุม้ ครองไปถึงเปี ยกนํ.า ระเบิด จราจล นัดหยุดงาน ลูกเห็บ นํ.าท่วม
แผ่นดินไหว ลมพายุ ภัยอากาศยาน เป็ นต้น
3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่งคือ การทําสัญญารับเสี+ ยงภัยโดยบริ ษทั ตกลงชดใช้คา่ สิ นไหมทดแทนแก่ผเู ้ อา
ประกันในกรณี ที+ทรัพย์สินที+เอาประกันได้เกิดความเสี ยหายอันเนื+องมาจากการขนส่ง
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ+งประกอบด้วยการประกันวินาศภัยอีกมากมายหลายประเภท เช่น การประกัน
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล, การประกันอุบตั ิเหตุเดินทาง, การประกันสุขภาพ, การประกันภัยชดเชยรายได้, การประกันภัยโรค
ร้ายแรง, การประกันการเสี+ ยงภัยระหว่าง ก่อสร้าง, การประกันโจรกรรม, การประกันภัยสุขภาพ และ การประกันภัย
อุบตั ิเหตุและ สุขภาพเดินทางต่างประเทศ เป็ นต้น
( 2 ) ตลาดและภาวะการแข่งขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริ การที+สาํ คัญ กลยุทธ์ในการแข่งขันการให้บริ การที+
รวดเร็ ว, สะดวกพร้อมกับสร้างความประทับใจให้กบั ผูเ้ อาประกัน และประชาสัมพันธ์ให้รู้จกั บริ ษทั มากขึ.น และใช้
เทคโนโลยีการสื+ อสารทันสมัย ทุกรู ปแบบ และฝึ กอบรมให้พนักงานมีคุณภาพตลอดเวลา
จุดเด่น
- เป็ นบริ ษทั ที+ดาํ เนินการด้านการประกันภัยรถยนต์มายาวนานเกือบจะที+สุดในบรรดาบริ ษทั ประกันภัยใน
ปั จจุบนั ซึ+งทําให้มีประสบการณ์ในการให้บริ การแก่ผเู ้ อาประกันภัย และผูเ้ กี+ยวข้อง พร้อมกับมีฐานข้อมูล
ในการกําหนดการรับประกันภัยที+คอ่ นข้างสมบูรณ์
- ฐานลูกค้าที+ทาํ ประกันอย่างยาวนานกับบริ ษทั
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- มีวฒั นธรรมของบริ ษทั ที+เข้าใจความต้องการของลูกค้า และผูเ้ กี+ยวข้องเป็ นอย่างดีซ+ ึงทําให้ลูกค้าและ
ผูเ้ กี+ยวข้องประทับใจกับการให้บริ การของบริ ษทั
- บริ ษทั มีฐานลูกค้าที+คอ่ นข้างจะมีการกระจายความเสี+ ยงที+ดี กอปรกับเงินกองทุนของบริ ษทั ที+คอ่ นข้างมาก
ทําให้บริ ษทั มีความสามารถในการที+จะรับเสี+ ยงภัยไว้เองได้คอ่ นข้างสูง
จุดด้อย
- งานของทางบริ ษทั เป็ นงานที+มาจากการตลาดโดยตรง ไม่มีงานที+ได้รับจากความสัมพันธ์ ของการถือหุน้
( CAPTIVE BUSINESS )

ลูกค้ ากลุ่มเป้ าหมายของบริษัท
เนื+องจากงานประกันภัยที+เป็ นงานด้านอุตสาหกรรมใหญ่ๆ นั.น ส่วนใหญ่จะเป็ นการประกันภัยกับบริ ษทั
ประกันภัยที+มีความสัมพันธ์กนั ในรู ปของการลงทุน ดังนั.นจากโครงสร้างของบริ ษทั ทางบริ ษทั มีเป้ าหมายในการที+จะทํา
การตลาดในกลุม่ ลูกค้ารายย่อย หรื อขนาดกลางซึ+งจะมีความอิสระในการเลือกบริ ษทั ประกันภัยค่อนข้างสูง ทําให้
จุดเด่นในการให้บริ การและการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที+เหมาะกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค สามารถมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจได้สูง
(ข) ภาวะการแข่งขัน
ตลาดรวมเบี.ยประกันวินาศภัยปี 2559 มีมูลค่า 212,000 ล้านบาท เติบโตจากปี 2558
ร้อยละ 1.3 ธุรกิจประกันวินาศภัยได้รับผลกระทบจากราคาสิ นค้าเกษตรที+ตกตํ+า เช่น ข้าว ยางพารา ส่งผลต่อกําลังซื.อ
ของผูบ้ ริ โภค นําไปสู่การแข่งขันที+รุนแรงเพื+อให้ได้มาซึ+งส่วนแบ่งตลาด ทั.งการแข่งขันลดราคาเบี.ยประกันภัย หรื อการ
ให้คา่ ตอบแทนสูงๆ เพื+อกระตุน้ ให้ตวั แทนและนายหน้าขายประกันภัยเพิม+ ขึ.น พร้อมการรักษาอัตราส่วนการต่ออายุให้มี
ระดับไม่ต+าํ กว่า 70% ทั.งประกันภัยรถยนต์และประกันภัยทรัพย์สิน ซึ+งได้รับการตอบรับจากบริ ษทั รับประกันภัยต่อ
ต่างประเทศว่ามีความพร้อมรับประกันภัยต่อแล้ว มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื+อตอบโจทย์ ลูกค้าทั.งระดับองค์กร
และลูกค้ารายย่อย โดยขายผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายที+หลากหลายเพื+อเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมายให้ได้มากที+สุด เช่น
ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร (Bancassurance) สถาบันการเงิน ขายผ่านโทรศัพท์ (Telemarketing) ร้านสะดวกซื.อและ
ช่องทางออนไลน์ ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริ การสิ นไหมผ่านแอปพลิเคชัน+ บนสมาร์ทโฟน
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ตารางเบีย) ประกันภัยรับของการประกันวินาศภัยทั)งระบบโดยตรงแยกตามประเภทของการประกันภัย

ลําดับ

ประเภทการประกันภัย
Class of Business

1.

รถยนต์ (Motor)

1.1
1.2

2.
3.
4.
5.

อัคคีภยั (Fire)
2.
เบ็ดเตล็ด (Misc.) 3.
ทะเล (Marine)
4.
รวมทั.งสิ.น (Grand Total)

ปี (Year)
รายการ (Sub Class)
สมัครใจ (Voluntary)
บังคับ (Compulsory)
รวม (Total)
อัคคีภยั (Fire)
เบ็ดเตล็ด (Misc.)
ทะเล (Marine)

เบีย) ประกันรับโดยตรง (Direct Premium)
(หน่ วย : ล้ านบาท)
2556
2557
2558
2559
103,560
14,881
118,441
11,814
67,519
5,302
203,077

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

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

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

( 3 ) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
(ก) แหล่งที+มาของเงินทุน
ธุรกิจประกันวินาศภัยมีรายได้หลักจากเบี.ยประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยเป็ นผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ซึ+งกระทําผ่าน
ตัวกลางได้ 3 วิธีดงั นี.: 1. การจําหน่ายผ่าน ตัวแทนประกันวินาศภัยในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 4
ได้ให้คาํ จํากัดความไว้วา่ “ตัวแทนประกันวินาศภัย หมายความว่า ผูซ้ + ึงบริ ษทั มอบหมาย
ให้ทาํ การชักชวนให้บุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั ”
2. การจําหน่ายผ่าน นายหน้าประกันภัยในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 4 ได้ให้
คําจํากัดความไว้วา่ “นายหน้าประกันวินาศภัยหมายความว่า ผูซ้ + ึงชี.ช่องหรื อจัดการให้บุคคล
ทําสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั โดยหวังบําเหน็จเนื+องจากการนั.น”
3. การจําหน่ายตรงโดยอาศัยพนักงานของบริ ษทั
(ข) ความสามารถในการดํารงอัตราส่วนตามประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ได้ดาํ รงเงินกองทุนไม่ต+าํ กว่า 30 ล้านบาท โดยพิจารณาอัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุน ซึ+งคํานวณจากเงินกองทุนของบริ ษทั ที+มีอยู่ หารด้วยจํานวนเงินกองทุนที+บริ ษทั
ต้องดํารงไว้ ไม่ต+าํ กว่าร้อยละหนึ+งร้อยสี+ สิบ โดย ณ วันที+ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้มีเงิน
กองทุนตามราคาบัญชีคิดเป็ น 1,104,576,756.01 บาท
(ค) สภาพคล่อง
การบริ หารสภาพคล่องสําหรับเบี.ยประกันภัยรับของบริ ษทั ต่อค่าสิ นไหมทดแทน
ได้มีสดั ส่วนที+เหมาะสม โดยในปี 2559 อัตราส่วนค่าสิ นไหมและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
สิ นไหมทดแทนต่อรายได้จากการรับประกันภัย คิดเป็ นร้อยละ 61.34 ซึ+งเพิม+ ขึ.นจากปี 2558
คิดเป็ นร้อยละ 1.40
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4. ปัจจัยความเสียง
ปั จจัยความเสี+ ยงของธุรกิจประกันภัย สามารถแบ่งออกได้ดงั นี.
1. ความเสี+ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
หมายถึง การกําหนดนโยบายภาพรวม ระดับกลุม่ ธุรกิจ (Business Portfolio) ประเภทของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม เขต
ภูมิศาสตร์ รวมถึงแผนการดําเนินงาน ซึ+งเป็ นการเพิม+ ความเสี+ ยงของบริ ษทั เช่น เน้นการเติบโตด้านปริ มาณหรื อส่วนแบ่ง
ตลาด มากกว่ามูลค่าผลกําไร เพิม+ ยอดขายด้วยการแข่งขันตัดราคาเบี.ยประกันภัยทั.งการรับประกันภัยที+มีความเสี+ ยงสูง
และตํ+า การขายผลิตภัณฑ์ที+มีความเสี+ ยงสูงแต่กาํ ไรน้อย เพื+อรักษาลูกค้าพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงปั จจัยเสี+ ยงที+มี
ผลกระทบทําให้บริ ษทั ไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายธุรกิจที+กาํ หนดไว้
2. ความเสี+ ยงด้านการปฏิบตั ิการ (Operational Risk)
หมายถึง ความเสี+ ยงที+เกิดขึ.นที+หน้างาน การปฏิบตั ิงาน ซึ+งมีสาเหตุจาก
• บุคลากร (People Risk) เช่น การขาดความรู ้ ความชํานาญ การสัง+ สมประสบการณ์ความรับผิดชอบต่อหน้าที+ ประมาท
เลินเล่อ จํานวนบุคลากรที+ไม่เพียงพอ ทําให้ความผิดพลาด (Human Error) การทุจริ ต (Fraud) ของพนักงาน รวมถึงการ
เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนด้วยเหตุอนั เท็จจากลูกค้าและคูค่ า้ เช่น อูซ่ ่อมรถ, โรงพยาบาล เป็ นต้น บริ ษทั ได้มีการกําหนด
นโยบายภาพรวมตลอดจนแผนการดําเนินงานต่าง ๆ โดยคํานึงถึงปั จจัยความเสี+ ยงต่าง ๆ ที+อาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั เช่น ความเสี+ ยงจากสภาวะ เศรษฐกิจที+ผนั ผวน และความเสี+ ยงที+เกิดจากกฏระเบียบที+เปลี+ยนแปลง
นอกจากนั.นบริ ษทั ได้มีการ ทบทวนวิเคราะห์เพื+อปรับปรุ งนโยบายภาพรวม ตลอดจนแผนการดําเนินงานอย่าง
สมํ+าเสมอแผนการรับพนักงานใหม่เพื+อให้ทนั ต่อการขยายบริ ษทั ได้มีการจัดการความเสี+ ยงโดย การจัดอบรมพนักงานอย่าง
สมํ+าเสมอ, แผนการรับพนักงานใหม่ เพื+อให้ทนั ต่อการขยายงาน รวมทั.งการจัดตั.งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื+อ
ตรวจสอบให้การปฏิบตั ิงานของทุกฝ่ ายเป็ นไปอย่างถูกต้อง โปร่ งใส
• กระบวนการปฏิบตั ิงาน (Process Risk) เช่น ความบกพร่ องของระบบงาน กระบวนการปฏิบตั ิงาน
ภายในที+ไม่รัดกุม การจัดโครงสร้างระบบการควบคุมระหว่างหน่วยงาน การแบ่งแยกหน้าที+ระหว่างผู ้
พิจารณาอนุมตั ิและผูจ้ ่าย การระบุวงเงินตามอํานาจอนุมตั ิ บริ ษทั ได้มีการพัฒนาวิธีการปฏิบตั ิงานและมีการ
ปรับปรุ งคูม่ ือการทํางานอย่างสมํ+าเสมอ เพื+อให้การทํางานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
• Technology Risk เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ไม่มีประสิ ทธิภาพ ข้อมูลไม่ถูกต้อง ล่าช้า หรื อถูกโจรกรรม โดย
บริ ษทั ดําเนินการลงทุนใน Hardware และ Software ที+ทนั สมัย กําหนดให้มีกระบวนการรักษาความ
ปลอดภัย การจํากัดการเข้าถึงข้อมูล เฉพาะผูม้ ีอาํ นาจหรื อผูไ้ ด้รับการอนุมตั ิเท่านั.น
3. ความเสี+ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
หมายถึง ความเสี+ ยงที+เกิดจากการที+ไม่สามารถจัดหากระแสเงินสดได้เพียงพอที+จะชําระหนี.สินและภาระผูกพัน
• ประเมินสถานะการเงิน ก่อนการแต่งตั.งเป็ นตัวแทนและ Broker
• จัดเก็บเบี.ยประกันภัยรถยนต์ตามหลักเกณฑ์ Cash Before Cover
• สร้างระบบติดตามเก็บเบี.ยที+เกินกําหนดชําระจากตัวแทนและ Broker
4. ความเสี+ ยงด้านการประกันภัย (Insurance Risk)
หมายถึง ความเสี+ ยงต่อความสูญเสี ยทางการเงิน จากการรับประกันภัยและหนี.สิน (Underwriting and Liability Risk) ที+
เป็ นผลจากการคัดเลือกและการให้ความเห็นชอบประเภทความเสี+ยงที+จะรับประกันภัย อัตราส่วนระหว่างการรับความเสี+ ยง
ภัยไว้เอง และการโอนความเสี+ ยง (Risk Transfer) รวมถึงดูแลกระบวนการจัดการสิ นไหมของบริ ษทั ให้รัดกุม และมีระบบ
ถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ งของความเสี ยหายที+เกิดขึ.น
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• บริ ษทั มีการบริ หารความเสี+ ยงอย่างเป็ นระบบ โดยเริ+ มตั.งแต่การรับประกันภัย กําหนดเงื+อนไขการรับ
ประกันภัย อัตราเบี.ยประกันภัยที+เหมาะสมกับความเสี+ ยง
• บริ ษทั จัดให้มีการโอนความเสี+ ยงภัย (Risk Transfer) ให้แก่บริ ษทั รับประกันภัยต่อที+มีฐานะมัน+ คง
ทั.งในประเทศและต่างประเทศ
• บริ ษทั มีระบบจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนที+ถูกต้องตามความคุม้ ครองและรวดเร็ ว บริ หารให้มีอตั ราค่าสิ นไหม
ทดแทน (Loss Ratio) ของประกันภัยแต่ละประเภทให้อยูใ่ นอัตราตํ+า
5. ความเสี+ ยงด้านตลาด (Market Risk)
หมายถึง ความผันผวนหรื อการขึ.นลงของผลตอบแทนสิ นทรัพย์ที+ลงทุน ซึ+งเป็ นผลจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี.ย ราคาตราสารทุน กระแสเงินทุน (Fund Flow) จากต่างประเทศ เป็ นต้น
• มุง่ สร้างผลตอบแทนการลงทุนที+มน+ั คงในระยะยาว ให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้ อ
• การจัดสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) นโยบายการลงทุนของบริ ษทั เป็ นการลงทุนแบบผสมผสาน
เพื+อกระจายความเสี+ ยง จะให้น. าํ หนักกับการลงทุนตามเกณฑ์ของสํานักงาน คปภ.
ที+เน้นการลงทุนอย่างระมัดระวังและปลอดภัย บริ ษทั วางกรอบการแบ่งเงินลงทุนไปยังสิ นทรัพย์ (Asset Class) ประเภท
ต่างๆ พิจารณาภาวะที+นกั ลงทุนกล้ารับความเสี+ ยง (Risk on) และ กลัวความเสี+ ยง (Risk off) ประกอบการตัดสิ นใจ โดย
เลือกกระจายการลงทุนในสิ นทรัพย์ที+มีความเสี+ ยงตํ+า คือ พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี. ตราสารทุน ของบริ ษทั ที+มีความ
มัน+ คงสูง สร้างรายได้และกําไรค่อนข้างสมํ+าเสมอ ไม่ผนั ผวนมากนัก มีสภาพคล่องและจ่ายเงินปั นผลสูง ซึ+งจะช่วยสร้าง
ผลตอบแทนในระดับสูง
• วิธีการบริ หารจัดการเงินลงทุน ปรับแผนการลงทุนเพื+อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ตลาดทุนทัว+ โลก
ที+มีความเชื+อมโยงกันมากขึ.น แนวโน้มเงินเฟ้ อและดอกเบี.ยอยูใ่ นช่วงขาขึ.น ใช้โอกาสที+ตลาดผันผวนเพิม+
ผลตอบแทนที+ดีกว่าตลาด ทําการบริ หารเชิงรุ ก (Active Management) มากขึ.น ทําการปรับสัดส่วนการลงทุน
ระยะสั.น (Tactical Asset Allocation) ที+เน้นการปรับพอร์ตการลงทุน โดยปรับนํ.าหนักลงทุนระหว่าง
สิ นทรัพย์ และการเลือกตราสารที+ลงทุน (Security Selection) ภายในสิ นทรัพย์ที+ไปลงทุน เพื+อรองรับ
แนวโน้มเศรษฐกิจการเงินที+เปลี+ยนแปลงในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรื อเมื+อมีเหตุการณ์สาํ คัญๆ (Event Risk)
และการปรับสัดส่วนระยะกลาง (Dynamic Asset Allocation) เพื+อสะท้อนมุมมอง 1-3 ปี โดยปรับพอร์ตให้
สอดรับกับวัฎจักรเศรษฐกิจที+เปลี+ยนแปลงไป เช่นในช่วงเศรษฐกิจฟื. นตัวและเงินเฟ้ อไม่เป็ นปั ญหา จะเพิม+
นํ.าหนักลงทุนในหุน้
6. ความเสี+ ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
หมายถึง ความเสี+ ยงที+เกิดจากคูส่ ญ
ั ญา (Counter Party) โดยเฉพาะฐานะการเงินที+ดอ้ ยลงของคูส่ ญ
ั ญา การผิดนัดชําระหนี.
(Default Risk) เช่น ผูร้ ับประกันภัยต่อ (Reinsurer), นายหน้า, ลูกหนี., ผูค้ . าํ ประกัน, ลูกค้าทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
ภาระที+ตกลงไว้กบั บริ ษทั อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ผลประกอบการของบริ ษทั ได้กาํ หนดการจัดอันดับความน่าเชื+อถือใน
การคัดเลือกผูร้ ับประกันภัยต่อและการลงทุน ตามเกณฑ์ที+สาํ นักงาน คปภ. กําหนด บริ ษทั ได้มีระบบตรวจสอบและ
ติดตามการชําระหนี.คูส่ ญ
ั ญาอย่างสมํ+าเสมอ
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5.โครงสร้ างการถือหุ้นการจัดการ
ผูถ้ ือหุน้ :
กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 อันดับ ข้อมูล ณ วันที+ 22 เมษายน 2559
ผูถ้ ือหุน้
จํานวนผูถ้ ือหุน้
1. บริ ษทั ตั.งใจมัน+ จํากัด
69,570,840
2. บริ ษทั เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชัน+ แนล จํากัด
68,384,280
3. นางจีราภรณ์ บูรณะสมบัติ
18,239,400
4. BARCLAYS BANK PLC, SINGAPORE
15,096,000
5. บริ ษทั เจน พันธ์ พร็ อพเพอร์ต. ี จํากัด
15,082,648
6. นางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล
12,600,000
7. นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล
12,600,000
8. นางสาวรจนา ธีราวิทยางกูร
9,620,000
9. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
8,781,128
10. นายจีรพัฒน์ อัศวะธนกุล
5,954,400

สัดส่วน (%)
22.96
22.57
6.02
4.98
4.98
4.16
4.16
3.12
2.90
1.97

( 3 ) นโยบายการจ่ายปั นผล
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่า 40% ของกําไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
โครงสร้ างการจัดการ
รายชื+อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริ หาร
1. นายชลอ เฟื+ องอารมย์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน *
2. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*
3. นางพิไล เปี+ ยมพงศ์สานต์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*
4. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน*
5. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
กรรมการอิสระ *
6. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ และ กรรมการลงทุน
7. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการที+ปรึ กษากรรมการผูอ้ าํ นวยการ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการและกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
9. นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
* บริ ษทั กําหนดคํานิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกําหนดขั.นตํ+าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจํานวนหุน้ ที+มีสิทธิออก
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เสี ยงทั.งหมดของบริ ษทั ไม่เป็ นกรรมการบริ หาร ลูกจ้าง พนักงาน ที+ปรึ กษา ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อคู่
สมรสของผูบ้ ริ หาร ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีความเป็ นอิสระในการทําหน้าที+บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายห้ามกรรมการ
ที+ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร พนักงานพนักงานที+ลว่ งรู ้ถึงผลประกอบการของบริ ษทั ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม และบุคคลที+
เกี+ยวข้องซื.อขายหุน้ ของบริ ษทั ในช่วงเวลา 60 วันก่อนประกาศงบการเงินต่อสาธารณะชนและกําหนดให้ กรรมการ ที+
ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานตั.งแต่ระดับ ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ.นไป ที+ทาํ การซื.อ หรื อ ขายหุน้ ของบริ ษทั จะต้องแจ้งให้ แผนก
กฎหมายกฎระเบียบทราบถึงการซื.อขายนั.น ภายในวันถัดไปนับจากที+ได้มีการซื.อขายนั.น เพื+อรายงานการซื.อขายต่อ
สํานักงาน กลต.ต่อไป หรื อดําเนินการรายงานด้วยตนเอง ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที+ได้มา หรื อจําหน่ายไปในหุน้ นั.น
และจะมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีให้ ที+ประชุมคณะกรรมการ
ทราบทุกครั.งบริ ษทั ไม่มีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั เคยเป็ นพนักงานหรื อหุน้ ส่วนของบริ ษทั สอบบัญชี
ภายนอกที+บริ ษทั ใช้บริ การอยูใ่ นช่วง 2 ปี ที+ผา่ นมา
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการที+มีความรู ้ความเชี+ยวชาญ ทักษะที+หลากหลายเป็ นประโยชน์ตอ่
บริ ษทั สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กบั การเป็ นกรรมการบริ ษทั ได้อย่างเต็มที+ โดยบริ ษทั ได้กาํ หนด
คุณสมบัติเบื.องต้นของคณะกรรมการไว้ดงั นี.
ข้อที+ 1 ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 7 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ+งหนึ+งของจํานวนกรรมการ
ทั.งหมดต้องมีถ+ินที+อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อที+ 2 ให้ที+ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั.งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี.
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนี+งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ+งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ+ง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที+มีอยูท่ . งั หมดตาม (1) เลือกตั.งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ+งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั.งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที+จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตั.งในครั.งนั.น ในกรณี ที+บุคคลซึ+งได้รับการเลือกตั.งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการที+จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั.งในครั.งนั.น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี.ขาด
ข้อที+ 3 ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั.ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตราส่วน ถ้าจํานวนกรรมการ
ที+จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจํานวนที+ใกล้เคียงที+สุด กับ 1 ใน 3 กรรมการที+จะต้องออกจาก
ตําแหน่ง ในปี แรก และปี ที+ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั.น ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการ
ที+อยูใ่ นตําแหน่งนานที+สุดนั.น เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
ข้อที+ 4 นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื+อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(4) ที+ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาํ สัง+ ให้ออก
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ข้อที+ 5 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยนื+ ใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที+ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
ข้อที+ 6 ในกรณี ที+ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุผลอื+น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ใดบุคคลหนึ+ง ซึ+งมีคุณสมบัติตามที+กฎหมายกําหนด เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ+งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการ
ได้เพียงเท่าวาระ ที+ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที+ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ+ง ต้องประกอบด้วยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที+ยงั เหลืออยู่
ข้อที+ 7 ที+ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ+งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ+งหนึ+งของ
จํานวนหุน้ ที+ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที+มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง
ข้อที+ 8 กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่กไ็ ด้
ข้อที+ 9 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ+งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณี ที+คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
จะเลือกกรรมการคนหนึ+ง หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที+ตามข้อบังคับใน
กิจการซึ+งประธานกรรมการมอบหมาย
ข้อที+ 10 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ+งหนึ+งของจํานวนกรรมการทั.งหมด จึงจะ
เป็ นองค์ประชุม ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที+ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที+ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที+ได้ให้
กรรมการซึ+ง มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ+งเป็ นประธานในที+ประชุม การวินิจฉัยชี.ขาดของที+ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ+งมีเสี ยงหนึ+งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ+งมีส่วนได้เสี ยในเรื+ องใด ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ในเรื+ องนั.น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที+ประชุมออกเสี ยงเพิม+ ขึ.นอีกเสี ยงหนึ+งเป็ นเสี ยงชี.ขาด
ข้อที+ 11 ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรื อกรรมการผูซ้ + ึงได้รับมอบหมายส่งหนังสื อนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นรี บด่วนเพื+อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของ
บริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื+นและกําหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั.นก็ได้
ข้อที+ 12 กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที+ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที+ประชุม
ผูถ้ ือหุน้
ข้อที+ 13 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็ นหุน้ ส่วนหรื อเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในนิติบุคคลอื+น ที+มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ที+ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที+จะมีมติแต่งตั.ง
ข้อที+ 14 กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาที+บริ ษทั ทําขึ.นหรื อถือหุน้ หรื อหุน้ กู้
เพิม+ ขึ.นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
ข้อที+ 15 ให้คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั.ง
อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณากําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที+ดี เพื+อให้ฝ่ายบริ หารนําไปปฏิบตั ิ ซึ+งรวมถึงการทบทวนประเมินผลการ
ปฏิบตั ิเพื+อนํามาพิจารณาปรับปรุ งให้เหมาะสม และรายงานไว้ในรายงานประจําปี
2. พิจารณาความเหมาะสม ให้คาํ แนะนํา และอนุมตั ิวสิ ยั ทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้ าหมายการดําเนินงานของบริ ษทั ที+นาํ เสนอ
โดยฝ่ ายบริ หาร รวมถึงการติดตามประเมินผลความสําเร็ จของการดําเนินงาน
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3. ดูแลให้บริ ษทั มีระบบบริ หารความเสี+ ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบที+เหมาะสม
4. ดูแลให้มีกระบวนการสรรหา และแผนการสื บทอดตําแหน่งของกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ที+มี
ประสิ ทธิผล คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั.งกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ เป็ นหัวหน้าคณะผูบ้ ริ หารระดับสูง เพื+อ
รับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริ ษทั
5. ดูแลให้มีแนวทางปฏิบตั ิเกี+ยวกับจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ข้อพึงปฏิบตั ิที+ดีของกรรมการและพนักงาน
รวมถึงการสื+ อสารให้ผเู ้ กี+ยวข้องได้ทราบ
6. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั.งและกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที+ของคณะกรรมการชุดย่อย
7. พิจารณามอบอํานาจอย่างเหมาะสมให้แก่กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ เพื+อให้สามารถดําเนินงานธุรกิจปกติได้อย่างรวดเร็ ว
8. จัดทํารายงานอธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในการจัดทํารายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจําปี
9. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ รวมทั.งกํากับดูแลให้มี
กระบวนการที+มีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารระดับสูง
10. ดําเนินการอื+นๆ เพื+อให้เป็ นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที+ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
คณะกรรมการชุดย่ อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน กําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั.ง
โดยมีรายนามดังต่อไปนี.
1. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางพิไล เปี+ ยมพงศ์สานต์
กรรมการตรวจสอบ
3. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวสิ รินทร์ นันทวรเศรษฐ
เลขานุการ
อํานาจ หน้าที+ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที+ตามที+ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษทั ดังต่อไปนี.
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้เหมาะสม มีประสิ ทธิภาพ และครอบคลุมถึงกระบวนการอื+นที+
เกี+ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน+
2. พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั.ง โยกย้าย
เลิกจ้าง ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการบริ หารความเสี+ ยงตามกรอบการบริ หารความเสี+ ยงของบริ ษทั ว่ามีการบริ หารความเสี+ยงอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ซึ+งจะส่งผลให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ทั.งในเชิงประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลของงาน
4. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิหน้าที+ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที+เกี+ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั.งบุคคลซึ+งมีความเป็ นอิสระ เพื+อทําหน้าที+เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทน ของบุคคลดังกล่าว รวมทั.งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั.ง

-21-

6. พิจารณารายการที+เกี+ยวโยงกัน หรื อรายการที+อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนด ของตลาดหลักทรัพย์ ทั.งนี.เพื+อให้มน+ั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ
7. สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
8. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
ซึ+งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี.
(ก) ความเห็นเกี+ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที+เชื+อถือได้ของรายงานทาง การเงินของบริ ษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกี+ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกี+ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที+เกี+ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกี+ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี+ยวกับรายการที+อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที+คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที+ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื+นที+เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว+ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที+และความรับผิดชอบที+ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการจัดตั.งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ.นเป็ นหน่วยงานหนึ+งภายในบริ ษทั โดยมีผอู ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบ
(นางสาวสิ รินทร์ นันทวรเศรษฐ) เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ประวัติผอู ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบ นางสาวสิ รินทร์ นันทวรเศรษฐ
ประวัติการศึกษา บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
ประสบการณ์ในการทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง
2555-2559 ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
2555-2559 กรรมการ บริ ษทั บีเอสเอ การบัญชี จํากัด
2555-2559 กรรมการ บริ ษทั อะบาคัส บิสซิเนส จํากัด
การพิจารณาแต่งตั.ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ นอํานาจหน้าที+ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ
อิสระ 2 ท่าน และ กรรมการบริ หาร 2 ท่าน มีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี กําหนดให้มีการประชุมเป็ นแบบเฉพาะกิจเมื+อมี
ความจําเป็ น แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั.งต่อปี โดยมีรายนามดังต่อไปนี.
1.นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.นางพิไล เปี+ ยมพงศ์สานต์
กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ขอบเขตหน้าที+และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื+อให้การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที+ดี
คณะกรรมการบริ ษทั จึงกําหนดขอบเขตหน้าที+ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนดังนี.
1 ด้านการสรรหา
1.1 กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื+อดํารงตําแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร เช่น พิจารณากรรมการเดิม
เพื+อเสนอให้ ดํารงตําแหน่งต่อ เปิ ดรับการเสนอชื+อจากผูถ้ ือหุน้ การใช้บริ ษทั ภายนอกให้ช่วยสรรหา การพิจารณาบุคคลจาก
ทําเนียบกรรมการอาชีพ หรื อ การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื+อบุคคลที+เหมาะสม เป็ นต้น
1.2 ดําเนินการพิจารณารายชื+อบุคคลที+ได้รับการเสนอชื+อและคัดเลือกบุคคลที+มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที+
กําหนดไว้
1.3 ตรวจสอบให้รอบคอบว่า บุคคลที+จะถูกเสนอชื+อนั.นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานทางการ
1.4 ดําเนินการทาบทามบุคคลที+มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที+กาํ หนดไว้ เพื+อจะได้มน+ั ใจว่าบุคคลดังกล่าวมี
ความยินดีจะมารับตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั หากได้รับการแต่งตั.งจากผูถ้ ือหุน้
1.5 เสนอชื+อให้คณะกรรมการเพือ+ พิจารณาและบรรจุชื+อในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื+อให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั.งต่อไป
1.6 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน อาจได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสูง โดยเฉพาะ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ ก็ได้
2 ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
2.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที+ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
2.2 พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษทั อื+นที+อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริ ษทั
2.3 กําหนดหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมเพื+อให้เกิดผลงานตามที+คาดหวัง ให้มีความเป็ นธรรมและเป็ น การตอบแทน
บุคคลที+ช่วยให้งานของบริ ษทั ประสบผลสําเร็ จ
2.4 ทบทวนรู ปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจํานวนเงินและสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละ
รู ปแบบให้มีความเหมาะสม ทั.งนี. หลักการสําคัญในการพิจารณารู ปแบบค่าตอบแทนแต่ละประเภท ได้แก่
2.4.1 ค่าตอบแทนประจํา (Retainer Fee) เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายปี เป็ นต้น
ควรคํานึงถึงปัจจัย 3 ประการ คือ
(1) แนวปฏิบตั ิที+บริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่
(2) ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริ ษทั
(3) ความรับผิดชอบ ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ หรื อ กรรมการผูอ้ าํ นวยการที+บริ ษทั
ต้องการ
2.4.2 ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั (Incentive) ควรเชื+อมโยงกับมูลค่าที+บริ ษทั สร้างให้กบั ผูถ้ ือหุน้
เช่นผลกําไรของบริ ษทั หรื อเงินปั นผลที+จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น
2.4.3 ค่าเบี.ยประชุม (Attendance Fee) ควรพิจารณาให้อยูใ่ นระดับที+เหมาะสม เพื+อจูงใจให้กรรมการปฏิบตั ิหน้าที+โดย
การเข้าประชุมอย่างสมํ+าเสมอ
2.5 พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็ นไปตามเกณฑ์ที+หน่วยงานทางการกําหนดหรื อข้อแนะนําที+เกี+ยวข้อง
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3. คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุน ประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการบริ หาร 1 ท่าน มีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี
โดยมีรายนามดังต่อไปนี.
1. นายชลอ เฟื+ องอารมย์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน
2. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน
3. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการและกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุน มีอาํ นาจหน้าที+ดงั ต่อไปนี.
1.) จัดทํากรอบนโยบายการลงทุน เพื+อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
2.) พิจารณาอนุมตั ิแผนการลงทุนของบริ ษทั ที+สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน และ นโยบายการบริ หารความ
เสี+ ยงรวม
3.) กํากับดูแลการลงทุนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริ หารความเสี+ ยงรวมระเบียบ
วิธีปฏิบตั ิเกี+ยวกับการลงทุน และข้อกําหนดของกฎหมายที+เกี+ยวข้อง
4.) กํากับดูแลในเรื+ องธรรมาภิบาล ความโปร่ งใส และการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที+เกี+ยวกับธุรกรรมการ
ลงทุนของบริ ษทั ฯ
5.) กํากับดูแล ระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที+ใช้ประกอบการลงทุนของบริ ษทั ให้มีความเพียงพอต่อการดําเนินงาน
6.) บริ หารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที+ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
7.) รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างสมํ+าเสมอ
4. คณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี+ ยง
คณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี+ ยง ประกอบด้วยกรรมการ และผูบ้ ริ หาร ไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่าน มีวาระการดํารงตําแหน่ง
3 ปี โดยกําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั.ง คณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี+ ยงมีหน้าที+และความ
รับผิดชอบ ดังต่อไปนี.
1. กําหนดนโยบายการบริ หารจัดการความเสี+ ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ซึ+งต้องครอบคลุมความเสี+ ยงที+สาํ คัญ
เช่น ความเสี+ ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี+ ยงด้านการรับประกันภัย ความเสี+ ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี+ ยงด้านปฏิบตั ิการ
ความเสี+ ยงด้านตลาด ความเสี+ ยงด้านเครดิต ความเสี+ ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบ และความเสี+ ยง
อื+นๆ ที+มีผลกระทบต่อการดําเนินกิจการ
2. ประเมินความเพียงพอของกลยุทธ์การบริ หารจัดการความเสี+ ยง รวมถึงประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการบริ หาร
จัดการ ความเสี+ ยง
3. รายงานผลความคืบหน้าการบริ หารจัดการความเสี+ ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั.ง
ยกเว้นมีความเสี+ ยงที+มีนยั สําคัญให้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4. กําหนดนโยบายการบริ หารความต่อเนื+องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) และจัดทําแผนรองรับการ
ดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื+อง (Business Continuity Plan)
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี+ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมและเลขานุการของบริ ษทั
การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชือ / สกุล -อายุ /ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั)ง
นายชลอ เฟื+ องอารมย์ อายุ 79 ปี
กรรมการอิสระ
แต่งตั.งเมื+อวันที+ 5 เมษายน 2555
ประธานกรรมการ
แต่งตั.งเมื+อวันที+ 8 เมษายน 2558 – ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการลงทุน
แต่งตั.งเมื+อวันที+ 12 พฤษภาคม 2559 – ปั จจุบนั
คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัตอิ บรม /
-ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิ ลลิปส์ สหรัฐอเมริ กา
ายเซาเทอร์น อิลินอยส์ สหรัฐอเมริ ปริ ญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลั มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม อังกฤษ (บริ หาร) ปริ ญญาโทสังคมศาสตร์ หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร .ปริ ญญาบัตร วปอ -รุ่ นที+ 27
- หลักสูตร Director Certificate Program (IOD) รุ่ นที+ 18 และหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการ
การอบรมในปี 2559

- ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มีหุน้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2559)
พ.ศ. 2555 ถึง 2558 ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์ ,ประกันภัย
พ.ศ. 2555 ถึง 2557 ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรี ประกันชีวติ , ธุรกิจประกันชีวติ
พ.ศ. 2551 ถึง 2555 ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ บมจ. โปรเฟสชัน+ แนลเวสต์ เทคโนโลยี (1999), ธุรกิจ
บริ การเฉพาะกิจ(1999) เฟสชัน+ แนล เวสต์ เทคโนโลยี

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืนในปี ทีผ่านมา
บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี
กิจการอืนๆ
- กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลัง
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ชือ / สกุล -อายุ /ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั)ง
นายมงคล เปาอินทร์ อายุ 87 ปี
กรรมการอิสระ
แต่งตั.งเมื+อวันที+ 2 มิถุนายน 2542 - 17 ตุลาคม 2559
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตั.งเมื+อวันที+ 23 กุมภาพันธ์ 2552 – 2555
รองประธานกรรมการ
แต่งตั.งเมื+อวันที+ 5 เมษายน 2555 – 17 ตุลาคม 2559
คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัตอิ บรม /
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา - ไม่มี
การอบรมในปี 2559
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.21 % (ตนเอง 0.21 % / บุตรที+ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ - %)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2559)
พ.ศ. 2553 ถึง 2557 ดํารงตําแหน่งกรรมการ บมจ. แกรนด์คาแนลแลนด์,ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
พ.ศ. 2544 ถึง 2557 ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หาร บริ ษทั เจริ ญกฤษณ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด,
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
พ.ศ. 2544 ถึง 2559 ดํารงตําแหน่งกรรมการ บริ ษทั เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด,อสังหาริ มทรัพย์
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืนในปี ทีผ่านมา
บริษัทจํากัด
- กรรมการ บริ ษทั เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัดธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์,

ชือ / สกุล -อายุ /ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั)ง
นางพิไล เปี+ ยมพงศ์สานต์ อายุ 80 ปี
กรรมการอิสระ
แต่งตั.งเมื+อวันที+ 2 มิถุนายน 2542
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตั.งเมื+อวันที+ 23 กุมภาพันธ์ 2552 – ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั.งเมื+อวันที+ 11 สิ งหาคม 2559 – ปั จจุบนั
คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัตอิ บรม /
ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต CPA Thailand (CPA. No 2336)
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- Certified Internal Auditor กิตติมศักดิ จาก Institute of Internal Auditors (CIA No.30861)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (IOD)
การอบรมในปี 2559 - ไม่มี
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มีหุน้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ (2559 ธันวาคม 31 ข้ อมูล ณ วันที) ปี ย้ อนหลัง 5
พ.ศ. 2547 ถึง 2556 ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ.เมโทรสตาร์พร็ อพเพอร์ต. ี, ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
พ.ศ. 2542 ถึง 2559 ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ฝาจีบ,ธุรกิจสิ นค้าอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2542 ถึง 2559 ดํารงตําแหน่ง ประธานบริ ษทั ออดิตแอนด์แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด,
ธุรกิจสํานักงานบัญชี
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืนในปี ทีผ่านมา
บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฝาจีบ , ธุรกิจสิ นค้าอุตสาหกรรม
บริษัทจํากัด
ประธานบริ ษทั ออดิตแอนด์แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด ,ธุรกิจสํานักงานบัญชี (อาชีพหลัก)

ชือ / สกุล-อายุ /ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่งตั)ง
ปี 72 นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ อายุ
กรรมการอิสระ
แต่งตั.งเมื+อวันที+ 28 ตุลาคม 2548
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตั.งเมื+อวันที+ 5 เมษายน 2555 – 2558
ประธานกรรมการตรวจสอบ
แต่งตั.งเมื+อวันที+ 8 เมษายน 2558 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั.งเมื+อวันที+ 11 สิ งหาคม 2559 – ปั จจุบนั
คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัตอิ บรม /
ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริ กา
หลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP) (IOD)
การอบรมในปี 2559 - ไม่มี

-27-

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มีหุน้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ (2559 ธันวาคม 31 ข้ อมูล ณ วันที) ปี ย้ อนหลัง 5
พ.ศ. 2555 – 2557 ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์ ,ธุรกิจประกันภัย
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืนในปี ทีผ่านมา
- ไม่มี

ชือ / สกุล-อายุ /ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่งตั)ง
นางปราณี ภาษีผล อายุ 67 ปี
กรรมการอิสระ
แต่งตั.งเมื+อวันที+ 8 เมษายน 2558
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตั.งเมื+อวันที+ 8 เมษายน 2558 – ปั จจุบนั
คณะกรรมการลงทุน
แต่งตั.งเมื+อวันที+ 12 พฤษภาคม 2559 – ปั จจุบนั
คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัตอิ บรม /
ั ฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณ
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาบัตรหลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชนประจําปี การศึกษา 2546 - 2547
- ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่ นที+ 9 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสํานักงานกฤษฎีกา
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์รุ่นที+ 2 - สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรนักบริ หารระดับสูง หลักสูตรที+ 1 รุ่ นที+ 30 - สํานักงาน ก.พ.
- ประกาศนียบัตร Chang Management จาก Ripa International ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตร Distance Learning Course for Insurance Supervisors (Module 2) World Bank
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
- หลักสูตร DCP รุ่ น 10/2001 (IOD)
- Advance Audit Committee Programs
การอบรมในปี 2559
-

หลักสูตร HRP : Risk Management Plan รุ่ นที+ 11/2016 (IOD)
หลักสูตร RNG: Role of the Nomination and Governance Committee class 8/2012 (IOD)

-28-

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มีหุน้ ในบริ ษทั

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ (2559 ธันวาคม 31 ข้ อมูล ณ วันที) ปี ย้ อนหลัง 5
พ.ศ. 2557 ถึง 2559 ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ.ดุสิตธานี ,การท่องเที+ยวและสันทนาการ
พ.ศ. 2558 ถึง 2559 ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริ ค,ธุรกิจพลังงานธุรกิจพลังงาน,ลคตริ คซีไอ อีเ
ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กระทรวงพาณิ ชย์
กรรมการตรวจสอบศูนย์ศิลปาชีพเพื+อการส่งออก
กรรมการกองทุนประกันชีวติ กองทุนประกันชีวติ ,
ที+ปรึ กษาคณะกรรมการส่งเสริ มและควบคุมคุณภาพงานผูส้ อบบัญชี /
คณะกรรมการบริ หารการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี /
คณะกรรมการทดสอบการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี สภาวิชาชีพนักบัญชีฯ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี .พ.สํานักงาน กการดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืนในปี ทีผ่านมา
บริ ษทั จดทะเบียน
- กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจดุสิตธานี.
ธุรกิจการท่องเที+ยวและสันทนาการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
บมจธุรกิจพลังงาน , เอสซีไอ อีเลคตริ ค . บริ ษทั จํากัด
กิจการอื+นๆ
-คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กระทรวงพาณิ ชย์
กรรมการตรวจสอบศูนย์ศิลปาชีพเพื+อการส่งออก
-กรรมการกองทุนประกันชีวติ กองทุนประกันชีวติ ,
-ที+ปรึ กษาคณะกรรมการส่งเสริ มและควบคุมคุณภาพงานผูส้ อบบัญชี /คณะกรรมการบริ หารการ
ปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชีคณะกรรมการทดสอบการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี สภาวิชาชีพนักบัญชีฯ/
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี-สํานักงาน ก.พ.
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ชือ / สกุล-อายุ /ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่งตั)ง
นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี อายุ 63 ปี
กรรมการอิสระ แต่งตั.งเมื+อวันที+ 14 พฤศจิกายน 2559 – ปั จจุบนั
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Certified Public Accountant (CPA), หมายเลข 2800
หลักสูตร การบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับนักบริ หารระดับสูง รุ่ นที+ 7 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที+172/2013
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที+ 87/2011
หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่ นที+13/2011
วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่ นที+ 35 (วทอ.35) กองทัพอากาศ
หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่ นที+ 4 สภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่ นที+ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
หลักสูตร Strategic Airport Development ประเทศเยอรมนี
หลักสูตร Airport Management Commercial ประเทศสิ งคโปร์
การอบรมในปี 2559
หลักสูตร Advance Audit Committee (AACP23/2016) IOD
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มีหุน้ ในบริ ษทั
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ (2559 ธันวาคม 31 ข้ อมูล ณ วันที) ปี ย้ อนหลัง 5
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) ,ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
2558 – 2558
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ชีวาทัย จํากัด,ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
2551 – 2556
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายงานแผนงานและการเงิน (CFO)
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
, ธุรกิจสนามบิน
2551 – 2555
กรรมการ บริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด, ธุรกิจโรงแรม
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การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืนในปี ทีผ่านมา
บริ ษทั จดทะเบียน
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) , ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั จํากัด
- ไม่มี
กิจการอื+น
- ไม่มี

ชือ / สกุล-อายุ /ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่งตั)ง
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล อายุ 57 ปี
กรรมการ
แต่งตั.งเมื+อวันที+ 12 พฤษภาคม 2529 – ปั จจุบนั
คณะกรรมการลงทุน
แต่งตั.งเมื+อวันที+ 12 พฤษภาคม 2559 – ปั จจุบนั
คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัตอิ บรม /
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโทการบัญชี University Of Texas At Austin, ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาบัตร วปอ. หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที+ 56
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่ นที+ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์ รุ่ นที+ 8 สถาบันวิทยาการการค้า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
การอบรมในปี 2559
หลักสูตร ผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 22 รุ่ นที+ (.วตท)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
2.89 % (ตนเอง 2.89 % / บุตรที+ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 0 %)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
สามี นางสุเทพี อัศวะธนกุล กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
น้องเขย นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
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ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ (2559 ธันวาคม 31 ข้ อมูล ณ วันที) ย้ อนหลัง ปี 5
พ.ศ. 2529 ถึง 2559 ดํารงตําแหน่ง กรรมการผูอ้ าํ นวยการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์ ,ธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2557 ถึง 2558 ดํารงตําแหน่งกรรมการ บมจ.ไทยรี ประกันชีวติ , ธุรกิจประกันชีวติ
พ.ศ.2559 ถึง 2559 ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บมจ.วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์ , ธุรกิจการเกษตร
พ.ศ. 2535 ถึง 2559 ดํารงตําแหน่ง กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ , ธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2543 ถึง 2559 ดํารงตําแหน่ง รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน
บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด, ธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2553 ถึง 2559 ดํารงตําแหน่ง กรรมการ บจ.ที.ไอ.ไอ.(สถาบันประกันภัยไทย) , ธุรกิจประกันภัย
พ.ศ.2552 ถึง 2556 ดํารงตําแหน่ง นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัยไทย
พ.ศ.2556 ถึง 2559 ดํารงตําแหน่ง กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
พ.ศ.2556 ถึง 2559 ดํารงตําแหน่ง ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย
พ.ศ.2556 ถึง 2559 ดํารงตําแหน่ง กรรมการเหรัญญิก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืนในปี ทีผ่านมา
บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการธุรกิจประกันภัย ,ไทยรับประกันภัยต่อ.กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บมจ ,
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บมจ. วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์ , ธุรกิจการเกษตร
บริษัทจํากัด
- รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
ธุรกิจประกันภัย
-กรรมการ กรรมการ บจ , (สถาบันประกันภัยไทย).ไอ.ไอ.ที.ธุรกิจการศึกษา
กิจการอืนๆ
กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย กรรมการเหรัญญิก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
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ชือ / สกุล-อายุ /ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่งตั)ง
นายถวัลย์ วิรานนท์
อายุ 68 ปี
กรรมการที+ปรึ กษากรรมการผูอ้ าํ นวยการ
แต่งตั.งเมื+อวันที+ 29 เมษายน 2530 – ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั.งเมื+อวันที+ 11 สิ งหาคม 2559 - ปั จจุบนั
คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัตอิ บรม /
นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
การอบรมในปี 2559
ไม่มี
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.006 % (ตนเอง 0.006 % / บุตรที+ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 0% )
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ (2559 ธันวาคม 31 ข้ อมูล ณ วันที) ปี ย้ อนหลัง 5
พ.ศ. 2543 ถึง 2557 ดํารงตําแหน่ง กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
พ.ศ. 2557 ถึง ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง กรรมการที+ปรึ กษากรรมการผูอ้ าํ นวยการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืนในปี ทีผ่านมา
ไม่มี

ชือ / สกุล-อายุ /ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่งตั)ง
นางสุเทพี อัศวะธนกุล
อายุ 56 ปี
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ แต่งตั.งเมื+อวันที+ 18 มิถุนายน 2529 – ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั.งเมื+อวันที+ 11 สิ งหาคม 2559 - ปั จจุบนั
คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัตอิ บรม /
ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ Tarleton State University สหรัฐอเมริ กา
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่ นที+ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) (IOD)
การอบรมในปี 2559 ไม่มี
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สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
1.56 % (ตนเอง 1.56 % / บุตรที+ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 0% )
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ภรรยา นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
น้องสาว นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 31 ข้ อมูล ณ วันที) ปี ย้ อนหลัง 5ธันวาคม (2559
พ.ศ. 2543 – ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งกรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืนในปี ทีผ่านมา
ไม่มี

ชือ / สกุล-อายุ /ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่งตั)ง
นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร
อายุ 64 ปี
กรรมการ แต่งตั.งเมื+อวันที+ 18 มิถุนายน 2529 – ปั จจุบนั
เลขานุการบริ ษทั แต่งตั.งเมื+อวันที+ 14 สิ งหาคม 2551 – ปั จจุบนั
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP) (IOD)
การอบรมในปี 2559
ไม่มี
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.006 % (ตนเอง 0.006 % / บุตรที+ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ0%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
พี+สาว นางสุเทพี อัศวะธนกุล กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
พี+ภรรยา นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ (2559 ธันวาคม 31 ข้ อมูล ณ วันที) ปี ย้ อนหลัง 5
พ.ศ. 2551 ถึง 2554 ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายผลประโยชน์
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืนในปี ทีผ่านมา
ไม่มี
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หน้ าทีของเลขานุการบริษัท
1.จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี.
ก.ทะเบียนกรรมการ
ข.หนังสื อนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริ ษทั
ค.หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2.เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที+รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และจัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสี ย
ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที+
บริ ษทั ได้รับรายงานนั.น
3.ดําเนินการอื+นๆตามที+คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

เลขานุการบริษัท
การแต่งตั.งเลขานุการบริ ษทั ฯ ขึ.นอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการคัดเลือกบุคคลที+มีคุณสมบัติเหมาะสมที+จะ
ทําหน้าที+ดงั กล่าว โดยที+ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั.งที+ 3/2551 เมื+อวันที+ 13 สิ งหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั.ง นางสุณีย ์
ธีราวิทยางกูร ให้ดาํ รงตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั โดยให้มีผลตั.งแต่วนั ที+ 14 สิ งหาคม 2551 เป็ นต้นไป จนกระทัง+ ปัจจุบนั
นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร อายุ 64 ปี สัดส่วนการถือครองหุน้ 0.006%
กรรมการ แต่งตั.งเมื+อวันที+ 18 มิถุนายน 2529 – ปั จจุบนั
เลขานุการบริ ษทั แต่งตั.งเมื+อวันที+ 14 สิ งหาคม 2551 – ปั จจุบนั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร – พี+สาว นางสุเทพี อัศวะธนกุล
พี+ภรรยา นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP) (IOD)
ประสบการณ์ทาํ งานย้อนหลัง 5 ปี
2555-2559 กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ,ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้เลขานุการบริ ษทั รับผิดชอบงาน ดังนี.
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี.
1.1. ทะเบียนกรรมการ
1.2. หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริ ษทั
1.3. หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที+รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร พร้อมทั.งจัดทําสําเนาส่งให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที+ได้รับรายงาน
3. ดําเนินการอื+นๆ ตามที+คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายกฎระเบียบของบริ ษทั (Compliance)
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นางสาวนันทวัน อรุ ณพิริยะกุล ตําแหน่ง ผูจ้ ดั การฝายผลประโยชน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปี ย้อนหลัง
2555-2559 ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลประโยชน์ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
หน้าที+และความรับผิดชอบ
1. กํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
1.1 เป็ นศูนย์กลางการรวบรวมกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ของหน่วยงานภายนอกที+กาํ กับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย
อาทิ คปภ. กลต. และ ปปง.
1.2 เป็ นศูนย์การการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายให้แก่ทุกหน่วยงานภายในองค์กรได้ทราบถึงการเปลี+ยนแปลง
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ คําสัง+ ประกาศ ที+ออกใหม่ และจัดทําสรุ ปสาระสําคัญของกฎหมายกฎเกณฑ์ ฯลฯ
ที+ออกใหม่ดงั กล่าว
1.3 จัดทําคูม่ ือการปฏิบตั ิตามกฎหมายเบื.องต้นในรู ปของฐานข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ทางการที+สาํ คัญ ให้ขอ้ มูล
เป็ นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ เพื+อประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานและเป็ นข้อมูลอ้างอิงในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ
ภายในองค์กร
1.4 ติดตามให้หน่วยงานภายในมีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ตา่ งๆ
1.5 เป็ นที+ปรึ กษา ให้คาํ แนะนํา ชี.แจง และให้ความเห็นเกี+ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายระเบียบ หรื อประกาศต่างๆ
ที+เกี+ยวกับธุรกิจประกันวินาศภัย
1.6 งานในหน้าที+รับผิดชอบเฉพาะ ได้แก่ การเป็ นหน่วยงานกลางในการกํากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เกี+ยวกับป้ องกันและปราบปรามฟอกเงินและการต่อด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย(AML/CFT)
1.7 สนับสนุนงานบริ หารความเสี+ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย โดยสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ที+ได้จากการติดตาม
การปฏิบตั ิงานด้านกฎหมายของทุกหน่วยงาน รวมถึงร่ วมให้ขอ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางเกี+ยวกับการควบคุม
ภายในด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายเพื+อนําไปใช้วเิ คราะห์และจัดทําแผนบริ หารความเสี+ ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
2. ประสานงานหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในองค์กร
2.1 ประสานงานเรื+ องการขออนุญาตในการดําเนินการใดๆ ขององค์กรซึ+งจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภายนอก
ที+กาํ กับดูแลก่อน หรื อเพื+อขอหารื อประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ เพื+อความชัดเจนในการนํามาปฏิบตั ิหน้าที+ของหน่วยงาน
ภายในองค์กรทั.งนี.หน่วยงานภายนอกที+สาํ นักกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายต้องติดต่อประสานงาน ได้แก่
(1) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
(2) สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
(3) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
(4) หน่วยงานทางการอื+นตามที+คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
2.2. เป็ นผูป้ ระสานงานในนามขององค์กรกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการการประกอบธุรกิจประกัน
(คปภ.) หรื อหน่วยงานกํากับอื+นตามกฎหมาย
2.3. เป็ นผูป้ ระสานงานในนามขององค์กรกับสํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
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ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ปปง.) หรื อหน่วยงานทางการอื+นใด ในประเด็นด้าน AML/CFT
2.4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร เพื+อให้จดั ทํารายงานตามที+หน่วยงานภายนอกที+กาํ กับดูแลแจ้งขอ หรื อตามที+
กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งจัดทํา
2.5 ให้ความรู ้ดา้ นกฎหมาย จัดทําข้อมูลกฎหมายด้านการประกันวินาศภัย หรื อกฎหมายอื+นใดที+น่าสนใจและเกี+ยวข้อง
กับธุรกรรมหลักขององค์กร เพื+อรองรับการอบรมให้แก่บุคลากรภายในองค์กร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารก่อนที+จะนําเสนอขออนุมตั ิจากที+ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ โดยเกณฑ์กาํ หนดค่าตอบแทนจะอยูใ่ นระดับเทียบได้กบั ระดับที+จ่ายอยูใ่ นธุรกิจ เหมาะสมกับภาระหน้า
ที+ความรับผิดชอบ รวมทั.งมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจําทุกปี และนําผลที+ได้มาใช้ร่วมในการกําหนด
ค่าตอบแทนด้วยค่าตอบแทนที+เป็ นตัวเงิน
ก. คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้รับค่าตอบแทนในรู ปของเบี.ยประชุมและเงินบําเหน็จกรรมการ ปี 2559 ดังนี.
หน่วย:
บาท

ชื+อ
1.
2.

นายชลอ
นายพิศิษฐ

3
4
5
6
7
8
9

นางพิไล
นางปราณี
นางสุภาภรณ์
นายจีรพันธ์
นางสุเทพี
นายถวัลย์
นางสุณีย ์

ค่าตอบแทน
เบี.ย
ค่า
ประชุม บําเหน็จ

รวม

6/6
6/6

280,000
180,000

430,000
530,000

710,000
710,000

4/6
6/6
1/6
6/6
6/6
6/6
3/6

180,000
210,000
15,000
-

370,000
370,000
210,000
210,000
210,000
210,000

550,000
580,000
15,000
210,000
210,000
210,000
210,000

จํานวน
ครั.งที+เข้า
ประชุม

ตําแหน่ง
เฟื+ องอารมย์
เศรษฐวงศ์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
เปี+ ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ภาษีผล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บุรพกุศลศรี *
กรรมการอิสระ
อัศวะธนกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
อัศวะธนกุล
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
วิรานนท์
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ธีราวิทยางกูร
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
รวม

-

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

ไม่มีคา่ ตอบแทนอื+น *ดํารงตําแหน่ง 9 พฤศจิกายน 2559
ข. ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ตั.งแต่ระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ.นไปของบริ ษทั ฯ ทั.งหมด 25 ท่าน ได้รับค่าตอบแทน
ในรู ปของเงินเดือนและโบนัสในปี 2559 รวมเป็ นเงินทั.งสิ.น 55,105,700 บาท
บุคลากร
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ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนพนักงานทั.งหมด 559 คน ผลตอบแทนในรู ปเงินเดือนและโบนัส คิดเป็ นเงิน
264,415,136 บาท รวมทั.งเงินสมทบกองทุนสํารองเลี.ยงชีพ คิดเป็ นเงิน 11,389,795 บาท
การถือครองหุ้นบริษัท ของ กรรมการ และ ผู้บริหารระดับสู ง ปี 2559
ชือ

ตําแหน่ ง

มกราคม

กรกฎาคม

ธันวาคม

นายชลอ เฟื+ องอารมย์

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ

-

-

-

ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

-

-

-

นางพิไล เปี+ ยมพงศ์สานต์

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

-

-

-

นางปราณี ภาษีผล

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

-

-

-

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี

กรรมการอิสระ

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ

นายถวัลย์ วิรานนนท์

กรรมการที+ปรึ กษาผูอ้ าํ นวยการ

นางสุเทพี อัศวะธนกุล

กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร

8,781,128

8,781,128

8,781,128

18,000

18,000

18,000

4,725,384

4,725,384

4,725,384

กรรมการและเลขานุการบริ ษทั

18,000

18,000

18,000

นางสาวสิ รินทร์ นันทวรเศรษฐ

ที+ปรึ กษากรรมการผูอ้ าํ นวยการ

107,640

107,640

107,640

นายสุรพงษ์ ธีราวิทยางกูร

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

476,040

476,040

476,040

นายประพิทย์ ธีระประยุติ

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

50,264

50,264

50,264

นายไกรเลิศ หาญวิวฒั นกุล

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

-

-

-

นายลูเซียส เฮสลิ

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

-

-

-

นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

นายพิมล ฉันทวีรกูร

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการและประสานงาน

-

-

-

นายสมกฤษณ์ สุระชีวกฤต

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย

-

-

-

นางสาวอรอนงค์ โนนจุย้

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสํานักผูอ้ าํ นวยการ

12,600,000 12,600,000 12,600,000

623,805

623,805

6. การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที+ดี เพราะแสดงให้
เห็นถึงการมีระบบบริ หารจัดการที+มีประสิทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ซึ+งช่วยสร้างความเชื+อมัน+ และความมัน+ ใจต่อผูถ้ ือหุน้
นักลงทุนผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผูท้ ี+เกี+ยวข้องทุกฝ่ าย และเป็ นเครื+ องมือที+จะนําบริ ษทั ไปสู่ความมัน+ คง บริ ษทั จึงได้กาํ หนดหลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีดี+ รวมถึงแนวปฏิบตั ิโดยมีเนื.อหาสําคัญ ได้แก่
1. หมวดสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้

623,805
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บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญและเคารพสิ ทธิพ.นื ฐานของผูถ้ ือหุน้ โดยสนับสนุนให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกราย ทั.งรายใหญ่และ
รายย่อยสามารถใช้สิทธิได้อย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ที+กฎหมายกําหนด ได้แก่ การซื.อขายหรื อโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งใน
กําไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิ ทธิในการทราบข้อมูลเกี+ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ สิ ทธิการเข้า
ร่ วมประชุมเพื+อใช้สิทธิออกเสี ยง รวมถึงการซักถาม และส่งคําถามล่วงหน้า สิ ทธิในการแต่งตั.งถอดถอนกรรมการ และกําหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวมถึงสิ ทธิในการแต่งตั.งผูส้ อบบัญชี กําหนดค่าสอบบัญชี และเรื+ องต่างๆ ที+มีผลกระทบต่อบริ ษทั เช่น
การจัดสรรเงินปั นผล การเพิม+ ทุนลดทุน เป็ นต้น โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ที+กฎหมายกําหนด
บริ ษทั ได้ส่งเสริ มสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ โดย สนับสนุน และส่งเสริ มผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุม่ รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถาบัน
ให้เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ กําหนดให้มีการเปิ ดเผย ข้อมูล วัน เวลา สถานที+ และวาระการประชุม โดยมีคาํ ชี.แจงและเหตุผล
ประกอบในแต่ละวาระหรื อประกอบมติที+ขอตามที+ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้ หรื อในเอกสารแนบ
วาระการประชุม
บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าให้
ชัดเจน และแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบไว้ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ได้จดั ทําหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. เพื+อให้ผถู ้ ือหุน้
สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสี ยงได้ และได้กาํ หนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะ
ของผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จัดให้มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณี ที+วาระนั.นมีหลายรายการ เช่น วาระการ
แต่งตั.งกรรมการ
บริ ษทั มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในวาระที+สาํ คัญ เช่น การทํารายการเกี+ยวโยง การทํารายการได้มาหรื อจําหน่าย
ไปซึ+งสิ นทรัพย์ เป็ นต้น เพื+อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ในกรณี มีขอ้ โต้แย้งในภายหลัง ระหว่างการประชุม ประธานในที+
ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั.งคําถามต่อที+ประชุมในเรื+ องที+
เกี+ยวข้องกับบริ ษทั ได้
บริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน
ของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันทําการถัดไปบน website ของตลาดหลักทรัพย์ และบริ ษทั
ในปี 2559 บริ ษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที+ 8 เมษายน 2559 มีกรรมการ 7 ท่าน เข้าร่ วมประชุม
โดยทางบริ ษทั มอบให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ+งเป็ นนายทะเบียนหุน้ ของบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสื อ
เชิญประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน ประธานในที+ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิเท่ากันในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานของบริ ษทั , สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ+งได้ลงบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
2. หมวดการปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับผูถ้ ือหุน้ และส่งเสริ มความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูถ้ ือ
หุน้ รายย่อย ผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ และ นักลงทุนสถาบัน โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิไว้ดงั นี.
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บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชื+อบุคคลเพื+อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการรวมถึงเสนอเพิม+
วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที+ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสี ยงโดยมอบฉันทะให้
ผูอ้ ื+นประชุมและออกเสี ยงลงมติแทน
บริ ษทั กําหนดให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลเกี+ยวกับส่วนได้เสี ยของตนและผูเ้ กี+ยวข้อง เพื+อให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริ ษทั ที+อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสิ นใจเพื+อประโยชน์
ของบริ ษทั โดยรวม ทั.งนี. กรรมการและผูบ้ ริ หารที+มีส่วนได้เสี ยกับธุรกรรมที+ทาํ กับบริ ษทั ไม่ควรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจทํา
ธุรกรรมดังกล่าว
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในที+มีผลต่อการซื.อขายหลักทรัพย์ เพื+อเป็ นมาตรการป้ องกัน
กรณี ที+กรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ข อ้ มูลภายในเพื+อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื+นในทางมิชอบ โดยห้ามกรรมการ ที+
ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร พนักงานพนักงานที+ลว่ งรู ้ถึงผลประกอบการของบริ ษทั ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม และบุคคลที+เกี+ยวข้องซื.อขาย
หุน้ ของบริ ษทั ในช่วงเวลา 60 วันก่อนประกาศงบการเงินต่อสาธารณะชน ในระหว่างปี ที+ผา่ นมากรรมการและผูบ้ ริ หารได้ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายอย่างเคร่ งครัดไม่ปรากฎว่ามีการซื. อขายหุ ้นในช่วงนั.นเลย รวมทั.งห้ามไม่ให้ผบู ้ ริ หารหรื อหน่วยงานที+ได้รับทราบ
ข้อมูลภายใน เปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลที+ไม่มีหน้าที+เกี+ยวข้องตามรายละเอียดที+ได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อการดูแล
เรื+ องการใช้ขอ้ มูลภายใน
3. หมวดบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั.งภายในและภายนอก บริ ษทั จะไม่กระทําการใดๆที+เป็ นการ
ละเมิดสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย จึงยึดถือแนวปฎิบตั ิที+ก่อให้เกิดความเสมอภาคต่อทุกฝ่ าย โดยกําหนดบทบาทของบริ ษทั ต่อผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยดังนี.
ลูกค้า

บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการให้บริ การที+ดี เพื+อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและเชื+อมัน+ ในการให้บริ การของบริ ษทั
ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที+มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื+อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด

คูค่ า้

บริ ษทั ดําเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ า้ ทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และปฏิบตั ิ
ตามเงื+อนไขทางการค้า และสัญญาระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด บริ ษทั ให้ความสําคัญอย่างยิง+ ในการคัดเลือกคูค่ า้
ที+เหมาะสม โดยตระหนักถึงความสําคัญในการมีคูค่ า้ ที+จริ ยธรรม ความเป็ นมืออาชีพ ควบคูไ่ ปกับการมีชื+อเสี ยงที+ดี

ผูถ้ ือหุน้

บริ ษทั มุง่ มัน+ ที+จะดําเนินงานให้มีผลประกอบการที+ดี อันจะนําไปสู่ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ เพื+อสร้างความพึง
พอใจให้แก่ผถู ้ ือหุน้

พนักงาน

บริ ษทั ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที+มีคา่ อย่างยิง+ จึงมีการส่งเสริ มและให้โอกาสพนักงานได้รับการพัฒนาอย่า
สมํ+าเสมอ เพื+อให้มีความพร้อมที+จะก้าวไปข้างหน้ากับบริ ษทั และมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนและ
สวัสดิการที+เหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กบั ธุรกิจเดียวกัน

คูแ่ ข่ง

บริ ษทั ยึดมัน+ ในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยจริ ยธรรม โดยไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู ้ความลับทางการค้าของ
คูแ่ ข่งโดยวิธีฉอ้ ฉล โดยเน้นการปฏิบตั ิภายใต้กติกาการแข่งขันที+ดี ไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคูแ่ ข่ง

-40-

ด้วยวิธีที+ไม่เหมาะสม ไม่ทาํ ลายชื+อเสี ยงของคูแ่ ข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
เจ้าหนี.

บริ ษทั ยึดมัน+ ในการปฏิบตั ิเรื+ องการชําระหนี.ตามกําหนดเวลาและสัญญาระหว่างกันโดยเคร่ งครัดโดยจะปฏิบตั ิ
ต่อเจ้าหนี.ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยเฉพาะเรื+ องเงื+อนไขการคํ.าประกัน การบริ หารเงินทุน กรณี
ที+ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื+อนไขที+ตกลงกันไว้ได้ จนเป็ นเหตุทาํ ให้ผดิ นัดชําระหนี. บริ ษทั จะรี บแจ้งให้เจ้าหนี.
ทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริ งเพื+อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล รวมถึงการบริ หารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที+เหมาะสม เพื+อรักษาความเชื+อมัน+ ต่อเจ้าหนี.

ลูกหนี.

บริ ษทั ยึดมัน+ ในการปฎิบตั ิตามสัญญาระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด กรณี ที+ลูกหนี.มีเหตุที+ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
เงื+อนไขที+ตกลงกันไว้ได้ จนเป็ นเหตุให้ตอ้ งผิดนัดชําระหนี. บริ ษทั จะเข้าเจรจาเพื+อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาอย่าง
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล

สังคมและ

บริ ษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงมุง่ มัน+ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและเข้าร่ วมกิจกรรม

สิ+ งแวดล้อม

ต่างๆ ที+เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมและชุมชนอย่างสมํ+าเสมอ

สิ ทธิมนุษยชน บริ ษทั ยึดมัน+ ในหลักสิ ทธิมนุษยชน จึงกําหนดนโยบายเกี+ยวกับสิ ทธิมนุษยชน โดยให้พนักงานทุกคน มีสิทธิ
เสรี ภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ภายใต้
ข้อบังคับการทํางานของบริ ษทั และจะให้ความรู ้ความเข้าใจแก่พนักงาน เพื+อนําหลักสิ ทธิมนุษยชนไปปรับใช้
ในการปฏิบตั ิงานทรัพย์สินทางปั ญญา บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี+ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา และมีนโยบาย
ไม่สนับสนุนการดําเนินการที+มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาทุกประเภท โดยพนักงานทุกคนมี
หน้าที+ตอ้ งปกป้ องรักษาความลับอันเกี+ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ระบบคอมพิวเตอร์ จนถึงคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน และอื+นๆ ที+พนักงานได้สร้างสรรค์ข. นึ ในระหว่างการปฏิบตั ิงาน
โดยได้รับมอบหมายจากบริ ษทั ในขณะเดียวกันพนักงานทุกคนต้องไม่นาํ ทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื+นไปใช้
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน
การต่อต้านทุจริ ต บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบตั ิเพื+อต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ ที+ได้รับความเห็นชอบจากทุจริ ต
คอร์รัปชัน+

คณะกรรมการ และได้เผยแพร่ ให้พนักงาน คูค่ า้ และบุคคลทัว+ ไป ทราบ เพื+อปฎิบตั ิตามโดยเคร่ งครัด

4. หมวดการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั งบการเงินได้จดั ทําขึ.นตามมาตรฐาน
การบัญชีที+รับรองทัว+ ไปในประเทศไทย

โดยใช้นโยบายบัญชีที+เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ+าเสมอ และใช้ดุลยพินิจ

อย่างระมัดระวังและประมาณการที+ดีในการจัดทํา รวมทั.งการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จดั ให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน เพื+อให้มนั+ ใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี มีความถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั.งแต่งตั.งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ+งประกอบด้วย กรรมการที+ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบ
รายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายในโดยได้แสดงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจําปี
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บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรม
และสูงเพียงพอที+จะรักษากรรมการที+มีคุณสมบัติที+ตอ้ งการ ซึ+งได้ผา่ นการอนุมตั ิจากที+ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว ส่วนค่าตอบ
แทนผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที+คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด ซึ+งเกี+ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั
และของผูบ้ ริ หารแต่ละท่านค่าตอบแทนที+เป็ นตัวเงินได้ระบุรายละเอียดไว้ในหน้าที+ 26 แต่ไม่ได้เปิ ดเผยค่าตอบแทนของ
กรรมการที+เป็ นผูบ้ ริ หารในส่วนที+ได้รับจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั อื+น เพราะไม่ใช่ขอ้ มูลของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงข้อมูลของบริ ษทั ว่ามีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั
จึงได้เน้นและถือปฏิบตั ิกบั ฝ่ ายบริ หารในการเปิ ดเผยข้อมูลที+ครบถ้วนและเชื+อถือได้
5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีความเป็ นอิสระในการ
ตัดสิ นใจเพื+อประโยชน์สูงสุดและผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
คณะกรรมการของบริ ษทั มีจาํ นวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที+เป็ นผูบ้ ริ หาร 4 ท่าน, กรรมการที+กรรมการอิสระ 5
ท่าน ส่วนประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร และไม่
เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การเพื+อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที+ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการบริ หารงาน
ประจํา โครงสร้างคณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี+ ยง ซึ+งมีการกําหนดสมาชิกและหน้าที+ความรับผิดชอบไว้ในรายละเอียด
หน้า 19 ถึง 23 คณะกรรมการแต่ละชุดมีการจัดประชุมตามจํานวนครั.งที+ได้กาํ หนดไว้ โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าและ
มีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา เลขานุการของคณะกรรมการแต่ละคณะได้จดั หนังสื อเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื+อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่ วม
ประชุม การประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมจัดเก็บรายงานการประชุมที+
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั.งในระดับบริ หาร และการปฏิบตั ิงานจึงได้กาํ หนดหน้าที+ อํานาจ
การดําเนินการของผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์
และการแบ่งแยกหน้าที+ของผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ิดตามควบคุมรวมทั.งประเมินผลออกจากกัน เพื+อให้เกิดการตรวจสอบระหว่างกันอย่าง
ชัดเจน บริ ษทั มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้าที+ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานหลักและกิจกรรมทางการเงินของบริ ษทั ว่าได้ดาํ เนินการ
ตามแนวทางที+กาํ หนดไว้ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดที+เกี+ยวข้องกับบริ ษทั (Compliance Control)
คณะกรรมการได้กาํ หนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรับการ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื+อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทําหน้าที+ตรวจสอบได้
อย่างเต็มที+
ในปี 2559 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทาํ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั โดยแบ่งหัวข้อการ
ประเมินออกเป็ น 6 หมวด ได้แก่ หมวดโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ หมวดบทบาท หน้าที+ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ หมวดการประชุมคณะกรรมการ หมวดการทําหน้าที+ของกรรมการ หมวดความสัมพันธ์กบั
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ฝ่ ายจัดการ และหมวดการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร สําหรับวิธีการประเมินได้ให้กรรมการแต่ละ
ท่านให้คะแนนแต่ละหัวข้อโดยอิสระ แล้วนําคะแนนการประเมินแต่ละหัวข้อของกรรมการทุกท่านมารวมกันแล้วหารด้วยจํานวน
กรรมการ ผลการประเมินทุกหมวดได้คะแนนโดยเฉลี+ย 4.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ
91.34 รวมถึงได้ทาํ การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นรายคณะ โดยแบ่งหัวข้อการประเมินเป็ น 3 หมวด ได้แก่ หมวด
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ หมวดการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และ หมวดบทบาท หน้าที+ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้การประเมินรู ปแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะ
กรรมการบริ ษทั ผลการประเมินทุกหมวดได้คะแนนโดยเฉลี+ย 4.08 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 81.67
การสรรหาและแต่งตั.งกรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าที+สรรหาบุคคลเพื+อดํารงตําแหน่ง
กรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร พิจารณารายชื+อบุคคลที+ได้รับการเสนอชื+อและคัดเลือกบุคคลที+มีคุณสมบัติสอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณสมบัติที+กาํ หนดไว้ ตรวจสอบว่า บุคคลที+จะถูกเสนอชื+อนั.นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงาน
ทางการเสนอชื+อให้คณะกรรมการเพื+อพิจารณาและบรรจุชื+อในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื+อให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั.งต่อไป
รวมถึงได้รับมอบหมายให้พจิ ารณาสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสูง โดยเฉพาะกรรมการผูอ้ าํ นวยการ ด้วย
คุณสมบัติกรรมการ และ กรรมการอิสระ
1. คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการที+มีความรู ้ความเชี+ยวชาญ ประสบการณ์ ทักษะที+หลากหลายเป็ นประโยชน์ตอ่
บริ ษทั โดยไม่จาํ กัดเพศ มีความเข้าใจเป็ นอย่างดีถึงหน้าที+ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กบั การเป็ นกรรมการบริ ษทั ได้อย่างเต็มที+
2. คุณสมบัติกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติที+ครบถ้วนของการเป็ นกรรมการบริ ษทั แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติเพิม+ เติมดังนี.
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที+มีสิทธิออกเสี ยงทั.งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูข้ องบริ ษทั ทั.งนี. ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี+เกี+ยวข้องด้วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที+มีส่วนร่ วมบริ หาร ลูกจ้าง พนักงาน ที+ปรึ กษาที+ได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ทั.งนี. ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที+กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที+ปรึ กษาของส่วนราชการซึ+งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
3) ไม่เป็ นบุคคลที+มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที+เป็ น บิดา
มารดา คูส่ มรส พี+นอ้ ง และบุตร รวมทั.งคูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อ
บุคคลที+จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที+อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั.งไม่เป็ น
หรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที+มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี+มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว

-43-

มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทํารายการทางการค้าที+กระทําเป็ นปกติเพื+อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี+ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื คํ.าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี.สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื+นทํานองเดียวกัน ซึ+งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี.ที+ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ+ง ตั.งแต่ร้อยละ 3
ของสิ นทรัพย์ที+มีตวั ตนสุทธิของบริ ษทั หรื อตั.งแต่ 20 ล้านบาทขึ.นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ+ากว่า ทั.งนี. การคํานวณ
ภาระหนี.ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที+เกี+ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที+เกี+ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี.ดงั กล่าว ให้นบั
รวมภาระหนี.ที+เกิดขึ.นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที+มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที+มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ+งมีผสู ้ อบ
บัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยูเ่ ว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ+งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที+ปรึ กษากฎหมายหรื อที+ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ+งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที+มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การ
ทางวิชาชีพนั.นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7) ไม่เป็ นกรรมการที+ได้รับการแต่งตั.งขึ.นเพื+อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้
ซึ+งเป็ นผูท้ ี+เกี+ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการที+มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที+มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่วนที+มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที+มีส่วนร่ วม บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที+ปรึ กษาที+
รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที+มีสิทธิออกเสี ยงทั.งหมดของบริ ษทั อื+น ซึ+งประกอบ
กิจการที+มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที+มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื+นใดที+ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี+ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
3.คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติดงั นี.
1) มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกข้อ
2) ไม่เป็ นกรรมการที+ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดําเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที+อาจมีความขัดแย้ง
3) ไม่เป็ นกรรมการของ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที+เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
4) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที+จะสามารถทําหน้าที+สอบทานความ
น่าเชื+อถือของงบการเงินได้
กระบวนการสรรหากรรมการ และ กรรมการอิสระ
ในการแต่งตั.งกรรมการที+ออกจากตําแหน่งเมื+อครบวาระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอ
รายชื+อบุคคลที+มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริ ษทั เพื+อพิจารณา ก่อนเสนอที+ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื+อ
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พิจารณาแต่งตั.ง โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดกรอบการแต่งตั.งกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ตามที+ได้เปิ ดเผยไว้แล้วใน
หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ
สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยในการแต่งตั.งกรรมการ
เพื+อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ รายย่อย เพื+อให้ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษทั จึงได้เปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิเสนอชื+อบุคคลที+มีความรู ้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที+เหมาะสม เพื+อรับการพิจารณาเลือกตั.งเป็ น
กรรมการล่วงหน้า ซึ+งบริ ษทั ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และทางเว็บไซต์ของบริ ษทั www.thaivivat.co.th โดยกําหนดหลักเกณฑ์การเสนอชื+อบุคคลเพื+อรับการพิจารณาเลือกตั.ง
เป็ นกรรมการ พร้อมแบบฟอร์มการเสนอชื+อกรรมการแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ด้วย
กระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทําหน้าที+จดั ให้มีกระบวนการ
สรรหา รวมถึงพิจารณาแผนการสื บทอดตําแหน่งของกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิผล โดย
เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั.งกรรมการผูอ้ าํ นวยการและประธานเจ้าหน้าที+บริ หาร เพือ+ รับผิดชอบในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริ ษทั
สําหรับการแต่งตั.งผูบ้ ริ หารสูงสุดของหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กรให้เป็ นหน้าที+คดั เลือกและแต่งตั.งโดย
กรรมการผูอ้ าํ นวยการและประธานเจ้าหน้าที+บริ หารต่อไป
การดูแลเรื+ องการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริ ษทั มีมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกําหนดนโยบายป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในที+มีผลต่อการซื.อขา
หลักทรัพย์ ซึ+งมีขอ้ กําหนดดังนี.
1. ห้ามกรรมการ ที+ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานใช้ชอ้ มูลภายใน เพื+อประโยชน์ในการซื.อขายหลักทรัพย์ เนื+องจากการ
ใช้ขอ้ มูลภายในเพื+อการซื.อขายหลักทรัพย์ เป็ นการกระทําที+ผิดกฎหมายและขัดต่อหลักการเรื+ องการขัดแย้งใน
ผลประโยชน์ เป็ นการกระทําที+ไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ รายอื+น รวมถึงห้ามเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรื อ
บุคคลที+ไม่มีหน้าที+เกี+ยวข้องด้วย
2. กรรมการ ที+ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที+เกี+ยวข้องกับการใช้ขอ้ มูลภายใน
อย่างเคร่ งครัด ซึ+งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ กฎเกณฑ์อื+นๆ ที+เกี+ยวข้อง
3. ห้ามกรรมการ ที+ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร พนักงานพนักงานที+ลว่ งรู ้ถึงผลประกอบการของบริ ษทั ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
และบุคคลที+เกี+ยวข้องซื.อขายหุน้ ของบริ ษทั ในช่วงเวลา 60 วันก่อนประกาศงบการเงินต่อสาธารณะชน
4. กรรมการ ที+ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานตั.งแต่ระดับ ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ.นไป ที+ทาํ การซื.อ หรื อ ขายหุน้ ของบริ ษทั จะต้อง
แจ้งให้แผนกกฎหมายกฎระเบียบทราบถึงการซื.อขายนั.น ภายในวันถัดไปนับจากที+ได้มีการซื.อขายนั.น เพื+อรายงานการซื.อ
ขายต่อสํานักงาน กลต.ต่อไป หรื อดําเนินการรายงานด้วยตนเอง ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที+ได้มา หรื อจําหน่ายไปใน
หุน้ นั.น และจะมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ ผูส้ อบบัญชีให้ ที+ประชุม
คณะกรรมการทราบทุกครั.ง
สําหรับปี 2559 บริ ษทั ได้ปฎิบตั ิตามระเบียบที+กาํ หนดโดยเคร่ งครัด
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ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นบริ ษทั ที+มีชื+อเสี ยงและได้รับการยอมรับในระดับสากลที+ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีส่วนร่ วมในการให้ความคิดเห็นต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการเริ+ มใช้การกํากับเงินทุนตามระดับความ
เสี+ ยง (RBC) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี ให้กบั บริ ษทั ประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั.งยังไม่มี
ความสัมพันธ์ และ/หรื อส่วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั / ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูท้ ี+เกี+ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว ในรอบปี 2559 ทางบัญชีมีคา่ ตอบแทนของผูส้ อบบัญชีจาํ นวนเงินรวม ,1880,000.-บาท ตาม
รายละเอียดดังนี.
1. ค่าสอบบัญชีประจําปี 780,000.-บาท
2. ค่าสอบทานบัญชี 3 ไตรมาส 450,000.-บาท
3. ค่าสอบทานรายงาน RBC ไตรมาส 2 150,000.-บาท
4. ค่าตรวจสอบรายงาน RBC ประจําปี 350,000.-บาท
5. ค่าสอบทานสัญญาประกันภัยต่อ ตามมาตรฐาน TFRS4 150,000.-บาท
ค่าบริ การอื+นๆ ไม่มี
การปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที+ดี
ในปี 2559 บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ที+กาํ หนดไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที+ดีของ
บริ ษทั โดยรายละเอียดได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์บริ ษทั www.thaivivat.co.th
7. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการพิจารณาประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านลักษณะการประกอบธุรกิจคือการ
ประกันวินาศภัยที+ประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริ การมากที+สุด โดยรวม โดยวิสยั ทัศน์ ที+จะเป็ นหลักประกันที+
มัน+ คงสําหรับคนไทย ซึ+งมีพนั ธกิจในการดําเนินธุรกิจดังนี.
1. พัฒนาองค์กรให้มีฐานะการเงินที+แข็งแกร่ งและบริ หารงานอย่างมีธรรมาภิบาล
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความคุม้ ค่า สามารถช่วยลดภาระความเสี+ ยงภัย และบรรเทาความเสี ยหายของประชาชนได้อย่าง
เหมาะสม
3. พัฒนาการบริ การให้ได้มาตรฐานที+ดี ช่วยเสริ มสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และคูค่ า้ อย่างเป็ นธรรม
เพื+อเป็ นส่วนสําคัญในการกําหนดผลการดําเนินธุรกิจในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ+ งแวดล้อม ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในระดับต่างๆ
นอกจากนี. ตั.งแต่ปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้สร้างคุณค่าร่ วมของบริ ษทั ฯ เพิม+ เติมจากวิสยั ทัศน์และพันธกิจเพื+อเป็ น
แนวทางในการดําเนินงานตั.งแต่ระดับนโยบายถึงปฏิบตั ิการ ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยให้วสิ ยั ทัศน์และพันธกิจ
ขององค์กรได้เกิดผลปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม ทั.งยังสร้างสํานึกร่ วมให้แก่บุคลากรในองค์กรให้เป็ นอันหนึ+งอัน
เดียวกัน คือ
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Trusted
ความเป็ นมืออาชีพ ที+สร้างความไว้วางใจให้กบั ลูกค้า
Progressive
ไม่หยุดพัฒนาสิ นค้าและบริ การ ที+เข้าถึงทุกความ
ต้องการ
Innovative
นวัตกรรมสมัยใหม่ที+สร้างความเป็ นเลิศในการ
ให้บริ การ
Togetherness
ความเห็นอกเห็นใจในการดูแลกันและกันดุจดัง
ครอบครัว

1.การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
2.การต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน+
3.การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงาน
4.ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
5.การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การที+ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
สังคม

6.การดูแลพนักงาน
7.การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8.การจัดการสิ+ งแวดล้อม

เพื+อจัดลําดับความสําคัญของประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ บริ ษทั ฯได้นาํ ความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสี ยเข้ามาร่ วมพิจารณา

สําคัญต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

สําคัญ
มาก

สําคัญ 8.การใช้ทรัพยากร (การจัดการสิ+ งแวดล้อม)
7.การพัฒนาสังคมและชุมชน

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

สําคัญ

สําคัญมาก
สําคัญต่ อประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์
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การมีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ผู้มี
ส่ วนได้
ส่ วนเสีย
ลูกค้า

คูค่ า้

พนักงาน

ความคาดหวัง
- ผลิตภัณฑ์ที+ชดั เจน คุม้ ครองตรง
ตามความต้องการ เป็ นที+เข้าใจได้
- บริ การก่อนและหลังการขายที+ดี
- บริ การสิ นไหมที+เป็ นธรรม
- บริ ษทั ประกันที+มน+ั คง สามารถ
จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนได้เมื+อ
เกิดเหตุ

- การปฏิบตั ิตามข้อตกลงทาง
การค้า
- การเพิม+ ปริ มาณ/มูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ

แนวปฏิบัติ
- การส่งเสริ มการขาย
- ให้บริ การก่อนและหลังการขายที+ดี
- ความคุม้ ครองเป็ นไปตามกรมธรรม์
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ที+มีคุณภาพ ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า
- ให้บริ การสิ นไหมอย่างเป็ นธรรม ถูกต้อง
และรวดเร็ ว
- บริ หารความเสี+ ยงด้านการประกันภัยตาม
หลักเกณฑ์ของ คปภ.

- ดําเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
- ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ า้ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
- ปฏิบตั ิตามเงื+อนไขทางการค้า และสัญญา
ระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด
- คัดเลือกคูค่ า้ ที+เหมาะสมมีจริ ยธรรม ความเป็ น
มืออาชีพ ชื+อเสี ยงที+ดี
- มีกระบวนการจัดซื.อจัดจ้างที+ชดั เจน
- ค่าตอบแทนที+เป็ นธรรม
- ส่งเสริ ม ให้การฝึ กอบรมทักษะและความรู ้
- การปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมด้าน
- นโยบายในการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที+
แรงงาน
เหมาะสม เทียบเคียงได้กบั ธุรกิจเดียวกัน
- ความปลอดภัยในชีวติ และ
- ความมัน+ คงและโอกาสในการเจริ ญเติบโต
ทรัพย์สิน
ในหน้าที+
- โอกาสในการพัฒนาความรู ้และ - สภาพแวดล้อมในการทํางานที+ดี ปลอดภัย
ก้าวหน้าตามสาขาวิชาชีพ
- กิจกรรมสร้างความผูกพันกับองค์กร
- สมดุลระหว่างชีวติ และการ
ทํางาน

ช่ องทางการติดต่อ
- การสํารวจความพึงพอใจ
- มีช่องทางรับความคิดเห็น
- สํานักงานใหญ่ และสาขา
- ฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 02 695 0777
- ฝ่ ายรับแจ้งอุบตั ิเหตุ
โทร. 02 695 0700
- Website: thaivivat.co.th
- Facebook:
www.facebook.com/thaivivat
- นโยบาย จรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ
- การเยีย+ มชมและตรวจประเมิน
- Website: thaivivat.co.th

- การให้ขอ้ มูลด้านสวัสดิการ
แก่พนักงาน
- แบบสํารวจความพึงพอใจ
- การประชุมตามสายงาน
- หน่วยงานรับเรื+ องร้องเรี ยน
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ร้องเรี ยน
โดยตรงต่อผูบ้ ริ หาร E-mail:
hrdept@thaivivat.co.th
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ผูถ้ ือหุน้

- ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ
เติบโต
- การกํากับดูแลกิจการที+ดี
- สิ ทธิและความเท่าเทียมของ
ผูถ้ ือหุน้
- การป้ องกันการทุจริ ตคอรัปชัน+
- การเข้าถึงข้อมูลที+ถูกต้อง

- สร้างผลตอบแทนต่อเนื+องในระยะยาว
- ดําเนินธุรกิจตามธรรมภิบาล และหลักการ
กํากับดูแลกิจการที+ดี
- เผยแพร่ รายงานต่างๆ ตามกําหนดเวลาและ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

คูแ่ ข่ง

- การแข่งขันทางธุรกิจอย่างมี
จริ ยธรรม

เจ้าหนี.

- การชําระหนี.ตรงตามเวลา
- การปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
เงื+อนไข

- แข่งขันทางธุรกิจด้วยจริ ยธรรม
- ไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคูแ่ ข่งด้วย
วิธีที+ไม่เหมาะสม
- ไม่ทาํ ลายชื+อเสี ยงของคูแ่ ข่งด้วยการกล่าวหา
ในทางร้าย
- ชําระหนี.ตามกําหนดเวลาและสัญญาระหว่างกัน - ติดต่อฝ่ ายการเงิน โทร 1231
โดยเคร่ งครัด
- Website: thaivivat.co.th
- ปฏิบตั ิตามเงื+อนไขการคํ.าประกัน และการ
บริ หารเงินทุน
- กรณี ที+ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื+อนไขที+ตกลงกัน
ไว้ได้ จนเป็ นเหตุทาํ ให้ผิดนัดชําระหนี. บริ ษทั
จะรี บแจ้งให้เจ้าหนี.ทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิ ด
ข้อเท็จจริ งเพื+อร่ วมกันแก้ไขปัญหา
- บริ หารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที+เหมาะสม
เพื+อรักษาความเชื+อมัน+ ต่อเจ้าหนี.

ลูกหนี.

- การปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
เงื+อนไข
- ดอกเบี.ยเป็ นไปตามกฎหมาย
กําหนด

- ปฎิบตั ิตามสัญญาระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด
- กรณี ที+ลูกหนี.มีเหตุที+ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
เงื+อนไขที+ตกลงกันไว้ได้ จนเป็ นเหตุให้ตอ้ ง
ผิดนัดชําระหนี. บริ ษทั จะเข้าเจรจาเพื+อหา
แนวทางแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล
สังคมและ - ดําเนินธุรกิจด้วยความ
- ตระหนักถึงและรับผิดชอบต่อผลกระทบของ
สิ+ งแวดล้อม รับผิดชอบ
ธุรกิจ ต่อสังคม ทั.งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
- การพัฒนาชุมชน
สิ+ งแวดล้อม
- การปฏิบตั ิตามกฏหมาย
- ดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที+ดี
- การให้ความร่ วมมือในโครงการ และใต้ความควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐ
ต่างๆ ของรัฐ
ต่างๆ

- รายงานประจําปี
- การประชุมผูถ้ ือหุน้
- ติดต่อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทร 1231 ต่อ 5938 E-mail:
nantawan_aru@thaivivat.co.th
- Website:
thaivivat.co.th/th/investor_cont
act.php
- Website: thaivivat.co.th

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

- ติดต่อบริ ษทั ฯ โทร 1231
- Website: thaivivat.co.th
- ติดต่อสํานักเลขานุการบริ ษทั
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- ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและเข้าร่ วมกิจกรรม
ต่างๆ ที+เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมและชุมชน

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
นโยบาย แนวปฏิบัติ และการดําเนินงาน
ด้านการบริ หารงานอย่างมีธรรมาภิบาล เพื+อการดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ บริ ษทั ได้
ปฏิบตั ิตามหลักกํากับดูแลกิจการที+ดี โดยบริ ษทั ได้จดั ตั.งหน่วยงานในการกํากับดูแล เพื+อให้การดําเนิ นการต่างๆ ภายใน
บริ ษทั เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบี ยบต่างๆ และข้อบังคับตามกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย (คปภ.) และส่ วนงานกํากับดู แลอื+ นๆ ที+ เกี+ ยวข้อง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย (ตลท.) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และสํานักงานป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ คํานึงถึงความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบและมีความซื+ อสัตย์ในการดําเนิ น
ธุรกิจประกัน ด้วยการรักษาผลประโยชน์ร่วมกับผูท้ ี+เกี+ยวข้อง ซึ+งได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมขณะประกอบธุรกิจ โดย
การปฎิบตั ิตามกฎหมายและกติกาที+กาํ หนดร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด มีจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุรกิจ ไม่เรี ยก ไม่รับและ
จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที+ไม่สุจริ ตในการค้ากับคูค่ า้ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที+ดี

หน่ วยงานทีเกียวข้ องกับการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ มีหน่วยงาน Compliance ที+ข. ึนตรงกับฝ่ ายผลประโยชน์ เพื+อเป็ น ศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตามข้อมูล
เกี+ยวกับกฎระเบี ยบภายนอกที+ เกี+ยวข้อง และสื+ อสาร ให้ความรู ้ คําปรึ กษา เรื+ องกฎระเบี ยบภายนอกด้านการเป็ นบริ ษทั
ประกันวินาศภัยและบริ ษทั จดทะเบี ยน โดยแปลความและ/หรื อสรุ ปเรี ยบเรี ยง เพื+อให้บุคคลและหน่ วยงานต่างๆ ใน
บริ ษทั ดําเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ จากหน่วยงานภายนอกที+เกี+ยวข้องข้างต้น
ทั.ง นี. บริ ษ ัท ฯ ยัง มี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายใน เป็ นหน่ ว ยงานอิ ส ระซึ+ ง ขึ. น ตรงต่ อ คณะกรรมการการ
ตรวจสอบและ
คณะกรรมการของบริ ษ ทั เพื+อทําหน้าที+ ในการตรวจสอบ สอบทานกิ จ กรรมการดําเนิ นงานต่างๆ ภายในบริ ษทั ให้
คําปรึ กษา เสนอข้อคิดเห็นและคําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุ งการดําเนิ นงานให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ ในส่ วน
ของรายงานการกํากับดูแลกิจการที+ดีน. นั ได้รายงานเอาไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)
หัวข้อ “การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ” และ เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.thaivivat.co.th

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงปั ญหาการทุจริ ตคอร์รัปชัน ที+ส่งผลกระทบต่อขีด
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยัง+ ยืนของประเทศ ทําให้ตน้ ทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจเพิม+ สูงขึ.น
ประสิ ทธิภาพการดําเนินงานที+ต+าํ ลง ไม่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผบู ้ ริ โภค บริ ษทั จึงให้ความสําคัญกับการต่อต้าน
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การทุจริ ตคอร์รัปชันทุกรู ปแบบ โดยมองว่าการทุจริ ตคอร์รัปชันไม่เพียงเป็ นการกระทําที+ผิดกฎหมายเท่านั.น แต่ยงั ขัดต่อ
คุณธรรมและจริ ยธรรมที+ดีงาม เป็ นพฤติกรรมที+ไม่สามารถยอมรับได้
ด้วยเห็นถึงความสําคัญของการต่อต้านการทุจริ ตและร่ วมมือกันเพื+อให้เกิดการต่อต้านการทุจริ ตในวงกว้าง
บริ ษทั มี
นโยบาย และแนวปฏิบตั ิเพื+อต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ (Code of Conduct for Anti-Corruption) รวมถึงจะจัดให้มีการ
ทบทวนและสอบทานความโปร่ งใสและประสิ ทธิภาพของการทํางานเป็ นระยะต่อเนื+องทุกปี สร้างความเชื+อมัน+ ว่าการ
ดําเนินงานเป็ นไปมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที+วางไว้ ส่วนนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ จะมีการทบทวนนโยบาย
ตามความจําเป็ นและเหมาะสมทุก 2 ปี หรื อเมื+อมีการเปลี+ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้ผา่ นกระบวนการประเมินว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบตั ิป้องกันการ
ทุจริ ตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที+คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต
(Collective Action against Corruption) กําหนด และได้การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมฯ เมื+อวันที+ 18 ตุลาคม 2559 ทั.งนี.
โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ถือเป็ นโครงการระดับชาติที+ได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการนี. บริ ษทั ได้ให้ความ
ร่ วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคมและสื+ อมวลชน ในการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที+โปร่ งใส ปราศจากการ
ทุจริ ต และร่ วมเป็ นส่วนหนึ+งในการยกระดับประเทศ
นอกจากนี.ยงั มีการสื+ อสารนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน+ ไปยังบุคลากรในองค์กรอย่าง
ต่อเนื+องผ่านสื+ อต่างๆ และกิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร รวมถึงสื+ อสารให้กบั คูค่ า้ และหน่วยงาน
ภายนอก ผ่านการออกหนังสื อขอความร่ วมมืองดรับของขวัญทุกประเภท พร้อมกําหนดนโยบาย การรับเรื+ องร้องเรี ยน
(Whistle Blowing Policy) และการตรวจสอบ โดยมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยน ดังนี.

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยน
จดหมาย

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
โทร

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

กลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
• หน่วยงานที+รับเรื+ องร้องเรี ยนจะต้องดําเนิ นเรื+ องการรายงานอย่างเป็ นความลับ
• บริ ษท
ั มีมาตรการเพื+อคุม้ ครองความปลอดภัยของผูท้ ี+ร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแส ซึ+งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเรื+ องร้องเรี ยน
โดยสุจริ ต ไม่ให้ตอ้ งรับอันตรายหรื อเดือดร้อนจากความไม่ชอบธรรมอันเนื+องมาจากการร้องเรี ยน การเป็ นพยาน
หรื อให้ขอ้ มูลเบาะแสทุจริ ตคอร์รัปชัน+
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การเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงาน
ด้วยตระหนักดีวา่ ข้อมูลของบริ ษทั มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ย จึงได้เน้นให้มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญเกี+ยวข้องกับบริ ษทั รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ที+ครบถ้วนและเชื+อถือได้ตอ่ สาธารณชน
ทั.งที+เป็ นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที+ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับดูแลและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เรื+ องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื+อนไขในการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี+ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ตามเวลา เพื+อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ อย่างเท่าเทียม นอกจากจะเปิ ดเผยข้อมูลสู่องค์กรและ
หน่วยงานกํากับดูแลต่างๆ แล้ว ประชาชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยยังสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ฯ ที+มีการเผยแพร่
แล้ว ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ข้อมูลที+บริ ษทั มีการเผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th
•
ข้อบังคับบริ ษทั
•
คูม่ ือการปฏิบตั ิและหลักการกํากับกิจการที+ดี
•
จริ ยธรรมทางธุรกิจ
•
ข้อมูลสําคัญทางการเงิน รวมถึงงบการเงินรายปี และ รายไตรมาส
•
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
•
รายงานประจําปี
•
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
•
หนังสื อและรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
•
นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน+
•
แนวปฏิบตั ิเพื+อต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน+
•
หนังสื องดรับของขวัญของกํานัล
•
นโยบายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
การดูแลพนักงาน
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่าพนักงานคือทรัพยากรที+มีคุณค่า ซึ+งจะต้องได้รับดูแลและพัฒนาขีดความสามารถเพื+อ
ความพร้อมในการทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ บริ ษทั ฯ จึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื+อง
เพื+อเพิม+ เติมความรู ้ ความสามารถ ทักษะ สร้างทัศนคติที+ดี โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาองค์ความรู ้ท. งั ด้าน Technical
knowledge ด้วยการฝึ กอบรมภายในบริ ษทั และอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริ ษทั ในด้านผลตอบแทน บริ ษทั
มีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนที+เป็ นธรรม ด้วยการประเมินผลงานปี ละ 2 ครั.ง รวมถึงติดตามความเคลื+อนไหวของ
อัตราเงินเดือนในภาคธุรกิจเพื+อจัดสร้างโครงสร้างเงินเดือนอย่างเหมาะสม
ในส่วนของสิ ทธิประโยชน์และสวัสดิการ นอกจากการให้สิทธิการลาและวันหยุดพักผ่อนประจําปี อย่าง
เหมาะสมแล้ว บริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญในเรื+ องการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวติ พนักงานรวมไปถึงครอบครัวของ
พนักงาน สิ ทธิประโยชน์ตา่ งๆ ที+บริ ษทั ฯ มีให้พนักงานนั.นมีจุดประสงค์คือ เพื+อให้บุคลากรมีความสุขในการทํางาน อัน
จะนําไปซึ+งปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพของพนักงาน
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บุคลากรในบริ ษทั ฯ เมื+อผ่านการทดลองงานแล้วได้รับการบรรจุเป็ นพนักงานประจํา พนักงานบริ ษทั ฯ เป็ น
พนักงานประจําทั.งหมด ซึ+งจะได้รับค่าตอบแทนและมีสิทธิที+จะได้รับสวัสดิการต่างๆ จากบริ ษทั ดังนี.
สวัสดิการเพือคุณภาพชีวติ ทีดี
•
กองทุนสํารองเลี.ยงชีพ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้พนักงานทุกคนได้ออมทรัพย์ไว้สาํ หรับใช้หลังพ้นสภาพการเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ โดยจัดตั.ง
กองทุนสํารองเลี.ยงชีพขึ.น สําหรับพนักงานที+ทาํ งานติดต่อกันเป็ นเวลา 3 ปี ขึ.นไปได้เข้าเป็ นสมาชิก โดยสมาชิกจ่ายเงิน
สะสมกองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริ ษทั จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้สมาชิกในอัตราร้อยละ
7.5 ของเงินเดือนทุกเดือน ซึ+งเงินกองทุนสํารองเลี.ยงชีพนี.บริ ษทั ได้จดั การให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เป็ น
ผูจ้ ดั การกองทุน
•
สวัสดิการด้านเงินกู้
บุคลากรของบริ ษทั ฯ จะได้รับสิ ทธิขอกูเ้ งินบริ ษทั ฯ หลังจากได้รับการบรรจุเป็ นพนักงานแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี โดยต้อง
มีจุดประสงค์ในการกูเ้ งินเพื+อใช้ในวัตถุประสงค์ตา่ งๆ เช่น เพื+อที+อยูอ่ าศัย เพื+อการรักษาพยาบาล เพื+อการศึกษา
•
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว
สําหรับงานแต่งงานของพนักงาน และงานศพของบิดา มารดา
•
การรักษาพยาบาล
นอกจากการจัดทําประกันสังคมให้แก่พนักงานทุกคน เพื+อรองรับสิ ทธิการรักษาพยาบาลตามกฎหมายแรงงานแล้ว
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีทีมงานพยาบาลจาก โรงพยาบาลจุฬาฯ คอยดูแลปฐมพยาบาลเบื.องต้นและวินิจฉัยเพื+อส่งต่อ
โรงพยาบาลในกรณี ที+ร้ายแรง เป็ นสวัสดิการให้กบั พนักงานในทุกวันทํางาน ที+อาคารสํานักงานใหญ่ซ+ ึงเป็ นสถานที+
ปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนใหญ่
•
การประกันอุบตั ิเหตุ
เพื+อสวัสดิภาพขอพนักงาน บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลไว้ให้แก่พนักงานในกรณี ที+ได้รับอุบตั ิเหตุ
ถึงแก่ความตาย เพื+อแบ่งเบาภาระครอบครัวพนักงาน
•
การประกันสุขภาพ
เพื+อเพิม+ ความสะดวกให้กบั พนักงาน บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประกันภัยสุขภาพ เพื+อรองรับการรักษาพยาบาล ให้กบั
พนักงาน เพิม+ เติมจากสิ ทธิการรักษาพยาบาลตามสวัสดิการประกันสังคม
การพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการอบรม-พัฒนาความสามารถของบุคลากรในบริ ษทั ฯ อย่างสมํ+าเสมอ ทั.งในด้านความรู ้
ด้านการประกันภัย และ ทักษะด้านอื+นที+จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงานด้านการรับประกันภัยและการบริ การ ในปี 2559 เมื+อมี
การปรับปรุ งโครงสร้างการทํางานของบริ ษทั ได้มีการแยกแผนกพัฒนาบุคลากรออกเป็ นสัดส่วนชัดเจน จากแผนก
บริ หารงานบุคคล โดยมุง่ หมายให้การพัฒนาบุคลากรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในเบื.องต้น บริ ษทั ฯจะจัดอบรมเพื+อให้ความรู ้แก่พนักงานใหม่ ในทุกปี ในหลักสูตร “องค์กรและผลิตภัณฑ์”
ในการปฐมนิเทศและทําความเข้าในวัฒนธรรมองค์กร ปรับทัศนคติและทําความเข้าใจพฤติกรรมในการทํางานที+บริ ษทั ฯ
คาดหวัง ในวันที+ 18 มิถุนายน 2559 มีพนักงานใหม่เข้าร่ วมทั.งหมด 47 คน หลังจากได้รับการอบรมเบื.องต้นดังกล่าวแล้ว
บริ ษทั ฯ ยังจัดการอบรมเพิม+ ทักษะเฉพาะทางตามตําแหน่งและสายงาน โดยในปี 2559 มีการจัดอบรมที+สาํ คัญคือ
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•
การสร้างทัศนคติที+ดีเพื+อมุง่ เน้นความสําเร็ จในการทํางานและการทํางานเป็ นทีม
เป็ นการอบรมเพื+อให้ความเข้าใจและทักษะเกี+ยวกับ การมุง่ เน้นความสําเร็ จในการทํางาน (Result Oriented), การสร้าง
แรงจูงใจในการทํางานด้วยทัศนคติเชิงบวก, การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ, เทคนิคการจูงใจ, ทัศนคติที+ดีในการสื+ อสาร
(Positive Communication) และความสามารถในการสื+ อสารเพื+อพัฒนา โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมอบรมในระดับผูช้ ่วยหัวหน้าขึ.น
ไป จํานวน 75 คน โการจัดอบรมในครั.งนี.ได้รับเกียรติจาก ดร.วิลาศ ดวงกําเนิด อาจารย์พิเศษหลักสูตร การจัดการการ
บิน มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นอกจากการอบรมที+จดั ภายในองค์กรแล้ว บริ ษทั ฯ ยังส่งพนักงานเข้าร่ วมอบรมทั.งความรู ้และทักษะที+
เกี+ยวข้องกับการทํางาน ซึ+งจัดโดยองค์กรภายนอกต่างๆ โดยจะพิจารณาส่งบุคคลากรในแต่ละฝ่ ายที+เกี+ยวข้องกับหัวข้อ
การอบรมหรื อสัมมนา ตามวาระโอกาส บริ ษทั ฯ ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม-สัมมนา ตามสายงาน เฉลี+ยคนละ 11
ชัว+ โมง
การรับผู้พกิ ารเข้ าทํางาน
บริ ษทั ฯ มีความยินดีในการรับผูพ้ กิ ารในด้านต่างๆ กัน เข้าทํางานในตําแหน่งงานที+เหมาะสม ที+ศกั ยภาพทาง
ร่ างกายของแต่ละบุคคลไม่ได้เป็ นอุปสรรคต่อทักษะการทํางานที+จาํ เป็ นในงานนั.นๆ ทั.งยังมีมาตรฐานการจ่าย
ค่าตอบแทน และเปิ ดโอกาสให้เติบโตในตําแหน่งหน้าที+อย่างเท่าเทียมกัน
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้รับผูพ้ ิการเข้าทํางาน ทั.งหมด 3 คน
1. นายเทิดศักดิ ทองดี
พิการทางการได้ยนิ
2. นายขจรภพ พันธุรัตน์ พิการทางการได้ยนิ
3. นายยรรยง คํายิง+
พิการทางการได้ยนิ
ทําให้ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีพนักงานที+เป็ นผูพ้ ิการ จํานวน 6 คน
พิการทางสายตา
จํานวน 1 คน
พิการทางการได้ยนิ
จํานวน 4 คน
พิการทางการเคลื+อนไหว จํานวน 1 คน
กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
บริ ษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ในทุกปี โดยมุง่ เน้นให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
และระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ได้เรี ยนรู ้การทํางานเป็ นทีม, การติดต่อและประสานงานที+ดีผา่ นกิจกรรมต่างๆ
อันจะส่งผลที+ดีถึงการทํางานร่ วมกัน รวมถึงเพื+อส่งเสริ มการออกกําลังกายให้พนักงาน และเพื+อให้บุคลากรเกิดความ
ผูกพันกับองค์กร
สําหรับปี 2559 บริ ษทั ฯได้จดั กิจกรรม Walk Rally ประจําปี 2559 ณ Hotel Fountain Tree Resort เขาใหญ่
จังหวัดนครราชสี มา ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน จํานวน 2 รุ่ นด้วยกัน
รุ่ นที+ 1 ระหว่างวันที+ 1-2 ตุลาคม 2559 โดยมี บุคลากรเข้าร่ วมกิจกรรม จํานวน 255 คน
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รุ่ นที+ 2 ระหว่างวันที+ 8–9 ตุลาคม 2559 โดยมี บุคลากรเข้าร่ วมกิจกรรม จํานวน 232 คน

ความปลอดภัยในสถานทีทํางาน
บริ ษทั ฯ ห่วงใยสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน โดยเห็นว่าเรื+ องดังกล่าวส่งผลต่อการมีคุณภาพ
ชีวติ ที+ดี และเป็ นปัจจัยหนึ+งที+ช่วยส่งเสริ มให้การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพ มีความมัน+ ใจในการประกอบกิจกรรมต่างๆ
บริ ษทั ได้มีการเตรี ยมป้ องกันภัยไว้ลว่ งหน้าอย่างถูกต้องเหมาะสม ที+สาํ คัญคือ
ได้ดาํ เนินงานเชิงป้ องกันและรณรงค์ให้ความรู ้ในเรื+ องการป้ องกันอัคคีภยั และซ้อมหนีไฟเป็ นประจําทุกปี
รวมถึงมีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดบั เพลิงและระบบการเตือนภัยอย่างสมํ+าเสมอ เพื+อให้บุคลากรทราบถึง
แนวทางปฏิบตั ิและรับมือกับสถานการณ์จริ ง ที+อาจเกิดขึ.นได้ ในปี 2559 บริ ษทั ได้จดั ให้มีการอบรมป้ องกันอัคคีภยั
ในวันที+ 17 ธันวาคม 2559 โดยได้เชิญวิทยากรจาก สถานีดบั เพลิงสุทธิสาร กองปฏิบตั ิการดับเพลิง 3 สํานักงาน
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาให้ความรู ้เบื.องต้นทั.งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ ส่วนการซ้อมหนีไฟประจําปี 2559 จัด
ขึ.นในวันที+ 19 ธันวาคม 2559 ณ อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ โดยมีเจ้าหน้าที+จากสถานีดบั เพลิงสุทธิสารคอย
ควบคุมดูแล เช่นกัน
นโยบายและหลักการปฏิบตั หิ น้าที+ของพนักงานปฏิบตั ิการและพนักงานสํารวจอุบตั ิเหตุที+เกี+ยวข้องกับความ
ปลอดภัย
ในส่วนของพนักงานที+จาํ เป็ นต้องใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในการปฏิบตั ิงาน ที+สาํ คัญคือ พนักงานสํารวจ
อุบตั ิเหตุ (พนักงานเคลม) และพนักงานบริ การลูกค้าและตัวแทน (พนักงานส่งกรมธรรม์ และ เอกสาร) บริ ษทั ฯ มีกฎ
และระเบียบเรื+ องความปลอดภัย สําหรับตัวบุคคล (การขับรถตามกฎจราจรอย่างเคร่ งครัด, การแต่งกายตามเครื+ องแบบ
พนักงานอย่างถูกต้องรัดกุม และมีแถบสะท้อนแสงตามที+บริ ษทั ฯ กําหนด, สวมหมวกนิรภัย-คาดเข็มขัดนิรภัย) และ
ยานพาหนะที+ใช้ (เป็ นรถของบริ ษทั ฯ ผ่านการตรวจสภาพ, มีการติดตั.งกล้องที+รถยนต์, มี GPS ประจําตัวพนักงาน) ทั.ง
ยังมีบทลงโทษอย่างเคร่ งครัดในเรื+ องวินยั จราจร โดยในปี 2559 มีอุบตั ิเหตุที+เกิดขึ.นระหว่างทํางาน 1 ครั.ง มีผบู ้ าดเจ็บ
คือพนักงานบริ การลูกค้าและตัวแทน (พนักงานส่งกรมธรรม์ และ เอกสาร) รวม 1 คน โดยเป็ นการบาดเจ็บที+ไม่
ร้ายแรง และรักษาหายแล้ว
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ภาพรวมของพนักงานประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ 2559
ั ว่ นบุคลากร ชาย-หญิง
สดส

ั ว่ นบุคลากรแบ่งตามอายุ
สดส

12%
43%

ชาย

หญิง

20 ปี และน้อยกว่า

34%

17%

21-30 ปี
31-40 ปี

57%

41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี

37%

ั ว่ นบุคลากรแบ่งตามระด ับ
สดส
ึ ษา
การศก

ั ว่ นบุคลากรแบ่งตามอายุงาน
สดส

4% 4%
8%

11% 16%
ตํา' กว่าปริญญาตรี

36%
27%

สูงกว่าปริญญาตรี

21%

ั ว่ นพน ักงานแบ่งตามจ ังหว ัด
สดส

12%
ต่างจังหวัด
กรุงเทพฯ

88%

4 เดือน-1ปี
1-2 ปี

ปริญญาตรี

73%

ทดลองงาน

2-5 ปี
5-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ทางบริ ษทั ฯ มีความมุง่ มัน+ ที+จะสร้างความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และความมัน+ ใจในบริ การให้กบั ผูเ้ อาประกัน
ด้วยความรับผิดชอบต่อผูเ้ อาประกัน ให้ได้รับบริ การที+ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที+เหมาะสมตามกฎเกณฑ์กาํ กับของ
สํานักงาคณะกรรมการกํากับดูแลและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวคือ แบบและข้อความใน
กรมธรรม์ประกันภัยจะต้องสอดคล้องกับการกําหนดอัตราเบี.ยประกันภัย และมีความหมายชัดเจน รวมทั.งการกําหนด
นิยามที+ใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื+อไม่ให้เกิดปั ญหาการตีความด้านกฎหมายเมื+อเกิดการเรี ยกร้อง ค่าสิ นไหม
ทดแทน นอกจากนั.นยังใช้อตั ราเบี.ยประกันภัยในอัตราที+เหมาะสมและอยูใ่ นอัตราที+นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ
นอกจากนี.ยงั มีการพัฒนาปรับปรุ งแบบประกันอย่างหลากหลายเพือ+ ให้เหมาะสมกับความต้องการที+เปลี+ยนไป
ของสังคมไทย รวมถึงพัฒนาปรับปรุ งการบริ การอย่างต่อเนื+องตามเทคโนโลยีที+เปลี+ยนไป เพื+อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ ว
ในการให้บริ การแก่ผเู ้ อาประกันภัย รวมถึงรักษาสัมพันธภาพและความยัง+ ยืนกับลูกค้าอย่างจริ งจัง สมํ+าเสมอ
ความสามารถในการชดใช้ สินไหมทดแทนเมือเกิดเหตุ
ความมัน+ คงของบริ ษทั ประกันภัยมีความสําคัญอย่างยิง+ ต่อความน่าเชื+อถือของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และมี
ผลกระทบโดยตรงกับผูเ้ อาประกันภัยและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในฐานะที+เป็ นสถาบันทางการเงิน
โดยเฉพาะในด้านความสามารถในการชดใช้คา่ สิ นไหม บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) จึงตระหนักถึงการ
ดํารงสถานะทางการเงินตามกฎหมายที+เกี+ยวข้อง และตามข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล เช่น คปภ.ในปี 2559 ที+ผา่ น
มา บริ ษทั ฯ มีสดั ส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที+ตอ้ งดํารงตามกฎหมาย มากกว่า 300% ถือเป็ นรับประกันถึงความสามารถ
ในการรับประกันภัยและชดใช้คา่ สิ นไหมแก่ประชาชนได้อย่างดี
บริการด้ านสินไหมทดแทน
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายเกี+ยวกับการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน เพื+อให้การบริ การสิ นไหมเป็ นไปโดยรวดเร็ ว ทัน
การ และสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยพิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมไม่เกิน 14 วันนับจากวันที+ตกลงค่า
สิ นไหม เพื+อความรวดเร็ ว สามารถตอบสนองผูเ้ อาประกันได้ทนั กับความต้องการ โดยบริ ษทั ปฏิบตั ิตามเงื+อนไขและ
ข้อตกลงที+มีตอ่ ลูกค้าอย่างเคร่ งครัด เพื+อไม่ให้เกิดการฟ้ องร้องอันจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั
บริ ษทั ได้นาํ เอานวัตกรรมและระบบสารสนเทศใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้กบั งานบริ การด้านการประกันภัย โดยได้ใช้
ระบบ E-Claim มาพัฒนาการให้บริ การด้านจัดการสิ นไหมเต็มรู ปแบบ เพื+อเพิม+ ประสิ ทธิภาพอํานวยความสะดวกรวดเร็ ว
ให้กบั ลูกค้าที+ประสบเหตุ เพิม+ ศักยภาพการให้บริ การของพนักงานสํารวจอุบตั ิเหตุ สามารถพิมพ์ใบสัง+ ซ่อมได้ทนั ที ณ จุด
เกิดเหตุ ตลอด 24 ชัว+ โมงทัว+ ประเทศ นอกจากนี.บริ ษทั ได้เปิ ดสาขาเพื+อให้บริ การสิ นไหมทัว+ ประเทศ 26 สาขา รวมถึงมี
บริ การแจ้งซ่อมสําหรับผูเ้ อาประกันภัยรถยนต์ ในศูนย์บริ การรถยนต์ที+ร่วมโครงการ เพื+อความสะดวกแก่ผเู ้ อาประกันใน
การเรี ยกร้องค่าสิ นไหมและให้คาํ ปรึ กษาช่วยเหลือแก่ผเู ้ อาประกัน
Thaivivat Mobile Application
บริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงความหลากหลายในการใช้งานโทรศัพท์มือถือในชีวติ ประจําวัน จึงได้พฒั นาระบบการ
ให้บริ การด้านการประกันครบวงจรออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือให้แก่ลูกค้าผูเ้ อาประกันภัยเป็ นหลัก ในชื+อ Thaivivat
ซึ+งบริ การที+สาํ คัญคือบริ การสายด่วนแจ้งอุบตั ิเหตุ ที+สามารถติดต่อบริ ษทั ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งกดหมายเลขโทรศัพท์ และ
สามารถระบุจุดเกิดเหตุอตั โนมัติดว้ ย GPS ให้ความสะดวกแก่ลูกค้า ลดระยะเวลาในการออกให้บริ การของเจ้าหน้าที+
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สํารวจอุบตั ิเหตุ เพิม+ ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า นอกจากนี.ยงั สามารถระบุที+ต. งั โรงพยาบาลและอูใ่ นสัญญาที+ใกล้ที+สุด ใช้
ชําระค่าเบี.ยประกันภัยเมื+อต่ออายุกรมธรรม์ภยั ได้ บริ การออนไลน์น. ียงั รองรับทั.งระบบปฏิบตั ิการ iOS และ Android
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ประกันรถเติมเงิน”
ในปี 2559 บริ ษทั ได้เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ “ประกันรถเติมเงิน” ครอบคลุมประเภท 1 2+ 3+ ที+ใช้ร่วมกับ
Application บนโทรศัพท์มือถือ ในการแจ้งรับความคุม้ ครองหรื อหยุดความคุม้ ครอง เพื+อให้ผเู ้ อาประกันสามารถเลือก
รับความคุม้ ครองตามช่วงเวลาที+ขบั รถจริ ง ซึ+งช่วยให้ผเู ้ อาประกันภัยรถยนต์ประหยัดมากขึ.น โดยไม่ตอ้ งชําระเบี.ย
ประกันเมื+อไม่ได้ใช้รถ ทําให้การคิดเบี.ยประกันเป็ นไปอย่างเที+ยงตรงกับการใช้งานจริ งมากขึ.น เป็ นอีกหนึ+งทางเลือกให้
ผูบ้ ริ โภค ซึ+งประกันรถเติมเงิน ถือเป็ นนวัตกรรมใหม่ของธุรกิจประกันภัยรถยนต์
พัฒนาช่ องทางซื)อและชําระเบีย) ประกันอย่ างหลากหลาย
ในด้านการบริ การ บริ ษทั ได้พฒั นาช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยและพัฒนาคุณภาพการให้บริ การ
ทางการประกันภัยต่างๆ อย่างสมํ+าเสมอ บริ ษทั ได้พฒั นาช่องทางการซื.อประกันให้หลากหลาย เพื+อผูบ้ ริ โภคสามารถ
เข้าถึงได้สะดวก คือ ตัวแทนและโบรกเกอร์ เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสิ นค้า เคาน์เตอร์เซอร์วสิ ในร้านสะดวกซื.อทัว+
ประเทศ และเว็บไซต์ thaivivat.co.th ซึ+งมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านการซื.อประกันและชําระเงินออนไลน์ที+กรม
พัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรอง โดยผูเ้ อาประกันสามารถเลือกชําระเบี.ยประกันได้หลากหลายวิธี ทั.งบัตรเครดิต
เคาน์เตอร์ธนาคาร และโมบายเพย์เมนท์ ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดสาขาที+ท่าอากายานดอนเมือง เพือ+ อํานวยความ
สะดวกให้ผเู ้ อาประกันภัยที+จะเดินทางภายในประเทศอย่างตรงจุด
บริการอืนๆ
• ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เพื+ออํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย โดยจะมีพนักงานที+ชาํ นาญงาน คอยให้คาํ แนะนํา ทํา
ความเข้าใจ แก้ไขปั ญหาเบื.องต้นและช่วยติดตามปั ญหาต่างๆ ของผูเ้ อาประกันภัยให้ได้รับการดูแลแก้ไขอย่างถูกต้องและ
มีประสิ ทธิภาพ
นอกจากนี. ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ยงั เป็ นหน่วยงานที+เก็บข้อมูลในด้านความพึงพอใจของลูกค้าในการบริ การ ทั.งนี.ขอ้ มูลของ
ปั ญหาต่างๆ ที+ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์พบ จะถูกนํามาใช้เป็ นพื.นฐานในการปรับปรุ งการให้บริ การและพัฒนาการทํางานของ
บริ ษทั
สามารถติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ทางโทรศัพท์ ที+เบอร์ 02-695-0777 ในวันและเวลาทําการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-18.00
น.) ทางเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/thaivivat
• ศูนย์รับแจ้งอุบตั ิเหตุ เพื+อการให้บริ การที+รวดเร็ วฉับไว ในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าผูเ้ อาประกันภัยทัว+ ประเทศ
โดยเฉพาะประกันรถยนต์และสุขภาพ บริ ษทั มีหน่วยงานรับแจ้งอุบตั ิเหตุและการตรวจสอบอุบตั ิเหตุรถยนต์ที+ให้บริ การ
24 ชัว+ โมงทุกวัน ด้วยระบบบอกตําแหน่งของพนักงานตรวจสอบอุบตั ิเหตุของบริ ษทั ฯ ผ่านดาวเทียม (Real-Time
Tracking) ที+ใช้เทคโนโลยี GPS (Global Positioning System) พนักงานที+ศูนย์รับแจ้งอุบตั ิเหตุสามารถส่งเหตุให้กบั
พนักงานตรวจสอบอุบตั ิเหตุที+อยูใ่ กล้กบั จุดเกิดเหตุมากที+สุด เพื+อการให้บริ การที+รวดเร็ วที+สุด ให้ลูกค้าผูเ้ อาประกันภัยรู ้สึก
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มัน+ ใจ นอกจากนี.สาํ หรับลูกค้าที+ลงทะเบียนและติดตั.ง Thaivivat Application ในโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถแจ้งเหตุดว้ ยปุ่ ม
“แจ้งเหตุฉุกเฉิ น” โดยไม่ตอ้ งกดหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมกับส่งพิกดั จุดเกิดเหตุให้บริ ษทั ฯได้โดยไม่ตอ้ งอธิบายเส้นทาง
การดูแลรักษาสิงแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ มีความมุง่ มัน+ ที+จะรักษาสังคมและสิ+ งแวดล้อม ด้วยการดําเนินธุรกิจภายใต้หลักจริ ยธรรมและการกํากับ
ที+ดี ควบคูไ่ ปกับการใส่ใจดูแลรักษาสังคมและสิ+ งแวดล้อมเพื+อนําไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยัง+ ยืน แม้วา่ บริ ษทั ประกันภัย
ไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) มิได้อยูใ่ นภาคอุตสาหกรรมการผลิตที+ตอ้ งใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติในสายการผลิตอย่าง
กว้างขวาง แต่กป็ ฏิเสธไม่ได้วา่ บริ ษทั ได้ใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ ในการขับเคลื+อนธุรกิจ บริ ษทั ฯ โดย
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร จึงให้ความสําคัญในการสร้างจิตสํานึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่า รวมถึง
สร้างความตระหนักในหน้าที+การดูแลรักษาสิ+ งแวดล้อมของพนักงานและบุคลากรของบริ ษทั
โครงการส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน (การเปลียนไปใช้ หลอดไฟฟ้า LED)
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมโครงการส่งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานในรู ปแบบมาตรการอุดหนุนผลการประหยัด
พลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื+อเปลี+ยนมาใช้หลอดประหยัดพลังาน
ชนิด LED โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ มีวตั ถุประสงค์ให้สถานประกอบการลงทุนปรับปรุ งการใช้พลังงาน เพื+อลด
ต้นทุนด้านพลังงานและเพิม+ ประสิ ทธิภาพการแข่งขันทางการค้า อันจะนําไปสู่การลดการนําเข้าพลังงานในภาพรวมของ
ประเทศลงอย่างเป็ นรู ปธรรม
การเปลี+ยนไปใช้หลอดไฟฟ้ าประหยัดพลังงานชนิด LED ในอาคารสํานักงานใหญ่ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์
จํากัด (มหาชน) ถนนดินแดง สูง 11 ชั.น จํานวนกว่า 2,557 หลอด เพื+อเป็ นการปรับปรุ งโครงสร้างการใช้พลังงานไฟฟ้ าใน
อาคารสํานักงาน ซึ+ งจะช่ วยให้ประหยัดพลังงานและต้นทุ นการดําเนิ น งานได้ในระยะยาว มี ค่าใช้จ่า ยในการดําเนิ น
โครงการนี. หลังหักเงินที+ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ 740,797.10 บาท ทั.งนี. ได้ประเมินแล้วว่า
เมื+อดําเนินการติดตั.งแล้วเสร็ จในต้นปี 2560 จะประหยัดไฟฟ้ าได้กว่า 135,267.19 kWhต่อปี คิดเป็ นเงิน 608,702.36 บาท
ต่อปี

หลอดเดิม
หลอด LED

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

การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
การพัฒนาชุมชนและสังคมเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง+ ยืน ปัจจุบนั ทั.งการพัฒนาทาง
ธุรกิจและ การลงทุนในระดับภูมิภาคเอเชียเรี ยกร้องให้มีการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบทางสังคมมากขึ.น จึง
จําเป็ นอย่างยิง+ ที+จะต้องให้ความ สําคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคมในฐานะที+เป็ นความได้เปรี ยบและส่วนประกอบแห่ง
ความยัง+ ยืนในการเตรี ยมตัวสู่การดําเนินธุรกิจระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ในปี 2559 บริ ษทั ได้ดาํ เนินธุรกิจโดย
คํานึงถึงการพัฒนาสังคมและชุมชนดังนี.
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ประกันภัยสําหรับรายย่ อย (ไมโครอินชัวรันซ์ )
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินงานเพื+อพัฒนาชุมชนและสังคมตามนโยบายของคณะสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริ มการดําเนินธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในแผนพัฒนาประกันภัย ฉบับที+ 3 (พ.ศ. 2559-2563) โดยเฉพาะอย่างยิง+ ใน
ส่วนของการเสริ มสร้างความรู ้และการเข้าถึงการประกันภัย ผ่านการส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ประกันภัยสําหรับรายย่อย เพื+อให้
ประชาชนใช้การประกันภัยเป็ นเครื+ องมือสร้างหลักประกันความมัน+ คงในชีวติ และทรัพย์สินด้วยตนเอง รวมถึงแบ่งเบา
ภาระของภาครัฐในการเยียวยาประชาชน
อันเป็ นการร่ วมพัฒนาสังคมไทยอย่างสําคัญ
บริ ษทั ฯ ได้ให้บริ การด้านการประกันภัยในรู ปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยคํานึงถึงความต้องการของ
ประชาชนที+เปลี+ยนไปตามสภาวะสังคมและเศรษฐกิจ โดยเล็งเห็นความสําคัญในการเข้าถึงระบบประกันภัยของประชาชน
ทุกระดับ ดังนั.นบริ ษทั จึงมีนโยบายในการส่งเสริ มการรับประกันภัยแบบรายย่อย หรื อ “ไมโครอินชัวรันซ์” (Micro
insurance) ซึ+งมีความคุม้ ครองที+เข้าใจง่าย เบี.ยประกันราคาประหยัด สามารถเข้าถึงประชาชนทุกระดับได้ง่ายด้วยช่อง
ทางการจําหน่ายที+กว้างขวาง ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื+อรายย่อยของบริ ษทั ฯ ในปี 2559 ที+สาํ คัญได้แก่
1.

ประกันภัยมะเร็งรายย่ อย
ประกันภัยไทยวิวฒั น์ร่วมกับเคาน์เตอร์เซอร์วสิ เพื+อจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัว
รันซ์) ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ซึ+งมีมากกว่า 6,000 สาขาในประเทศไทย ให้ประชาชนเข้าถึงการประกันภัยที+จาํ เป็ น
แบ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ 1. แผนประกันภัยโรคมะเร็งใจปํ. าสําหรับรายย่อย คุม้ ครองโรคมะเร็ งทุกชนิดยกเว้นโรคมะเร็ ง
ผิวหนัง เบี.ยประกัน 711 บาทต่อปี ให้ความคุม้ ครองรวม 70,000 บาท และ 2. การประกันภัยโรคมะเร็ งใจปํ. าพลัส
สําหรับรายย่อย คุม้ ครองโรคมะเร็ งทุกชนิดรวมถึงโรคมะเร็ งของเม็ดสี (มะเร็ งไฝดํา) ยกเว้นมะเร็ งผิวหนัง
2.
ประกันภัยข้ าวนาปี ปี การผลิต 2559
บริ ษทั ฯ เป็ น 1 ใน 16 บริ ษทั ที+เข้าร่ วมรับประกันภัย ในโครงการรับประกันภัยข้าวนาปี กับรัฐบาล โดยมี
วัตถุประสงค์ที+จะสร้างความมัน+ คงให้กบั เกษตรกร ในพื.นที+เป้ าหมายทัว+ ประเทศ 30 ล้านไร่ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและ
ความเสี+ ยงที+จะเกิดขึ.นกับผลผลิต แบ่งพื.นที+รับประกันภัยออกเป็ น 5 พื.นที+ตามระดับความเสี+ ยง โดยใช้เกณฑ์ความ
เสี ยหายเฉลี+ยย้อนหลังตั.งแต่ปี 2548 ถึง 2555 เพื+อกําหนดเบี.ยประกันภัยตามระดับความเสี+ ยง เกษตรกรจะได้รับความ
คุม้ ครองภัยธรรมชาติ 7 ภัย ประกอบด้วย นํ.าท่วมหรื อฝนตกหนัก, ภัยแล้ง, ฝนแล้ง หรื อฝนทิ.งช่วง ลมพายุหรื อพายุ
ไต้ฝน,
ุ่ ภัยอากาศหนาว หรื อนํ.าค้างแข็ง, ลูกเห็บ และไฟไหม้ 1,111 บาท ต่อไร่ และได้รับความคุม้ ครองจากภัยศัตรู พืช
และโรคระบาด 555 บาทต่อไร่ ประกันภัยข้าวนาปี จําหน่ายผ่านธนาคารเพื+อการเกษตรและสหกรณ์เพื+อให้เกษตรกรได้
เข้าถึงหลักประกันอย่างทัว+ ถึง
3.
ประกัน 200 สําหรับรายย่ อย
บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ประกันภัยที+เข้าร่ วมรับประกัน ในโครงการ “กรรมธรรม์ ประกันภัย 200” ร่ วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกันภัย 200 เป็ นประกันภัย
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคลสําหรับรายย่อย ที+ให้ความคุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัย กรณี การเสี ยชีวติ การสูญเสี ยมือ เท้า การ
สูญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ.นเชิงเนื+องจากอุบตั ิเหตุ 1 แสนบาท จากการฆาตกรรม 50,000 บาท และเสี ยชีวติ
จากการเจ็บป่ วย 10,000 บาท เบี.ยประกันเพียง 200 บาทต่อปี สําหรับผูท้ ี+มีอายุ 20-60 ปี โดยมีจุดประสงค์เพื+อเพิม+
โอกาสให้ประชาชนทุกระดับสามารถซื.อประกันภัยอุบตั ิเหตุในราคาที+เข้าถึงได้
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4.

การประกันภัยพืชผลจากภัยแล้ งโดยใช้ ดชั นีนาํ) ฝน
การประกันภัยที+ให้ความคุม้ ครองข้าวโพดจากภัยแล้ง (โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี.ยงสัตว์) โดยใช้ดชั นี
ภูมิอากาศเป็ นตัวชี.วดั คุม้ ครองค่าชดเชยหากพืชผลที+เอาประกันภัยไว้ประสบภัยแล้งระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย
ซึ+งก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อต้นทุนการเพาะปลูก หรื อการลดลงของปริ มาณผลผลิตโดยวิธีการประเมินความเสี ยหาย
ล่วงหน้าตามหลักวิชาการเกษตร โดยมีอตั ราเบี.ยประกันภัย 100 บาทต่อไร่ ทั.งนี.ในปี 2559 ประกันภัยไทยวิวฒั น์ได้
มอบสิ นไหมทดแทนให้แก่ผปู ้ ระสบภัยจากโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี.ยงสัตว์ ปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 6,111,610
บาทแล้ว
โครงการการบริการทีเป็ นเลิศในช่ วงเทศกาลปี ใหม่ และสงกรานต์
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนล้วนเล็งเห็นความสําคัญของอุบตั ิเหตุทางถนนในประเทศไทยที+มีจาํ นวนสูง
ที+สุดเป็ นอันดับต้นๆ ของโลก อันทําให้เกิดความสูญเสี ยทั.งชีวติ และทรัพย์สิน และฉุดรั.งการพัฒนาของประเทศ จึงมี
การรณรงค์และปฏิบตั ิโครงการต่างๆ เพื+อลดจํานวนอุบตั ิเหตุและความสูญเสี ยจากอุบตั ิเหตุทางถนนมาโดยตลอด โดย
ตระหนักว่าประกันภัยรถยนต์เป็ นส่วนสําคัญของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย บริ ษทั ฯ จึงมีโครงการ
“การบริ การที+เป็ นเลิศในช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์ 2559” ขึ.นโดยร่ วมกับกรมทางหลวงในแต่ละพื.นที+ และการ
ทางพิเศษ เพื+ออํานวยความสะดวกให้ท. งั ประชาชนและเจ้าหน้าที+หน่วยงานรัฐที+ทาํ หน้าที+ในช่วงเทศกาลในการป้ องกัน
อุบตั ิเหตุ รวมถึงเตรี ยมพร้อมให้บริ การทางประกันภัยรถยนต์ในช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์ อันเป็ นช่วงที+มีการ
ใช้รถใช้ถนนมากที+สุด และมีอุบตั ิเหตุทางถนนสูงสุดในรอบปี
โครงการ “การบริการทีเป็ นเลิศในช่ วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์ 2559” มีการปฏิบัตงิ านดังนี)
1. การจัดวางพนักงานตรวจสอบอุบตั ิเหตุและพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ ตามจุดให้บริ การในจังหวัดต่างๆ เพื+อ
ให้บริ การด้วยความรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์ โดยเพิม+ จํานวนเจ้าหน้าที+ในการให้บริ การ ในบริ เวณที+มีการจราจร
หนาแน่น ถนนสายหลักที+สาํ คัญในการสัญจรของผูใ้ ช้รถใช้ถนน และสถานที+ท่องเที+ยวสําคัญรวม 58 จุดบริ การ เฉพาะ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้ให้บริ การผูเ้ อาประกันภัยกว่า 452 เหตุ อย่างรวดเร็ วทันเหตุการณ์
2. การให้บริ การประชาชนและเจ้าหน้าที+หน่วยงานภาครัฐในจุดพักรถของตํารวจทางหลวง โดยให้บริ การนํ.า
ดื+ม และให้บริ การห้องสุขาเคลื+อนที+บริ เวณด่านทางหลวงปากช่องที+ 1 อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา ร่ วมกับหมวดการ
ทางปากช่อง
3. ร่ วมกับหมวดการทางปากช่องที+ 1 แขวงการทางปากช่องที+ 1 ออกบูธและสนับสนุนกิจกรรมขับขี+
ปลอดภัยลดอุบตั ิเหตุสงกรานต์ 2559 ณ ศูนย์ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตน์ราชกัญญา สิ ริวฒั นาพรรณวดี ต.หนองสาหร่ าย อ.ปากช่อง ถนนมิตรภาพ วันที+ 8 เมษายน 2559
4. เปิ ดให้ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) สาขาสระบุรี เป็ นจุดพักรถ ให้บริ การห้องสุขาและ
เครื+ องดื+มในช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2559
การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงการพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านหลักการพื.นฐานเรื+ องสิ ทธิมนุษยชน ทั.งในกระบวนการ
ดําเนินธุรกิจและกิจกรรมร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคมนอกกระบวนการดําเนินธุรกิจ เช่น การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที+
นับว่าเป็ นหัวใจสําคัญในการพัฒนาธุรกิจและสร้างความยัง+ ยืนให้กบั ธุรกิจ บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิตอ่
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พนักงานและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกสี ผิว เชื.อชาติ เพศ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สัญชาติ
ความยากจน ความพิการ รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกต่างทางความคิด สังคม สิ+ งแวดล้อมกฎหมาย และ
วัฒนธรรม (ดูเพิม+ เติมในหัวข้อ “การดูแลพนักงาน”) ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มการพัฒนาชุมชนและสังคมผ่าน
การบริ จาคและการกุศลในวาระโอกาสต่างๆ กันดังนี.

กิจกรรมส่ งเสริมการศึกษา
บริ ษทั ฯ ร่ วมส่งเสริ มให้เกิดความเท่าเทียมกันตามสิ ทธิมนุษยชนกับกลุม่ คนต่างๆ ในสังคมอย่างสมํ+าเสมอ
โดยเฉพาะสิ ทธิในการรับการศึกษาขั.นพื.นฐาน ด้วยเล็งเห็นว่าการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที+มีศกั ยภาพทั.งทางความรู ้
ทักษะ ความสามารถ คุณธรรมเป็ นส่วนสําคัญในการสร้างความมัน+ คงและในการพัฒนาประเทศในปี 2559 บริ ษทั ฯ
ได้ดาํ เนินกิจกรรมเพื+อช่วยเหลือด้านการศึกษาดังนี.
เมื+อวันที+ 2 ตุลาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้มอบอุปกรณ์การศึกษาและของใช้ที+จาํ เป็ นให้แก่โรงเรี ยนบ้านบุง่ เตย
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา ซึ+งขาดแคลนบุคลากรและอุปกรณ์ทางการศึกษา และวันอาทิตย์ ที+ 9 ตุลาคม
2559 มอบอุปกรณ์การศึกษาและของใช้ที+จาํ เป็ น แก่โรงเรี ยนสอนคนตาบอด มกุฏคีรีวนั อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสี มา โดยทั.งสองกิจกรรมเป็ นส่วนหนึ+งของโครงการ Walk Rally 2559 ที+มีวตั ถุประสงค์ในการเชื+อมโยง
พนักงาน บริ ษทั ฯ และสังคมเข้าด้วยกัน

การบริจาคสมทบทุนเพือการพัฒนาสังคมและชุมชนในด้ านต่ างๆ
•
ด้านสังคมและชุมชน
บริ ษทั ร่ วมบริ จาคสมทบทุนให้กบั องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในปี 2559 ดังนี.
- บริ จาคการกุศลสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ (ศูนย์อุบตั ิเหตุและฉุกเฉิ น) วัดป่ าทรัพย์ทวีธรรมาราม
นครราชสี มา
- สมทบทุนสร้าง"อาคารนวมินทรบพิตร 89 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั " คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล กรุ งเทพฯ
- บริ จาคให้ศิริราชมูลนิธิในโครงการตาใสใจสะอาด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล กรุ งเทพฯ
•
ด้านกีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
บริ ษทั ร่ วมบริ จาคสมทบทุนให้กบั องค์กร และหน่วยงานต่างๆ เพือ+ สนับสนุนทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา
ในปี 2559 ดังนี.
- ร่ วมสนับสนุนงานวิง+ มาราธอน CMU Marathon 2016 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผูส้ นับสนุนหลักงาน TU Walk & Run 2016 ครั.งที+ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
- ทอดผ้าป่ าสามัคคี วัดบ้านเนินถาวร ต.นาสนุ่น อ.ศรี เทพ จ.เพชรบูรณ์
- ร่ วมทอดกฐินประจําปี 2559 วัดบางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
- ร่ วมสร้างพระพุทธรู ป วัดกระทุม่ ราบ อ.ประทาบ จ.นครราชสี มา
- ร่ วมเป็ นเจ้าภาพกฐินสามัคคี วัดเขาวันชัยนวรัตน์ธุดงค์กรรมฐาน จ.นครราชสี มา
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- ร่ วมเป็ นเจ้าภาพกฐินสามัคคี วัดแม่จนั ทร์ กรุ งเทพฯ
- ทอดกฐิน หลวงพ่อเยื.อน วัดเขาศาลาอตุลจนฐาจาโร สุรินทร์
- ร่ วมทําบุญกฐินพระราชทาน วัดบางไผ่ นนทบุรี
- ร่ วมสร้างอุโบสถวัดหนองม่วง ชัยภูมิ
- ร่ วมทอดกฐินสามัคคี วัดพระหินวนาราม ประจวบคีรีขนั ธ์
- ร่ วมทอดกฐินสามัคคี วัดหนองม่วง ชัยภูมิ
- ร่ วมทอดกฐินสามัคคี วัดเขาวันชัยนวรัตน์ นครราชสี มา
- ร่ วมทอดกฐิน วัดเพชรวราราม เพชรบูรณ์
- ร่ วมทอดกฐินสามัคคี วัดหนองจิก นครนายก
- ร่ วมเป็ นเจ้าภาพทอดผ้าป่ าสามัคคี วัดเขตอุดมศักดิวนาราม ชุมพร
- ทําบุญทอดผ้าป่ าสามัคคี กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนปฐมพร ตามโครงการห่วงใยใส่ใจบ้านเกิด ครั.งที+4

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบริ หารจัดการความเสี+ ยงที+มีประสิ ทธิภาพ คณะกรรมการบริ ษทั
และผูบ้ ริ หารมีหน้าที+และรับผิดชอบในการจัดให้มีและรักษาไว้ซ+ ึงระบบการควบคุมภายใน และการบริ หารจัดการ
ความเสี+ ยง โดยกรรมการฝ่ ายบริ หารได้ดาํ เนินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และมอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที+และรับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตาม
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ซึ+งครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี.

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมัน+ ในคุณค่าของความซื+อตรง (Integrity) และจริ ยธรรม
2. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารและทําหน้าที+ในการกํากับดูแล (Oversight) และ
พัฒนาการดําเนินการด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ ายบริ หารได้จดั ให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสัง+ การ และความรับผิดชอบที+
เหมาะสม เพื+อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้การกํากับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุง่ มัน+ ในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที+มีความรู ้ความสามารถ
5. องค์กรกําหนดให้บุคลากรมีหน้าที+และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื+อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์กร
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การประเมินความเสี+ ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื+อให้สามารถระบุและประเมินความเสี+ ยงต่างๆ ที+เกี+ยวข้อง
กับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี+ ยงทุกประเภทที+อาจจะกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว+
ทั.งองค์กร
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที+จะเกิดการทุจริ ต ในการประเมินความเสี+ ยงที+จะบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี+ยนแปลงที+อาจกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที+ชว่ ยลดความเสี+ ยงที+จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรให้อยูใ่ นระดับที+ยอมรับได้
11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว+ ไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื+อช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ+งได้กาํ หนดสิ+ งที+คาดหวังและขั.นตอนการปฏิบตั ิเพื+อให้
นโยบายที+กาํ หนดไว้น. นั นําไปสู่การปฏิบตั ิได้
ระบบสารสนเทศและสื+ อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรมีขอ้ มูลที+เกี+ยวข้องและมีคุณภาพ เพื+อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามที+
กําหนดไว้
14. องค์กรสื+ อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ+งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในสามารถ
ดําเนินไปได้ตามที+วางไว้
15. องค์กรได้สื+อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี+ยวกับประเด็นที+อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื+อให้มน+ั ใจได้วา่ การควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่าง
ครบถ้วนเหมาะสม
17. องค์กรประเมินและสื+ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที+รับผิดชอบ ซึ+งรวมถึง
ผูบ้ ริ หารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คณะกรรมการบริ หาร ได้ประเมินการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ แล้ว มีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีระบบ
การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี+ ยงที+เหมาะสมและเพียงพอที+จะดําเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ตามแบบ
ประเมินฯ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วมีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในและการบริ หารความเสี+ ยงที+เหมาะสมและเพียงพอที+จะดําเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที+ตามที+ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบตั ิงานตามขอบเขต หน้าที+ และความรับผิดชอบตามที+กาํ หนดไว้ในคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ โดยบุคลากรในฝ่ ายตรวจสอบภายในระดับผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบมีประสบการณ์
ในด้านการเป็ นผูต้ รวจสอบเป็ นเวลา 30 ปี และเริ+ มงานกับบริ ษทั ในตําแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี เป็ นระยะเวลา 10 ปี
ก่อนเริ+ มงานในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบในปี 2542 ตามเอกสารแนบ 3

8. รายการระหว่ างกัน
ไม่มี
9. งบการเงิน
ตามเอกสารแนบ

บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ซึ5งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที5 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการ
เปลี5ยนแปลงส่ วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ: นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที5สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี:แสดงฐานะการเงิน ณ วันที5 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ: นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที5ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของ
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
บริ ษทั ฯตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที5กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในส่ วนที5เกี5ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ
อื5นๆตามที5ระบุในข้อกําหนดนั:นด้วย ข้าพเจ้าเชื5อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที5ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื5อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที$เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที5 2 และ 3.1 เกี5ยวกับการจัดประเภทรายการบัญชีตามรู ปแบบ
งบการเงินที5 ออกใหม่ที5กาํ หนดในประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย ลงวันที5
4 มีนาคม 2559 ที5มีผลบังคับใช้ต: งั แต่วนั ที5 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป และการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่ที5ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ทั:งนี: ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื5อนไขต่อ
กรณี น: ีแต่อย่างใด

เรื$องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื5 องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื5 องต่างๆที5มีนยั สําคัญที5สุดตามดุลยพินิจเยี5ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื5 องเหล่านี: มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั:งนี: ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื5 องเหล่านี:
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที5ได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ5 งได้รวมความรับผิดชอบที5เกี5ยวกับเรื5 องเหล่านี: ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบที5ออกแบบมาเพื5อตอบสนองต่อการประเมินความเสี5 ยงจากการแสดงข้อมูลที5ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ5 งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื5 องเหล่านี:
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื5 องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื5 องมีดงั ต่อไปนี:
การรั บรู้รายได้ ค่าเบียประกันภัยรับ
ในปี 2559 บริ ษทั ฯมีรายได้ค่าเบี:ยประกันภัยรับจํานวน 3,230 ล้านบาท ซึ5 งเป็ นการรับประกันภัยให้กบั ผูเ้ อา
ประกันภัยรายย่อยและมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นจํานวนมาก ซึ5 งค่าเบี:ยประกันภัยที5เรี ยกเก็บจากลูกค้ามีความ
หลากหลายและต้องอาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นหลัก ดังนั:น ข้าพเจ้าจึงให้
ความสําคัญกับการตรวจสอบรายได้ค่าเบี:ยประกันภัยว่าได้รับรู้ดว้ ยมูลค่าที5ควรจะเป็ นและในระยะเวลาที5เหมาะสม
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษทั ฯที5เกี5ยวข้องกับการขายเบี:ยประกันภัย การคํานวณเบี:ยประกันภัยรับและการรับรู ้รายได้คา่ เบี:ย
ประกันภัยรับ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบการปฎิบตั ิตามการ
ควบคุมภายในที5ออกแบบไว้ เพื5อตอบสนองเรื5 องมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู ้รายได้ในงบการเงิน ข้าพเจ้าได้
สุ่ มตัวอย่างกรมธรรม์และเอกสารประกอบรายการเพื5อตรวจสอบการรับรู้รายได้วา่ เป็ นไปตามเงื5อนไขที5ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยและสอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ฯ และสอบทานกรมธรรม์และรายการสลักหลัง
กรมธรรม์ที5รับรู ้เป็ นรายได้ของบริ ษทั ฯในรอบระยะเวลาบัญชีในช่วงก่อนและหลังวันสิ: นงวด นอกจากนี: ข้าพเจ้า
ได้วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้เบี:ยประกันภัยรับที5รับรู ้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชีและสุ่ มตรวจสอบ
รายการบันทึกบัญชี ที5เกี5ยวข้องกับรายได้ค่าเบี:ยประกันภัยรับที5ทาํ ผ่านใบสําคัญทัว5 ไป
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หนีสินจากสัญญาประกันภัย - สํารองค่ าสินไหมทดแทนและค่ าสินไหมทดแทนค้ างจ่ าย
หนี:สินจากสัญญาประกันภัย - สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายเป็ นบัญชีที5มีความสําคัญ
ในงบการเงิน โดย ณ วันที5 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีสาํ รองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
จํานวน 1,000 ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 27 ของหนี:สินรวม) บัญชีค่าสํารองสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทน
ค้างจ่ายจะรวมทั:งในส่วนของความเสี ยหายที5เกิดขึ:นและได้รับรายงานแล้วและความเสี ยหายที5เกิดขึ:นแล้วแต่ยงั
ไม่ได้รับรายงาน ซึ5 งการประมาณการดังกล่าวคํานวณขึ:นโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ข้อสมมติหลักที5ใช้ในการคํานวณอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการ
ประมาณการอย่างสู ง ดังนั:น ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของสํารองค่าสิ นไหม
ทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย นอกจากนี: สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ดังกล่าวยังเกี5ยวเนื5 องโดยตรงกับสํารองสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างรับส่ วนที5เรี ยกคืนจากบริ ษทั
ประกันภัยต่อ ซึ5 งจํานวนดังกล่าวคํานวณขึ:นโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
เช่นเดียวกัน ณ วันที5 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีสาํ รองสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างรับส่ วนที5เรี ยก
คืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อจํานวน 116 ล้านบาท
ข้าพเจ้าได้ศึกษาและประเมินระบบการควบคุมภายในเกี5ยวกับการรับเรื5 องค่าสิ นไหมทดแทน การจัดการ
ค่าสิ นไหมทดแทน การตั:งประมาณการสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายและการรับ
ประกันภัยต่อ โดยการสอบถามผูบ้ ริ หารเกี5ยวกับเกณฑ์และข้อสมมติที5ใช้ในการประมาณการโดยนักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ข้าพเจ้าได้สุ่ มทดสอบข้อมูลที5นกั คณิ ตศาสตร์ ใช้ในการคํานวณ สุ่ มตัวอย่างแฟ้ มสิ นไหมรายใหญ่
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลความถี5ของการเกิดความเสี ยหายและขนาดของความเสี ยหายที5เกิดขึ:นต่อครั:ง
นอกจากนี: ข้าพเจ้าได้สอบทานรายงานประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนที5จดั ทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยว่า
สอดคล้องกับประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนที5ต: งั ไว้ในบัญชี ประเมินข้อสมมติ วิธีการที5ใช้ในการคํานวณและ
เปรี ยบเทียบกับข้อสมมติที5ใช้ในปี ก่อน นอกจากนี: ข้าพเจ้าได้สอบทานการตั:งประมาณการสํารองสิ นไหมทดแทน
และค่าสิ นไหมทดแทนค้างรับส่ วนที5เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อด้วย
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ค่ าเผื$อหนีสงสัยจะสู ญของเบียประกันภัยค้ างรั บ สํารองสินไหมทดแทนส่ วนที$เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่ อ
ลูกหนีจากสัญญาประกันภัยต่ อและค่ าสินไหมค้ างรั บจากคู่กรณี
ค่าเผื5อหนี: สงสัยจะสูญของเบี:ยประกันภัยค้างรับ สํารองสิ นไหมทดแทนส่วนที5เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
ลูกหนี:จากสัญญาประกันภัยต่อและค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี ประมาณการตามผลขาดทุนโดยประมาณที5อาจ
เกิดขึ:นจากการเก็บเงินจากลูกหนี:ไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน อายุหนี:คงค้างและสถานะปั จจุบนั
ของลูกหนี: คงค้าง ดังนั:น ผูบ้ ริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสู งในการพิจารณาและบันทึกประมาณการผล
ขาดทุนที5คาดว่าจะเกิดขึ:นเมื5อลูกหนี:มีปัญหาในการจ่ายชําระคืนหนี: นอกจากนี: การประมาณค่าเผื5อหนี:สงสัยจะสูญ
ดังกล่าวถือว่ามีนยั สําคัญ เนื5 องจาก ณ วันที5 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมียอดคงค้างของเบี:ยประกันภัยค้างรับ
สํารองสิ นไหมทดแทนส่ วนที5เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ ลูกหนี:จากสัญญาประกันภัยต่อและค่าสิ นไหม
ค้างรับจากคู่กรณี รวมเป็ นจํานวน 740 ล้านบาท (รวมคิดเป็ นร้อยละ 15 ของยอดสิ นทรัพย์รวม) และมีค่าเผื5อหนี:
สงสัยจะสูญจํานวน 30 ล้านบาท ดังนั:น ข้าพเจ้าจึ งให้ความสําคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื5อหนี:
สงสัยจะสูญ
ข้าพเจ้าได้ศึกษาและทําความเข้าใจระบบการควบคุมภายในที5เกี5ยวกับการติดตามหนี: การคํานวณค่าเผื5อหนี:สงสัย
จะสูญและการบันทึ กรายการบัญชี โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและประเมินข้อมูลและวิธีการที5
บริ ษทั ฯใช้ในการคํานวณค่าเผื5อหนี:สงสัยจะสูญ นอกจากนี: ข้าพเจ้าได้สุ่ มทดสอบการคํานวณอายุหนี:คงค้างและ
การคํานวณค่าเผื5อหนี:สงสัยจะสู ญ
ข้ อมูลอืน$
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื5น ซึ5 งรวมถึงข้อมูลที5รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที5แสดงอยูใ่ นรายงานนั:น) ซึ5 งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที5
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี น: ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื5นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้
ความเชื5อมัน5 ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื5นนั:น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที5เกี5ยวเนื5องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื5นนั:นมี
ความขัดแย้งที5มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู้ที5ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฏ
ว่าข้อมูลอื5นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื5อข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯตามที5 กล่าวข้างต้น และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที5ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื5 อสารเรื5 องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที5ในการกํากับดูแลทราบเพื5อให้มีการ
ดําเนิ นการแก้ไขที5เหมาะสมต่อไป
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าที$ในการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที5รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี:โดยถูกต้องตามที5ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี5ยวกับการควบคุมภายในที5ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื5อให้สามารถจัดทํา
งบการเงินที5ปราศจากการแสดงข้อมูลที5ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ฯในการดําเนินงานต่อเนื5 อง
การเปิ ดเผยเรื5 องที5เกี5ยวกับการดําเนินงานต่อเนื5 องในกรณี ที5มีเรื5 องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับ
กิจการที5ดาํ เนินงานต่อเนื5 องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั:งใจที5จะเลิกบริ ษทั ฯหรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนิ นงานต่อเนื5 องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที5ในการกํากับดูแลมีหน้าที5ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื5อให้ได้ความเชื5อมัน5 อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที5ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ5 ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื5อมัน5 อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื5 อมัน5
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที5ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที5มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที5 ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื5อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที5ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี:
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี5ยง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี: ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี5 ยงที5อาจมีการแสดงข้อมูลที5ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื5อตอบสนองต่อความ
เสี5 ยงเหล่านั:น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที5เพียงพอและเหมาะสมเพื5อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี5 ยงที5ไม่พบข้อมูลที5ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ5 งป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่า
ความเสี5 ยงที5เกิดจากข้อผิดพลาด เนื5 องจากการทุจริ ตอาจเกี5ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั:งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที5ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
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• ทําความเข้าใจเกี5ยวกับระบบการควบคุมภายในที5เกี5ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื5อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื5อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที5ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที5เกี5ยวข้องที5ผบู ้ ริ หารจัดทํา
• สรุ ปเกี5ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที5ดาํ เนิ นงานต่อเนื5 องของผูบ้ ริ หาร และ
สรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที5ได้รับ ว่ามีความไม่แน่ นอนที5 มีสาระสําคัญที5เกี5ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที5อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ฯในการดําเนินงาน
ต่อเนื5องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที5 มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที5เกี5ยวข้องในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที5เปลี5ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ:นอยูก่ บั หลักฐานการ
สอบบัญชีที5ได้รับจนถึงวันที5 ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯต้องหยุดการดําเนิ นงานต่อเนื5องได้
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื: อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที5 เกี5ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที5เกิดขึ:นโดยถูกต้องตามที5ควรหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้สื5อสารกับผูม้ ีหน้าที5ในการกํากับดูแลเกี5ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที5ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นที5มีนยั สําคัญที5พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที5มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ5 ง
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที5ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที5เกี5ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื5อสารกับผูม้ ีหน้าที5ในการกํากับดูแลเกี5ยวกับความสัมพันธ์ท: งั หมดตลอดจนเรื5 องอื5นซึ5 ง
ข้าพเจ้าเชื5อว่ามีเหตุผลที5บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที5
ข้าพเจ้าใช้เพื5อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ

6

จากเรื5 องทั:งหลายที5สื5อสารกับผูม้ ีหน้าที5ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื5 องต่าง ๆ ที5มีนยั สําคัญที5สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื5 องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื5 องเหล่านี: ไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื5 องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ที5ยากที5จะเกิดขึ:น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื5 อสารเรื5 องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที5ผมู้ ีส่วน
ได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสื5 อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที5รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี: คือ นางสาวสมใจ คุณปสุ ต

สมใจ คุณปสุ ต
ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต เลขทะเบียน 4499
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2560

7

บริษทั ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558
(ปรับปรุ งใหม่)
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี*ยประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี*จากสัญญาประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
ที6ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื6น
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ6งของงบการเงินนี*

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

228,894,842
373,438,176
6,811,253
514,900,410
19,112,519

326,834,483
426,054,185
7,840,025
418,191,706
65,857,349

143,697,595
339,406,695
19,954,062
405,314,068
38,076,641

2,701,321,914
7,380,528
288,055,820
7,381,302
80,927,799
625,462,585
4,853,687,148

2,506,557,325
7,996,179
277,547,361
8,772,340
73,276,287
471,017,076
4,589,944,316

2,455,130,182
10,970,820
241,402,337
9,181,275
47,695,847
619,018,248
4,329,847,770

บริษทั ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558
(ปรับปรุ งใหม่)
หนีส. ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส. ิ น
หนี*สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี*บริ ษทั ประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี*สินอื6น
รวมหนีส. ิ น
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 303,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2558: หุน้ สามัญ 303,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท และ 1 มกราคม 2558:
หุน้ สามัญ 151,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)
ทุนที6ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 303,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2558: หุน้ สามัญ 303,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท และ 1 มกราคม 2558:
หุน้ สามัญ 151,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื6นของส่ วนของเจ้าของ ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ6 ขาย
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส. ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ6งของงบการเงินนี*

กรรมการ

2,576,140,340
480,104,794
178,364
75,194,822
617,492,072
3,749,110,392

2,481,710,488
358,657,203
77,089,053
577,715,588
3,495,172,332

2,305,212,168
353,761,808
4,050,996
74,893,944
490,626,595
3,228,545,511

303,000,000

303,000,000

151,500,000

303,000,000
163,800,007

303,000,000
163,800,007

151,500,000
163,800,007

21

30,300,000
514,867,659

30,300,000
498,198,502

20,000,000
651,497,298

10.3

92,609,090
1,104,576,756
4,853,687,148
-

99,473,475
1,094,771,984
4,589,944,316
-

114,504,954
1,101,302,259
4,329,847,770
-

16
17
18
19

20

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ)นสุ ดวันที* 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบียประกันภัยรับ
หัก: เบียประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบียประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สํารองเบียประกันภัยที,ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิม, ) ลดจากปี ก่อน
เบียประกันภัยที,ถือเป็ นรายได้สุทธิ จากการประกันภัยต่อ
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รายได้จากการลงทุน
กําไรจากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
รายได้อื,น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื,น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
22
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
14
กําไรสํ าหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี

2559

(หน่วย: บาท)
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

3,229,683,365
(843,531,608)
2,386,151,757
75,924,536
2,462,076,293
243,288,457
59,020,862
51,711,660
10,488,732
20,550,308
2,847,136,312

3,125,705,031
(701,753,327)
2,423,951,704
(116,478,457)
2,307,473,247
220,409,549
77,153,756
26,242,447
(17,951,385)
13,714,966
2,627,042,580

1,987,110,058
(327,605,666)
546,869,893
239,459,816
375,911,189
2,821,745,290
25,391,022
(293,972)
25,097,050

1,881,771,688
(366,617,605)
545,507,888
211,133,162
333,822,898
2,605,618,031
21,424,549
899,327
22,323,876

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ)นสุ ดวันที* 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น:
รายการที,จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการเปลี,ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื,อขาย
บวก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที,จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษี (ขาดทุน)
รายการที,จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที,จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)

14.2

14.2

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

2559

(8,580,481)
1,716,096

(18,789,349)
3,757,870

(6,864,385)

(15,031,479)

8,402,621
(1,680,524)

3,763,494
(752,699)

6,722,097
(142,288)

3,010,795
(12,020,684)

24,954,762

10,303,192

0.08

0.07

25

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ)นสุ ดวันที* 31 ธันวาคม 2559

กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
เบียประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี,ยวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบียรับ
เงินปันผลรับ
รายได้จากการลงทุนอื,น
รายได้อื,น
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื,น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
ซือที,ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม* ขึน) (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ)นปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี

2559

(หน่วย: บาท)
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

3,310,865,363
(148,386,420)
19,815,393
40,295,722
3,073,690
16,128,948
(1,710,347,426)
(29,621,573)
(561,194,217)
(145,081,874)
(609,349,485)
(7,288,650)
(381,434,145)
1,245,658
150,672,286
(50,606,730)

3,074,914,083
(184,681,247)
46,123,060
43,186,033
4,063,180
7,480,355
(1,602,361,124)
(27,841,120)
(532,429,845)
(117,012,414)
(481,575,024)
(25,784,603)
(705,663,333)
2,974,641
757,651,884
259,044,526

(32,258,425)
75,504
(32,182,921)

(59,937,551)
863,380
(59,074,171)

(15,149,990)
(15,149,990)
(97,939,641)
326,834,483
228,894,842

(16,833,467)
(16,833,467)
183,136,888
143,697,595
326,834,483

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับปี สิ0นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี (ขาดทุน)
โอนกําไรสะสมทียงั ไม่ได้จดั สรร
เป็ นสํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี (ขาดทุน)
เงินปั นผลจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี;

ทุนเรื อนหุน้ ทีออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว
151,500,000
21
26

26

กําไรสะสม
ส่ วนเกิน
จัดสรรแล้ว มูลค่าหุน้ สามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
163,800,007
20,000,000
651,497,298
22,323,876
3,010,795
25,334,671

องค์ประกอบอืน
ของส่ วนของเจ้าของ ส่ วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผือขาย
114,504,954
(15,031,479)
(15,031,479)

รวม
1,101,302,259
22,323,876
(12,020,684)
10,303,192

151,500,000
303,000,000

163,800,007

10,300,000
30,300,000

(10,300,000)
(168,333,467)
498,198,502

99,473,475

(16,833,467)
1,094,771,984

303,000,000
303,000,000
-

163,800,007
163,800,007
-

30,300,000
30,300,000
-

498,198,502
25,097,050
6,722,097
31,819,147
(15,149,990)
514,867,659
-

99,473,475
(6,864,385)
(6,864,385)
92,609,090
0

1,094,771,984
25,097,050
(142,288)
24,954,762
(15,149,990)
1,104,576,756
0

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
1.

ข้ อมูลทัว# ไป
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ# งจัดตั&งและมี ภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย ธุ รกิ จหลักของบริ ษ ทั ฯคื อการรั บประกันวินาศภัย ที# อยู่ตามที# จดทะเบี ยนของบริ ษ ทั ฯอยู่ที#
เลขที# 71 อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี& จดั ทําขึ&นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที#กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ.
2547 และจัดทําขึ& นตามวิธีการบัญชี เกี# ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที#เกี# ยวข้องซึ# ง
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (“คปภ.”) และเป็ นไป
ตามรู ปแบบงบการเงินที#กาํ หนดในประกาศ คปภ. เรื# อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื# อนไขและระยะเวลาในการ
จัดทําและยืน# งบการเงินและรายงานเกี#ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที#
4 มีนาคม 2559 ซึ# งเริ# มมีผลบังคับใช้ต& งั แต่วนั ที# 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป โดยรู ปแบบงบการเงินดังกล่าวมี
การเปลี#ยนแปลงจากเดิมทําให้ตอ้ งมีการจัดประเภทรายการบัญชี ของงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน
เบ็ด เสร็ จและงบกระแสเงิ นสดของปี ก่ อนที# แสดงเป็ นข้อมู ลเปรี ยบเที ยบใหม่ เพื#อให้ส อดคล้องกับการ
จัดประเภทรายการบัญชี ของปี ปั จจุ บนั และได้น ําเสนองบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที# 1 มกราคม 2558
เพื#อเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ
งบการเงิ นนี& ไ ด้จดั ทําขึ&นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื#นในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับ ที# บ ริ ษ ัทฯใช้เ ป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี&
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ# ริ#มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2558) และฉบับใหม่
รวมถึ งแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ที#ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ# งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที#เริ# มใน
หรื อหลังวันที# 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีข& ึนเพื#อให้มีเนื&อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการ
ปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถื อปฏิ บตั ิน& ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ
ทั&งนี& มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที#มีการเปลี#ยนแปลงหลักการสําคัญ ซึ# งเกี#ยวข้องโดยตรงกับบริ ษทั ฯ
มีดงั นี&
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 4 (ปรับปรุ ง 2558) เรื#อง สั ญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที# 4 มีวตั ถุประสงค์เพื#อกําหนดการรายงานทางการเงิ นสําหรับสัญญา
ประกันภัยที#ออกโดยกิจการใดๆ (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) และสัญญาประกันภัยต่อที#กิจการถือไว้และเพื#อ
จํากัดการแก้ไขวิธีการบัญชี สําหรับสัญญาประกันภัยจนกว่าโครงการระยะที# สองของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเกี#ยวกับสัญญาประกันภัยจะแล้วเสร็ จ ทั&งนี& มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี& มีขอ้ กําหนดให้มีการ
เปิ ดเผยข้อมู ลโดยระบุ และอธิ บายถึ งจํานวนเงิ นที# เกี# ยวเนื# องกับสั ญญาประกันภัยในงบการเงิ นของผูร้ ั บ
ประกันภัยและไม่อนุ ญาตให้มีการบันทึกสํารองค่าสิ นไหมทดแทนที#ยงั มิได้เกิดขึ&น ณ วันสิ& นรอบระยะเวลา
รายงาน และกําหนดให้มีการทดสอบความเพียงพอของหนี&สินจากการประกันภัยที#รับรู ้แล้วและการทดสอบการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ และรวมถึงกําหนดให้ผรู ้ ับประกันภัยบันทึกหนี&สินจากสัญญา
ประกันภัยไว้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการจนกว่าภาระหนี& สินจากสัญญาประกันภัยนั&นจะหมดลง หรื อ
ยกเลิก หรื อสิ& นผลบังคับ และให้แสดงหนี& สินจากสัญญาประกันภัยโดยไม่มีการหักกลบกับสิ นทรัพย์จากการ
ประกันภัยต่อที#เกี# ยวข้อง ทั&งนี& มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวมีการยกเว้นเป็ นการชัว# คราวให้
ผูร้ ั บประกันภัยไม่ ต ้องปฏิ บ ัติ ตามข้อกําหนดบางประการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับอื# น
ซึ# งรวมถึงข้อกําหนดที#ให้ผรู ้ ับประกันภัยพิจารณากรอบในการเลือกนโยบายบัญชีสาํ หรับสัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี& นอกจากจะกําหนดวิธีปฏิ บตั ิสําหรับสัญญาประกันภัยแล้วยังรวมถึ ง
การพิจารณาลักษณะของสัญญาประกันภัย และการกําหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ#มเติมในส่ วนของสัญญา
ประกันภัยที#เกี# ยวกับสิ นทรัพย์ หนี& สิ น รายได้และค่าใช้จ่ายที#รับรู ้ ในงบการเงิ น ลักษณะและขอบเขตของ
ความเสี# ยงที#เกิดจากสัญญาประกันภัย
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การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นมาถือปฏิบตั ิเป็ นครั&งแรกไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ เนื# องจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้ทบทวนการจัดประเภทของสัญญาประกันภัย
(รวมถึ งสัญญาประกันภัยต่อ) และสัญญาประกันภัยต่อที# บริ ษ ทั ฯถื อไว้และสรุ ปได้ว่าสัญญาทั&งหมดเป็ น
สัญญาที#เข้าเกณฑ์คาํ นิ ยามของสัญญาประกันภัยตามมาตรฐานฉบับนี& นอกจากนี& การบันทึกรายการสํารอง
ค่ า สิ น ไหมทดแทน การทดสอบความเพี ย งพอของหนี& สิ น จากสั ญ ญาประกัน ภัย การทดสอบการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อและการบันทึกหนี& สินจากสัญญาประกันภัยก็ไม่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินเนื#องจากบริ ษทั ฯได้ถือปฏิบตั ิอยูแ่ ต่เดิมแล้ว
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ# ะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฉบับใหม่จาํ นวนหลาย
ฉบับ ซึ# งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที#มีรอบระยะเวลาบัญชี ที#เริ# มในหรื อหลังวันที# 1 มกราคม 2560
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข& ึ นเพื#อให้มีเนื& อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การ
ตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื#อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุ งและแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื#อนํามา
ถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบายการบัญชี ทสี# ํ าคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้
(ก) เบี&ยประกันภัยรับ
เบี&ยประกันภัยรับประกอบด้วย เบี&ยประกันภัยรับโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัย และเบี&ยประกันภัยต่อรับหัก
ด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ที#ยกเลิกและการส่ งคืนเบี&ยประกันภัย และปรับปรุ งด้วยสํารองเบี&ยประกันภัย
ที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
เบี& ยประกันภัย รั บโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัยถื อเป็ นรายได้ตามวันที#ที#มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์
ประกันภัย ในกรณี ที#กรมธรรม์มีอายุการคุม้ ครองเกิน 1 ปี จะบันทึกเป็ นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอย
รับรู ้เป็ นรายได้ตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
เบี& ยประกันภัยต่อรับถื อเป็ นรายได้เมื#อบริ ษทั ฯได้รับใบคําขอเอาประกันภัยต่อหรื อใบแจ้งการเอา
ประกันภัยต่อจากบริ ษทั ผูเ้ อาประกันภัยต่อ
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(ข) รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู ้ เป็ นรายได้เมื#อได้โอนความเสี# ยงจากการ
ประกันภัยให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อแล้ว
ในกรณี ที#เป็ นค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อที#มีอายุการคุม้ ครองเกิน 1 ปี จะบันทึก
เป็ นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็ นรายได้ตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
(ค) รายได้จากการลงทุน
ดอกเบีย รั บและเงินปั นผลรั บจากเงินลงทุน
ดอกเบี&ย รั บถื อเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึ งถึ งอัตราผลตอบแทนที# แท้จริ ง เงิ นปั น ผลรั บ
ถือเป็ นรายได้เมื#อบริ ษทั ฯมีสิทธิ ในการรับเงินปั นผล
ดอกเบีย รั บจากเงินให้ ก้ ยู ืม
ดอกเบี&ยรับจากเงินให้กยู้ มื รับรู้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที#คา้ งชําระ
(ง) กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จา่ ย ณ วันที#ที#เกิดรายการ
4.2 การรับรู้ ค่าใช้ จ่าย
(ก) เบี&ยประกันภัยต่อจ่าย
เบี& ย ประกันภัย ต่อ จ่ า ยจากการเอาประกันภัย ต่อ รั บ รู ้ เ ป็ นค่ า ใช้จ่ า ยเมื# อ ได้โอนความเสี# ย งจากการ
ประกันภัยให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อแล้ว
ในกรณี ที#เป็ นการเอาประกันต่อที#มีอายุการคุม้ ครองเกิ น 1 ปี จะบันทึกเป็ นรายการจ่ายล่วงหน้า โดย
ทยอยรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
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(ข) ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสิ นไหมทดแทน
และค่ า ใช้จ่ า ยในการจัด การค่ า สิ น ไหมทดแทนจากการรั บ ประกัน ภัย โดยตรงและจากการรั บ
ประกันภัยต่อ และสําหรับทั&งความเสี ยหายที#ได้รับรายงานแล้วและที#ยงั ไม่ได้รับรายงาน ซึ# งแสดงตาม
มูลค่าของค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื# นที#เกี# ยวข้องและรายการปรั บปรุ งค่าสิ นไหมของงวด
ปั จจุบนั และงวดก่อนที#เกิดขึ&นในระหว่างปี หักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอื#น (ถ้ามี) และหักด้วยค่า
สิ นไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที#เกี#ยวข้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อรับรู ้ เมื# อได้บนั ทึ กค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนตามเงื#อนไขในสัญญาประกันภัยต่อที#เกี#ยวข้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะ
รับรู ้เมื#อได้รับแจ้งจากผูเ้ อาประกันภัยตามจํานวนที#ผเู ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของ
ฝ่ ายบริ หาร มูลค่าประมาณการสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที#เกี#ยวข้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะรับรู ้เมื#อ
ได้รับแจ้งจากบริ ษทั ประกันต่อตามจํานวนที#ได้รับแจ้ง
(ค) ค่าใช้จา่ ยค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จถือเป็ นค่าใช้จา่ ยทันทีในงวดบัญชีที#เกิดรายการ
ในกรณี ที#เป็ นค่าจ้างและค่าบําเหน็จจ่ายสําหรั บการรั บประกันภัยที# มีอายุการคุ ม้ ครองเกิ น 1 ปี จะ
บันทึกรายจ่ายเป็ นรายการจ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ น
รายปี
(ง) ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอื#น
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอื#น คือค่าใช้จา่ ยอื#นที#เกิดจากการรับประกันภัย ทั&งค่าใช้จ่ายทางตรงและ
ทางอ้อม และให้รวมถึงเงินสมทบต่าง ๆ โดยรับรู ้เป็ นค่าใช้จา่ ยตามเกณฑ์คงค้าง
(จ) ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน คือค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานที# ไม่เกี# ยวกับการรั บประกันภัยและการ
จัดการค่าสิ นไหมทดแทน โดยรับรู ้เป็ นค่าใช้จา่ ยตามเกณฑ์คงค้าง
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4.3 การจัดประเภทสั ญญาประกันภัย
บริ ษ ทั ฯจัดประเภทของสัญญาประกันภัย และสั ญญาประกันภัยต่ อโดยการพิจารณาลักษณะของสั ญญา
ประกันภัย โดยสั ญญาประกันภัย คื อสั ญญาซึ# งผูร้ ั บประกัน ภัย รั บความเสี# ย งด้านการรั บประกันภัย ที# มี
นัย สํา คัญจากคู่ สั ญญาอี ก ฝ่ ายหนึ# ง (ผูเ้ อาประกันภัย ) โดยตกลงจะชดใช้ค่า สิ นไหมทดแทนให้ แ ก่ ผูเ้ อา
ประกันภัย หากเหตุ การณ์ ในอนาคตอัน ไม่ แน่ นอนที# ระบุ ไว้ (เหตุ การณ์ ที#เ อาประกันภัย ) เกิ ด ผลกระทบ
ในทางลบต่อผูเ้ อาประกันภัย ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี# ยงด้านการรับประกันภัยที# มีนัยสําคัญ
หรื อไม่น& นั จะพิจารณาจากจํานวนผลประโยชน์ที#จะต้องจ่ายกรณี ที#มีสถานการณ์ที#รับประกันภัยเกิดขึ&นกับ
ภาระผูกพันที# จะต้องจ่ า ยตามสั ญญาหากไม่ มี สถานการณ์ ที#รับประกัน ภัย เกิ ดขึ& น ซึ# งหากไม่เ ข้าเงื# อนไข
ดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯจะจัดประเภทสัญญาประกันภัยดังกล่าวเป็ นสัญญาการลงทุน ซึ# งสัญญาการลงทุนคือ
สัญญาที#มีรูปแบบทางกฎหมายเป็ นสัญญาประกันภัยและทําให้ผรู ้ ับประกันภัยมีความเสี# ยงทางการเงิ นแต่
ไม่ได้ทาํ ให้ผรู้ ับประกันภัยมีความเสี# ยงด้านการรับประกันภัยที#สําคัญ ความเสี# ยงทางการเงิน ได้แก่ ความ
เสี# ยงจากการเปลี#ยนแปลงของอัตราดอกเบี&ย อัตราแลกเปลี#ยน หรื อราคา
บริ ษทั ฯ จัดประเภทของสัญญาโดยประเมินความสําคัญของความเสี# ยงด้านการรับประกันภัยเป็ นรายสัญญา
ณ วันเริ# มต้นสัญญา หากสั ญญาใดจัดประเภทเป็ นสัญญาประกันภัย แล้ว จะยังคงเป็ นสัญญาประกันภัย
ตลอดไปจนกว่าสิ ทธิ และภาระผูกพันทั&งหมดถูกทําให้สิ&นสุ ดหรื อสิ& นผลบังคับ หากสัญญาใดเคยจัดประเภท
เป็ นสัญญาการลงทุน ณ วันเริ# มต้นสัญญา อาจจะถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมาได้หาก
พบว่าความเสี# ยงด้านการรับประกันภัยเพิม# ขึ&นอย่างมีนยั สําคัญ
4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั&นที#มีสภาพ
คล่องสู ง ซึ# งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที#ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
4.5 เบีย" ประกันภัยค้ างรับและค่ าเผือ# หนีส" งสั ยจะสู ญ
เบี&ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรงแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที#จะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึกค่าเผื#อหนี&
สงสัยจะสู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที#อาจเกิดขึ&นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ# งพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุหนี& และตามสถานะปั จจุบนั ของเบี&ยประกันภัยค้างรับ ณ วันสิ& นรอบระยะเวลา
รายงาน
ค่าเผือ# หนี&สงสัยจะสู ญตั&งเพิม# (ลด) บันทึกบัญชีเป็ นค่าใช้จา่ ยในระหว่างปี
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4.6 สิ นทรัพย์ จากการประกันภัยต่ อ
สิ นทรั พ ย์จากการประกันภัย ต่อประกอบด้วยสํารองประกันภัย ส่ วนที#เ รี ยกคื นจากการประกันภัย ต่อซึ# ง
ประมาณขึ&นโดยอ้างอิงสัญญาประกันภัยต่อที#เกี#ยวข้องของสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทน
ค้างจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยการคํานวณสํารองประกันภัย และสํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ที#
เกิดขึ&นจากการประกันภัยต่อ
บริ ษทั ฯ บันทึกค่าเผื#อหนี& สงสัยจะสู ญสําหรับสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อเมื#อมีขอ้ บ่งชี& ของการด้อยค่า
เกิดขึ&น โดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณที#อาจเกิ ดขึ&นจากการเก็บเงิ นไม่ได้ ประสบการณ์ การเก็บเงิน
อายุ ข องหนี& คงค้า งและตามสถานะปั จจุ บ ัน ของบริ ษ ทั ประกัน ภัย ต่ อ ณ วัน สิ& น รอบระยะเวลารายงาน
ค่าเผือ# หนี&สงสัยจะสู ญตั&งเพิม# (ลด) บันทึกบัญชีเป็ นค่าใช้จา่ ยในระหว่างปี
4.7 ลูกหนีจ" ากสั ญญาประกันภัยต่ อและเจ้ าหนีบ" ริษัทประกันภัยต่ อ
(ก) ลูกหนี&จากสัญญาประกันภัยต่อประกอบด้วยจํานวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ และเงินที#วางไว้
จากการรับประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อประกอบด้วยเบี&ยประกันภัยต่อค้างรับ ค่าจ้างและค่าบําเหน็จค้างรับ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างรับ และรายการค้างรับอื#น ๆ จากบริ ษทั ประกันภัยต่อ หักค่าเผื#อหนี& สงสัยจะสู ญ
บริ ษทั ฯบันทึกค่าเผื#อหนี& ส งสัย จะสู ญสําหรับผลขาดทุ นโดยประมาณที# อาจเกิ ดขึ&นจากการเก็บเงิ น
ไม่ ไ ด้ ซึ# งพิ จารณาจากประสบการณ์ การเก็ บเงิ น และตามสถานะปั จจุ บนั ของเงิ นค้างรั บจากการ
ประกันภัยต่อ ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
(ข) เจ้าหนี& บริ ษทั ประกันภัยต่อประกอบด้วยจํานวนเงิ นค้างจ่ายเกี#ยวกับการประกันภัยต่อ และเงินถือไว้
จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี# ยวกับการประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี&ยประกันภัยต่อจ่าย และรายการค้างจ่ายอื#นๆ
ให้กบั บริ ษทั ประกันภัยต่อ ยกเว้นสํารองค่าสิ นไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยต่อ
บริ ษทั ฯ แสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุ ทธิ ของกิจการเดียวกัน (สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อหรื อ
เจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อ) เมื#อเข้าเงื#อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี&
(1) บริ ษทั ฯมีสิทธิ ตามกฎหมายในการนําจํานวนที#รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
(2) บริ ษทั ฯตั&งใจที#จะรับหรื อจ่ายชําระจํานวนที#รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั&งใจที#
จะรับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ในเวลาเดียวกับที#จา่ ยชําระหนี&สิน
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4.8 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื#อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี#ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื#อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี#ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
ดังกล่าวบันทึ กในส่ วนของกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื# น และจะบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุ นเมื# อได้
จําหน่ายหลักทรัพย์น& นั ออกไป
เงินลงทุนในตราสารหนี& ที#จะครบกําหนดชําระในหนึ# งปี รวมทั&งที#จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุนตัดจําหน่าย บริ ษทั ฯตัดบัญชี ส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ#ากว่ามูลค่าตราสารหนี& ตามอัตราดอกเบี&ยที#แท้จริ ง
ซึ# งจํานวนที#ตดั จําหน่าย/รับรู ้น& ีจะแสดงเป็ นรายการปรับกับดอกเบี&ยรับ
เงินลงทุนในตราสารทุนที#ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว# ไป ซึ# งแสดงในราคาทุนสุ ทธิ
จากค่าเผือ# การด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื& อหลังสุ ด ณ สิ& นวันทําการ
สุ ดท้ายของปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่ วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี&คาํ นวณโดยใช้อตั รา
ผลตอบแทนที#ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี& ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่า
สิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วธิ ี ถวั เฉลี#ยถ่วงนํ&าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ที#มีการโอนเปลี#ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ#งไปเป็ นอีกประเภทหนึ#ง บริ ษทั ฯจะปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่ โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที#โอนเปลี#ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่าง
ราคาตามบัญ ชี แ ละมู ล ค่ ายุ ติ ธ รรม ณ วันที# โ อนจะบัน ทึ ก ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุ นหรื อ แสดงเป็ น
องค์ประกอบอื#นของส่ วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที#มีการโอนเปลี#ยน
เมื#อมีการจําหน่ ายเงิ นลงทุน ผลต่างระหว่างสิ# งตอบแทนสุ ทธิ ที#ได้รับกับมูลค่าตามบัญชี ของเงิ นลงทุน จะถูก
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.9 เงินให้ ก้ยู มื และค่ าเผือ# หนีส" งสั ยจะสู ญ
เงิ นให้กูย้ ืมแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที#จะได้รับ บริ ษ ทั ฯ ตั&งค่าเผื#อหนี& สงสัยจะสู ญของเงิ นให้กูย้ ืมสําหรั บผล
ขาดทุ น ที# ค าดว่ า จะเรี ยกเก็ บ จากลู ก หนี& ไม่ ไ ด้ โดยการวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ฐานะของลู ก หนี& จาก
ประสบการณ์ในการพิจารณาความเสี# ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ
ค่าเผือ# หนี&สงสัยจะสู ญตั&งเพิม# (ลด) บันทึกบัญชีเป็ นค่าใช้จา่ ยในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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4.10 ทีด# นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื# อมราคา
ที#ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื# อมราคาสะสมและ
ค่าเผือ# การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื# อมราคาของอาคารและอุ ปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุ นของสิ นทรั พ ย์ โดยวิธี เส้ นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี&
อาคาร
เครื# องตกแต่ง อุปกรณ์สาํ นักงานและยานพาหนะ

-

20 ปี
3 และ 5 ปี

ค่าเสื# อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื# อมราคาสําหรับที#ดิน
บริ ษทั ฯตัดรายการที# ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื# อจําหน่ ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์ จะรับรู้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื#อบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์น& นั ออกจากบัญชี
4.11 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนและค่ าตัดจําหน่ าย
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนแสดงมู ล ค่ า ตามราคาทุ น หั ก ค่ า ตัด จํา หน่ า ยสะสมและค่ า เผื# อ การด้อ ยค่ า สะสม
(ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น& นั
บริ ษ ทั ฯตัดจํา หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตนที# มี อายุ ก ารให้ป ระโยชน์ จ าํ กัด อย่า งมี ร ะบบตลอดอายุก ารให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จของสิ นทรัพย์น& นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื#อมีขอ้ บ่งชี& วา่
สิ นทรั พ ย์น& ันเกิ ด การด้อยค่า บริ ษ ทั ฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัด จํา หน่ า ยและวิธี ก ารตัด จําหน่ ายของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ& นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที#มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปี
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4.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทําการประเมินการด้อยค่าของที#ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ หรื อ
สิ นทรั พ ย์ไ ม่มี ต วั ตน หากมี ข ้อบ่งชี& ว่าสิ นทรัพ ย์ดัง กล่ าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯรับ รู ้ ข าดทุ นจากการด้อยค่า
เมื#อมูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรั พย์มีมูลค่าตํ#ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น& นั ทั&งนี& มูลค่าที#
คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี&ที#แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ที#รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์น& นั และ
จะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที#รับรู ้ในงวดก่อนก็ต่อเมื#อมีการเปลี#ยนแปลงประมาณการที#ใช้กาํ หนด
มู ลค่ าที# คาดว่าจะได้รับคื นภายหลังจากการรั บรู้ ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าครั& งล่ าสุ ด โดยมู ลค่ าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์ที#เพิม# ขึ&นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ที#ควรจะเป็ น
หากกิ จการไม่เคยรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริ ษทั ฯจะบันทึ กกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
4.13 หนีส" ิ นจากสั ญญาประกันภัย
หนี&สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วยสํารองค่าสิ นไหมทดแทน ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายและสํารอง
เบี&ยประกันภัย
(ก) สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจํานวนที#จะจ่ายจริ ง ส่ วนสํารองค่าสิ นไหมทดแทนจะบันทึกเมื#อ
ได้รับการแจ้งคําเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามจํานวนที#ผเู ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการ
ประมาณการของฝ่ ายบริ ห าร มู ล ค่ าประมาณการสิ นไหมทดแทนสู ง สุ ด จะไม่ เ กิ น ทุ นประกันของ
กรมธรรม์ที#เกี#ยวข้อง
ประมาณการสํารองสิ นไหมทดแทนคํานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยคํานวณจาก
ประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที#คาดว่าจะจ่ายให้แก่ ผเู ้ อาประกันภัย ในอนาคตสําหรับ
ความสู ญเสี ยที#เกิ ดขึ&นแล้วก่อนหรื อ ณ วันที#ในรอบระยะเวลารายงาน ทั&งจากรายการความสู ญเสี ยที#
บริ ษทั ฯ ได้รับรายงานแล้วและยัง ไม่ไ ด้รับ รายงาน และรวมถึ ง ค่า ใช้จ่า ยในการจัด การค่ าสิ นไหม
ทดแทน และหักมูลค่าซากและการรับคืนอื#น ผลต่างของประมาณการสํารองสิ นไหมทดแทนที#คาํ นวณ
ได้สู งกว่าค่าสิ นไหมทดแทนที#ไ ด้รับรู้ ไปแล้วในบัญชี จะรั บรู้ เป็ นความเสี ยหายที# เกิ ดขึ& นแล้วแต่ยงั
ไม่ได้มีการรายงานให้บริ ษทั ฯ ทราบ (Incurred but not reported claims: IBNR)
10

(ข) สํารองเบี&ยประกันภัย
สํารองเบี&ยประกันภัยประกอบด้วย สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ และสํารองความเสี# ยงภัย
ที#ยงั ไม่สิ&นสุ ด
(1) สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้คาํ นวณจากเบี&ยประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัยต่อ
ด้วยวิธีการดังนี&
การประกันภัยขนส่ งเฉพาะเที#ยว การประกัน
อุบตั ิเหตุการเดินทางที#มีระยะเวลาคุม้ ครอง
ไม่เกิน 6 เดือน
การประกันภัยอื#น

- ร้อยละร้อยของเบี&ยประกันภัยรับ ตั&งแต่
วันที#กรมธรรม์ประกันภัยเริ# มมีผลคุม้ ครอง
- วิธีเฉลี#ยรายวัน (วิธีเศษหนึ# งส่ วนสามร้ อย
หกสิ บห้า)

(2) สํารองความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ด
สํารองความเสี# ย งภัย ที# ย งั ไม่สิ& นสุ ด เป็ นจํา นวนเงิ นที# บริ ษ ทั ฯจัด สรรไว้เพื# อ ชดใช้ค่ าสิ นไหม
ทดแทนและค่าใช้จ่ายที#เกี#ยวข้องที#อาจเกิดขึ&นในอนาคตสําหรับการประกันภัยที#ยงั มีผลบังคับอยู่
ซึ# งคํานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยบริ ษทั ฯใช้การประมาณการที#ดีที#สุดของค่า
สิ นไหมทดแทนที#คาดว่าจะเกิ ดขึ&นในระยะเวลาเอาประกันที#เหลื ออยู่ โดยอ้างอิ งจากข้อมูลใน
อดีต
ทุกวันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะเปรี ยบเทียบมูลค่าของสํารองความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ด
กับสํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ หากมูลค่าของสํารองความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ดสู งกว่า
สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ บริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนต่างและแสดงรายการสํารองความเสี# ยง
ภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ดในงบการเงิน
4.14 ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
(ก) ผลประโยชน์ระยะสั&นของพนักงาน
บริ ษ ัท ฯ รั บ รู ้ ค่ า ใช้จ่า ยเกี# ย วกับเงิ น เดื อ น ค่ า จ้า ง โบนัส และเงิ น สมทบกองทุ น ประกัน สั ง คมป็ น
ค่าใช้จา่ ยเมื#อเกิดรายการ
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(ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั&งกองทุนสํารองเลี&ยงชีพ ซึ# งประกอบด้วยเงินที#พนักงานจ่ายสะสม
และเงิ นที# บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรั พย์ของกองทุ นสํารองเลี& ยงชี พได้แยกออกจาก
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงิ นที#บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี& ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที#เกิ ด
รายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมี ภาระสําหรับ เงิ นชดเชยที# ตอ้ งจ่ายให้แ ก่ พ นักงานเมื# อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ# งบริ ษทั ฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคํานวณหนี& สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที#ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี#ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gain or loss) สําหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
4.15 ประมาณการหนีส" ิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึกประมาณการหนี&สินไว้ในบัญชีเมื#อภาระผูกพันซึ# งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ&น
แล้ว และมี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษ ทั ฯจะเสี ยทรั พยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื# อปลดเปลื& อง
ภาระผูกพันนั&น และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั&นได้อย่างน่าเชื#อถือ
4.16 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที#ความเสี# ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั
ผูเ้ ช่ า ถื อ เป็ นสั ญ ญาเช่ า การเงิ น สั ญญาเช่ าการเงิ น จะบันทึ ก เป็ นรายจ่า ยฝ่ ายทุ นด้ว ยมู ล ค่ า ยุติธ รรมของ
สิ นทรัพ ย์ที#เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงิ นที#ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ#ากว่า
ภาระผูกพันตามสั ญญาเช่ าหักค่า ใช้จ่ายทางการเงิ นจะบัน ทึ ก เป็ นหนี& สิ น ส่ วนดอกเบี& ยจ่ ายจะบันทึก ใน
งบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที#ได้มาตามสัญญาเช่ าการเงิ นจะคิดค่าเสื# อมราคาตลอด
อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที#เช่า
สัญญาเช่ าที#ความเสี# ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ า ถื อเป็ นสัญญาเช่ า
ดําเนินงาน ซึ# งจํานวนเงินที#จา่ ยตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็ นค่าใช้จา่ ยในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า
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4.17 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงินเป็ นสกุลเงินบาท ซึ# งเป็ นสกุลเงินที#ใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
รายการที#เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี#ยน ณ วันที#เกิดรายการ สิ นทรัพย์
และหนี& สินที#เป็ นตัวเงินซึ# งอยูใ่ นสกุลเงิ นตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี# ยน
ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงในอัตราแลกเปลี#ยนได้รวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.18 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที#คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ
จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที#กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว# คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี&สิน ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี&สินที#เกี#ยวข้องนั&น โดยใช้อตั ราภาษี
ที#มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯรั บรู้ หนี& สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั#วคราวที# ตอ้ งเสี ยภาษี ทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว# คราวที#ใช้หกั ภาษีในจํานวนเท่าที#มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที#บริ ษทั ฯจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที#จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว# คราวที#ใช้หกั
ภาษีน& นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทุกวันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ วา่ บริ ษทั ฯจะไม่มีกาํ ไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท& งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของหากภาษีที#เกิ ดขึ&นเกี# ยวข้องกับ
รายการที#ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ
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4.19 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ# กีย# วข้ องกัน
บุ คคลหรื อกิ จการที# เกี# ย วข้องกัน กับบริ ษ ทั ฯ หมายถึ ง บุ คคลหรื อกิ จการที#มี อาํ นาจควบคุ มบริ ษทั ฯ หรื อ
ถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี& บุคคลหรื อกิจการที#เกี#ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลที#มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ซึ# งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ
ที#มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.20 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที# คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรั พย์หรื อเป็ นราคาที# จะต้องจ่ายเพื#อโอน
หนี&สินให้ผอู ้ ื#นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที#เกิดขึ&นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ &ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด)
ณ วันที#วดั มูลค่า บริ ษทั ฯใช้ราคาเสนอซื& อขายในตลาดที#มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
และหนี& สิ น ยกเว้นในกรณี ที#ไม่มีตลาดที# มีสภาพคล่ องสําหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี& สิ นที#มีล ักษณะเดี ยวกัน
หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื& อขายในตลาดที#มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิ ค การประเมิ นมู ลค่ าที# เหมาะสมกับแต่ล ะสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูล ที# ส ามารถสังเกตได้ที#
เกี#ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี&สินที#จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั&นให้มากที#สุด
ลําดับชั&นของมูลค่ายุติธรรมที#ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี& สินในงบการเงิ น
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที#นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี&
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื&อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี&สินอย่างเดียวกันในตลาดที#มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื#นที#สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี&สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที#ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี#ยวกับกระแสเงินในอนาคตที#ประมาณขึ&น

ทุกวันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั&นของ
มูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี&สินที#ถืออยู่ ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงานที#มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ&นประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี# ํ าคัญ
ในการจัด ทํา งบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจํา เป็ นต้องใช้ดุล ยพินิ จและ
การประมาณการในเรื# อ งที# มี ค วามไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และการประมาณการดัง กล่ า วนี&
ส่ งผลกระทบต่อจํานวนเงิ นที# แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที# แสดงในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น
ผลที#เกิดขึ&นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที#ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ที#สาํ คัญมีดงั นี&
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5.1 การรับรู้ และการตัดรายการสิ นทรัพย์และหนีส" ิ น
ในการพิจารณาการรับรู ้หรื อการตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี&สิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ว่าบริ ษ ทั ฯได้โอนหรื อรั บโอนความเสี# ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรั พย์และหนี& สินดังกล่าวแล้วหรื อไม่
โดยใช้ดุลยพินิจบนพื&นฐานของข้อมูลที#ดีที#สุดที#รับรู ้ได้ในสภาวะปั จจุบนั
5.2 ค่ าเผื#อหนี"สงสั ยจะสู ญของลูกหนี"เงินให้ ก้ ูยืม เบี"ยประกันภัยค้ างรั บ เงินค้ างรั บจากการประกันภัยต่ อและ
สิ นไหมค้ างรับจากคู่กรณี
ในการประมาณค่า เผื#อหนี& ส งสัย จะสู ญของลู ก หนี& เ งิ นให้กูย้ ืม เบี& ย ประกันภัย ค้างรั บ เงิ นค้างรั บจากการ
ประภัน ภัย ต่ อ และสิ น ไหมค้า งรั บ จากคู่ ก รณี ฝ่ ายบริ ห ารจํา เป็ นต้อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประมาณการ
ผลขาดทุนที#คาดว่าจะเกิดขึ&นจากลูกหนี&แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี&
ที#คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที#เป็ นอยูใ่ นขณะนั&น เป็ นต้น
5.3 ค่ าเผือ# การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯจะตั&งค่าเผื#อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เมื#อฝ่ ายบริ หารพิจารณาว่าเงิ นลงทุนดังกล่าวมี
ข้อบ่งชี& ของการด้อยค่าเกิดขึ&น การที#จะสรุ ปว่าเงิ นลงทุนมีขอ้ บ่งชี& ของการด้อยค่าหรื อไม่น& นั จําเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
5.4 ทีด# ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื# อมราคา
ในการคํานวณค่ า เสื# อมราคาของอาคารและอุ ปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจํา เป็ นต้องทําการประมาณอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื#อเลิ กใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี#ยนแปลงเกิดขึ&น
นอกจากนี& ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่ วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนตํ#ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น& นั
ในการนี& ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที#เกี#ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ# ง
เกี#ยวเนื#องกับสิ นทรัพย์น& นั
5.5 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนและค่ าตัดจําหน่ าย
ในการบันทึ ก และวัดมู ลค่ าของสิ นทรั พ ย์ไม่ มี ตวั ตน ณ วันที# ได้ม า ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่า ใน
ภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที#คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ รวมทั&ง
การเลือกอัตราคิดลดที#เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนั&นๆ
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5.6 สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรั บรู ้ สินทรั พ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัด บัญชี สําหรั บผลแตกต่ างชั#วคราวที# ใ ช้หักภาษี เมื# อมี ความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ วา่ บริ ษทั ฯจะมี กาํ ไรทางภาษี ใ นอนาคตเพียงพอที# จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว# คราวนั&น ในการนี& ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษ ทั ฯควรรับรู ้ จาํ นวนสิ นทรัพ ย์ภาษีเงิ นได้
รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึ งจํานวนกําไรทางภาษีที#คาดว่าจะเกิ ดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา
5.7 สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย
ทุกวันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯต้องประมาณการสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทน
ค้างจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่ วน คือ ส่ วนของค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นและบริ ษทั ฯได้รับรายงานความ
เสี ย หายแล้ว และส่ ว นของความเสี ย หายที# เ กิ ดขึ& นแล้วแต่ บริ ษ ัทฯยังไม่ ไ ด้รั บ รายงาน (Incurred but not
reported - IBNR) ซึ# งต้องใช้วิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที# เป็ นมาตรฐานสากลในการประมาณการ
โดยข้อ สมมติ ฐ านหลัก ที# ใ ช้ใ นวิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ดัง กล่ า วประกอบด้ว ยข้อ มู ล ในอดี ต
ซึ# งได้แก่ การเปลี# ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน การจ่ายชําระค่าสิ นไหมทดแทน ค่าสิ นไหม
ทดแทนเฉลี#ย จํานวนครั&งของค่าสิ นไหม เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม การประมาณการดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจ
ของฝ่ ายบริ หารซึ# งสะท้อนถึ งการประมาณการอย่างดี ที#สุดในขณะนั&น ซึ# งเป็ นการคาดการณ์ เหตุการณ์ ใน
อนาคต ผลลัพธ์ที#เกิดขึ&นจริ งจึงอาจแตกต่างกับที#ได้ประมาณการไว้
5.8 สํ ารองความเสี# ยงภัยทีไ# ม่ สิ"นสุ ด
สํารองประกันภัยสําหรับความเสี# ยงภัยที#ไม่สิ&นสุ ดคํานวณตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้การ
ประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที#เกี#ยวข้องที#คาดว่าจะจ่ายชําระในระยะเวลาเอา
ประกันที#เหลืออยู่ ซึ# งการประมาณเงินสํารองดังกล่าวจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร ซึ# งอ้างอิงจาก
ข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที#สุด ณ ขณะนั&น
5.9 ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี& สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานประมาณขึ& น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ# งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั&น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ&นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี#ยนแปลงจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
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5.10 สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุ ลยพินิจในการประเมินเงื# อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื#อพิจารณาว่า บริ ษทั ฯได้โอนหรื อรั บโอน
ความเสี# ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที#เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
5.11 คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯมีหนี& สินที#อาจจะเกิ ดขึ&นจากการถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ# งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที#ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื#อมัน# ว่าความเสี ยหายที#เกิดขึ&นจะไม่เกินกว่าจํานวนที#ได้ประมาณ
การไว้แล้ว ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
5.12 มูลค่ ายุติธรรมของเครื#องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื# องมือทางการเงินที#ไม่มีการซื& อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซื& อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื# องมือทางการเงิน
ดังกล่ าว โดยใช้เทคนิ คและแบบจําลองการประเมิน มู ล ค่า ซึ# งตัวแปรที# ใ ช้ใ นแบบจําลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกับตัวแปรที#มีอยูใ่ นตลาด โดยคํานึงถึงความเสี# ยงด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์และ
การเปลี#ยนแปลงของมูลค่าของเครื# องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี#ยนแปลงของสมมติฐานที#เกี#ยวข้อง
กับตัวแปรที#ใช้ในการคํานวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยลําดับชั&นของมูลค่ายุติธรรม
6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํ หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากและบัตรเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื#อสิ& น
กําหนดระยะเวลา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2559
7,160,496
218,435,457

(หน่วย: บาท)
2558
2,414,209
136,604,369

3,298,889
228,894,842

187,815,905
326,834,483

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 เงิ นฝากออมทรั พย์และเงิ นฝากประจํามีอตั ราดอกเบี&ยร้ อยละ 0.25 ถึ ง 0.75 ต่อปี
(2558: ร้อยละ 0.75 ถึง 3.00 ต่อปี )
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7.

เบีย" ประกันภัยค้ างรับ
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยอดคงเหลือของเบี&ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
จําแนกอายุตามเงินต้นที#คา้ งชําระนับตั&งแต่วนั ครบกําหนดชําระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี&ยประกันภัย
แสดงได้ดงั นี&

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 60 วัน
ค้างรับ 60 - 90 วัน
ค้างรับเกินกว่า 90 วัน
รวมเบี&ยประกันภัยค้างรับ
หัก: ค่าเผือ# หนี&สงสัยจะสู ญ
เบี&ยประกันภัยค้างรับ – สุ ทธิ

2559
313,609,226
32,536,083
11,116,255
5,116,527
14,169,291
376,547,382
(3,109,206)
373,438,176

(หน่วย: บาท)
2558
359,635,226
36,430,893
13,515,151
5,651,687
15,115,263
430,348,220
(4,294,035)
426,054,185

สําหรับเบี&ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริ ษทั ฯได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี& ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี&ยประกันภัย โดยหนี& ที#เกิ นกว่ากําหนดรับชําระ บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการตาม
กฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็ นกรณี ไป
8.

สิ นทรัพย์ จากการประกันภัยต่ อ

สํารองประกันภัยส่ วนที#เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
สํารองสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างรับ
สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
9.

2559

(หน่วย: บาท)
2558

116,933,537
397,966,873
514,900,410

98,130,572
320,061,134
418,191,706

2559
19,112,519
19,112,519

(หน่วย: บาท)
2558
65,857,349
65,857,349

ลูกหนีจ" ากสั ญญาประกันภัยต่ อ

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี&จากสัญญาประกันภัยต่อ
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ยอดคงเหลือของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จําแนกอายุตามเงิน
ต้นที#คา้ งชําระแสดงได้ดงั นี&
(หน่วย: บาท)
2559
2558
ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
10,246,384
51,683,565
ค้างรับไม่เกิน 1 ปี
8,526,171
14,077,882
339,964
95,902
ค้างรับเกินกว่า 1 - 2 ปี
19,112,519
65,857,349
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
10.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในหลักทรัพย์จาํ แนกตามประเภทเงินลงทุน
ได้ดงั นี&
(หน่วย: บาท)
2559
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย
เงินลงทุนเพือ# ค้ า
หุน้ ทุน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
รวม
หัก: ขาดทุนที#ยงั ไม่เกิดขึ&นจริ ง
เงินลงทุนเพือ# ค้ า - สุ ทธิ
เงินลงทุนเผือ# ขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก: กําไรที#ยงั ไม่เกิดขึ&นจริ ง
หัก: ค่าเผื#อการด้อยค่า
เงินลงทุนเผือ# ขาย - สุ ทธิ

2558

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

271,693,053
271,693,053
(16,641,996)
255,051,057

254,070,659
980,398
255,051,057
255,051,057

285,052,833
285,052,833
(27,130,728)
257,922,105

256,709,565
1,212,540
257,922,105
257,922,105

10,000,000
280,141,486
40,056,668
1,521,399,310
1,851,597,464
115,761,362
(176,283)
1,967,182,543

10,394,582
284,315,549
112,529,198
1,560,119,497
1,967,358,826
(176,283)
1,967,182,543

10,000,000
150,093,940
51,242,927
1,511,731,205
1,723,068,072
124,341,843
(176,283)
1,847,233,632

10,340,441
155,960,001
150,995,574
1,530,113,899
1,847,409,915
(176,283)
1,847,233,632
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(หน่วย: บาท)
2558

2559
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด
289,905,071
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
841,000
เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบ
185,462,593
กําหนดเกินกว่า 3 เดือน
รวม
476,208,664
(841,000)
หัก: ค่าเผื#อการด้อยค่า
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด 475,367,664
สุ ทธิ
เงินลงทุนทั#วไป
3,720,650
หุน้ ทุน
เงินลงทุนทั#วไป - สุ ทธิ
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

61,587,132
841,000
336,093,806
398,521,938
(841,000)
397,680,938
3,720,650

3,720,650
2,701,321,914

3,720,650
2,506,557,325

10.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี"
เงินลงทุนในตราสารหนี& ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีระยะเวลาคงเหลือนับจากวันสิ& นปี ดังนี&
(หน่วย: บาท)
2559
ครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี

เกินกําหนด
เงินลงทุนเผือ# ขาย
หลักทรัพย์ รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หุน้ กูร้ ัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ" าคเอกชน
หุน้ กู้
รวม
บวก: กําไรที#ยงั ไม่เกิดขึ&นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื#อขาย

เกิน 5 ปี

รวม

-

-

10,000,000

-

10,000,000

93,940
93,940
93,940

50,000,000
50,000,000
58,792
50,058,792

210,047,546
220,047,546
2,793,343
222,840,889

20,000,000
20,000,000
1,716,510
21,716,510

280,141,486
290,141,486
4,568,645
294,710,131
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(หน่วย: บาท)
2559
ครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

-

160,346,227
160,346,227

94,558,844
20,000,000
114,558,844

15,000,000
15,000,000

269,905,071
20,000,000
289,905,071

841,000
(841,000)
-

-

-

-

841,000
(841,000)
-

-

185,462,593
185,462,593
345,808,820

114,558,844

15,000,000

185,462,593
185,462,593
475,367,664

เกินกําหนด
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์ รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
สลากออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ
รวม
ตราสารหนีภ" าคเอกชน
หุน้ กู้
หัก: ค่าเผือ# การด้อยค่า
รวม
เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบกําหนด
เกินกว่ า 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์
รวม
รวมเงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด

รวม

(หน่วย: บาท)
2558
ครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี

เกินกําหนด
เงินลงทุนเผือ# ขาย
หลักทรัพย์ รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หุน้ กูร้ ัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ" าคเอกชน
หุน้ กู้
รวม
บวก: กําไรที#ยงั ไม่เกิดขึ&นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื#อขาย
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์ รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
สลากออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ
รวม
ตราสารหนีภ" าคเอกชน
หุน้ กู้
หัก: ค่าเผือ# การด้อยค่า
รวม
เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบกําหนด
เกินกว่ า 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์
รวม
รวมเงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด

เกิน 5 ปี

รวม

-

-

10,000,000

-

10,000,000

93,940
93,940
93,940

15,000,000
15,000,000
219,536
15,219,536

105,000,000
115,000,000
3,237,220
118,237,220

30,000,000
30,000,000
2,749,746
32,749,746

150,093,940
160,093,940
6,206,502
166,300,442

100,000
100,000

1,011,767
25,000,000
26,011,767

20,331,540
20,331,540

15,143,825
15,143,825

36,587,132
25,000,000
61,587,132

841,000
(841,000)
-

-

-

-

841,000
(841,000)
-

100,000

336,009,688
336,009,688
362,021,455

84,118
84,118
20,415,658

15,143,825

336,093,806
336,093,806
397,680,938
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10.3 องค์ ประกอบอื#นของส่ วนของเจ้ าของ - ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่ าเงินลงทุนเผือ# ขาย

ยอดคงเหลือต้นปี
เปลี#ยนแปลงระหว่างปี
กําไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าเงินลงทุนระหว่างปี
กําไรจากการขายระหว่างปี ที#รับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ยอดคงเหลือปลายปี
หัก: ภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือปลายปี - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ&นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2559
2558
99,473,475
143,131,192
53,864,900
(37,577,013)
115,761,362
(23,152,272)
92,609,090

(12,390,190)
(6,399,159)
124,341,843
(24,868,368)
99,473,475

10.4 เงินลงทุนทีต# ิดภาระผูกพัน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์บางส่ วนไว้เป็ นหลักประกัน ดังนี&

พันธบัตรวางเป็ นหลักทรัพย์ในการยืน# ประกันกรณี ที#
ผูเ้ อาประกันที#เป็ นผูข้ บั ขี#รถยนต์ตกเป็ นผูต้ อ้ งหา
เงินฝากธนาคารที#ใช้เป็ นหลักประกัน
เงินเบิกเกินบัญชี
หนังสื อคํ&าประกันซึ# งออกโดยธนาคาร
รวม

2559

(หน่วย: บาท)
2558

1,560,097

1,321,713

3,000,000
10,853,382
15,413,479

3,000,000
11,589,247
15,910,960

นอกจากนั&น บริ ษทั ฯได้วางหลักทรั พย์บางส่ วนไว้กบั นายทะเบี ยนตามที# กล่ าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงินข้อ 28
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11. เงินให้ ก้ ยู มื
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงิ นให้กูย้ ืมและดอกเบี&ยค้างรับทั&งจํานวนเป็ นเงิ นให้กูย้ ืมแก่พนักงาน
ตามโครงการสวัสดิการ สามารถแยกเงินต้นและดอกเบี&ยค้างรับตามอายุหนี& ได้ดงั นี&
(หน่วย: บาท)
2559

ระยะเวลาค้างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกว่ากําหนดชําระ
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื#อหนี& สงสัย
จะสู ญ
เงินให้กยู้ มื สุ ทธิ

ทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน
ดอกเบี&ย
เงินต้น
ค้างรับ
4,796,596
-

อื#น ๆ
ดอกเบี&ย
ค้างรับ

เงินต้น
2,583,932

-

เงินต้น
7,380,528

รวม
ดอกเบี&ย
ค้างรับ
-

รวม
7,380,528

2,571,084
7,367,680

1,015,446
1,015,446

2,583,932

-

2,571,084
9,951,612

1,015,446
1,015,446

3,586,530
10,967,058

(2,571,084)
4,796,596

(1,015,446)
-

2,583,932

-

(2,571,084)
7,380,528

(1,015,446)
-

(3,586,530)
7,380,528
(หน่วย: บาท)

2558

ระยะเวลาค้างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกว่ากําหนดชําระ
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื#อหนี& สงสัย
จะสู ญ
เงินให้กยู้ มื สุ ทธิ

ทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน
ดอกเบี&ย
เงินต้น
ค้างรับ
5,728,141
-

อื#น ๆ
เงินต้น
2,268,038

ดอกเบี&ย
ค้างรับ
-

เงินต้น
7,996,179

รวม
ดอกเบี&ย
ค้างรับ
-

รวม
7,996,179

3,201,091
8,929,232

1,137,894
1,137,894

2,268,038

-

3,201,091
11,197,270

1,137,894
1,137,894

4,338,985
12,335,164

(3,201,091)
5,728,141

(1,137,894)
-

2,268,038

-

(3,201,091)
7,996,179

(1,137,894)
-

(4,338,985)
7,996,179

ทรั พ ย์สิน ที# ใช้เป็ นหลักประกันเงิ นให้กู้ยืมนั&นส่ วนใหญ่ประกอบด้วยที# ดินและสิ# งปลู กสร้ าง มู ลค่า ตาม
สัญญาจํานองของทรัพย์สินได้นาํ มาใช้ในการพิจารณาค่าเผือ# หนี&สงสัยจะสู ญ
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงานมีการกําหนดหลักเกณฑ์การขอกูย้ มื การจ่ายชําระและการคิดดอกเบี&ย โดยบริ ษทั ฯคิด
ดอกเบี&ยในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี และหากกูต้ ่อเนื# องครั&งที# 1 คิดดอกเบี&ยในอัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี กูต้ อ่ เนื#อง
ครั&งต่อไปเพิม# อีกร้อยละ 2.0 ต่อปี และมีการกําหนดวงเงินกูย้ มื ของแต่ละโครงการดังนี&
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โครงการ
เงินกูก้ รณี จาํ เป็ นทัว# ไป
เงินกูเ้ พื#อซื&อที#อยูอ่ าศัย

หลักประกัน
บุคคล
ที#ดินและ/หรื อ
สิ#งปลูกสร้าง

-

เงินกูซ้ ่อมแซมที#อยูอ่ าศัย

บุคคลและ/หรื อ
หลักทรัพย์

-

วงเงิน
ไม่เกิน 4 เท่าของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท และไม่เกิน
ร้อยละ 70 ของราคาประเมินที#ดินเปล่า
ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท และไม่เกิน
ร้อยละ 85 ของราคาประเมินที#ดินพร้อมสิ# งปลูกสร้าง
ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท และไม่เกิน
ร้อยละ 85 ของราคาประเมินที#อยูอ่ าศัย

12. ทีด# ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: บาท)
ที#ดิน
ราคาทุน
ณ วันที# 1 มกราคม 2558
ซื& อเพิม#
จําหน่าย
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
ซื& อเพิม#
จําหน่าย
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื#อมราคาสะสม
ณ วันที# 1 มกราคม 2558
ค่าเสื# อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื# อมราคาสะสมสําหรับ
ส่ วนที#จาํ หน่าย
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื# อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื# อมราคาสะสมสําหรับ
ส่ วนที#จาํ หน่าย
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื#อมราคาสําหรับปี
2558
2559

อาคาร

เครื# องตกแต่ง

อุปกรณ์สาํ นักงาน

ยานพาหนะ

รวม

162,665,780
22,712,000
185,377,780
6,265,500
191,643,280

181,207,786
16,318,000
197,525,786
4,534,500
202,060,286

100,048,270
1,982,543
(7,134,359)
94,896,454
7,102,230
(5,979,612)
96,019,072

102,786,517
7,917,905
(3,955,344)
106,749,078
5,641,195
(9,381,073)
103,009,200

84,577,555
11,007,103
(15,913,518)
79,671,140
8,715,000
(10,055,000)
78,331,140

631,285,908
59,937,551
(27,003,221)
664,220,238
32,258,425
(25,415,685)
671,062,978

-

145,130,074
3,126,486

90,558,615
3,280,812

90,435,708
7,568,617

63,759,174
8,953,231

389,883,571
22,929,146

-

148,256,560
3,429,666

(7,073,384)
86,766,043
2,998,322

(3,984,745)
94,019,580
6,445,688

(15,081,711)
57,630,694
8,800,786

(26,139,840)
386,672,877
21,674,462

-

151,686,226

(5,918,969)
83,845,396

(9,366,217)
91,099,051

(10,054,995)
56,376,485

(25,340,181)
383,007,158

185,377,780
191,643,280

49,269,226
50,374,060

8,130,411
12,173,676

12,729,498
11,910,149

22,040,446
21,954,655

277,547,361
288,055,820
22,929,146
21,674,462

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ#งซึ# งตัดค่าเสื# อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งาน
อยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื# อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 290.2 ล้านบาท
(2558: 319.0 ล้านบาท)
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13. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(หน่วย: บาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที# 1 มกราคม 2558
ซื& อเพิ#ม
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
ซื& อเพิ#ม
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที# 1 มกราคม 2558
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558

42,781,943
1,422,100
44,204,043
340,001
44,544,044
33,600,668
1,831,035
35,431,703
1,731,039
37,162,742
8,772,340
7,381,302

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559
ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี
2558

1,831,035

2559

1,731,039

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ# ึงตัดจําหน่ายหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตาม
บัญชีก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 27.3 ล้านบาท (2558: 27.3 ล้านบาท)
นอกจากนี& ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการใช้งานคงเหลือเฉลี#ย 6 ปี
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14. สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี /ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
14.1 สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี& สินภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี&

31 ธันวาคม
2559
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญ
7,318,937
44,730,820
สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที#อาจเกิดขึ&น
แต่ยงั ไม่ได้รายงานให้บริ ษทั ฯทราบและ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
33,691,739
ผลขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื#อค้า
3,328,400
15,038,964
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
104,108,860
รวม
หนีส" ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกําไรจากการเปลี#ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื#อขาย
23,152,272
ผลกําไรจากการเปลี#ยนแปลงอัตราแลกเปลี#ยน
28,789
23,181,061
รวม
80,927,799
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
รวมส่ วนเปลี#ยนแปลง

2558

(หน่วย: บาท)
ส่ วนเปลี#ยนแปลงในสิ นทรัพย์/หนี&สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที#รับรู ้เข้า
กําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี สิ& นสุด
31 ธันวาคม
2559
2558

10,701,640
56,891,732

(3,382,703)
(12,160,912)

(797,851)
12,646,560

9,707,327

23,984,412

5,944,563

5,426,146
15,417,810
98,144,655

(2,097,746)
1,301,677

3,590,277
1,191,720

24,868,368
24,868,368
73,276,287

(28,789)

7,615,939

22,575,269
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14.2 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี&
(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุดวันที# 31 ธันวาคม
2559
2558
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที#คาํ นวณตามเกณฑ์
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว# คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว# คราว
ค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ที#แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

7,909,911
-

21,643,922
32,020

(7,615,939)
293,972

(22,575,269)
(899,327)

จํานวนภาษีเงินได้ที#เกี#ยวข้องกับองค์ประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นสําหรับปี สิ& นสุ ดวันที#
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี&
(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2559
2558
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที#เกี#ยวข้องกับ:
ผลขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื#อขาย
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

(1,716,096)
1,680,524

(3,757,870)
752,699
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รายการกระทบยอดจํานวนเงิ นระหว่างค่ าใช้จ่า ยภาษี เงิ นได้กบั ผลคู ณกํา ไรทางบัญชี กบั อัต ราภาษีที# ใ ช้
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงได้ดงั นี&
(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31ธันวาคม
2559
2558
กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีสุทธิ ของรายได้หรื อค่าใช้จา่ ยที#ไม่ถือเป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที#แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

25,391,022

21,424,549

20%
5,078,204
-

20%
4,284,910
32,020

(4,784,232)
293,972

(5,216,257)
(899,327)

15. สิ นทรัพย์ อนื#

ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี - สุทธิ
เบี&ยประกันภัยต่อจ่ายล่วงหน้า
เงินวางไว้สาํ หรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี
ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี&จากการขายหลักทรัพย์
รายการเทียบเท่าเงินสดที#มีขอ้ จํากัดในการใช้
อื#น ๆ
รวมสิ นทรัพย์อื#น

2559
200,624,755
144,163,026
129,694,643
54,318,385
49,517,705
8,023,048
39,121,023
625,462,585

(หน่วย: บาท)
2558
205,149,839
121,269,686
46,980,202
49,038,326
248,651
8,064,121
40,266,251
471,017,076

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯได้นาํ เงิ นฝากสถาบันการเงิ นที#มีระยะเวลาครบกําหนดภายใน 3 เดื อน
จํา นวน 8.0 ล้า นบาท (2558: 8.1 ล้านบาท) ไปวางคํ&าประกัน วงเงิ น เบิ ก เกิ น บัญชี ธ นาคารและวางเป็ น
หลักทรัพย์ในการยืน# ประกันกรณี ที#ผเู ้ อาประกันที#เป็ นผูข้ บั ขี#รถยนต์ตกเป็ นผูต้ อ้ งหา
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16. หนีส" ิ นจากสั ญญาประกันภัย
(หน่วย: บาท)
หนี&สินตาม
สัญญา
ประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
- ค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นที#ได้รับรายงานแล้ว
983,445,199
16,613,461
- ค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สํารองเบี&ยประกันภัย
1,576,081,680
- สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
2,576,140,340
รวม

2559
หนี&สิน
ส่วนที#เอา
ประกันภัยต่อ

สุทธิ

107,936,976
8,996,561

875,508,223
7,616,900

397,966,873
514,900,410

1,178,114,807
2,061,239,930
(หน่วย: บาท)

หนี&สินตาม
สัญญา
ประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
- ค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นที#ได้รับรายงานแล้ว
882,508,472
- ค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
25,101,539
สํารองเบี&ยประกันภัย
1,574,100,477
- สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
2,481,710,488
รวม

2558
หนี&สิน
ส่วนที#เอา
ประกันภัยต่อ

สุทธิ

83,516,113
14,614,459

798,992,359
10,487,080

320,061,134
418,191,706

1,254,039,343
2,063,518,782

ในระหว่างปี 2559 และ 2558 ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาประกันภัยต่อเพื#อเป็ นการบริ หารความ
เสี# ยงจากการรับประกันภัย ถึงแม้วา่ ฝ่ ายบริ หารจะบริ หารความเสี# ยงโดยการพิจารณาภาระความเสี ยหายสุ ทธิ
จากการรับประกัน ฝ่ ายบริ หารยังจําเป็ นต้องเปิ ดเผยภาระหนี& สินตามสัญญาประกันทั&งในส่ วนของความ
เสี ยหายรวมและความเสี ยหายสุ ทธิ
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16.1 สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย

ยอดคงเหลือต้นปี
ค่ า สิ นไหมทดแทนและค่ า ใช้จ่ า ยในการจัด การสิ น ไหม
ทดแทนที#เกิดขึ&นระหว่างปี
การเปลี# ย นแปลงประมาณการค่ าสิ นไหมทดแทนที# เกิ ด ขึ& น
ในปี ก่อน
การเปลี#ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
และข้อสมมติในการคํานวณสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ า ใช้จ่า ยในการจัด การค่ าสิ นไหม
ทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2559
2558
907,610,011
842,491,575
1,998,972,004

1,822,288,488

(17,698,990)

16,638,820

29,482,462

18,201,310

(1,918,306,827)
1,000,058,660

(1,792,010,182)
907,610,011

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายที#เกิดจากสัญญา
รับประกันภัยต่อจํานวน 0.6 ล้านบาท (2558: 0.8 ล้านบาท)
16.2 สํ ารองเบีย" ประกันภัยทีย# งั ไม่ ถือเป็ นรายได้

ยอดคงเหลือต้นปี
เบี&ยประกันภัยรับสําหรับปี
เบี&ยประกันภัยที#ถือเป็ นรายได้ในปี นี&
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2559
2558
1,574,100,477
1,462,720,593
3,229,683,365
3,125,705,031
(3,227,702,162)
(3,014,325,147)
1,576,081,680
1,574,100,477
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16.3 ตารางพัฒนาการค่ าสิ นไหมทดแทน
(ก) ตารางค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ
ปี อุบตั ิเหตุ / ปี ที#รายงาน
2554
2555
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สิ& นปี อุบตั ิเหตุ
1,341
1,309
- หนึ#งปี ถัดไป
1,420
1,172
- สองปี ถัดไป
992
1,150
- สามปี ถัดไป
980
1,154
- สี# ปีถัดไป
984
1,173
1,017
- ห้าปี ถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์
1,017
1,173
978
1,155
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
39
18
สุ ทธิ
รายการปรับปรุ งค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที#ไม่สามารถจัดสรรได้

2556

2557

2558

(หน่วย: ล้านบาท)
2559
รวม

1,662
1,484
1,556
1,531

1,773
1,653
1,599

1,684
1,645

1,820

1,531
1,509
22

1,599
1,584
15

1,645
1,587
58

1,820
1,217
603

รวมสํารองค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

8,785
8,030
755
207
38
1,000

(ข) ตารางค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
ปี อุบตั ิเหตุ / ปี ที#รายงาน
2554
2555
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สิ& นปี อุบตั ิเหตุ
1,017
1,080
- หนึ#งปี ถัดไป
1,036
993
- สองปี ถัดไป
937
967
- สามปี ถัดไป
925
972
- สี# ปีถัดไป
930
991
963
- ห้าปี ถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์
963
991
926
974
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
37
17
สุ ทธิ
รายการปรับปรุ งค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที#ไม่สามารถจัดสรรได้
รวมสํารองค่าสิ นไหมทดแทนหลังการประกันภัยต่อ

2556

2557

2558

(หน่วย: ล้านบาท)
2559
รวม

1,317
1,173
1,239
1,213

1,403
1,321
1,287

1,346
1,314

1,494

1,213
1,193
20

1,287
1,277
10

1,314
1,280
34

1,494
983
511

7,262
6,633
629
216
38
883
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16.4 หลักเกณฑ์ และข้ อสมมติ
วิธีการและข้อสมมติ ที#บริ ษทั ฯใช้สําหรั บการประเมินหนี& สิน จากสัญญาประกันภัยทั&งก่ อนและหลังการ
ประกันภัยต่อ เป็ นดังนี&
1) วิธีการประมาณค่าประมาณการที#ดีที#สุดของหนี&สินค่าสิ นไหมทดแทน
ธุรกิจรับตรง
ในการประเมินค่าประมาณการที#ดีที#สุดของหนี& สิ นค่าสิ นไหมทดแทนของบริ ษทั ฯ จะใช้ปัจจัยการ
พัฒนาการสิ นไหมทดแทน โดยในการประเมินบริ ษทั ฯได้ใช้วธิ ี การทางคณิ ตศาสตร์ 3 วิธีดงั นี&
(i) วิธีบนั ไดลูกโซ่ (Chain Ladder method, CL) สําหรับข้อมูลสิ นไหมทดแทนจ่ายและสิ นไหม
ทดแทนที#เกิดขึ&น
(ii) วิธีเบอร์ นฮุตเตอร์ เฟอร์ กูสัน (Bornhuetter-Ferguson method, BF) สําหรับข้อมูลสิ นไหมทดแทน
จ่ายและสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&น
(iii) วิธีคา่ คาดหวังอัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทน (Expected Loss Ratio, ELR)
ในการประเมินค่าประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสิ นไหมทดแทน บริ ษทั ฯเลื อกใช้วิธีบนั ไดลู กโซ่ ของ
ค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นเป็ นหลัก สําหรับวิธี BF และ ELR จะเลือกใช้ในกรณี ที#มีความเหมาะสม
ตามข้อมูล
ข้อมูลเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนได้แสดงสุ ทธิ จากค่าซาก ค่าสวมสิ ทธิu การประกันภัยต่อแบบสัดส่ วน
แต่รวมการประกันภัยต่อแบบไม่เป็ นสัดส่ วน ดังนั&น ในการประมาณค่าที#ดีที#สุด บริ ษทั ฯได้หกั หนี& สิน
ค้างจ่ายค่าสิ นไหมเรี ยกคืนของ XOL ที#ได้รับจากค่าประมาณการสิ นไหมสุ ทธิสมบูรณ์ของบริ ษทั ฯ
ธุรกิจการรับประกันภัยต่อตามสัญญา
บริ ษทั ฯได้ใช้วิธีก ารพื&นฐานในการประเมิ นเงิ นสํารอง IBNR สําหรั บธุ รกิ จการรั บประกันภัยต่ อ
ตามสัญญา วิธีการนี& มีสมมติฐานว่าสัดส่ วนของเงินสํารอง IBNR สําหรับธุ รกิจการรับประกันภัยตาม
สัญญามี ลกั ษณะคล้ายกัน (ร้ อยละของเงิ นสํารองค้างจ่าย) กับธุ รกิ จการรั บประกันภัยโดยตรงและ
การประกันภัยต่อเฉพาะราย
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2) ข้อสมมติในเรื# องค่าใช้จา่ ยที#เกี#ยวข้อง
ในการประเมินหนี&สินของการประกันภัยนั&น ได้มีการตั&งสมมติฐานสําหรับค่าใช้จา่ ยสี# ประเภท ดังนี&
2.1 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการสิ นไหมที#จดั สรรได้ (Allocated Loss Adjustment Expenses - ALAE)
เนื# องจากค่าใช้จ่า ยในการจัดการสิ นไหมทดแทนที# จดั สรรได้ไม่ ถูกรวมอยู่ในตารางสิ นไหม
ทดแทนรู ปสามเหลี# ยม ดังนั&น บริ ษทั ฯจึงแยกประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทน
ด้วยวิธีสัดส่ วนระหว่างค่าใช้จา่ ยในการจัดการสิ นไหมทดแทน และสิ นไหมทดแทนรวมจ่ายเพื#อ
จําลองตารางรู ปสามเหลี#ยมของค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนและคํานวณค่าสัมบูรณ์
ของค่าใช้จา่ ยในการจัดการสิ นไหมทดแทน
2.2 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการสิ นไหมทดแทนที#ไม่สามารถจัดสรรได้ (Unallocated Loss Adjustment
Expenses - ULAE)
ในการกําหนดค่าสําหรั บ ULAE ในอนาคต (หรื อมี ค่าเท่ากับค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหม
ทดแทน - Claim Handling Expense - CHE) บริ ษทั ฯใช้สมมติฐานจากการประมาณโดยใช้วิธี
Kittel ซึ# ง ULAE Ratio ที#บริ ษทั ฯเลือกใช้จะถูกแยกพิจารณาระหว่างการประกันภัยรถยนต์และ
การประกันภัยที#ไม่ใช่รถยนต์
ในการประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนที#ไม่สามารถจัดสรรได้ดงั กล่าว สิ นไหม
ค้างจ่ายรวม (Gross Outstanding Liabilities) จะไม่รวมค่าสิ นไหมทดแทนจากเหตุการณ์
นํ&าท่วมครั&งใหญ่ สําหรับหนี& สินเบี&ยประกันภัย อัตราส่ วน ULAE ถูกนํามาประยุกต์ใช้กบั ความ
เสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ดรวม (Gross URR) เพื#อให้ได้คา่ ใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมสําหรับการ
นําไปคํานวณหนี&สินเบี&ยประกันภัย
2.3 ค่าใช้จา่ ยในการบริ หารจัดการกรมธรรม์ประกันภัยจนกระทัง# สิ& นสุ ดสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการกรมธรรม์คาํ นวณโดยการคํานวณหาสัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการ
บริ หารจัดการกรมธรรม์ที#เกิดขึ&นในอดีตกับเบี&ยประกันภัยที#ถือป็ นรายได้สาํ หรับแต่ละปี แล้วนํา
สัดส่ วนดังกล่าวมาคูณกับเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้รวม (Gross UPR) ณ วันสิ& นงวด
2.4 ค่าใช้จา่ ยที#เกี#ยวข้องกับการประกันภัยต่อ
ประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยที# เ กี# ย วข้อ งกับ การประกัน ภัย ต่ อ จะคํา นวณจากอัต ราส่ ว นของเบี& ย
ประกันภัยความเสี ยหายส่ วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance - XOL) ต่อเบี&ยประกันภัยรับ
สุ ทธิแล้วนําสัดส่ วนดังกล่าวมาคูณกับเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้สุทธิ
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17. เจ้ าหนีบ" ริษัทประกันภัยต่ อ
(หน่วย: บาท)

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี#ยวกับการประกันภัยต่ออื#น
รวมเจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อ

2559
376,343,664
103,761,130
480,104,794

2558
290,400,647
68,256,556
358,657,203

18. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี#ยนแปลงของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานหลังออกจากงานสําหรับปี สิ& นสุ ดวันที#
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงดังนี&

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นปี
ส่ วนที#รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี&ย
รวมส่ วนที#รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ส่วนที#รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์
ส่ วนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที#เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวมส่ วนที#รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น
ผลประโยชน์ที#จ่ายในระหว่างปี
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ปลายปี

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุดวันที# 31 ธันวาคม
2559
2558
77,089,053
74,893,944
5,527,129
2,389,761
7,916,890

5,467,315
2,621,288
8,088,603

(309,261)
(6,066,901)
(2,026,459)
(8,402,621)
(1,408,500)
75,194,822

(843,296)
(2,920,198)
(3,763,494)
(2,130,000)
77,089,053
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ค่าใช้จา่ ยเกี#ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที#รวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี สิ& นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี&

ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื#น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายที#รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

2559
3,458,921
2,118,564
2,339,405
7,916,890

(หน่วย: บาท)
2558
3,594,536
2,453,439
2,040,628
8,088,603

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี#ยถ่วงนํ&าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษทั ฯประมาณ 14.1 ปี และบริ ษทั ฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี
ข้างหน้า เป็ นจํานวนประมาณ 0.2 ล้านบาท (2558: 14.8 ปี และ 1.4 ล้านบาท ตามลําดับ)
สมมติฐานที#สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี&

อัตราคิดลด
อัตราการขึ&นเงินเดือน
อัตราการเปลี#ยนแปลงในจํานวนพนักงาน (ขึ&นกับช่วงอายุ)

2559
(ร้อยละต่อปี )
3.4
5.0
0.0 - 12.0

2558
(ร้อยละต่อปี )
3.1
5.5
0.0 - 12.0

ผลกระทบของการเปลี# ยนแปลงสมมติฐานที#สําคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 สรุ ปได้ดงั นี&

อัตราคิดลด
อัตราการขึ&นเงินเดือน
อัตราการเปลี#ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

อัตราเพิ#มขึ&น
ร้อยละ 0.5 ต่อปี
หนี&สินลดลง 3.3
หนี&สินเพิ#มขึ&น 3.7
หนี&สินลดลง 0.7

(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราลดลง
ร้อยละ 0.5 ต่อปี
หนี&สินเพิ#มขึ&น 3.6
หนี&สินลดลง 3.4
หนี&สินเพิ#มขึ&น 0.7
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19. หนีส" ิ นอืน#
(หน่วย: บาท)

เบี&ยประกันภัยรับล่วงหน้า
ค่าบําเหน็จค้างจ่าย
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานค้างจ่าย
เจ้าหนี&จากการซื& อหลักทรัพย์
ค่านายหน้ารับล่วงหน้า
เจ้าหนี&อื#น
อื#น ๆ
รวมหนี&สินอื#น

2559
286,207,495
82,497,015
52,788,086
11,322,460
65,891,436
36,888,846
81,896,734
617,492,072

2558
258,371,694
91,627,452
35,911,998
52,645,980
61,201,298
77,957,166
577,715,588

20. ทุนจดทะเบียน
เมื#อวันที# 8 เมษายน 2558 ที#ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิเพิ#มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
จาก 151.5 ล้านบาท เป็ นจํานวน 303.0 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 151.5 ล้านหุ ้น มูลค่า
หุ ้นละ 1.0 บาท เพื#อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผล ซึ# งบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ#มทุนจดทะเบี ยนกับกระทรวง
พาณิ ชย์แล้วเมื#อวันที# 28 เมษายน 2558
21. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษ ทั ฯต้องจัดสรร
กํา ไรสุ ทธิ ป ระจําปี ส่ วนหนึ# งไว้เป็ นทุ นสํา รองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี& จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
ในระหว่างปี 2558 ที#ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้อนุ มตั ิจดั สรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2557 จํานวน 10.3
ล้านบาท ไปเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย
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22. ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
2559
ค่าใช้จ่ายพนักงานที#ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับ
ประกันภัยและการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี#ยวกับอาคารสถานที#และอุปกรณ์ที#
ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
หนี&สูญและหนี&สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าบริ การอื#น
ค่าโฆษณาและค่าส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื#น
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

84,537,226
76,030,450
1,494,373
(4,393,483)
136,809,469
49,492,654
31,940,500
375,911,189

(หน่วย: บาท)
2558
81,394,514
81,336,626
1,820,134
1,286,202
96,076,306
37,011,853
34,897,263
333,822,898

23. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จา่ ยแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จา่ ยที#สาํ คัญดังนี&

ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายเกี#ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื#น
ค่าบริ การอื#น
ค่าใช้จ่ายเกี#ยวกับอาคาร สถานที#และอุปกรณ์
ค่าโฆษณาและค่าส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื#น
อื#นๆ
รวมค่าใช้จ่าย

2559
1,534,843,927
546,869,893
298,321,802
145,130,705
136,809,469
76,030,450
49,492,654
31,940,500
2,305,890
2,821,745,290

(หน่วย: บาท)
2558
1,393,163,060
545,507,888
291,576,627
117,562,072
96,076,306
81,336,626
37,011,853
34,897,263
8,486,336
2,605,618,031
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24. กองทุนสํ ารองเลีย" งชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงานของบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั&งกองทุนสํารองเลี&ยงชี พตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี&ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ#งประกอบด้วยเงินที#พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 และเงินที#บริ ษทั ฯ
จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี&ยงชีพนี& บริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนที#ได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงการคลัง ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 11.4
ล้านบาท (2558: 11.1 ล้านบาท)
25. กําไรต่ อหุ้น
กํา ไรต่อหุ ้นขั&นพื& นฐานคํา นวณโดยหารกําไรสํา หรั บปี (ไม่ รวมกํา ไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จอื# น ) ด้วยจํานวน
ถัวเฉลี# ย ถ่ วงนํ&า หนัก ของหุ ้ นสามัญที# ออกอยู่ใ นระหว่างปี โดยได้ป รั บ จํา นวนหุ ้น สามัญ ตามสั ดส่ วนที#
เปลี# ยนไปของจํานวนหุ ้นสามัญที#เกิดจากการออกหุ ้นปั นผล โดยถือเสมือนว่าการออกหุ ้นปั นผลได้เกิ ดขึ&น
ตั&งแต่วนั เริ# มต้นของงวดแรกที#เสนอรายงาน
26. เงินปันผลจ่ าย
เงินปันผลจ่ายที#ประกาศจ่ายในระหว่างปี 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
อนุมตั ิโดย
เงินปันผลประจําปี 2558
ที#ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
(จ่ายปันผลเป็ นเงินสด)
เมื#อวันที# 8 เมษายน 2559
เงินปันผลประจําปี 2557
ที#ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
(จ่ายปันผลเป็ นเงินสดหุน้ ละ 0.11 บาท เมื#อวันที# 8 เมษายน 2558
และจ่ายปันผลเป็ นหุน้ สามัญในอัตรา
1 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปันผล)

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)
15.15

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)
0.05

168.33

1.11
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27. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ# กีย# วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิ จที#สําคัญกับกิจการที#เกี#ยวข้องกัน (สัมพันธ์โดยการมีกรรมการร่ วมกัน
และการถื อหุ ้น) รายการธุ รกิ จดังกล่ า วเป็ นไปตามเงื# อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที# ตกลงกันระหว่าง
บริ ษทั ฯและกิจการที#เกี#ยวข้องกันเหล่านั&น ซึ# งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี&
2559
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
เบี&ยประกันภัยต่อจ่าย

ค่าบําเหน็จรับ
ค่าสินไหมทดแทนรับคืน
เบี&ยประกันภัยรับต่อ

ค่าบําเหน็จจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย
เงินปันผลรับ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
เงินสมทบจ่าย

รายได้อื#น
เงินปันผลรับ
บริษัท ที.ไอ.ไอ. จํากัด
เงินปันผลรับ
บริษัท เจ แอนด์ เอ จิลเวลรี# จํากัด
เบี&ยประกันภัยรับ

2558

(หน่วย: บาท)
นโยบายการกําหนดราคา

160,741,477 148,044,121 เป็ นปกติทางการค้าของการประกันต่อ
ตามประเภทของการประกันภัยและ
สัญญาประกันภัยต่อ
65,129,859 61,186,615 ตามที#ระบุในสัญญาเป็ นปกติทางการค้า
23,877,837 22,362,961 ตามที#เกิดจริ งตามสัดส่วนในสัญญา
41,674
63,343 เป็ นปกติทางการค้าของการประกันต่อ
ตามประเภทของการประกันภัยและ
สัญญาประกันภัยต่อ
11,368
61,809 ตามที#ระบุในสัญญาเป็ นปกติทาง
การค้า
177,029
- ตามที#เกิดจริ ง
366,952
- ตามที#ประกาศจ่าย
10,329,877

7,478,195
-

10,938,244 ร้อยละ 12.25 ของเบี&ยประกันภัยที#
ได้รับจากผูเ้ อาประกันภัยตาม
พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
6,450,342 ตามที#ระบุในสัญญาเป็ นปกติทาง
การค้า
3,518,150 ตามที#ประกาศจ่าย

20,250

20,250 ตามที#ประกาศจ่าย

84,660

84,660 เป็ นปกติทางการค้าของการรับ
ประกันภัย
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ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมี ยอดคงเหลื อที# มีสาระสําคัญของสิ นทรัพ ย์และหนี& สินที#
เกี#ยวข้องกับกิจการที#เกี#ยวข้องกัน ดังนี&
2559
บริษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
ลูกหนี&จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในตราสารทุน
เจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อ
บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
เงินลงทุนในตราสารทุน
หนี&สินอื#น
บริษทั ที.ไอ.ไอ. จํากัด
เงินลงทุนในตราสารทุน
บริษทั วิจติ รภัณฑ์ ปาล์มออย จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในตราสารทุน

(หน่วย: บาท)
2558

9,793,193
7,632,605
82,466,736

15,010,377
10,054,490
65,148,777

3,518,150
2,432,167

3,518,150
2,824,822

202,500

202,500

147,000

167,000

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสํ าคัญ
ในระหว่างปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมีคา่ ใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานที#ให้แก่กรรมการ
และผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี&

ผลประโยชน์ระยะสั&น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2559
75,581,931
5,574,372
81,156,303

(หน่วย: บาท)
2558
72,473,711
5,822,419
78,296,130
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28. หลักทรัพย์ ประกันและทรัพย์ สินทีจ# ัดสรรไว้ เป็ นเงินสํ ารองวางไว้ กบั นายทะเบียน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที#จดั สรรไว้เป็ นเงิ น
สํารองประกันภัยไว้กบั นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังนี&
(หน่วย: ล้านบาท)
2559
2558
ราคาทุนตัด
ราคาทุนตัด
จําหน่าย
จําหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์ ประกัน
พันธบัตรรัฐบาล
15.1
16.1
15.1
16.2
รวม
15.1
16.1
15.1
16.2
ทรัพย์ สินทีจ# ัดสรรไว้ เป็ นเงินสํ ารอง
พันธบัตรรัฐบาล
150.3
150.4
เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบ
กําหนดเกินกว่า 3 เดือน
100.0
100.0
บัตรเงินฝาก
80.0
80.0
130.0
130.0
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
50.0
53.5
30.0
32.2
รวม
280.3
283.9
260.0
262.2
รวม
295.4
300.0
275.1
278.4
29. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยในปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2559
2558
40,148,883
32,336,526
8,073,072
7,812,357
48,221,955
40,148,883
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30. ภาระผูกพันและหนีส" ิ นทีอ# าจจะเกิดขึน"
30.1 ภาระผูกพันเกีย# วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษ ัท ฯได้เ ข้า ทํา สั ญญาเช่ า ดํา เนิ น งานที# เ กี# ย วข้อ งกับ การเช่ า พื& น ที# อ าคารสํ า นัก งาน อายุข องสั ญ ญามี
ระยะเวลา 3 ปี ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงิ นขั&นตํ#าที#ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั&งสิ& น
ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที#บอกเลิกไม่ได้ดงั นี&
(หน่วย: ล้านบาท)
2558

2559
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

0.8
2.0

0.3
0.4

30.2 หนังสื อคํา" ประกันธนาคาร
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคํ&าประกันซึ# งออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ฯเหลื ออยู่
เป็ นจํานวน 0.4 ล้านบาท ซึ# งเกี#ยวเนื# องกับภาระผูกพันทางปฏิ บตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(2558: 0.8 ล้านบาท)
30.3 คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีคดีที#ถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจํานวนประมาณ 54.5 ล้านบาท (ทุนทรัพย์
ที#ฟ้อง) จากการเป็ นผูร้ ับประกันภัย ซึ# งผลของการพิจารณาคดีดงั กล่าวยังไม่สิ&นสุ ด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้
บันทึกสํารองเผือ# ผลเสี ยหายที#อาจเกิดขึ&นบางส่ วนไว้ในงบการเงินเป็ นจํานวนประมาณ 18.5 ล้านบาท และมีส่วน
ที#จะได้รับคืนจากการประกันภัยต่อจํานวนประมาณ 2.8 ล้านบาท ซึ# งฝ่ ายบริ หารเชื# อว่าสํารองเผื#อผลเสี ยหายที#
อาจเกิดขึ&นจํานวนดังกล่าวเพียงพอแล้ว (2558: 76.2 ล้านบาท 21.9 ล้านบาท และ 2.8 ล้านบาท ตามลําดับ)
31. ส่ วนงานดําเนินงาน
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิ จหลักในการรั บประกันวินาศภัยทุกประเภท และเพื#อวัตถุ ประสงค์ในการบริ หารงาน
บริ ษทั ฯ ได้จดั โครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภยั ประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานที#นาํ เสนอนี& สอดคล้อง
กับรายงานภายในของบริ ษ ทั ฯ ที# ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน (ซึ# งได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ) ได้รับและสอบทานอย่างสมํ#าเสมอเพื#อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากร
ให้กบั ส่ วนงาน และประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน ทั&งนี&ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ฯ คือ ประธานกรรมการบริ หาร โดยผ่านคณะกรรมการบริ หาร
42

บริ ษทั ฯประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงาน ซึ# งวัด
มู ล ค่ า โดยใช้เ กณฑ์เ ดี ย วกับ ที# ใ ช้ใ นการวัด กํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการดํา เนิ น งานและสิ น ทรั พ ย์ร วมใน
งบการเงิน
การบันทึกบัญชีสาํ หรับรายการระหว่างส่ วนงานที#รายงานเป็ นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชี สําหรับ
รายการธุ รกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี&
(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ประกันอัคคีภยั ทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ด
รายได้ จากการรับประกันภัย
เบี&ยประกันภัยรับ
หัก: เบี&ยประกันภัยจ่ายจากการเอา
ประกันภัยต่อ
เบี&ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่
ถือเป็ นรายได้ (เพิม# ) ลดจากปี ก่อน
เบี&ยประกันภัยที#ถือเป็ นรายได้สุทธิ
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื#น
รวมค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ก่ อนค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรจากการรับประกันภัยก่อนค่ าใช้ จ่าย
ในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
กําไรจากเงินลงทุน
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
รายได้อื#น
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

รวม

169,128,506

17,541,751

2,336,668,803

706,344,305

3,229,683,365

(124,331,886)
44,796,620

(6,861,677)
10,680,074

(327,245,302)
2,009,423,501

(385,092,743)
321,251,562

(843,531,608)
2,386,151,757

2,653,004
47,449,624
58,941,322
106,390,946

654,924
11,334,998
816,039
12,151,037

90,095,698
2,099,519,199
111,081,326
2,210,600,525

(17,479,090)
303,772,472
72,449,770
376,222,242

75,924,536
2,462,076,293
243,288,457
2,705,364,750

5,508,254
38,778,114
6,061,527

6,338,104
1,639,930
958,494

1,500,017,970
413,602,945
193,601,516

147,640,064
92,848,904
38,838,279

1,659,504,392
546,869,893
239,459,816

50,347,895

8,936,528

2,107,222,431

279,327,247

2,445,834,101

56,043,051

3,214,509

103,378,094

96,894,995

259,530,649
(375,911,189)
(116,380,540)
59,020,862
51,711,660
10,488,732
20,550,308
25,391,022
(293,972)
25,097,050
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(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2558
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ประกันอัคคีภยั ทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ด

รวม

รายได้ จากการรับประกันภัย
เบี&ยประกันภัยรับ
176,717,954
(125,375,494)
หัก: เบี&ยประกันภัยต่อ
เบี&ยประกันภัยรับสุ ทธิ
51,342,460
หัก: สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ น
1,947,361
รายได้ (เพิม# ) ลดจากปี ก่อน
เบี&ยประกันภัยที#ถือเป็ นรายได้
53,289,821
52,767,002
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
106,056,823
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
25,501,084
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
39,690,374
6,476,186
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื#น
รวมค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัยก่ อน
71,667,644
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรจากการรับประกันภัยก่อนค่ าใช้ จ่าย
34,389,179
ในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
รายได้อื#น
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้

16,026,478 2,366,506,716
(5,095,502) (287,244,959)
10,930,976 2,079,261,757

566,453,883 3,125,705,031
(284,037,372) (701,753,327)
282,416,511 2,423,951,704

(793,406) (104,904,396)
10,137,570 1,974,357,361
329,934
101,150,190
10,467,504 2,075,507,551

(12,728,016) (116,478,457)
269,688,495 2,307,473,247
66,162,423
220,409,549
335,850,918 2,527,882,796

358,066
1,181,278
685,567

1,344,465,757
419,191,356
169,989,735

144,829,176
85,444,880
33,981,674

1,515,154,083
545,507,888
211,133,162

2,224,911

1,933,646,848

264,255,730

2,271,795,133

8,242,593

141,860,703

71,595,188

256,087,663
(333,822,898)
(77,735,235)
77,153,756
26,242,447
(17,951,385)
13,714,966
21,424,549
899,327
22,323,876

กําไรสํ าหรับปี

สิ นทรัพย์และหนี&สินจําแนกตามส่ วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั ต่อไปนี&
(หน่วย: บาท)
ประกันภัยทาง
ประกันอัคคีภยั ทะเลและขนส่ ง
สิ นทรัพย์
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
หนี"สิน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558

ประกันภัยรถ

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

ปั นส่ วนไม่ได้

รวม

213,157,101
204,494,182

2,636,008
2,929,074

659,399,356
680,319,849

413,729,990
333,714,873

3,564,764,693
3,368,486,338

4,853,687,148
4,589,944,316

345,131,532
373,014,504

8,693,610
7,084,102

2,240,548,494
2,199,088,653

816,994,503
623,617,300

337,742,253
292,367,773

3,749,110,392
3,495,172,332
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ข้ อมูลเกีย# วกับเขตภูมิศาสตร์
บริ ษทั ฯดําเนิ นธุ รกิ จในเขตภูมิศาสตร์ เดี ยวคือ ในประเทศไทย ดังนั&น รายได้และสิ นทรัพย์ที#แสดงอยูใ่ น
งบการเงินจึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์ แล้ว
ข้ อมูลลูกค้ ารายใหญ่
ในระหว่า งปี สิ& นสุ ดวัน ที# 31 ธัน วาคม 2559 และ 2558 บริ ษ ทั ฯมี เ บี& ย ประกัน ภัย รั บจากบริ ษ ัทนายหน้า
รายใหญ่จาํ นวนสามรายเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 1,570.3 ล้านบาท และ 1,580.6 ล้านบาท ตามลําดับ
32. ความเสี# ยงของบริษัทประกันวินาศภัยและนโยบายบริหารความเสี# ยง
32.1 ความเสี# ยงจากการรับประกันภัย
ความเสี# ยงจากการรับประกันภัย คือ ความเสี# ยงที#เกิ ดจากความผันผวนของความถี# ความรุ นแรงและเวลาที#
เกิดความเสี ยหายที#เบี#ยงเบนจากข้อสมมติที#ใช้ในการกําหนดอัตราเบี&ยประกันภัย การคํานวณเงินสํารองและ
การพิจารณารับประกันภัย
บริ ษทั ฯมีนโยบายรับประกันภัยที#เน้นให้ความสําคัญกับการคัดเลือกภัย เลือกรับงาน (Selective) ที#มีความ
เสี# ยงภัยตํ#า ประวัติความเสี ยหายอยูใ่ นเกณฑ์ดี และไม่รับความเสี# ยงภัยไว้เองเกินข้อกําหนดของคปภ.
กรณี ที#ความสามารถในการรับเสี# ยงภัยไว้เองมีจาํ กัด บริ ษทั ฯจัดให้มีการโอนความเสี# ยงภัย (Risk Transfer)
ให้แก่บริ ษทั รับประกันภัยต่อที#มีฐานะมัน# คง มีขีดความสามารถและความเชี#ยวชาญในการรับประกันภัยต่อ
ทั&งการประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) และการประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative
Reinsurance) เพื#อสร้างความมัน# ใจให้กบั ลูกค้า
นอกจากนี& บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีนโยบายดังนี&
- กําหนดหลักเกณฑ์การคิดทุนประกันภัย ความคุ ม้ ครองและเงื# อนไขการรับประกันภัยที#เหมาะสมกับ
ระดับความเสี# ยง
- การจัดหาประกันภัยต่อมารองรับตามความจําเป็ น ในกรณี ที#ขีดความสามารถ (Capacity) ของบริ ษทั ฯ
ไม่สามารถรับประกันภัยได้เต็มทุนประกัน ตามข้อกําหนดของ คปภ. ซึ# งกําหนดให้บริ ษทั ฯสามารถรับ
ความเสี# ยงภัยไว้เองไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินกองทุน
- คัดเลือกบริ ษทั รับประกันภัยต่อที#มีฐานะการเงินมัน# คง และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื#อถือที#ระดับ A
ขึ&นไป ตามการจัดอันดับความน่าเชื#อถือของ S&P และ A.M. Best
- กํา หนดผูร้ ั บ ผิด ชอบการปฏิ บ ัติง านในแต่ ล ะขั&น ตอน ผูส้ อบทานความถู ก ต้องครบถ้ว นในการรั บ
ประกันภัยและผูม้ ีอาํ นาจในการพิจารณาอนุมตั ิการรับประกันภัยตามทุนประกันภัย
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ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี&สินจากสัญญาประกันภัย โดยแยก
ตามประเภทการรับประกันภัย ดังนี&
(หน่วย: ล้านบาท)

อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ง
รถยนต์
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
เบ็ดเตล็ด
รวม

สํารอง
เบี&ยประกันภัย
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ
87.1
3.2
1,151.8
14.8
319.2
1,576.1

2559
สํารอง
เบี&ยประกันภัย
ส่วนที#
ประกันภัยต่อ
59.3
0.6
160.9
4.3
172.9
398.0

สุทธิ
27.8
2.6
990.9
10.5
146.3
1,178.1

สํารอง
เบี&ยประกันภัย
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ
91.0
3.7
1,231.0
15.5
232.9
1,574.1

2558
สํารอง
เบี&ยประกันภัย
ส่วนที#
ประกันภัยต่อ
60.5
0.5
150.0
4.3
104.8
320.1

สุทธิ
30.5
3.2
1,081.0
11.2
128.1
1,254.0
(หน่วย: ล้านบาท)

2559

อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ง
รถยนต์
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
เบ็ดเตล็ด
รวม

สํารอง
ค่าสิ นไหม
สํารอง
ทดแทนก่อน
ค่าสินไหม
การประกันภัย ทดแทนส่วนที#
ต่อ
ประกันภัยต่อ
14.3
9.2
4.2
0.3
867.4
65.3
15.8
5.2
98.4
36.9
1,000.1
116.9

2558

สุทธิ
5.1
3.9
802.1
10.6
61.5
883.2

สํารอง
ค่าสิ นไหม
ทดแทนก่อน
การประกันภัย
ต่อ
48.9
2.5
747.5
10.5
98.2
907.6

สํารอง
ค่าสิ นไหม
ทดแทนส่วนที#
ประกันภัยต่อ
8.5
0.1
45.4
4.7
39.4
98.1

สุทธิ
40.4
2.4
702.1
5.8
58.8
809.5

การทดสอบความอ่อนไหวเป็ นการวิเคราะห์ความเสี# ยงที#หนี& สินจากการรับประกันภัยจะเพิ#มขึ&นหรื อลดลง
เนื# องมาจากความผันผวนของสมมติ ฐ านที# ใ ช้ใ นการคํา นวณ ซึ# ง จะกระทบต่ อภาระผูกพันด้านสิ นไหม
ทดแทนทั&งด้านก่อนการรับประกันภัยต่อ และหลังการรับประกันภัยต่อ โดยความเสี# ยงอาจเกิ ดจากความถี#
และความรุ นแรงที# เกิ ด ความเสี ย หาย หรื อ ค่ า ใช้จ่ายที# ใ ช้ใ นการจัดการสิ นไหมทดแทนไม่ เป็ นไปตาม
ที#คาดไว้
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ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 ผลกระทบต่ อภาระผูกพัน ด้านสิ นไหมทดแทนที# เ ปลี# ย นแปลงเนื# องจากการ
เปลี#ยนแปลงของสมมติฐานเป็ นดังนี&
(หน่วย: ล้านบาท)
2559

อัตราส่ วนความเสี ยหายสัมบูรณ์
ในปี อุบตั ิเหตุสุดท้าย
อัตราส่ วนความเสี ยหายสัมบูรณ์
ในปี อุบตั ิเหตุสุดท้าย
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการค่าสิ นไหมทดแทนที#
สามารถจัดสรรได้
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการค่าสิ นไหมทดแทนที#
สามารถจัดสรรได้
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการค่าสิ นไหมทดแทนที#ไม่
สามารถจัดสรรได้
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการค่าสิ นไหมทดแทนที#ไม่
สามารถจัดสรรได้

สมมติฐานที#
เปลี#ยนแปลง
+5%

ภาระผูกพันด้าน
สิ นไหมทดแทนที#
เปลี#ยนแปลงก่อนการ
รับประกันภัยต่อ
เพิม# ขึ&น (ลดลง)
101

ภาระผูกพันด้าน
สิ นไหมทดแทนที#
เปลี#ยนแปลงหลังการ
รับประกันภัยต่อ
เพิม# ขึ&น (ลดลง)
94

-5%

(101)

(82)

+10%

1

1

(1)

(1)

-10%

(1)

(1)

1

1

+10%

4

4

(4)

(3)

-10%

(4)

(4)

4

3

กําไรก่อนภาษี
เงินได้เพิม# ขึ&น
(ลดลง)
(94)
82

ส่วนของ
เจ้าของเพิม# ขึ&น
(ลดลง)
(75)
66
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32.2 เครื#องมือทางการเงินและนโยบายการบริหารความเสี# ยง
เครื# องมือทางการเงิ นที#สําคัญของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบี&ยประกันภัย
ค้างรับ สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ลูกหนี& จากสัญญาประกันภัยต่อ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินให้กยู้ ืม
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี หนี& สินจากสัญญาประกันภัยและเจ้าหนี& บริ ษทั ประกันภัยต่อ บริ ษทั ฯมีความ
เสี# ยงที#เกี#ยวข้องกับเครื# องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายการบริ หารความเสี# ยงดังนี&
32.2.1

ความเสี# ยงด้ านเครดิต

ความเสี# ย งด้า นเครดิ ต คื อ ความเสี# ย งที# เกิ ด จากคู่ สั ญญาไม่ ส ามารถปฏิ บตั ิ ตามภาระผูก พัน ที# ระบุ ไ ว้ใ น
เครื# องมือการเงินได้ เช่น ผูร้ ับประกันภัยต่อ (Reinsurer) ลูกหนี& เงินกู้ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระที#ตกลงไว้
กับบริ ษทั ฯ อาจส่ งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของบริ ษทั ฯได้ บริ ษทั ฯมีแนวทางในการบริ หาร
ความเสี# ยงโดยกําหนดการคัดเลือกผูร้ ับประกันภัยต่อที#มีอนั ดับความน่าเชื#อถือระดับ “A” และให้กยู้ ืมเงินแก่
พนักงานตามเกณฑ์ที#สํานักงานคปภ. กําหนด นอกจากนี& บริ ษทั มีระบบตรวจสอบและติดตามการชําระหนี&
จากคูค่ า้ สัญญาต่างๆ อย่างสมํ#าเสมอ
32.2.2 ความเสี# ยงจากการเปลีย# นแปลงของราคาตลาด
ความเสี# ยงจากการเปลี# ย นแปลงของราคาตลาด คื อ ความเสี# ย งที# บริ ษ ทั ฯอาจได้รับความเสี ยหายอันสื บ
เนื# องมาจากการเปลี#ยนแปลงอัตราดอกเบี&ย อัตราแลกเปลี# ยนและราคาของหลักทรัพย์ ซึ# งส่ งผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ
ก. ความเสี# ยงจากอัตราดอกเบีย"
ความเสี# ยงจากอัตราดอกเบี&ย คือ ความเสี# ยงที#มูลค่าของเครื# องมือทางการเงินจะเปลี#ยนแปลงไปเนื# องจาก
การเปลี#ยนแปลงของอัตราดอกเบี&ยในตลาด
บริ ษทั ฯบริ หารความเสี# ยงจากอัตราดอกเบี&ยโดยมุ่งสร้างผลตอบแทนการลงทุนที#มน#ั คงในระยะยาวให้
สู งกว่าอัตราเงินเฟ้ อ รวมถึงการวิเคราะห์ประเภทการลงทุนให้มีความเหมาะสมกับกระแสเงินสด
ณ วัน ที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สิ น ทรั พ ย์ทางการเงิ น ที# สํา คัญสามารถจัด ตามประเภทอัต รา
ดอกเบี& ย และสําหรับสิ นทรั พย์ทางการเงิ นที#มีอตั ราดอกเบี& ย คงที# สามารถแยกตามวัน ที# ครบกําหนด
หรื อวันที#มีการกําหนดอัตราดอกเบี&ยใหม่ (หากวันที#มีการกําหนดอัตราดอกเบี&ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี&
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(หน่วย: ล้านบาท)
2559
อัตราดอกเบี&ยคงที#
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี&ยใหม่
หรื อวันครบกําหนด
อัตราดอกเบี&ย
เกิน
ภายใน
มากกว่า ปรับขึ&นลงตาม ไม่มี
กําหนด
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี&ย
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี&ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
- สํารองสิ นไหมทดแทน
ลูกหนี& จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารทุน
เงินให้กยู้ มื
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคูก่ รณี
หนีส" ินทางการเงิน
หนี& สินจากสัญญาประกันภัย
- สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี& บริ ษทั ประกันภัยต่อ

รวม

อัตราดอกเบี&ย
ที#แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

3.3
-

-

-

218.4
-

7.2
373.4

228.9
373.4

0.50 - 3.20
-

-

-

-

-

-

116.9
19.1

116.9
19.1

-

0.1
-

160.3
50.1
185.4
0.1
-

125.0
212.4
3.4
-

15.0
21.7
3.9
-

-

1,931.3
200.6

300.3
284.3
185.4
1,931.3
7.4
200.6

1.42 - 5.00
1.89 - 5.35
1.70 - 3.25
5.50 - 12.50
-

-

-

-

-

-

1,000.1
480.1

1,000.1
480.1

-
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(หน่วย: ล้านบาท)
2558
อัตราดอกเบี&ยคงที#
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี&ยใหม่
หรื อวันครบกําหนด
อัตราดอกเบี&ย
เกิน
ภายใน
มากกว่า ปรับขึ&นลงตาม ไม่มีอตั รา
กําหนด
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี&ย
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี&ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
- สํารองสิ นไหมทดแทน
ลูกหนี& จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารทุน
เงินให้กยู้ มื
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคูก่ รณี
หนีส" ินทางการเงิน
หนี& สินจากสัญญาประกันภัย
- สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี& บริ ษทั ประกันภัยต่อ

รวม

อัตราดอกเบี&ย
ที#แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

187.8
-

-

-

136.6
-

2.4
426.1

326.8
426.1

0.75 - 3.00
-

-

-

-

-

-

98.1
65.9

98.1
65.9

-

0.1
0.1
-

26.0
15.2
336.0
0. 1
-

30.7
108.0
0.1
3.6
-

15.1
32.7
4.3
-

-

1,942.6
205.1

71.9
156.0
336.1
1,942.6
8.0
205.1

1.00 - 5.00
3.30 - 5.35
0.50 - 3.20
5.50 - 12.50
-

-

-

-

-

-

907.6
358.7

907.6
358.7

-
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ข. ความเสี# ยงจากอัตราแลกเปลีย# น
บริ ษทั ฯมีความเสี# ยงจากอัตราแลกเปลี#ยนที#สําคัญอันเกี# ยวเนื# องกับการเปิ ดบัญชี เงินฝากในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ บริ ษ ทั ฯไม่ได้ทาํ สัญญาซื& อขายเงิ นตราต่ างประเทศล่วงหน้าเพื#อลดความเสี# ยงจากอัตรา
แลกเปลี#ยนที#อาจเกิดขึ&น เนื#องจากบริ ษทั ฯพิจารณาแล้วว่ารายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบที#มีนยั สําคัญต่อ
งบการเงิน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์ทางการเงินที#เป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศที#มีสาระสําคัญดังนี&
สกุลเงิน
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา
ลาวกีบ

สินทรัพย์ทางการเงิน
2559
2558
(ล้าน)
(ล้าน)
0.05
70.26
-

อัตราแลกเปลี#ยนเฉลี#ย
2559
2558
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
35.66
0.004
-

ค. ความเสี# ยงจากการเปลีย# นแปลงราคาหลักทรัพย์
ความเสี# ยงจากการเปลี#ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ คือ ความเสี# ยงที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงราคาตลาดของ
ตราสารทุน ซึ# งอาจทําให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมีความเสี# ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซ# ึ งราคาจะ
เปลี#ยนแปลงไปตามภาวะตลาด
บริ ษ ัทฯได้บริ หารความเสี# ยงจากการเปลี# ยนแปลงราคาหลักทรั พ ย์ โดยจัดสัดส่ วนการลงทุ น (Asset
Allocation) แบบผสมผสานเพื#อกระจายความเสี# ยง จะให้น& าํ หนักกับการลงทุนตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คปภ. ที# เน้นการลงทุ น อย่า งระมัดระวังและปลอดภัย บริ ษ ัทฯได้วางกรอบการแบ่ งเงิ นลงทุ นไปยัง
สิ นทรัพย์ (Asset Class) ประเภทต่างๆ โดยเลื อกกระจายการลงทุนในบริ ษทั ที#มีความมัน# คงสู ง สร้าง
รายได้และกําไรค่อนข้างสมํ#าเสมอ ไม่ผนั ผวนมากนัก มีสภาพคล่องและจ่ายเงินปั นผลสู งซึ# งจะช่วยสร้าง
ผลตอบแทนในระดับสู ง
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32.2.3 ความเสี# ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี# ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี# ยงที#บริ ษทั ฯจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันได้เมื#อครบกําหนด
เนื#องจากไม่สามารถเปลี#ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการ
ในเวลาที#เหมาะสม ซึ# งอาจทําให้เกิดความเสี ยหายได้
บริ ษทั ฯได้บริ หารความเสี# ยงด้านสภาพคล่องโดยมีคณะกรรมการบริ ษทั ติดตามควบคุมให้อตั ราส่ วนสภาพ
คล่องอยูต่ ามเกณฑ์ที#กาํ หนด เป็ นประจําทุกเดือน มีระบบการควบคุมระดับเงินสดให้เป็ นไปตามที#กฏหมาย
กําหนด และกําหนดให้มีหน่ วยงานที#รับผิดชอบติ ดตามกระแสเงินสด เป็ นรายวัน ทั&งนี& มีส ามารถอธิ บาย
เพิม# เติมถึงกิจกรรมดําเนินการในส่ วนต่างๆ ได้ดงั นี&
- ทําการประเมินสถานะการเงิน ก่อนการแต่งตั&งเป็ นตัวแทนและ Broker
- จัดเก็บเบี&ยประกันภัยรถยนต์ตามหลักเกณฑ์ Cash Before Cover
- สร้างระบบติดตามเก็บเบี&ยที#เกินกําหนดชําระจากตัวแทนและ Broker
วัน ที# ค รบกํา หนดของสิ น ทรั พ ย์และหนี& สิ น ทางการเงิ นนับจากวัน ที# ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที#
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี&
(หน่วย: ล้านบาท)
เมื#อทวงถาม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี&ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
- สํารองสิ นไหมทดแทน
ลูกหนี&จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารทุน
เงินให้กยู้ ืม
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี
หนีส" ิ นทางการเงิน
หนี&สินจากสัญญาประกันภัย
- สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อ

ภายใน 1 ปี

2559
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

ไม่มีกาํ หนด

รวม

-

3.3
373.4

-

-

225.6
-

228.9
373.4

-

84.2
19.1

32.7
-

-

-

116.9
19.1

-

160.3
50.1
185.4
200.6

125.0
212.5
3.4
-

15.0
21.7
4.0
-

-

700.2
480.1

299.9
-

-

1,931.3
-

-

300.3
284.3
185.4
1,931.3
7.4
200.6

1,000.1
480.1
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(หน่วย: ล้านบาท)
2558
เมื#อทวงถาม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี&ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
- สํารองสิ นไหมทดแทน
ลูกหนี&จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารทุน
เงินให้กยู้ ืม
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี
หนีส" ิ นทางการเงิน
หนี&สินจากสัญญาประกันภัย
- สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อ

ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

ไม่มีกาํ หนด

รวม

-

187.8
426.1

-

-

139.0
-

326.8
426.1

-

72.5
65.9

25.6
-

-

-

98.1
65.9

0.1
-

26.0
15.3
336.0
205.1

30.7
107.9
0.1
3.6
-

15.1
32.8
4.4
-

-

636.0
358.7

271.6
-

-

1,942.6
-

-

71.9
156.0
336.1
1,942.6
8.0
205.1

907.6
358.7
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32.3 มูลค่ ายุติธรรมของเครื#องมือทางการเงิน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษ ทั ฯมี สินทรั พย์และหนี& สินทางการเงิ นที#วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม หรื อวัดมูลค่าด้วยราคาทุ นแต่ตอ้ งเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลําดับชั&นของมูลค่า
ยุติธรรม ดังนี&
(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชี
สิ นทรัพย์ทางการเงินที#วัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื#อค้า
หุน้ ทุน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื#อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินทีต# ้ องเปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี&ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
- สํารองสิ นไหมทดแทน
ลูกหนี&จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบ
กําหนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินลงทุนทัว# ไป
เงินให้กยู้ ืม
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี
หนีส" ิ นทางการเงินที#ต้องเปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรม
หนี&สินจากสัญญาประกัยภัย
- สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่า
สิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อ

ระดับ 1

254.1
1.0

254.1
1.0

10.4
284.3
112.4
1,560.1

112.4
140.9

228.9
373.4

2559
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

-

รวม

-

254.1
1.0

10.4
284.3
1,419.2

-

10.4
284.3
112.4
1,560.1

228.9
-

373.4

-

228.9
373.4

116.9
19.1

-

116.9
19.1

-

116.9
19.1

289.9

-

289.9

-

289.9

185.4
3.7
7.4
200.6

185.4
-

200.6

228.6
7.4
-

185.4
228.6
7.4
200.6

1,000.1
480.1

-

1,000.1
480.1

-

1,000.1
480.1
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(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชี
สิ นทรัพย์ทางการเงินที#วัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื#อค้า
หุน้ ทุน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื#อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินทีต# ้ องเปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี&ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
- สํารองสิ นไหมทดแทน
ลูกหนี&จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด
ตราสารหนี&รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบ
กําหนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินลงทุนทัว# ไป
เงินให้กยู้ ืม
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี
หนีส" ิ นทางการเงินที#ต้องเปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรม
หนี&สินจากสัญญาประกัยภัย
- สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่า
สิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อ

ระดับ 1

256.7
1.2

256.7
1.2

10.3
156.0
150.8
1,530.1

150.8
121.1

326.8
426.1

2558
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

-

รวม

-

256.7
1.2

10.3
156.0
1,409.0

-

10.3
156.0
150.8
1,530.1

326.8
-

426.1

-

326.8
426.1

98.1
65.9

-

98.1
65.9

-

98.1
65.9

61.6

-

63.0

-

63.0

336.1
3.7
8.0
205.1

336.1
-

0.1
8.0
205.1

145.0
-

336.1
145.0
8.0
205.1

907.6
358.7

-

907.6
358.7

-

907.6
358.7

การจัดลําดับชั&นของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็ นไป
ตามที#กาํ หนดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.20
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วิธีก ารกํา หนดมู ลค่ ายุติธรรมขึ& นอยู่กบั ลักษณะของเครื# องมือทางการเงิ น โดยบริ ษทั ฯใช้วิธีก ารและข้อ
สมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื# องมือทางการเงินดังนี&
(ก) สิ นทรัพย์ทางการเงินที#จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั&น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
และเงินฝากสถาบันการเงิน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี ที#แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน
(ข) เงินลงทุนในตราสารหนี& แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรื อคํานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที#
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี&ไทยหรื อตลาดอื#น
(ค) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณี ที#เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนที#ไม่
อยูใ่ นความต้องการของตลาด คํานวณโดยใช้เทคนิ คการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตตามทฤษฎีใน
การประเมินมูลค่าหรื อมูลค่าตามบัญชี (Book value)
(ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ ืมที#ใช้อตั ราดอกเบี&ยแบบคงที# ประมาณโดยใช้วิธีการหาส่ วนลดกระแส
เงินสดโดยใช้อตั ราดอกเบี&ยปั จจุบนั
(จ) มูลค่ายุติธรรมของเบี&ยประกันภัยค้างรับ สํารองสิ นไหมทดแทนในสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลู กหนี& จากสั ญญาประกันภัย ต่ อ ค่ าสิ นไหมค้า งรั บจากคู่ก รณี เจ้าหนี& บริ ษ ทั ประกันภัย ต่อ สํารอง
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายในหนี&สินจากสัญญาประกันภัย ประมาณมูลค่าตาม
บัญชี เนื#องจากส่ วนใหญ่มีระยะเวลาครบกําหนดภายในหนึ#งปี
33. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริ ษทั ฯนําเสนองบการเงินสําหรับปี ปัจจุบนั ตามรู ปแบบงบการเงินที#ออกใหม่ที#กาํ หนดในประกาศ คปภ. ทํา
ให้ต้องจัด ประเภทรายการบางรายการในงบการเงิ น ปี ก่ อนที# แ สดงเป็ นข้อมู ล เปรี ย บเที ย บใหม่ เพื#อให้
สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชี ในปี ปั จจุบนั ซึ# งการจัดประเภทดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกําไร
หรื อส่ วนของเจ้าของตามที#เคยรายงานไว้ การจัดประเภทใหม่สรุ ปได้ดงั นี&
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(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2558
ตามที#จดั ประเภทใหม่ ตามที#เคยรายงานไว้
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ :
เบี&ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี&จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนีส" ิ น:
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี&สินอื#น

426,054,185
418,191,706
65,857,349

426,393,578
483,709,662
-

77,089,053
577,715,588

105,556,755
549,247,886

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2558
ตามที#จดั ประเภทใหม่ ตามที#เคยรายงานไว้
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบี&ยประกันภัยรับ
เบี&ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้เพิ#มจากปี ก่อน
เบี&ยประกันภัยที#ถือเป็ นรายได้สุทธิ
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื#น
เงินสมทบบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย

3,125,705,031
(701,753,327)
(116,478,457)
-

2,307,473,247

1,881,771,688
(366,617,605)
211,133,162
-

1,515,154,083
183,177,286
10,938,244

-

8,312,357
7,812,357
892,918
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34. การบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนของบริ ษทั ฯ คือ การดํารงไว้ซ# ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื# องเพื#อให้ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูท้ ี#เกี#ยวข้อง มีการรักษาสมดุลของโครงสร้างทางการเงิน และ
การดํารงเงินกองทุนตามความเสี# ยงให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของ คปภ.
35. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื# อวันที# 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที# ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษ ทั ฯได้มีมติ ให้เสนอต่อที# ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
ประจําปี ของบริ ษทั ฯ เพื#อพิจารณาและอนุ มตั ิจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี
2559 ในอัต ราหุ ้น ละ 0.05 บาท รวมเป็ นเงิ นปั น ผลทั&ง สิ& น 15.15 ล้า นบาท โดยมี กาํ หนดจ่ า ยในวัน ที#
9 พฤษภาคม 2560
36. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี&ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื#อวันที# 27 กุมภาพันธ์ 2560
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เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 4

ประวัติกรรมการทีเสนอให้ดาํ รงตําแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที 6)
รายนามกรรมการทีตอ้ งออกตามวาระ ได้แก่
1.นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นางสุ ภาภรณ์ บุรพกุศลศรี

กรรมการอิสระ

3. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ กรรมการลงทุน

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ขอเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั9งกรรมการทีออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน
ดังกล่าว ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการโดยสังเขป ดังต่อไปนี9
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ประวัติกรรมการทีเสนอให้ ดํารงตําแหน่ งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที 6)

นางพิไล เปี ยมพงศ์ สานต์
ทีอยู่ปัจจุบัน

77 ซ.จรัญสนิทวงศ์63 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุ งเทพมหานคร 10700

วัน/เดือน/ปี เกิด

2 เมษายน 2479

อายุ

82 ปี

สัญชาติ

ไทย

อาชีพ/ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา/อบรม
ปริ ญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต CPA Thailand (CPA. No 2336)
Certified Internal Auditor กิตติมศักดิB จาก Institute of Internal Auditors (CIA No.30861)
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ทํางาน
ผูช้ ่วยผูว้ า่ การบัญชี -การเงิน การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรรมการกํากับบริ ษทั ธุรกิจในเครื อ บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั เมโทรสตาร์พร็ อพเพอร์ ต9 ี จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)
ประธานบริ ษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด
ประวัติการดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง

- ตําแหน่ งด้านกรรมการ

กรรมการอิสระ (ตามคํานิยามกรรมการอิสระทีบริ ษทั กําหนด)
(แต่งตั9ง – ต่อวาระ – เมือวันที 2 มิถุนายน 2542 – ปัจจุบนั )
กรรมการตรวจสอบ
(แต่งตั9ง – ต่อวาระ – เมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2552 – ปัจจุบนั )
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(แต่งตั9ง เมือวันที 11 สิ งหาคม 2559 – ปัจจุบนั )
-

ตําแหน่ งด้านบริหาร
ไม่มี
จํานวนปี ทีดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษทั
การถือหุ้นในบริษทั
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ไม่มี

18 ปี

เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 4
ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 5 ปี ทีผา่ นมา

การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน ๆ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)
- ประธานบริ ษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน ทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั ฯ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ กบั ผู้บริหารอืน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
ไม่เป็ นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร พีนอ้ ง ลุง ป้ า น้า อา รวมทั9งคูส่ มรสของบุคคลดังกล่าว) กับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
ความสัมพันธ์ กบั บริษทั /บริษทั ย่อย/บริษทั ร่ วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งกันในช่ วง 2 ปี ทีผ่านมา
ไม่เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีปรึ กษาทีได้รับเงินเดือนประจํา
ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีปรึ กษากฎหมาย
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้อย่างเป็ นอิสระ
การเข้ าร่ วมประชุม/จํานวนครั<งทีเชิญประชุม
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แต่งตั9ง – ต่อวาระ – เมือ 2 มิถุนายน 2542)
การเข้าร่ วมประชุม (ครั9ง)

จํานวนครั9งทีเชิญประชุม (ครั9ง)

ปี 2557

5

6

ปี 2558

4

6

ปี 2559

5

6

การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั9ง – ต่อวาระ – เมือ 23 กุมภาพันธ์ 2552)
การเข้าร่ วมประชุม (ครั9ง)

จํานวนครั9งทีเชิญประชุม (ครั9ง)

ปี 2557

4

4

ปี 2558

4

4

ปี 2559

5

5
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ประวัติกรรมการทีเสนอให้ ดํารงตําแหน่ งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที 6)

นางสุ ภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
31 ซ.หมูบ่ า้ นเสรี วิลล่า แยก 4 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพฯ 10250
28 กุมภาพันธ์ 2496
64 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)

ทีอยู่ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
อาชีพ/ตําแหน่ ง
สถานทีทํางาน
ประวัติการศึกษา/อบรม
บัญชีบณั ฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Certified Public Accountant (CPA), หมายเลข 2800
หลักสูตร การบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับนักบริ หารระดับสูง รุ่ นที 7 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที172/2013
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที 87/2011
หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่ นที13/2011
วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่ นที 35 (วทอ.35) กองทัพอากาศ
หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่ นที 4 สภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่ นที 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสู ง
หลักสูตร Strategic Airport Development ประเทศเยอรมนี
หลักสูตร Airport Management Commercial ประเทศสิ งคโปร์
หลักสูตร Advance Audit Committee (AACP23/2016) IOD
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ทํางาน
2558 – ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน)
2558 – 2558
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ชีวาทัย จํากัด
2551 – 2556
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายงานแผนงานและการเงิน (CFO)
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
2551 – 2555
กรรมการ บริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด
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ประวัติการดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง
- ตําแหน่ งด้านกรรมการ
กรรมการอิสระ (แต่งตั9ง – ต่อวาระ – เมือวันที 14 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบนั )
- ตําแหน่ งด้านบริหาร
ไม่มี
จํานวนปี ทีดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษทั 5 เดือน
การถือหุ้นในบริษทั
ไม่มี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 5 ปี ทีผา่ นมา
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน ๆ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน ทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั ฯ
ไม่มี
ความสัมพันธ์ กบั ผู้บริหารอืน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย ไม่มี
การเข้ าร่ วมประชุม/จํานวนครั<งทีเชิญประชุม
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แต่งตั9ง – ต่อวาระ – เมือ 14 พฤศจิกายน 2559)
การเข้าร่ วมประชุม (ครั9ง)
จํานวนครั9งทีเชิญประชุม (ครั9ง)
ปี 2559
1
1
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ประวัติกรรมการทีเสนอให้ ดํารงตําแหน่ งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที 6)

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
ทีอยู่ปัจจุบัน

94 ซอยสุขมุ วิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ

วัน/เดือน/ปี เกิด

9 สิ งหาคม 2502

สัญชาติ

ไทย

อาชีพ/ตําแหน่ ง

ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ , กรรมการลงทุน

สถานทีทํางาน

บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา/อบรม
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโทการบัญชี University Of Texas At Austin, ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาบัตร วปอ. หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที 56
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่ นที 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสู ง
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์ รุ่ นที 8 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
- หลักสูตร ผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที 22
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ทํางาน
2542 - 2543 กรรมการกําหนดพิกดั อัตราเบี9ยประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิ ชย์
2544 – 2547 กรรมการบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม อเบอร์ดีนจํากัด (มหาชน)
2549 - 2550 หัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทยในสมัชชาการประกันภัย แห่งเอเชียตะวันออก
2551 - 2552 ประธานสภาการประกันภัยอาเซียน
2544 - 2552 เลขาธิการสมาคมประกันวินาศภัย
2552 - 2556 นายกสมาคมประกันวินาศภัย
2551 - 2556 กรรมการกองทุนประกันวินาศภัย
2557 - 2558 ดํารงตําแหน่งกรรมการ บมจ.ไทยรี ประกันชีวิต
2535 – ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2543 – ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
2553 – ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง กรรมการ บจ.ที.ไอ.ไอ.(สถาบันประกันภัยไทย)
2556 - ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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2556 – ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย
2556 – ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง กรรมการเหรัญญิก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2559 – ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์
ประวัติการดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง

- ตําแหน่ งด้านกรรมการ
กรรมการ
(แต่งตั9ง – ต่อวาระ – เมือวันที 12 พฤษภาคม 2529 – ปัจจุบนั )
กรรมการลงทุน
(แต่งตั9ง เมือวันที 12 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบนั )
- ตําแหน่ งด้านบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

จํานวนปี ทีดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษทั 31 ปี
การถือหุ้นในบริษทั
ข้ อพิพาททางกฎหมาย

8,781,128 หุ้น คิดเป็ นสัดส่ วนการถือครองหุ้น 2.90
ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 5 ปี ทีผา่ นมา

การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน ๆ
กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
กรรมการ บจ.ที.ไอ.ไอ.(สถาบันประกันภัยไทย)
กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย
กรรมการเหรัญญิก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน ทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั ฯ
กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
ความสัมพันธ์ กบั ผู้บริหารอืน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
สามีนางสุเทพี อัศวะธนกุล (กรรมการผูอ้ าํ นวยการ)
น้องเขยนางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร (กรรมการและเลขานุการบริ ษทั )
การเข้ าร่ วมประชุม/จํานวนครั<งทีเชิญประชุม
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แต่งตั9ง – ต่อวาระ – เมือ 12 พฤษภาคม 2529)
การเข้าร่ วมประชุม (ครั9ง)

จํานวนครั9งทีเชิญประชุม (ครั9ง)

ปี 2557

6

6

ปี 2558

6

6

ปี 2559

6

6
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นิยามกรรมการอิสระ
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้กาํ หนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เท่ ากับหลักเกณฑ์ข- นั ตําของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 4/2552 โดยมีรายละเอียดดังนี1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทั-งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูข้ องบริ ษทั ทั-งนี- ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ีเกียวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หาร ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั-งนี- ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ทีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที
ปรึ กษาของส่ วนราชการซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี
น้อง และบุตร รวมทั-งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั-งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีนัย หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทํา
เป็ นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกียวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื คํ-าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี- สิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกัน ซึ งเป็ นผลให้
บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี-ทีตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ ง ตั-งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั-งแต่ 20 ล้านบาทขึ-น
ไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า ทั-งนี- การคํานวณภาระหนี-ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี- ดงั กล่าว ให้นับรวม
ภาระหนี-ทีเกิดขึ-นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ งมีผสู้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยูเ่ ว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษาทางการเงิน ซึ ง
ได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั-นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับการแต่งตั-งขึ-นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ งเป็ นผูท้ ี
เกียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วน
ทีมีนยั ในห้างหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วม บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีรับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละ 1
ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทั-งหมดของบริ ษทั อืน ซึ งประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
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เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
และขั%นตอนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
1. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษทั ได้จดั ส่งหนังสื อมอบฉันทะ ตามทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ได้กาํ หนดไว้ ให้ผถู้ ือหุ้นทีไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม
ใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้น ครั0งที 24/2560 ของบริ ษทั ได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการดังนี0
1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ้น หรื อเลือกฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั บุคคลใดคนหนึ ง โดย
ให้ระบุชือพร้อมรายละเอียดของบุคคลทีผูถ้ ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมดังกล่าว
2) ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทั0งขีดฆ่าลงวันทีทีทําหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว เพือให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
3) ส่ งคืนมายังสํานักงานบริ ษทั ภายในวันที 1 เมษายน 2560 หรื อ ก่อนเวลาเริ มการประชุ มอย่างน้อยครึ งชัวโมง เพือให้เจ้าหน้าทีของ
บริ ษทั ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนั เวลาเริ มประชุม ทั0งนี0 ไม่วา่ ผูถ้ ือหุ้นจะถือหุ้นของบริ ษทั จํานวนเท่าใด จะแบ่งการมอบฉันทะเป็ นหนังสื อ
หลายฉบับ หรื อให้แก่ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้
2. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษทั จะเริ มรับลงทะเบียนการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น ก่อนเริ มการประชุมไม่นอ้ ยกว่า
1 ชัวโมง หรื อ ตั0งแต่เวลา 14.00 น. เป็ นต้นไป ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) เลขที 71 ถนนดินแดง แขวงสาม
เสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ตามแผนทีสถานทีจัดประชุมทีปรากฏอยูใ่ นสิ งทีส่งมาด้วย
3. การแสดงเอกสารก่ อนเข้ าร่ วมประชุ ม
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี0ก่อนเข้าร่ วมประชุม (แล้วแต่กรณี ใดกรณี หนึง) ต่อไปนี0
3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
3.1.1
กรณีผ้ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
ให้แสดงเอกสารทีส่ วนราชการออกให้ทียังไม่หมดอายุ เช่ น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี หรื อหนังสื อ
เดินทาง และหากมีการเปลียนชือ-นามสกุล ให้ยนหลั
ื กฐานประกอบด้วย
3.1.2
กรณีมอบฉันทะให้ ผ้รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนังสื อนัดประชุม (แบบใดแบบ
หนึง) ลงลายมือชือผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
(2) สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออกให้ผถู้ ือหุ้น ตามข้อ 3.1.1 และผูถ้ ือหุ้นได้ลงชือรับรองสําเนาถูกต้อง ( ไม่ตอ้ งแสดงบัตรตัวจริ ง)
(3) แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับ ข้อ 3.1.1
3.2 กรณีนิติบุคคล
3.2.1
กรณีผ้แู ทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้ าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
(1) แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณี บคุ คลธรรมดา ข้อ 3.1.1
(2) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุ้น ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ)
และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคล ซึงเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึงเป็ นผูถ้ ือหุ้น
3.2.2
กรณีผ้ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม

(1) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนังสื อนัดประชุม (แบบใดแบบหนึง) ลายมือชือของผูแ้ ทนนิติบุคคล(กรรมการ) ซึ งเป็ น
ผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ
(2) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุ้น ซึ งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิ ติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ ความ
แสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึงลงนามในหนังสื อมอบฉันทะมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึงเป็ นผูถ้ ือหุ้น
(3) สําเนาเอกสารทีส่ วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึงเป็ นผูม้ อบฉันทะตาม ข้อ 3.1.1 และลงชือรับรองสําเนาถูกต้อง

(4) แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ข้อ 3.1.1

3.3 ผู้ถือหุ้นซึ2งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็ นนิติบุคคลที2จัดตั%งขึน% ตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้เตรี ยมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณี ขา้ งต้น โดยเอกสารทีมิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษ
แนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู้ ือหุ้นหรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลนั0นรับรองความถูกต้องของคําแปล
4. การออกเสียงลงคะแนน
4.1 กฎข้ อบังคับการลงคะแนนเสียง

(1) ผูถ้ ือหุ้นรายหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถือ โดยให้นบั หุ้นหนึ งหุ้นมีเสี ยงหนึ งเสี ยงเพียง อย่างใดอย่างหนึ ง คือ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง และไม่สามารถแบ่งการออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
(2) การออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตามทีผูม้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสื อมอบ
ฉันทะเท่านั0น กรณี ผมู้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน ผูร้ ับมอบฉันทะมี
สิ ทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน
(3) มติของทีประชุมผูถ้ ือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี0
ก) กรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นมติของทีประชุม
ข) กรณี อืน ๆ ซึงมีกฎหมาย หรื อข้อบังคับบริ ษทั กําหนดไว้แตกต่างจากกรณี ปกติ ก็จะดําเนิ นการให้เป็ นไปตามทีกําหนดนั0น โดย
ประธานในทีประชุมหรื อผูซ้ ึงประธานมอบหมายจะแจ้งให้ผถู้ ือหุ้นในทีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่วาระดังกล่าว

(4) หากคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึ0นอีกหนึงเสี ยงต่างหากเป็ นเสี ยงชี0ขาด
(5) ผูถ้ ือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื องใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงในเรื องนั0น และประธานในทีประชุมอาจจะเชิญให้ผถู้ ือหุ้นนั0นออก
นอกทีประชุมชัวคราวก็ได้
(6) การลงคะแนนลับ อาจจะทําได้เมือมีผถู้ ื อหุ้นในทีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และทีประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว
โดยประธานในทีประชุมจะเป็ นผูก้ าํ หนดวิธีการลงคะแนนลับนั0น และแจ้งให้ทีประชุมทราบก่อนการออกเสี ยงลงคะแนนลับดังกล่าว
4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธานหรื อผูซ้ ึงประธานมอบหมายจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผถู้ ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสี ยงด้วยวิธีชูมือในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
จากทีประชุมว่ามีผถู้ ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ตามวิธีปฎิบตั ิในการลงคะแนนเสี ยง ดังนี0
(1) กรณี ผถู้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
หากผูถ้ ือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ผถู้ ือหุ้นชูมือขึ0นและเลือกกาเครื องหมายว่าไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในบัตรยืนยัน
การลงคะแนนทีได้แจกไว้ให้แก่ผถู้ ือหุ้นในขณะลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม พร้อมทั0งเซ็นชื อกํากับไว้และเจ้าหน้าทีของบริ ษทั จะเดินเข้าไปเพือขอรับ
บัตรยืนยันการลงคะแนนดังกล่าวในแต่ละวาระเพือทําการรวบรวมคะแนนต่อไป
สําหรับท่านผูถ้ ือหุ้นทีไม่ได้ชูมือในทีประชุม ให้ถือว่าผูถ้ ือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามทีคณะกรรมการได้เสนอ
(2) กรณี ผถู้ ือหุ้นมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
ก) ให้ถือการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระทีผูถ้ ือหุ้นได้ออกเสี ยงลงคะแนนไว้หนังสื อมอบฉันทะตามทีผูร้ ับมอบฉันทะได้ยืน
ต่อเจ้าหน้าที ของบริ ษทั ในขณะลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุ ม เป็ นคะแนนเสี ยงที ใช้นับเป็ นมติ ทีประชุ ม โดยไม่ต ้องออกเสี ยงลงในบัตรยืน ยัน การ
ลงคะแนนอีก
ข) กรณี ทีผูถ้ ือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะหรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน ผูร้ ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฎิบตั ิตามวิธีการในข้อ 4.2 (1)
4.3 การนับคะแนนเสียงและประกาศผล
ในการประชุ มแต่ละวาระ จะทําการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระด้วยวิธีการหักคะแนนเสี ยงทีไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยงออกจาก
จํานวนหุ้นทั0งหมดของผูถ้ ือหุ้น/ผูร้ ับมอบฉันทะทีมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยง และประกาศผลการนับคะแนนเสี ยงให้ทีประชุมรับทราบว่า ในแต่
ละวาระการประชุมมีผเู้ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงกีเสี ยง

เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 7
ประวัติกรรมการอิสระทีได้รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นทีไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม

นายชลอ เฟื องอารมย์
ทีอยู่ปัจจุบัน

6/106 หมูท่ ี 13 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร10230

วัน/เดือน/ปี เกิด

10 มิถุนายน 2480

อายุ

80 ปี

สัญชาติ

ไทย

อาชีพ/ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน

ประวัติการศึกษา/อบรม
ปริ ญญาตรี ทางรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยฟิ ลลิปส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ปริ ญญาโททางรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเซาเทอร์น อิลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ปริ ญญาโทสาชาสังคมศาสตร์ (บริ หาร) มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที 27
การอบรมหลักสูตร DCP รุ่ น 18 และหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการ - สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ทํางาน
อธิบดีกรมทะเบียนการค้า
อธิบดีกรมส่งเสริ มการส่งออก
อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิ ชย์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานประกันภัย
รองปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
กรรมการติดตามประเมินผล สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแห่งประเทศไทย
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริ ษทั โปรเฟสชัน แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ไทยรี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)

[Type text]

ประวัติการดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง

- ตําแหน่ งด้านกรรมการ
กรรมการอิสระ (ตามคํานิยามกรรมการอิสระทีบริ ษทั กําหนด)
(แต่งตัBง – ต่อวาระ – เมือวันที 5 เมษายน 2555 – ปัจจุบนั )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(แต่งตัBง – ต่อวาระ – เมือวันที 5 เมษายน 2555 – 8 เมษายน 2558 )
ประธานกรรมการลงทุน
(แต่งตัBง – ต่อวาระ – เมือวันที 12 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบนั )
-

ตําแหน่ งด้านบริหาร - ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน ๆ - ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน ทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั ฯ

ไม่ มี

5 ปี

จํานวนปี ทีดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษทั
การถือหุ้นในบริษทั

ไม่มี

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 5 ปี ทีผา่ นมา

ความสัมพันธ์ กบั ผู้บริหารอืน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
ไม่เป็ นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร พีนอ้ ง ลุง ป้ า น้า อา รวมทัBงคูส่ มรสของบุคคลดังกล่าว) กับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ความสัมพันธ์ กบั บริษทั /บริษทั ย่อย/บริษทั ร่ วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งกันในช่ วง 2 ปี ทีผ่านมา
ไม่เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีปรึ กษาทีได้รับเงินเดือนประจํา
ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีปรึ กษากฎหมาย
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้อย่างเป็ นอิสระ
การเข้ าร่ วมประชุม/จํานวนครั=งทีเชิญประชุม
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แต่งตัBงเมือ 5 เมษายน 2555 – ปัจจุบนั )
การเข้าร่ วมประชุม (ครัBง)

จํานวนครัBงทีเชิญประชุม (ครัBง)

ปี 2557

6

6

ปี 2558

6

6

ปี 2559

6

6

การมีส่วนได้เสียในวาระทีเสนอในการประชุมครั=งที 24/2560
กรรมการอิสระทีบริ ษทั ฯ กําหนดให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะนีBไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระทีเสนอในการประชุมครัBงนีBแต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที
5 พิจารณากําหนดค่าบําเหน็จกรรมการ
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ประวัติกรรมการอิสระทีได้รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นทีไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม

ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์
31 ซอยอินทามระ 24 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ
18 มีนาคม 2488
72 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)

ทีอยู่ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
อาชีพ/ตําแหน่ ง
สถานทีทํางาน
ประวัติการศึกษา/อบรม
ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์บณั ฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริ กา
ประกาศนียบัตรหลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ทํางาน
รองปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
อธิบดีกรมการค้าภายใน
ทีปรึ กษา บริ ษทั อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จํากัด
ทีปรึ กษาคณะกรรมการ ตลาดสิ นค้าเกษตรล่วงหน้า
ประวัติการดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง
- ตําแหน่ งด้านกรรมการ
กรรมการอิสระ (ตามคํานิยามกรรมการอิสระทีบริ ษทั กําหนด)
(แต่งตัBง – ต่อวาระ – เมือวันที 28 ตุลาคม 2548 – ปัจจุบนั )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(แต่งตัBง – ต่อวาระ – เมือวันที 5 เมษายน 2555 – ปัจจุบนั )
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(แต่งตัBง – ต่อวาระ – เมือวันที 11 สิ งหาคม 2559 – ปัจจุบนั )
- ตําแหน่ งด้านบริหาร
ไม่มี
จํานวนปี ทีดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษทั
11 ปี 5 เดือน
การถือหุ้นในบริษทั - ไม่ มี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 5 ปี ทีผา่ นมา
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ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน ๆ
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน ทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั ฯ
ไม่มี
ความสัมพันธ์ กบั ผู้บริหารอืน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
ไม่เป็ นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร พีนอ้ ง ลุง ป้ า น้า อา รวมทัBงคูส่ มรสของบุคคลดังกล่าว) กับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ้นราย
ใหญ่ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ความสัมพันธ์ กบั บริษทั /บริษทั ย่อย/บริษทั ร่ วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งกันในช่ วง 2 ปี ทีผ่านมา
ไม่เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีปรึ กษาทีได้รับเงินเดือนประจํา
ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีปรึ กษากฎหมาย
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้อย่างเป็ นอิสระ
การเข้ าร่ วมประชุม/จํานวนครั=งทีเชิญประชุม
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แต่งตัBง– ต่อวาระ – เมือ 28 ตุลาคม 2548)
การเข้าร่ วมประชุม (ครัBง)
จํานวนครัBงทีเชิญประชุม (ครัBง)
ปี 2557
6
6
ปี 2558
6
6
ปี 2559
6
6
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตัBงเมือ 5 เมษายน 2555)
การเข้าร่ วมประชุม (ครัBง)
จํานวนครัBงทีเชิญประชุม (ครัBง)
ปี 2557
4
4
ปี 2558
4
4
ปี 2559
5
5

การมีส่วนได้เสียในวาระทีเสนอในการประชุมครั=งที 24/2560
กรรมการอิสระทีบริ ษทั ฯ กําหนดให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะนีBไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระทีเสนอในการประชุมครัBงนีBแต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที
5 พิจารณากําหนดค่าบําเหน็จกรรมการ
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ขันตอนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น

มาด้วยตนเอง

ผูร้ ับมอบฉันทะ
โต๊ะลงทะเบียน
(
แสดงบัตรประจําตัว หรื อ แสดงหนังสื อมอบฉันทะ
พร้อมเอกสารประกอบ (แล้วแต่กรณี )
ลงนามเข้าร่ วมประชุม
รับบัตรลงคะแนน
เข้าห้องประชุม
ประธานเปิ ดการประชุม
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ
กรณีมีผไู้ ม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงในวาระใดๆ ให้ยกมือและ
ส่ งบัตรลงคะแนน (สําหรับผูไ้ ม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง)

เจ้าหน้าทีเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูไ้ ม่เห็นด้วยหรื อ
งดออกเสียงและสรุ ปผลลงคะแนน

เมือทราบผลการลงคะแนนประธานจะแจ้งผล
การนับคะแนนให้ทีประชุมทราบ
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หมวดที 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อที 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ0นสุดของรอบปี บัญชี ของ
บริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวมาแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ น
การประชุมวิสามัญ เมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ท0 งั หมด
หรื อผูถ้ ื อหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้ท0 งั หมด จะเข้าชื อกันทําหนังสื อขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ้น เป็ นการประชุ ม วิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการทีขอให้เรี ยกประชุ มไว้ใ ห้ชัดเจนในหนังสื อ
ดังกล่าวด้วย
ข้อที 28. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุ สถานที วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุชดั เจนว่าเป็ นเรื องทีจะเสนอเพือทราบเพืออนุมตั ิ เพือพิจารณาแล้วแต่กรณี
รวมทั0งความเป็ นธรรมของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว และจะจัดส่ งให้ผถู้ ือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคําบอก
กล่าวประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ข้อที 29. ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ต้องมีผถู้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่า
กึงหนึงของจํานวนผูถ้ ือหุ้นทั0งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ท0งั หมด จึงจะจัดเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นครั0งใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัวโมง จํานวนผูถ้ ือหุ้นซึ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นได้เรี ยกนัดเมือผูถ้ ือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็ นการระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ้น
นั0นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอให้นดั ประชุมใหญ่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมใน
การประชุมครั0งหลังนี0ไม่บงั คับว่าต้องครบองค์ประชุม
ข้อที 30. ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีประชุมผูถ้ ือหุ้นในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ให้ผู้
ถือหุ้นซึงมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ้นคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้ผถู้ ือหุ้นมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุ้นทีตนถืออยูโ่ ดยถือว่าหุ้นหนึงมีหนึงเสี ยง
การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู้ ือหุ้นไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ร้องขอและทีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ
ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนั0นให้เป็ นไปตามทีประธานในทีประชุมกําหนด
ข้อที 31. มติของทีประชุมผูถ้ ือหุ้นนั0นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี0
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที
ประชุมออกเสี ยงเพิมขึ0นอีกหนึงเสี ยงเป็ นเสี ยงชี0ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี0 ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั0งหมดของผูถ้ ือหุ้น ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั0งหมด หรื อบางส่วนทีสําคัญแก่บุคคลอืน
(ข) การซื0อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืน หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั0งหมด หรื อ
บางส่วนทีสําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ข้อที 32. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีตอ่ ไปนี0
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั ในรอบปี ทีผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตั0งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
(5) เลือกตั0งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอืน ๆ
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