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ส่วนที� 1 

การประกอบธุรกิจ 
 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
          บริษทัประกนัภยัไทยววิฒัน์  จาํกดั  (มหาชน)    ไดด้าํเนินธุรกิจประกนัวนิาศภยัมายาวนานกวา่ 60 ปี   รับใชส้งัคมไทย 
โดยนาํเสนอผลิตภณัฑป์ระกนัภยัที1หลากหลาย ควบคู่ไปกบับริการที1มีคุณภาพบนพื5นฐานการบริหารจดัการที1โปร่งใส มีหลกั 
ธรรมาภิบาล และฐานะทางการเงินที1มั1นคงแขง็แรง  และเป็นอีกครั5 งที1ทางบริษทัฯไดรั้บรางวลับริษทัประกนัภยัที1มีการพฒันา
ดีเด่นประจาํปี  2557    ซึ1งจดัมอบโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั    ทางบริษทัฯ 
มุ่งเนน้การเป็นหลกัประกนัที1มั1นคงสาํหรับคนไทย มีการบริหารทรัพยสิ์นเป็นเงินสาํรองอยา่งเพยีงพอ      สาํหรับหนี5 สินและ
ภาระผกูพนัตามสัญญาประกนัภยั    รวมถึงการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี1ยง  (Risked-Based Capital)   ตามกฏหมาย   
จึงมีฐานะทางการเงินที1แขง็แกร่งพร้อมสาํหรับการให้บริการประชาชน      นอกจากนี5 ยงัเลือกบริหารจดัการความเสี1ยงอยา่งมี
ประสิทธิภาพ   โดยการรับประกนัที1เนน้คุณภาพ   พร้อมกบัปรับกลยทุธ์ทางการแข่งขนัโดยหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ   ที1มี
ศกัยภาพผา่นเคาน์เตอร์บริการต่างๆ หรือออนไลน์  ขณะเดียวกนักค็าํนึงถึงความตอ้งการของประชาชน โดยพฒันาผลิตภณัฑ์
ประกนัภยัและการบริการที1ดีเสมอมา    นอกจากการบริหารที1โปร่งใสดว้ยหลกัธรรมาภิบาลแลว้ ทางบริษทัฯ ยงัเขา้ไปมีส่วน
ในโครงการที1เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยมิไดมุ่้งหวงัที1ผลกาํไร เช่นโครงการไมโครอนิชวัรันส์ ที1มุ่งใหบ้ริการการประกนัภยั
ในราคาที1เขา้ถึงไดง่้ายกบัประชาชนทั1วไป  และการเขา้ร่วมโครงการประกนัภยัขา้วนาปีกบัรัฐบาลมาตั5งแต่ปี 2554 ซึ1งเป็นการ
สร้างความมั1นคงทางรายไดใ้ห้แก่เกษตรกร 
 
           เป้าหมายของบริษทัในการดาํเนินงานมาโดยตลอดมีอยู ่3 ประการ ไดแ้ก่ 1) พฒันาองคก์รใหมี้ฐานะการเงินที1แขง็แกร่ง 
และบริหารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล   2) พฒันาผลิตภณัฑใ์ห้มีความคุม้ค่า ช่วยลดภาระความเสี1ยงภยั และบรรเทาความเสียหาย 
ของประชาชนไดอ้ยา่งเหมาะสม  และ 3) พฒันาการบริการใหไ้ดม้าตรฐาน เสริมสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ และคู่คา้อยา่ง 
เป็นธรรม    ทางบริษทัฯ พร้อมที1จะเป็นที1ปรึกษาในทุกดา้นการประกนัภยัใหแ้ก่ลกูคา้ และประชาชนทั1วไป  โดยมีแนวทางการ
ดาํเนินงานดา้นต่างๆ  ดว้ยการพฒันาองคก์รอยา่งต่อเนื1อง   การพฒันาทนุมนุษยแ์ละทุนทางปัญญา  การพฒันานวตักรรม และ 
การปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานใหเ้ป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  
 

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

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

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

          เพิ1มมากขึ5น 
                 พ.ศ. 2523        เพื1อรับมือกบัการขยายตวัของกิจการอยา่งรวดเร็ว      บริษทัฯจึงไดน้าํระบบคอมพวิเตอร์เขา้มาใช ้

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

                 พ.ศ. 2527       บริษทัฯ  ไดติ้ดต่อเช่าความถี1คลื1นกระจายเสียงจากการสื1อสารแห่งประเทศไทยเพื1อนนาํเทคโนโลย ี  
          อนัทนัสมยันี5มาเพิ1มประสิทธิภาพการติดต่อสื1อสารระหวา่งพนกังานสินไหมกบับริษทัฯ เพื1อจะได ้

         สามารถอาํนวยความสะดวกรวดเร็วใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัไดดี้ยิ1งขึ5นถือไดว้า่บริษทัเป็นบริษทั 
         ประกนัภยับริษทัแรกในประเทศไทย ที1นาํเอาเทคโนโลยอีนัทนัสมยันี5มาประยกุตใ์ชใ้นงานประกนัภยั 

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

                   พ.ศ. 2551     ไดน้าํเทคโนโลยใีหม่มาให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินดา้นอุบติัเหตุประกนัภยัรถยนตต์ลอด 24 ชั1วโมง   
                                        ดว้ยระบบ  Mobile Tracking 
                   พ.ศ. 2552     ให้บริการเฮลิคอปเตอร์เคลื1อนยา้ยผูป่้วยฉุกเฉินทางอากาศ 
                   พ.ศ.2556      ไดร้ับรงวลับริษทัประกนัวนิาศภยั ที1มีการบริหารงานดีเด่นประจาํปี 2555 
                   พ.ศ.2558      ไดร้ับรางวลับริษทัประกนัภยั ที1มีการพฒันาดีเด่นประจาํปี 2557 

        ( 2 )  การประกอบธุรกิจ 

                  การดาํเนินธุรกิจประกนัวินาศภยัของบริษทั สามารถแบ่งไดด้งันี5   
                  1.   การประกนัภยัรถยนต ์

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

3.1  การประกนัภยัสินคา้ 
                  4.   การประกนัภยัเบด็เตลด็ 

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

                       4.12   การประกนัภยัความเสี1ยงภยัทุกชนิด 
                       4.13   การประกนัภยัสุขภาพ 
                       4.14   การประกนัภยัอุบติัเหตุและสุขภาพเดินทางต่างประเทศ 
 
                  5.   การประกนัภยัต่อ   ซึ1 งถือเป็นพื5นฐานที1สาํคญัของการรับประกนัภยัเนื1องจากเป็นการช่วยกระจายความเสี1ยงภยั  

        โดยทาํประกนัภยัต่อใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อ    ขณะเดียวกนักรั็บประกนัภยัต่อจากบริษทัอื1นดว้ยโดยถือเป็น 
        การรับกระจายความเสี1ยงภยัตามหลกัการดงักล่าวขา้งตน้ 

 

                การเปลี�ยนแปลงที�สําคัญของบริษัทฯ 

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

 
       ( 3 )  โครงสร้างรายได ้ 
                       บริษทัเป็นบริษทัประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภยั โดยมีรายไดห้ลกัมาจากเบี5ยประกนัภยั  เมื1อบริษทั 
                ไดร้ับเบี5ยประกนัภยัแลว้ เบี5ยประกนัภยัส่วนหนึ1งบริษทัจะนาํไปทาํการประกนัภยัต่อ และอีกส่วนหนึ1ง                     
                บริษทัจะรับเสี1ยงภยัไวเ้อง   สาํหรับในส่วนที1บริษทัรับเสี1ยงภยัไวน้ั5น เมื1อหกัค่าใชจ่้ายแลว้  บริษทัจะนาํ 
                ไปลงทุนตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยัอนุญาต และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ 
                ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  เกี1ยวกบัการลงทุนประกอบธุรกิจอื1นของบริษทัประกนัวินาศภยั   
                เพื1อแสวงหารายไดอี้กส่วนหนึ1ง 
 
                รายไดข้องบริษทัในรอบ 3 ปีที1ผา่นมาเป็นดงันี5  
 ปี 2556 % ปี 2557 % ปี 2558 % 

รายไดจ้ากเบี5ยประกนัภยัรับ 2,299.89 96.1  2,471.11 92.7  2,527.88      96.2 
รายไดจ้ากการลงทุน       83.75  3.5     181.31   6.8      85.44   3.3 
รายไดอื้1น        9.23  0.4      13.86   0.5      13.72   0.5 
รวมรายได ้  2,392.87    100.0    2,666.28    100.0   2,627.04   100.0 

 

 

                 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลติภัณฑ์                          
                             ( 1 )  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
                                      บริการหลกัของบริษทัมี  4 ประเภทคือ 
                       1. การประกนัภยัรถยนต ์
                  1.1   การประกนัภาคบงัคบั (Compulsory Insurance) 
                  1.2   การประกนัภาคสมคัรใจ   (Voluntary Insurance)  โดยแบ่งการประกนัภยัในกลุ่มนี5  
            เป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภท 1, ประเภท 2, ประเภท 3, ประเภท 4 และประเภท 5                              
                                                        ซึ1งมีความคุม้ครองที1แตกต่างกนั 
                       2.     การประกนัอคัคีภยัคือ    การทาํสญัญารับเสี1ยงภยัโดยบริษทัตกลงจะชดใชค่้าสินไหม       

                              ทดแทนแก่ผูเ้อาประกนัในกรณีที1ทรัพยสิ์นที1เอาประกนั  ไดเ้กิดความเสียหายอนัเนื1อง      
                              มาจากเพลิงไหม ้หรือฟ้าผา่ หรือการระเบิดของแก๊สที1ใชป้ระกอบการอุปโภคบริโภค 
                              อาจขยายความคุม้ครองไปถึงเปียกนํ5า  ระเบิด  จราจล  นดัหยดุงาน  ลกูเห็บ  นํ5าท่วม  
                              แผน่ดินไหว ลมพาย ุภยัอากาศยาน เป็นตน้ 
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                      3.     การประกนัภยัทางทะเลและขนส่งคือ   การทาํสัญญารับเสี1ยงภยัโดยบริษทัตกลงชดใช ้   
                              ค่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้อาประกนัในกรณีที1ทรัพยสิ์นที1เอาประกนัไดเ้กิดความเสียหาย 
                              อนัเนื1องมาจากการขนส่ง 
                      4.     การประกนัภยัเบด็เตลด็   ซึ1 งประกอบดว้ยการประกนัวินาศภยัอีกมากมายหลายประเภท      
                              เช่น  การประกนัอุบติัเหตุส่วนบคุคล, การประกนัอุบติัเหตุเดินทาง, การประกนัสุขภาพ,  
                              การประกนัภยัชดเชยรายได,้ การประกนัภยัโรคร้ายแรง, การประกนัการเสี1ยงภยัระหว่าง 
                              ก่อสร้าง, การประกนัโจรกรรม, การประกนัภยัสุขภาพ และ การประกนัภยัอุบตัิเหตุและ 
                              สุขภาพเดินทางต่างประเทศ เป็นตน้  

 

                             ( 2 )  ตลาดและภาวะการแข่งขนั 

        (ก) นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ ์และบริการที1สาํคญั 
                                               กลยทุธ์ในการแข่งขนัการให้บริการที1รวดเร็ว,    สะดวกพร้อมกบัสร้างความประทบัใจใหก้บั 
                                               ผูเ้อาประกนั และประชาสมัพนัธ์ใหรู้้จกับริษทัมากขึ5น และใชเ้ทคโนโลยกีารสื1อสารทนัสมยั                            
                                               ทุกรูปแบบ   และฝึกอบรมใหพ้นกังานมีคุณภาพตลอดเวลา 
                                               จุดเดน่ 
                                              -   เป็นบริษทัที1ดาํเนินการดา้นการประกนัภยัรถยนตม์ายาวนานเกือบจะที1สุดในบรรดา   

                    บริษทัประกนัภยัในปัจจุบนั  ซึ1 งทาํใหมี้ประสบการณ์ในการใหบ้ริการแก่ผูเ้อาประกนัภยั 
                    และผูเ้กี1ยวขอ้ง พร้อมกบัมีฐานขอ้มูลในการกาํหนดการรับประกนัภยัที1ค่อนขา้งสมบรูณ์ 
               -    ฐานลกูคา้ที1ทาํประกนัอยา่งยาวนานกบับริษทั   
               -    มีวฒันธรรมของบริษทัที1เขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้   และผูเ้กี1ยวขอ้งเป็นอยา่งดีซึ1งทาํให ้

    ลกูคา้และ ผูเ้กี1ยวขอ้งประทบัใจกบัการให้บริการของบริษทั 
               -    บริษทัมีฐานลกูคา้ที1ค่อนขา้งจะมีการกระจายความเสี1ยงที1ดี    กอปรกบัเงินกองทนุของบริษทั 

                                                   ที1ค่อนขา้งมาก  ทาํใหบ้ริษทัมีความสามารถในการที1จะรับเสี1ยงภยัไวเ้องไดค่้อนขา้งสูง 
                                              จุดดอ้ย 

               -   งานของทางบริษทัเป็นงานที1มาจากการตลาดโดยตรง  ไม่มีงานที1ไดรั้บจากความสมัพนัธ ์     
                    ของการถือหุน้  ( CAPTIVE  BUSINESS ) 

                                              ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายของบริษทั 
                                     เนื1องจากงานประกนัภยัที1เป็นงานดา้นอุตสาหกรรมใหญ่ๆ นั5น  ส่วนใหญ่จะเป็นการประกนัภยั 
                                               กบับริษทัประกนัภยัที1มีความสมัพนัธ์กนัในรูปของการลงทุน        ดงันั5นจากโครงสร้างของบริษทั   
                                               ทางบริษทัมีเป้าหมายในการที1จะทาํการตลาดในกลุ่มลกูคา้รายยอ่ย    หรือขนาดกลางซึ1งจะมีความ 

อิสระในการเลือกบริษทัประกนัภยัค่อนขา้งสูง         ทาํให้จุดเด่นในการใหบ้ริการและการพฒันา    
                                               ผลิตภณัฑที์1เหมาะกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไดสู้ง              
                          
 
 



-8- 
 

 

        (ข)    ภาวะการแข่งขนั 
                                               ตลาดรวมเบี5ยประกนัวินาศภยัปี 2558    มีมูลค่า  209,278  ลา้นบาท    เติบโตจากปี  2557  

ร้อยละ 1.9   ใกลเ้คียงกบัการขยายตวัของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP)  เบี5ยประกนั 
ภยัรถยนต ์ซึ1งคิดเป็นร้อยละ 57.4   ของเบี5ยประกนัภยัรวม เติบโตร้อยละ 2.1  และเบี5ยประกนัภยั
อื1นๆ (ประกนัอคัคีภยั ประกนัภยัอุบตัิเหตุ ประกนัภยัสุขภาพ ประกนัทางทะเลและขนส่งประกนั 
ภยัพืชผล) เติบโตร้อยละ 1.5 
ธุรกิจประกนัวนิาศภยัไดรั้บผลกระทบจากราคาสินคา้เกษตรที1ตกตํ1า  เช่น  ขา้ว  ยางพารา ส่งผล
ต่อกาํลงัซื5อของผูบ้ริโภค     นาํไปสู่การแข่งขนัที1รุนแรงเพื1อใหไ้ดม้าซึ1งส่วนแบ่งตลาด   ทั5งการ
แข่งขนัลดราคาเบี5ยประกนัภยั หรือการใหค่้าตอบแทนสูงๆ เพื1อกระตุน้ให้ตวัแทนและนายหนา้
ขายประกนัภยัเพิ1มขึ5น   มีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ   เพื1อตอบโจทย ์ลกูคา้ทั5งระดบัองคก์รและ
ลกูคา้รายยอ่ย   โดยขายผา่นช่องทางการจดัจาํหน่ายที1หลากหลายเพื1อเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ใหไ้ดม้ากที1สุด  เช่น  ตวัแทน  นายหนา้   ธนาคาร (Bancassurance)   สถาบนัการเงิน   ขายผา่น
โทรศพัท ์(Telemarketing)  ร้านสะดวกซื5อและช่องทางออนไลน์ ตลอดจนมีการนาํเทคโนโลยี
มาพฒันาการใหบ้ริการสินไหมผา่นสมาร์ทโฟน    

 
 
 
 
            ตารางเบี,ยประกันภยัรับของการประกันวินาศภยัทั,งระบบโดยตรงแยกตามประเภทของการประกันภยั         
 

    เบี5ยประกนัรับโดยตรง (Direct Premium)      
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ลาํดบั ประเภทการประกนัภยั 
Class of Business 

ปี (Year) 2555 2556 2557 2558 

รายการ (Sub Class) 
1. รถยนต ์(Motor) 1.1 สมคัรใจ (Voluntary) 90,717 103,560 102,515 104,111 
  1.2 บงัคบั (Compulsory) 13,197 14,881 15,388 16,294 
   รวม (Total) 103,915 118,441 117,903 120,405 
2. อคัคีภยั (Fire) 2. อคัคีภยั (Fire) 9,759 11,814 11,058 10,484 
3. เบด็เตลด็ (Misc.) 3. เบด็เตลด็ (Misc.) 60,612 67,519 70,991 72,970 
4. ทะเล (Marine) 4. ทะเล (Marine) 5,193 5,302 5,293 5,338 
5. รวมทั5งสิ5น (Grand Total)   179,480 203,077 205,247 209,197 
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                             ( 3 )  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
        (ก)   แหล่งที1มาของเงินทุน 

ธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีรายไดห้ลกัจากเบี5ยประกนัภยั  กรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นผลิตภณัฑข์อง 
บริษทั ซึ1งกระทาํผา่นตวักลางได ้3 วิธีดงันี5 :- 

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

    ให้ทาํการชกัชวนใหบุ้คคลทาํสัญญาประกนัภยักบับริษทั” 
                                             2.  การจาํหน่ายผา่น   นายหนา้ประกนัภยัในพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั  มาตรา 4   ไดใ้ห ้

   คาํจาํกดัความไวว่้า  “นายหนา้ประกนัวนิาศภยัหมายความวา่ ผูซึ้1 งชี5 ช่องหรือจดัการใหบุ้คคล 
   ทาํสญัญาประกนัภยักบับริษทั โดยหวงับาํเหน็จเนื1องจากการนั5น” 

                                             3.  การจาํหน่ายตรงโดยอาศยัพนกังานของบริษทั 
                                     (ข)   ความสามารถในการดาํรงอตัราส่วนตามประเภทธุรกิจ 
                                             บริษทัไดด้าํรงเงินกองทุนไม่ตํ1ากวา่  30 ลา้นบาท  โดยพิจารณาอตัราส่วนความเพียงพอของ       
                                              เงินกองทุน   ซึ1 งคาํนวณจากเงินกองทุนของบริษทัที1มีอยู ่  หารดว้ยจาํนวนเงินกองทุนที1บริษทั 
                                              ตอ้งดาํรงไว ้ไม่ตํ1ากวา่ร้อยละหนึ1งร้อยสี1สิบ โดย  ณ   วนัที1 31 ธนัวาคม 2558   บริษทัไดมี้เงิน 

กองทุนตามราคาบญัชีคิดเป็น  1,094,771,983.81 บาท 
                                     (ค)   สภาพคล่อง 
                                             การบริหารสภาพคล่องสาํหรับเบี5ยประกนัภยัรับของบริษทัต่อค่าสินไหมทดแทน  
                                             ไดมี้สดัส่วนที1เหมาะสม   โดยในปี 2558   อตัราส่วนค่าสินไหมและค่าใชจ่้ายในการจดัการ 
                                             สินไหมทดแทนต่อรายไดจ้ากการรับประกนัภยั คิดเป็นร้อยละ 59.94  ซึ1งเพิ1มขึ5นจากปี 2557 
                                             คิดเป็นร้อยละ 4.03 

 
 

  3.   ปัจจัยความเสี�ยง 
       ปัจจยัความเสี1ยงของธุรกิจประกนัภยั สามารถแบ่งออกไดด้งันี5   
1. ความเสี�ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

หมายถึง   การกาํหนดนโยบายภาพรวม   ระดบักลุ่มธุรกิจ  (Business Portfolio)   ประเภทของผลิตภณัฑ ์
อุตสาหกรรม เขตภูมิศาสตร์ รวมถึงแผนการดาํเนินงาน ซึ1งเป็นการเพิ1มความเสี1ยงของบริษทั เช่น เนน้การ
เติบโตดา้นปริมาณหรือส่วนแบง่ตลาด มากกวา่มูลค่าผลกาํไร    เพิ1มยอดขายดว้ยการแข่งขนัตดัราคาเบี5ย
ประกนัภยัทั5งการรับประกนัภยัที1มีความเสี1ยงสูงและตํ1า การขายผลิตภณัฑที์1มีความเสี1ยงสูงแต่กาํไรนอ้ย เพื1อ
รักษาลกูคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงปัจจยัเสี1ยงที1มีผลกระทบทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถบรรลุเป้าหมายธุรกิจ 
ที1กาํหนดไว ้
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2. ความเสี�ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) 
หมายถึง ความเสี1ยงที1เกิดขึ5นที1หนา้งาน การปฏิบติังาน ซึ1งมีสาเหตุจาก 

• บุคลากร (People Risk) เช่น การขาดความรู้ ความชาํนาญ การสั1งสมประสบการณ์  
        ความรับผิดชอบต่อหนา้ที1 ประมาทเลินเล่อ จาํนวนบุคลากรที1ไม่เพียงพอ ทาํให ้
        ความผดิพลาด (Human Error) การทุจริต (Fraud)  ของพนกังาน รวมถึงการเรียกร้อง 
        ค่าสินไหมทดแทนดว้ยเหตุอนัเทจ็จากลูกคา้และคูค่า้ เช่น อูซ่่อมรถ, โรงพยาบาล เป็นตน้ 

• กระบวนการปฏิบติังาน (Process Risk) เช่น ความบกพร่องของระบบงาน กระบวนการปฏิบติังาน
ภายในที1ไม่รัดกุม การจดัโครงสร้างระบบการควบคุมระหวา่งหน่วยงาน  การแบ่งแยกหนา้ที1 
ระหวา่งผูพ้ิจารณาอนุมติัและผูจ่้าย การระบุวงเงินตามอาํนาจอนุมติั  

• Technology Risk เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพ ขอ้มูลไม่ถกูตอ้ง ล่าชา้ หรือถูก
โจรกรรม  โดยบริษทัดาํเนินการลงทุนใน Hardware และ Software ที1ทนัสมยั กาํหนดให้มี
กระบวนการรักษาความปลอดภยั การจาํกดัการเขา้ถึงขอ้มูล เฉพาะผูมี้อาํนาจหรือผูไ้ดร้ับการ 
อนุมติัเท่านั5น  

 
 

3. ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  
หมายถึง ความเสี1ยงที1เกิดจากการที1ไม่สามารถจดัหากระแสเงินสดไดเ้พยีงพอที1จะชาํระหนี5 สินและภาระผกูพนั 

•   ประเมินสถานะการเงิน ก่อนการแต่งตั5งเป็นตวัแทนและ Broker 

•   จดัเกบ็เบี5ยประกนัภยัรถยนตต์ามหลกัเกณฑ ์Cash Before Cover  

•   สร้างระบบติดตามเก็บเบี5ยที1เกินกาํหนดชาํระจากตวัแทนและ Broker  
  
 

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

• บริษทัมีการบริหารความเสี1ยงอยา่งเป็นระบบ โดยเริ1มตั5งแต่การรับประกนัภยั กาํหนดเงื1อนไขการรับ
ประกนัภยั อตัราเบี5ยประกนัภยัที1เหมาะสมกบัความเสี1ยง 

• บริษทัจดัใหมี้การโอนความเสี1ยงภยั (Risk Transfer) ใหแ้ก่บริษทัรับประกนัภยัต่อที1มีฐานะมั1นคง ทั5ง
ในประเทศและต่างประเทศ  

• บริษทัมีระบบจ่ายค่าสินไหมทดแทนที1ถกูตอ้งตามความคุม้ครองและรวดเร็ว บริหารใหมี้อตัราค่า
สินไหมทดแทน (Loss Ratio) ของประกนัภยัแต่ละประเภทให้อยูใ่นอตัราตํ1า 
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5. ความเสี�ยงด้านตลาด (Market Risk) 
หมายถึง ความผนัผวนหรือการขึ5นลงของผลตอบแทนสินทรัพยท์ี1ลงทุน ซึ1งเป็นผลจากความผนัผวนของ 
อตัราดอกเบี5ย ราคาตราสารทุน กระแสเงินทุน (Fund Flow) จากต่างประเทศ เป็นตน้  

• มุ่งสร้างผลตอบแทนการลงทุนที1มั1นคงในระยะยาว ใหสู้งกวา่อตัราเงินเฟ้อ 

• การจดัสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) นโยบายการลงทุนของบริษทัเป็นการลงทุนแบบบ
ผสมผสานเพื1อกระจายความเสี1ยง   จะใหน้ํ5าหนกักบัการลงทุนตามเกณฑข์องสาํนกังาน คปภ.  
ที1เน้นการลงทุนอยา่งระมดัระวงัและปลอดภยั บริษทัวางกรอบการแบ่งเงินลงทุนไปยงัสินทรัพย ์
(Asset Class) ประเภทต่างๆ  พจิารณาภาวะที1นกัลงทุนกลา้รับความเสี1ยง (Risk on)  และ กลวั 
ความเสี1ยง (Risk off)  ประกอบการตดัสินใจ  โดยเลือกกระจายการลงทุนในสินทรัพยที์1มีความเสี1ยง
ตํ1า คือ พนัธบตัรรฐับาล ตราสารหนี5  ตราสารทุน ของบริษทัที1มีความมั1นคงสูง สร้างรายไดแ้ละกาํไร
ค่อนขา้งสมํ1าเสมอ ไม่ผนัผวนมากนกั มีสภาพคล่องและจา่ยเงินปันผลสูง ซึ1งจะช่วยสร้าง
ผลตอบแทนในระดบัสูง  

• วิธีการบริหารจดัการเงินลงทุน ปรับแผนการลงทุนเพื1อใหส้อดคลอ้งและทนัต่อสถานการณ์ตลาดทุน
ทั1วโลกที1มีความเชื1อมโยงกนัมากขึ5น  แนวโน้มเงินเฟ้อและดอกเบี5ยอยูใ่นช่วงขาขึ5น ใชโ้อกาส 
ที1ตลาดผนัผวนเพิ1มผลตอบแทนที1ดีกวา่ตลาด ทาํการบริหารเชิงรุก (Active Management) มากขึ5น  
ทาํการปรับสดัส่วนการลงทุนระยะสั5น  (Tactical Asset Allocation)   ที1เนน้การปรับพอร์ตการลงทุน  
โดยปรับนํ5าหนกัลงทุนระหวา่งสินทรัพย ์และการเลือกตราสารที1ลงทุน (Security Selection) ภายใน
สินทรัพยที์1ไปลงทุน เพื1อรองรับแนวโนม้เศรษฐกิจการเงินที1เปลี1ยนแปลงในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 
หรือเมื1อมีเหตุการณ์สาํคญัๆ  (Event Risk)  และการปรับสดัส่วนระยะกลาง  (Dynamic Asset 
Allocation) เพื1อสะทอ้นมุมมอง 1-3 ปี โดยปรับพอร์ตให้สอดรับกบัวฎัจกัรเศรษฐกิจที1เปลี1ยนแปลง
ไป เช่นในช่วงเศรษฐกิจฟื5 นตวัและเงินเฟ้อไม่เป็นปัญหา จะเพิ1มนํ5าหนกัลงทุนในหุ้น 

                      
6. ความเสี�ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 

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

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

 
เป็นเจา้ของ 

 
1,008,441.00 

 
- 

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

 
เป็นเจา้ของ 

 
2,884,427.00 

 
- 

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

 
เป็นเจา้ของ 

 
9,415,803.01 

 
- 

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

 
เป็นเจา้ของ 

 
 

เป็นเจา้ของ   
 
 

             
       เป็นเจา้ของ 
 
       เป็นเจา้ของ 

 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 

 
8,548,953.25  

 
 

5,850,000.00 
 
 
 

4,036,644.00 
 

5,500,000.00 
 
 

4,500,000.00 
 
 

5,500,000.00 
 
 

1,500,000.00 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

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

 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

 
 

5,900,000.00 
 
 

7,500,000.00 
 
 

4,400,000.00 
 

4,000,000.00 
 

6,700,000.00 
 
 

4,500,000.00 
 
 

8,800,000.00 
 

4,390,000.00 
 

7,340,000.00 
 
 

5,500,000.00 
 
 

6,500,000.00 
 

6,500,000.00 
 
 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
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ประเภทลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธิ มูลค่า (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 
  3.  สถานที1ประกอบธุรกิจเกบ็อะไหล่และซากรถ 
    - อาคารพาณิชย ์เลขที1 224/3-4 ตาํบลบางโคล ่เขตยานนาวา  
      สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหารคร 
    - อาคารพาณิชย ์เลขที1 58/12-13 ถ.ทางหลวงแผน่ดินสายปทุมธานี  
      ลาดหลุมแกว้ ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
    - ที1ดินที1พระโขนง โฉนดเลขที1 7347 เนื5อที1 371 ตารางวา 
      ตั5งอยูต่าํบลคลองตนั เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 

 
 

15,601,734.00 
 

5,000,000.00 
       

28,082,653.00 

 
 
- 

    - อาคาร เลขที1 67/9 ถนนมิตรภาพ ตาํบลปากเพรียว อาํเภอเมือง 
       จงัหวดัสระบุรี    
  4.  สถานที1เพื1อใหเ้ป็นสวสัดิการของพนกังาน 
    - ห้องอาคารชุดเมโทรจอมเทียน เลขที1 420 หมู่ที1 12 
       ถ.เลียบชายหาดจอมเทียน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  
    - บา้นพกัสมุทรปราการ เลขที1 605/18-19 หมู่ 2  บางปใูหม่ 
       ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
    - อาคารชุดบางกะปิ เลขที1 142 ซอยลาดพร้าว ตาํบลคลองจั1น      
       เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
    - บา้นพกัตากอากาศ-ระยอง 229/7-8 ม.6 โครงการร็อคการ์เดน้บชี 
       ถ.สุขมุวิท-อ่าวไขา ต.กรํ1า อ.แกลง จ.ระยอง 
    - อาคารพาณิชย ์เลขที1 108/6-7 ถ.รัชดาภิเษก ซ.เทอดไท 33   
       แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 และใชเ้ป็น 
       สาํนกังานสาํรองกรณีฉุกเฉินของบริษทัเมื1อปี พ.ศ. 2553    
    - บา้นพกัเขาพระนอน กม.18 ถ.ธนะรัตน์-มวกเหลก็ 
        ถนนบา้นกุดคลา้ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา   

 
เป็นเจา้ของ 

 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 

 
เป็นเจา้ของ 

 
เป็นเจา้ของ 

 
  

 
       541,077.00 

 
 

5,053,004.00 
 

3,000,000.00 
 

1,500,000.00 
 

3,200,000.00 
 

 
7,000,000.00 

 
8,148,867.50 

   
 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
5.  เครื1องตกแต่ง 

 
เป็นเจา้ของ 

     
94,896,454.86 

 
- 

ษณะ 

6.  อุปกรณ์สาํนกังาน เป็นเจา้ของ      106,749,078.54 - 
7.  ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ       79,671,139.47 - 
     รวม  664,220,238.36  
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                     มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 
      1.    มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ      4,589,944,316.06 บาท 
      2.    มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิหกัหนี5 สินที1อาจเกิดขึ5น                            1,094,771,983.81   บาท 
      3.    มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหุน้                                        3.61  บาท 
      4.    จาํนวนหุน้คาํนวณโดยวิธีถวัเฉลี1ยถ่วงนํ5าหนกั            303,000,000  หุน้ 
 

             ( 2 )  เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์                     
                      นโยบายการลงทุนของบริษทัอยูภ่ายในขอบเขตของประกาศการลงทุนของสาํนกังานคณะกรรมการ 
                      กาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั         
 
                       

 5.    ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

          เป็นขอ้พิพาทตามการประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยัของบริษทั 
 

 

6.     ข้อมูลทั�วไป 
 

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

 บริษทัมีหุน้สามญัจาํนวน 303,000,000 หุน้ ที1จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั5งหมด 
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ส่วนที� 2 

การจัดการและการกํากบัดูแลกจิการ 

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

การเพิ1ม / ลดทุนในระยะ6 ปี ที1ผา่นมาดงันี4  
เดือน/ปีที1  ทุนชาํระแลว้  

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

มีนาคม     2535 30 30 60 เพื1อขยายกิจการ 
เสนอขายใหผู้ถื้อหุ้นเดิม 1 
ลา้นหุ้นและขายใหบุ้คคลทั1วไป 2 
ลา้นหุ้น 

กรกฎาคม  2537 60 41 101 เพื1อขยายกิจการ 
เสนอขายใหผู้ถื้อหุ้นเดิม 4 
ลา้นหุ้นและขายใหพ้นกังาน 1 
แสนหุ้น 

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

พฤษภาคม 2548 
 
 
 

126.25 25.25 151.50 เพื1อจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของ 
บริษทัฯ ในอตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 
1 หุน้ปันผล  ใหก้บัผูถื้อหุน้ 
 

พฤษภาคม 2558 
 

151.5 151.5 303 เพื1อจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของ 
บริษทัฯ ในอตัรา 1 หุน้เดิมต่อ 
1 หุน้ปันผล  ใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 
                     บริษทัมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยด์งันี4  :- 
                     เงินลงทุนเพื1อคา้                                                    257,922,105.11   บาท 
                     เงินลงทุนเผื1อขาย                                               1,847,233,631.86   บาท 
                     เงินลงทุนที1จะถือจนครบกาํหนด                          397,680,937.92   บาท 
                     เงินลงทุนทั1วไป                                                     __3,720,650.00  บาท 
                     รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์                              2,506,557,324.89  บาท  
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            ( 2 )   ผูถื้อหุน้ 
กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบั  ขอ้มูล ณ วนัที1 22 มิถุนายน 2558 

ผู้ถอืหุ้น จํานวนผู้ถือหุ้น สัดส่วน (%) 

1.    บริษทั ตั4งใจมั1น จาํกดั 69,570,840 22.96 
2.    บริษทั เอม็.เอ.อินเตอร์เนชั1นแนล จาํกดั 68,384,280 22.57 
3.    นางจีราภรณ์  บรูณะสมบติั 18,239,400 6.02 
4.    BARCLAYS BANK PLC, SINGAPORE 15,096,000 4.98 
5.    บริษทั เจน พนัธ์ พร็อพเพอร์ตี4  จาํกดั 15,082,648 4.98 
6.    นางสาวเจนจิรา  อศัวะธนกุล 12,600,000 4.16 
7.    นายเทพพนัธ ์ อศัวะธนกุล 12,600,000 4.16 
8.    นางสาวรจนา ธีราวทิยางกรู 9,450,000 3.12 
9.    นายจีรพนัธ์  อศัวะธนกุล 8,781,128 2.90 
10.  นายจีรพฒัน ์ อศัวะธนกุล 5,954,400 1.97 

  

        ( 3 )  นโยบายการจ่ายปันผล 
                 บริษทัมีนโยบายจา่ยเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ 40% ของกาํไรหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

    8.    โครงสร้างการจัดการ 
               8.1 และ 8.2  รายชื1อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 
         1.   นายชลอ  เฟื1 องอารมย ์                   กรรมการอิสระและประธานกรรมการ * 
                        2.   นายมงคล   เปาอินทร์    กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ * 

        3.   ดร.พิศิษฐ  เศรษฐวงศ ์                                             กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ * 
        4.   นางพไิล   เปี1 ยมพงศส์านต ์                   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ * 

                       5.   นางปราณี  ภาษีผล                                     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ * 
         6.   ดร.พิเศศ   บรูณะสมบติั     กรรมการ 

        7.   นายจีรพนัธ์  อศัวะธนกุล     กรรมการผูอ้าํนวยการ 
        8.   นายถวลัย ์ วริานนท ์                                   กรรมการที1ปรึกษากรรมการผูอ้าํนวยการ 

         9.   นางสุเทพี  อศัวะธนกุล     กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ 
       10.   นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร           กรรมการและเลขานุการบริษทั 
               * บริษทักาํหนดคาํนิยามกรรมการอิสระไวเ้ท่ากบัขอ้กาํหนดขั4นตํ1าของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั หลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุน้ที1มีสิทธิ
ออกเสียงทั4งหมดของบริษทั   ไม่เป็นกรรมการบริหาร ลกูจา้ง พนกังาน ที1ปรึกษา    ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือ
คู่สมรสของผูบ้ริหาร ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ มีความเป็นอิสระในการทาํหนา้ที1 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้ต่อเลขานุการบริษทัเกี1ยวกบัการซื4อขายหุน้ 
อยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนทาํการซื4อขาย 
บริษทัไม่มีกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอก 
ที1บริษทัใชบ้ริการอยูใ่นช่วง 2 ปีที1ผา่นมา 
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       อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 
 

       ขอ้ที1  1   ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่  7  คน  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ1งหนึ1งของ             
                      จาํนวนกรรมการทั4งหมดตอ้งมีถิ1นที1อยูใ่นราชอาณาจกัร 
       ขอ้ที1  2   ให้ที1ประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั4งกรรมการ   ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี4    

(1) ผูถื้อหุน้คนหนี1งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ1งหุ้นต่อเสียงหนึ1ง 
                                    (2)   ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที1มีอยูท่ ั4งหมดตาม (1)     เลือกตั4งบุคคลคนเดียว 
                                            หรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
                                    (3)   บุคคลซึ1งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั4งเป็นกรรมการ 
                                            เท่าจาํนวนกรรมการที1จะพงึมีหรือจะพึงเลือกตั4งในครั4 งนั4น    ในกรณีที1บุคคลซึ1งไดรั้บ       
                                            การเลือกตั4งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที1จะพึงมีหรือ  
                                            จะพึงเลือกตั4งในครั4งนั4น  ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี4ขาด 
                       ขอ้ที1  3  ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั4 ง  ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง  1  ใน  3  เป็นอตัราส่วน  
                                     ถา้จาํนวนกรรมการที1จะแบ่งออกใหต้รงเป็น  3   ส่วนไม่ได ้  กใ็ห้ออกจาํนวนที1ใกลเ้คียงที1สุด 
                                     กบั 1 ใน 3   กรรมการที1จะตอ้งออกจากตาํแหน่ง ในปีแรก  และปีที1  2   ภายหลงัจดทะเบียน                
                                     บริษทันั4น  ใหจ้บัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการที1อยูใ่นตาํแหน่ง 
                                     นานที1สุดนั4น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

       ขอ้ที1  4   นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมื1อ 
                                     (1)  ตาย 
                                     (2)  ลาออก 
                                     (3)  ขาดคุณสมบติั หรือลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
                                     (4)  ที1ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติให้ออก 
                                     (5)  ศาลมีคาํสั1งให้ออก 
                       ขอ้ที1  5  กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ื1นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัที1 

                     ใบลาออกไปถึงบริษทั 
                       ขอ้ที1  6  ในกรณีที1ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุผลอื1น  นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะ 

                     กรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ1ง  ซึ1งมีคุณสมบตัิตามที1กฎหมายกาํหนด เขา้เป็นกรรมการ     
                     แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป     เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่  
                     2 เดือน บุคคลซึ1งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระ           
                     ที1ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที1ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ1ง ตอ้งประกอบดว้ย                
                     คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการที1ยงัเหลืออยู ่

                      ขอ้ที1  7   ที1ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้   
                     ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ1งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้ 
                     นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ1งหนึ1งของจาํนวนหุน้ที1ถือโดยผูถื้อหุน้ที1มาประชุม  และมีสิทธิออกเสียง                         

                      ขอ้ที1  8   กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่กไ็ด ้
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                      ขอ้ที1  9   ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ1งเป็นประธานกรรมการ     ในกรณีที1คณะกรรมการ  
                                     พิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ1ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกไ็ด ้   
                                     รองประธานกรรมการมีหนา้ที1ตามขอ้บงัคบัในกิจการซึ1งประธานกรรมการมอบหมาย 
                      ขอ้ที1 10   ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ1งหนึ1งของจาํนวน 

                      กรรมการทั4งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยูใ่นที1ประชุม  
                      หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที1ได ้  ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็น   
                      ประธาน  ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที1ได ้ ใหก้รรมการ 
                      ซึ1งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ1งเป็นประธานในที1ประชุม การวนิิจฉยัชี4ขาดของที1ประชุม     
                      ใหถื้อเสียงขา้งมาก   กรรมการคนหนึ1งมีเสียงหนึ1งในการลงคะแนน  เวน้แต่กรรมการซึ1งมี 
                      ส่วนไดเ้สียในเรื1องใด  ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื1องนั4น  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั 

                                      ให้ประธานในที1ประชุมออกเสียงเพิ1มขึ4นอีกเสียงหนึ1งเป็นเสียงชี4ขาด 
                      ขอ้ที1 11   ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ  หรือกรรมการผูซึ้1งไดรั้บมอบหมาย 

                      ส่งหนงัสือนดัประชุม ไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม  เวน้แต่ในกรณีจาํเป็น   
                      รีบด่วนเพื1อรักษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื1นและกาํหนด 
                      วนัประชุมให้เร็วกว่านั4นก็ได ้          

                      ขอ้ที1 12   กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ที1ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย   วตัถุประสงค ์  และขอ้บงัคบัของบริษทั            
                                     ตลอดจนมติที1ประชุมผูถื้อหุน้ 
                      ขอ้ที1 13   หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการ  เขา้เป็นหุน้ส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นในนิติบุคคลอื1น ที1มี 

                      สภาพอยา่งเดียวกนั    และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั     เวน้แต่จะแจง้ให้ที1ประชุม 
                      ผูถื้อหุน้ทราบก่อนที1จะมีมติแต่งตั4ง 

                      ขอ้ที1 14   กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้    หากมีส่วนไดเ้สียในสญัญาที1บริษทัทาํขึ4น 
                      หรือถือหุน้ หรือหุ้นกูเ้พิ1มขึ4นหรือลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ 

                      ขอ้ที1 15   ใหค้ณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งน้อย 3 เดือนต่อครั4ง 
                      -  กรรมการสองท่านลงลายมือชื1อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทัจึงมีผลผกูพนับริษทั 
                      -  คณะกรรมการอาจกาํหนดชื1อกรรมการ ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

                      รายชื1อคณะกรรมการตรวจสอบ 
                      1.   ดร.พิศิษฐ  เศรษฐวงศ ์                                      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                      2.   นางพิไล  เปี1 ยมพงศส์านต ์                                กรรมการตรวจสอบ 
                      3.   นางปราณี  ภาษีผล                                            กรรมการตรวจสอบ 
                      4.   นางสาวสิรินทร์   นนัทวรเศรษฐ                       เลขานุการ 
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                       อาํนาจ หนา้ที1 และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
                       คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที1ตามที1ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัดงัต่อไปนี4  
    1)   สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและพอเพยีง 
    2)   สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภายใน  (Internal Control)   และระบบการตรวจสอบภายใน           
                              (Internal Audit)  ใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ   และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน 
                              ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั4งโยกยา้ย เลิกจา้งผูอ้าํนวยการฝ่าย   
                              ตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบ้ริษทัปฎิบติัหน้าที1ตามกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
        ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที1เกี1ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

  4)    พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั4งบุคคลซึ1งมีความเป็นอิสระเพื1อทาํหนา้ที1เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั   
                             และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว   รวมทั4งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มี     
                             ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั4 ง 

5)   พิจารณารายการที1เกี1ยวโยงกนัหรือรายการที1อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไป  
        ตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์   ทั4งนี4 เพื1อใหม้ั1นใจวา่รายการดงักล่าว      
        สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
6) จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 
        ของบริษทั ซึ1งรายงานดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ย 
        ขอ้มูลอยา่งน้อยดงัต่อไปนี4  

           (ก)  ความเห็นเกี1ยวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น  เป็นที1เชื1อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
           (ข)  ความเห็นเกี1ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
           (ค)  ความเห็นเกี1ยวกบัการปฎิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
                                     ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที1เกี1ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
           (ง)   ความเห็นเกี1ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
                              (จ)  ความเห็นเกี1ยวกบัรายการที1อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
                              (ฉ)  จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ 
                                     ตรวจสอบแต่ละท่าน 
                              (ช)  ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที1คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากการปฎิบติั 
                                     หนา้ที1ตามกฎบตัร (charter) 
           (ซ)  รายการอื1นที1เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั1วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที1และ     
                                     ความรับผดิชอบที1ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7) คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ตามหนา้ที1และความรับผดิชอบ 
ที1ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  ในขณะที1ความรับผดิชอบในกิจกรรมทุกประการของ 
บริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก  ยงัเป็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั4งหมด 

 
คณะกรรมการจดัตั4งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ4นเป็นหน่วยงานหนึ1งภายในบริษทั โดยมีผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ  
(คุณสิรินทร์  นนัทวรเศรษฐ) เป็นผูรั้บผดิชอบ 
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                  8.3   เลขานุการบริษทั     
                                 การแต่งตั4งเลขานุการบริษทัฯ ขึ4นอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการคดัเลือกบุคคล 
                          ที1มีคุณสมบติัเหมาะสมที1จะทาํหนา้ที1ดงักลา่ว โดยที1ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั4 งที1 3/2551 
                          เมื1อวนัที1 13 สิงหาคม 2551 ไดมี้มติแต่งตั4ง  นางสุณีย ์ธีราวิทยางกรู ให้ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั 
                          โดยใหมี้ผลตั4งแต่วนัที1 14 สิงหาคม 2551 เป็นตน้ไป จนกระทั1งปัจจุบนั 
 
                  8.4   ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
                                 คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารก่อนที1จะนาํเสนอ 
                           ขออนุมติัจากที1ประชุมผูถ้ือหุ้น  โดยเกณฑก์าํหนดค่าตอบแทนจะอยูใ่นระดบัเทียบไดก้บั 
                           ระดบัที1จ่ายอยูใ่นธุรกิจ เหมาะสมกบัภาระหนา้ที1ความรับผิดชอบ  รวมทั4งมีการประเมินผล 
                           การปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปีและนาํผลที1ไดม้าใชร่้วมในการกาํหนดค่าตอบแทนดว้ย 
                           ค่าตอบแทนที1เป็นตวัเงิน 
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 ก.  คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของเบี4ยประชุมและเงินบาํเหน็จกรรมการ ปี 2558 ดงันี4  

       

หน่วย: บาท 

  

ชื1อ ตาํแหน่ง 

จาํนวน
ครั4 งที1เขา้
ประชุม 

ค่าตอบแทน 

  
เบี4ย

ประชุม 
ค่า

บาํเหน็จ รวม 

1 นายชลอ เฟื1 องอารมย ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 6/6 225,000 530,000 755,000 

2 นายมงคล เปาอินทร์ กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ 5/6 240,000 320,000 560,000 

3 ดร.พิศิษฐ  เศรษฐวงศ ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 5/6 180,000 370,000 550,000 

   
ตรวจสอบ 

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

5 นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5/6 135,000 - 135,000 

6 ดร.พิเศศ บรูณะสมบติั กรรมการ 2/6   - 210,000 210,000 

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

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

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

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

                รวม       1,040,000 3,070,000 4,110,000 
* ไม่มีค่าตอบแทนอื1น 
 
                  
 
 
                        ข.  ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตั4งแต่ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ4นไปของบริษทัฯ ทั4งหมด 25 ท่าน ไดรั้บค่าตอบแทน    
                             ในรูปของเงินเดือนและโบนสัในปี 2558   รวมเป็นเงินทั4งสิ4น  58,618,200 บาท 
 
              8.5  บุคลากร 
                           ในปี 2558 บริษทัฯ มีจาํนวนพนกังานทั4งหมด 586 คน  ผลตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนสั คิดเป็นเงิน 
                      257,258,967 บาท  รวมทั4งเงินสมทบกองทุนสาํรองเลี4ยงชีพ คิดเป็นเงิน 11,057,022 บาท 
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การถอืครองหุ้นบริษทั ของ กรรมการ และ ผู้บริหารระดบัสูง ปี 2558 

ชื�อ ตาํแหน่ง มกราคม กรกฎาคม ธันวาคม 

นายชลอ เฟื1 องอารมย ์ ประธานกรรมการ - - - 

นายมงคล เปาอินทร์ รองประธานกรรมการ 320,000 640,000 640,000 

ดร.พศิิษฐ เศรษฐวงศ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ - - - 

นางพิไล เปี1 ยมพงศส์านต ์ กรรมการตรวจสอบ - - - 

นางปราณี ภาษีผล กรรมการตรวจสอบ - - - 

ดร.พิเศศ บูรณะสมบติั กรรมการ 9,199,692 18,399,384 18,399,384 

นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ 4,390,564 8,781,128 8,781,128 

นายถวลัย ์วิรานนนท ์ กรรมการที1ปรึกษาผูอ้าํนวยการ 9,000 18,000 18,000 

นางสุเทพี อศัวะธนกลุ กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ 2,362,692 4,725,384 4,725,384 

นางสุณีย ์ธีราวิทยางกรู กรรมการและเลขานุการบริษทั 9,000 18,000 18,000 

นางสาวสิรินทร์ นนัทวรเศรษฐ ที1ปรึกษากรรมการผูอ้าํนวยการ 53,820 107,640 107,640 

นายสุรพงษ ์ธีราวิทยางกรู ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 238,020 476,040 476,040 

นายประพิทย ์ธีระประยุติ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 25,132 50,264 50,264 

นายไกรเลิศ หาญวิวฒันกลุ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ - - - 

นายลูเซียส เฮสลิ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ - - - 

นายพิมล ฉันทวีรกูร ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการและประสานงาน - - - 

นายสมกฤษณ์ สุระชีวกฤต ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย - - - 

นางสาวอรอนงค ์โนนจุย้ ผูอ้าํนวยการฝ่ายลูกคา้สมัพนัธ์ และ ขายตรง 251,604 503,208 623,805 
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    9.    การกาํกบัดูแลกจิการ     
       
           9.1    การรายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที1ดี  
 

                    1.    สิทธิของผูถื้อหุ้น 
                           คณะกรรมการของบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดแูลกิจการ  โดยกาํหนดนโยบาย 

     และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั      ซึ1งใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  
    รวมทั4งกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารให้ดาํเนินการตามนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ       เพื1อสร้างความเชื1อมั1น 
    ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 

                           บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัและเคารพสิทธิของผูถ้อืหุน้   โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ที1กฎหมายกาํหนด    
    ในปี 2558    บริษทัจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นวนัที1 8 เมษายน  2558    มีกรรมการ 6 ท่าน   เขา้ร่วมประชุม   
    โดยทางบริษทัมอบใหบ้ริษทัศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย)  จาํกดั    ซึ1งเป็นนายทะเบียนหุน้ของ 
     บริษทัเป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 7 วนั  ประธานในที1ประชุม 
    ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้มีสิทธิเท่ากนัในการตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทั,  สอบถาม   และแสดง 
     ความคิดเห็น  ซึ1งไดล้งบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

         
                     2.     การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
                             ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  สาํหรับผูถื้อหุน้ที1ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  บริษทัเสนอให ้

      มอบอาํนาจใหป้ระธานกรรมการ หรือกรรมการอิสระเขา้ประชุมและลงคะแนนเสียงแทน  ส่วนมาตรการ 
      ป้องกนัขอ้มูลภายใน    คณะกรรมการหา้มกรรมการและผูบ้ริหารซื4อขายหุน้บริษทัในช่วง  1 เดือนก่อน 
      งบการเงินเผยแพร่      ในระหว่างปีที1ผา่นมากรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด    
      ไม่ปรากฎวา่มีการซื4อขายหุ้นในช่วงนั4นเลย        รวมทั4งหา้มไม่ใหผู้บ้ริหารหรือหน่วยงานที1ได้รับทราบ 
      ขอ้มูลภายใน       เปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที1ไม่มีหนา้ที1เกี1ยวขอ้งตามรายละเอียดที1ได ้
      เปิดเผยไวใ้นหวัขอ้การดูแลเรื1องการใชข้อ้มูลภายใน 

 
                      3.     บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   

               บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั4งภายในและภายนอก  เช่น  พนกังาน,  ผูถื้อหุ้น,  
      ลกูคา้, คู่แข่งขนัทางการคา้และสังคม  เนื1องจากทางบริษทัฯไดเ้ลง็เห็นถึงการสนบัสนุนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
      ซึ1 งจะทาํใหบ้ริษทัประสบความสาํเร็จ และเจริญกา้วหนา้ในการดาํเนินธุรกิจ                        
 
         4.  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

        คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินของบริษทั    งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ4นตามมาตรฐาน 
การบญัชีที1รับรองทั1วไปในประเทศไทย       โดยใชน้โยบายบญัชีที1เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ1าเสมอ 
และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที1ดีในการจดัทาํ   รวมทั4งการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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        คณะกรรมการไดจ้ดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน     เพื1อใหม้ั1นใจวา่การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชี 
มีความถกูตอ้งครบถว้น    พร้อมทั4งแต่งตั4งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ1งประกอบดว้ย     กรรมการที1ไม่เป็น 
ผูบ้ริหารเป็นผูดู้แลรับผดิชอบรายงานทางการเงิน   และระบบควบคุมภายในโดยไดแ้สดงรายงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบไวใ้นรายงานประจาํปี 
          บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบั 

      อุตสาหกรรม   และสูงเพียงพอที1จะรักษากรรมการที1มีคุณสมบติัที1ตอ้งการ    ซึ1งไดผ้า่นการอนุมติัจาก 
      ที1ประชุมผูถื้อหุ้นแลว้  ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที1คณะกรรมการบริษทั 
      กาํหนด     ซึ1 งเกี1ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและของผูบ้ริหารแต่ละท่านค่าตอบแทนที1เป็นตวัเงิน 
     ไดร้ะบุรายละเอียดไวใ้นหนา้ที1 22 แต่ไม่ไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการที1เป็นผูบ้ริหารในส่วนที1ไดรั้บ 
      จากการเป็นกรรมการบริษทัอื1น  เพราะไม่ใช่ขอ้มูลของบริษทั 

          คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงขอ้มูลของบริษทัว่ามีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วน 
ไดเ้สียของบริษทั  จึงไดเ้นน้และถือปฏิบติักบัฝ่ายบริหารในการเปิดเผยขอ้มูลที1ครบถว้นและเชื1อถือได ้    

 
   5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
          คณะกรรมการของบริษทัมีจาํนวน 10 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการที1เป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน, กรรมการที1 
ไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน และกรรมการอิสระ 5 ท่าน   ส่วนประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ,  ไม่มีความ 
สมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการเพื1อเป็นการแบ่งแยกหนา้ที1ในการ 
กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล และการบริหารงานประจาํ ทางบริษทัมีเฉพาะคณะกรรมการบริหารและคณะ 
กรรมการตรวจสอบ    ซึ1งมีการกาํหนดสมาชิกและหนา้ที1ความรับผดิชอบไวใ้นรายละเอียดหนา้  18 ถึง 20 
           คณะกรรมการมีกาํหนดประชุมทุกสองเดือน        โดยมีการกาํหนดวาระชดัเจนล่วงหนา้และมีวาระ 
พิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ  ฝ่ายเลขานุการบริษทัไดจ้ดัหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบ 
วาระการประชุม   และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้  7 วนั      เพื1อใหค้ณะกรรมการไดศึ้กษาขอ้มูลก่อน 
เขา้ร่วมประชุม   การประชุมจะใชเ้วลาประมาณ  2 ชั1วโมงและไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์ 
อกัษร  พร้อมจดัเกบ็รายงานการประชุมที1ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการ 
           ทางบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในทั4งในระดบับริหาร และการปฏิบติังานจึงได ้
กาํหนดหนา้ที1 อาํนาจการดาํเนินการของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร       มีการควบคุม 
ดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัใหเ้กิดประโยชน ์  และการแบ่งแยกหนา้ที1ของผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุม 
รวมทั4งประเมินผลออกจากกนั   เพื1อใหเ้กิดการตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน       บริษทัมีฝ่ายตรวจสอบ 
ภายใน    ทาํหนา้ที1ตรวจสอบการปฏิบตัิงานหลกัและกิจกรรมทางการเงินของบริษทัว่าไดด้าํเนินการตาม 
แนวทางที1กาํหนดไว ้  รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตัติามกฎหมายและขอ้กาํหนดที1เกี1ยวขอ้งกบับริษทั  
(Compliance Control)    คณะกรรมการไดก้าํหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ 
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  และรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื1อให้ 
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ที1ตรวจสอบไดอ้ยา่งเต็มที1 
 

              9.2   การสรรหาและแต่งตั4งกรรมการและผูบ้ริหาร 
                       ทางบริษทัไม่มีการผา่นคณะกรรมการสรรหาในการหาสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 
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              9.3   การดูแลเรื1องการใชข้อ้มูลภายใน 
                             บริษทักาํหนดใหข้อ้มูลทางการบญัชีตอ้งเป็นความลบัในฝ่ายที1รับผดิชอบ  จะไม่สามารถเผยแพร่       
                       กบัฝ่ายบริหารที1ไม่เกี1ยวขอ้งก่อนที1งบการเงินจะถกูเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
              9.4    ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
                             บริษทั  สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั   เป็นบริษทัที1มีชื1อเสียงและไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล        
                        ที1ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  และมีส่วนร่วม 
                        ในการใหค้วามคิดเห็นต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)     
                        ในการเริ1มใชก้ารกาํกบัเงินทุนตามระดบัความเสี1ยง  (RBC)   รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชี  
                        ใหก้บับริษทัประกนัวนิาศภยัอีกหลายแห่ง ทั4งยงัไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชี 
                        กบับริษทั / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญห่รือผูที้1เกี1ยวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว    ในรอบปี 2558  ทางบญัชีมีค่า 

        ตอบแทนของผูส้อบบญัชีจาํนวนเงินรวม 1,610,000.-บาท ตามรายละเอียดดงันี4  
1. ค่าสอบบญัชีประจาํปี  660,000.-บาท 
2. ค่าสอบทานบญัชี 3 ไตรมาส  450,000.-บาท 
3. ค่าสอบทานรายงาน RBC ไตรมาส 2   150,000.-บาท 
4. ค่าตรวจสอบรายงาน RBC ประจาํปี   350,000.-บาท 
ค่าบริการอื1นๆ   ไม่มี       
                  

 
    10.    ความรับผิดชอบต่อสังคม 
             ทางบริษทัฯ ไดมี้การพจิารณาประเดน็ความรับผดิชอบต่อสังคม ผา่นลกัษณะการประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภยั  
รวมถึงวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษทั   ซึ1 งเป็นส่วนสาํคญัในการกาํหนดผลการดาํเนินธุรกิจในทางเศรษฐกิจ    สงัคม  
สิ1งแวดลอ้ม ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในระดบัต่างๆ นอกจากนี4ยงันาํความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ในการประชุมผูถื้อหุน้เขา้มา 
ร่วมพิจารณาอีกดว้ย เพื1อความเหมาะสมต่อการสร้างนโยบายความรับผดิชอบต่อสงัคมของกิจการต่อไป ดงันี4  

วิสยัทศัน ์  เป็นหลกัประกนัที1มั1นคงสาํหรับคนไทยที1ประชาชนให้ความไวว้างใจเลือกใชบ้ริการมากที1สุด 
พนัธกิจ  - พฒันาองคก์รใหมี้ฐานะการเงินที1แข็งแกร่งและบริหารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล 

- พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความคุม้ค่า สามารถช่วยลดภาระความเสี1ยงภยั และบรรเทา 
   ความเสียหายของประชาชนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
- พฒันาการบริการใหไ้ดม้าตรฐานที1ด ี  ช่วยเสริมสร้างความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้   และคูค่า้ 
   อยา่งเป็นธรรม 
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การพฒันาสงัคมและชุมชน 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 

ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค (ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ) 
การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
การต่อตา้นทุจริต 
การเปิดเผยขอ้มูลและรายงาน 

สาํคญั การใชท้รัพยากร (การจดัการสิ1งแวดลอ้ม) การดูแลพนกังาน (การปฏิบตัิต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม) 
การกาํกบัดูแลกิจการที1ดี 
การบริหารจดัการความเสี1ยง  

สาํคญั สาํคญัมาก 

สาํคญัต่อประกนัภยัไทยววิฒัน์ 

 
 

การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
       บริษทัตระหนกัถึงขอ้มูลของบริษทัวา่มีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั จึงไดเ้น้นให้ 
มีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัเกี1ยวขอ้งกบับริษทัที1ครบถว้นและเชื1อถือไดต่้อสาธารณชน ทั4งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลที1
ไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  อยา่งถกูตอ้ง  ครบถว้น  ตามเวลา  ในแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื1อผูเ้กี1ยวขอ้ง สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่ง 
เท่าเทียม    ทางบริษทัฯ  คาํนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม  ไม่เอารัดเอาเปรียบและมีความซื1อสตัยใ์นการดาํเนินธุรกิจ
ประกนั ดว้ยการรักษาผลประโยชน์ร่วมกบัผูที้1เกี1ยวขอ้ง ซึ1งไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมขณะประกอบธุรกิจ โดยการ
ปฎิบติัตามกฎหมายและกติกาที1กาํหนดร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด มีจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับและจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที1ไม่สุจริตในการคา้กบัคูค่า้ ตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที1ดี  

ทั4งนี4 ในปี 2557  ที1ผา่นมา บริษทัมีการปรับโครงสร้างการทาํงาน โดยไดต้ั4งหน่วยงาน Compliance ขึ4นโดยขึ4นตรง 
กบัฝ่ายผลประโยชน์  เพื1อเป็น  ศูนยก์ลางในการรวบรวม  ติดตามขอ้มูลเกี1ยวกบักฎระเบียบทั4งภายใน   และภายนอกที1
เกี1ยวขอ้ง  และสื1อสาร ใหค้วามรู้ คาํปรึกษา  เรื1องกฎระเบียบเกี1ยวกบัดา้นการเป็นบริษทัประกนัวนิาศภยัและบริษทัจด
ทะเบียน โดยแปลความและ/หรือสรุปเรียบเรียง เพื1อให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ในบริษทั ดาํเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ตามกฎระเบียบ  ขอ้บงัคบัต่างๆ   จากหน่วยงานภายนอกที1เกี1ยวขอ้งขา้งตน้  นอกจากนี4ยงัไดจ้ดัตั4งหน่วยงานตรวจสอบ 
ภายใน  เป็นหน่วยงานอิสระซึ1งขึ4นตรงต่อคณะกรรมการการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษทั เพื1อทาํหนา้ที1ใน 
การตรวจสอบทานกิจกรรมการดาํเนินงานต่าง ภายในบริษทั ใหค้าํปรึกษา เสนอขอ้คิดเห็นและคาํแนะนาํในการแกไ้ข
ปรับปรุงการดาํเนินงานใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั1น 
บริษทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั1น ที1ส่งผลกระทบต่อขีดความ 

        สามารถในการแข่งขนัและการพฒันาอยา่งย ั1งยนืของประเทศ      ทาํใหต้น้ทุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินธุรกิจเพิ1มสูงขึ4น  
        ประสิทธิภาพการดาํเนินงานที1ต ํ1าลง   ไม่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผูบ้ริโภค    บริษทัจึงให้ความสาํคญักบัการ 
        ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั1นทุกรูปแบบ  โดยมองวา่การทุจริตคอร์รัปชั1นไม่เพียงเป็นการกระทาํที1ผดิกฎหมายเท่านั4น  
        แต่ยงัขดัต่อคุณธรรมและจริยธรรมที1ดีงาม เป็นพฤติกรรมที1ไม่สามารถยอมรับได ้
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ดว้ยเห็นถึงความสาํคญัของการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั1น  และร่วมมือกนัเพื1อให้เกิดการต่อตา้นการทุจริต 
         คอร์รัปชั1นในวงกวา้ง   บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน)   จึงเป็นหนึ1งใน 248  บริษทั ในปี  2556  ที1 
         ประกาศแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต   ( Collective Action  
         against Corruption) ซึ1งถือเป็นโครงการระดบัชาติที1ไดร้ับการสนบัสนุนจากรัฐบาลและสาํนกังานคณะกรรมการ 
         ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ในการนี4    บริษทัไดแ้สดงเจตจาํนงในการร่วมมือกบัภาครัฐ  
         ภาคประชาสงัคมและสื1อมวลชน ในการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที1โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั1น 
         และร่วมเป็นส่วนหนึ1งในการยกระดบัประเทศ 

บริษทัไดว้างแผนพฒันานโยบายและการปฏิบตัิในดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั1น รวมถึงจะจดัให้มีการทบทวน 
และสอบทานความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการทาํงานเป็นระยะต่อเนื1องทุกปี สร้างความเชื1อมั1นวา่การดาํเนินงาน
เป็นไปตามขั4นตอนและมาตรฐานการปฏิบตัิงานที1วางไว ้  เพื1อแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นบริษทัที1มีระบบป้องกนัการทุจริต
คอร์รัปชั1น อยา่งแทจ้ริง โดยในเบื4องตน้บริษทัไดเ้ริ1มจดัทาํนโยบายและหลกัปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั1น 
เป็นพื4นฐานของมาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั1นในองคก์รดงันี4  

 

1. นิยามของการทุจริตคอร์รัปชั�น 
หมายถึง   การใชอ้าํนาจในตาํแหน่งหนา้ที1โดยมิชอบ  การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบหรือนโยบายของบริษทั   รวมถึงการ 
ละเวน้การปฏิบติัหนา้ที1 เพื1อแสวงหาประโยชนอ์นัมิควรไดแ้ก่ตนเองและผูอื้1น การให้หรือการรับสินบนในรูปแบบต่างๆ   
(การใหสิ้นบน หมายถึง การเสนอ สญัญา หรือการมอบ รวมทั4งหมายถึงการเรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์ที1เกี1ยวขอ้งกบั 
เงิน  หรือผลประโยชน์อื1นๆ  ไม่วา่จะโดยตรงหรือโดยออ้ม แก่เจา้หนา้ที1ของรัฐ1 หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของเอกชน 
หรือผูมี้หนา้ที1ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื1อใหไ้ดม้าซึ1งธุรกิจ หรือเพื1อรักษาหรือแนะนาํธุรกิจใหก้บับริษทั) 

 

2. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น  
บริษทัไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั1น และการให้สินบนทุกรูปแบบ และไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วม
ปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตแลว้   พร้อมกนันี4บริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัเพื1อต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั1น 
ภายในบริษทั  โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานจะไม่กระทาํหรือสนบัสนุนการทุจริตคอร์รัปชั1น  ไม่วา่กรณีใดๆ ทั4ง
ทางตรงหรือทางออ้ม   เพื1อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื1อน และ คนรู้จกั  และจะปฏิบตัิตามมาตรการต่อตา้นทุจริต
คอร์รัปชั1นอยา่งเคร่งครดั รวมถึงมีการสื1อสารใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียทั4งภายในและภายนอกบริษทัไดร้ับทราบนโยบายใน
การต่อตา้นคอร์รัปชั1นโดยทั1วกนั และให้มีการสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั1น  หากมีการฝ่าฝืน
กระทาํการใดๆ   อนัเป็นการสนบัสนุนช่วยเหลือ หรือใหค้วามร่วมมือกบัการทุจริตคอร์รัปชั1นจะไดรั้บการพจิารณาโทษ
ตามระเบียบของบริษทั 

 

3. หน้าที� ความรับผิดชอบ  
บุคลากรของบริษทั ตอ้งไม่ดาํเนินการหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอรัปชั1น   การใหห้รือรับสินบนทุกรูปแบบทั4ง
ทางตรงและทางออ้ม และมีหนา้ที1ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั1น คู่มือปฏิบติัและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที1

                                                           
1 คํานิยาม เจ้าหน้าที�ของรัฐ หมายถงึ “เจ้าหน้าที�ของรฐั” ตามความหมายที�กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต และให้รวมถึงข้าราชการ 
เจ้าพนกังาน พนกังานรฐัวิสาหกิจ ลกูจ้าง ตวัแทน หรือบคุคลอื�นใดที�เป็นตวัแทนของทุกหน่วยงานราชการ 
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ดี จริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงขอ้กาํหนดอื1นๆ ที1เกี1ยวขอ้ง ทั4งนี4บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์ไดจ้ดัใหมี้กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล   ที1สะทอ้นถึงความมุ่งมั1นต่อมาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั1น   กล่าวคือมีนโยบายที1จะไม่ลดตาํแหน่ง 
ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อบุคลากรที1ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั1น แมว้า่การกระทาํนั4นจะทาํใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทาง
ธุรกิจ  ขณะเดียวกนั  บริษทักมี็กระบวนการสื1อสารอยา่งชดัเจนและฝึกอบรมบุคลากรในองคก์รเพื1อใหเ้กิดความรู้ความ
เขา้ใจเกี1ยวกบันโยบายและมาตรการการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั1น   ช่องทางการแจง้เบาะแสและการคุม้ครองผูแ้จง้
เบาะแส รวมถึงบทลงโทษหากละเลยหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบาย แก่บุคลากรทุกฝ่ายและทุกระดบัในองคก์ร นอกจากนี4ยงั
สื1อสารนโยบายและมาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั1น นี4 ไปยงัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียผา่นช่องทางการสื1อสารต่างๆ อยา่งทั1วถึง 
โดยไดก้าํหนดหนา้ที1ของบุคลากรของบริษทัไวด้งัต่อไปนี4  

1) คณะกรรมการบริษทั ทาํหนา้ที1กาํหนดและอนุมตัินโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั1น และ กาํกบัดูแลให้มีระบบที1
สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั1น ที1มีประสิทธิภาพเพื1อใหม้ั1นใจว่าฝ่ายบริหารตระหนกัถึงความสาํคญัและได้
นาํไปปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ที1ในการสอบทานการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั1น 
3) ฝ่ายบริหาร ทาํหนา้ที1กาํหนดใหมี้ระบบ สนบัสนุนและควบคุมดูแลเพื1อใหม้ั1นใจวา่พนกังานทุกฝ่ายมีการ 

ปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั1น รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื1อให้
สอดคลอ้งกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั และ การเปลี1ยนแปลงของธุรกิจ 

4) ฝ่ายตรวจสอบ ทาํหนา้ที1ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานว่าเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติั 
ระเบียบ และ กฎหมายที1เกี1ยวขอ้ง เพื1อใหม้ั1นใจวา่มีระบบการควบคุมภายในที1เหมาะสม ต่อความเสี1ยงดา้นการทุจริต
คอร์รัปชั1นที1อาจเกิดขึ4นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

5) บุคลากรของบริษทั มีหนา้ที1ปฎิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั1น และจะตอ้งไม่เขา้ไปเกี1ยวขอ้งทั4งทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

6) ตวัแทนทางธุรกิจที1บริษทัมีอาํนาจควบคุม ตอ้งยอมรับที1จะปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั1น ของบริษทั 
 

4. แนวปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น (Code of Conduct) 
4.1 เพื1อใหก้ารดาํเนินการตามนโยบายเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหบุ้คลากรของบริษทัทกุระดบั ปฏิบติัต่อรูปแบบ
การทุจริตคอร์รัปชั1น ดงันี4  

1) การใหแ้ละการรับสินบน 
ห้ามใหห้รือรับสินบนในรูปแบบใดๆทั4งสิ4น และหา้มมอบหมายใหผู้อื้1นใหห้รือรับสินบนแทนตนเอง เพื1อตอบแทนการให้
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
2) การใหแ้ละการรับของขวญั การเลี4ยงรับรอง และ ผลประโยชน์อื1นใด 
บริษทัไม่มีนโยบายในการใหห้รือรับทรัพยสิ์นหรือของมีค่า2 จากลกูคา้ คู่คา้ ซพัพลายเออร์ หน่วยงานราชการองคก์รของ
รัฐ หรือบุคคลใดๆ เพื1อเป็นการชกัจงูใหก้ระทาํผิดในวิชาชีพ หรือ เพื1ออาํนวยความสะดวก เพื1อใชเ้ป็นหลกัประกนัหรือเพื1อ
เร่งการดาํเนินการบางอยา่งซึ1งเจา้หนา้ที1ของบริษทัหรือคู่คา้ตอ้งทาํเป็นกิจวตัร หรือตอ้งปฏิบตัิตามหนา้ที1  

                                                           
2 คํานิยาม ของมคี่า คือ สิ�งใดๆ ซึ�งได้มอบให้และเป็นประโยชน์แก่ผู้ รบั ซึ�งให้หมายรวมถงึสิ�งต่างๆ ดงัต่อไปนี 5ด้วย 
- เงินสด หุ้น พนัธบตัร บตัรของขวัญ หรือสิ�งเทียบเท่าเงินสดอื�นๆ 
- ของขวญั หรือสินค้าให้เปล่า (ยกเว้นของขวญัมลูค่าเล็กน้อย มอบให้ตามธรรมเนียมและมารยาท ตามวาระโอกาส) 
- การเสนอจ้างงาน หรือบริการ 
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ยกเวน้ของขวญัที1มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท มอบใหต้ามธรรมเนียมและมารยาท เหมาะสมกบัประเพณีและวฒันธรรมตาม
วาระโอกาส โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจากพนกังานที1มีอาํนาจสั1งจ่ายเงิน พร้อมหลกัฐานเป็นเอกสารที1เกี1ยวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานดงักล่าวและตอ้งสามารถชี4แจงการกระทาํต่างๆ ของตนไดท้ั4งต่อภายในและภายนอก 
3) การสนบัสนุนทางการเมือง3 
บริษทัฯ เป็นองคก์รธุรกิจที1เป็นกลางทางการเมือง สนบัสนุนการปฏิบติัตามกฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย บริษทัไม่มีแนวปฏิบติัที1จะใหก้ารช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
4) การบริจาคเพื1อการกุศล สาธารณประโยชน์4 และ เงินสนบัสนุน5 
บริษทัสนบัสนุนการพฒันาชุมชน สงัคม และสิ1งแวดลอ้ม เพื1อการพฒันาคุณภาพชีวิตแก่ผูค้นในสงัคม ผา่นการดาํเนิน
ธุรกิจหรือการบริจาค แต่ตอ้งเป็นไปเพื1อสาธารณะการกุศลเทา่นั4น การบริจาคเงินเพื1อการกุศลและเงินสนบัสนุนตอ้งเป็นไป
อยา่งโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานที1ชดัเจน สอดคลอ้งกบัขั4นตอนการอนุมติัและการสอบทานตาม
ระเบียบของบริษทั และจดัใหมี้ขั4นตอนการติดตามอยา่งเหมาะสมเพื1อให้มั1นใจว่าการบริจาคเพื1อการกุศลไม่ถูกนาํมาใชเ้พื1อ
เป็นขอ้อา้งสาํหรับการติดสินบน      หรือไม่ไดป้ฏิบติัเพื1อการทุจริตคอร์รัปชั1น  

4.2 บริษทัตอ้งใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานที1ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั1น โดยบริษทัจะไม่ลงโทษ หรือใหผ้ลลบต่อ 
พนกังานที1ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั1น แมว้า่การกระทาํนั4นจะทาํใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 
4.3 กรรมการและผูบ้ริหารทุกระดบัจะตอ้งเป็นแบบอยา่งที1ดีในการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทจุริตคอร์รัปชั1น 
ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั มีหนา้ที1สื1อสารทาํความเขา้ใจกบัพนกังานเพื1อให้กิจกรรมทางธุรกิจที1อยูใ่นความรับผดิชอบเป็นไปอยา่ง
ถกูตอ้งตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั1น  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหนา้ที1เผยแพร่ความรู้ และสร้างความเขา้ใจใหพ้นกังาน
ทุกระดบัยดึถือและปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั1นอยา่งจริงจงั และ เสริมสร้างใหเ้ป็นส่วนหนึ1งของวฒันธรรม
องคก์ร 
4.4 นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั1นนี4ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั4งแต่ การสรรหา การคดัเลือกบุคลากร 
การฝึกอบรม การเลื1อนตาํแหน่ง การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน 
4.5 การดาํเนินการตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั1น ให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัที1กาํหนดไวใ้น นโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการที1ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผดิชอบต่อสงัคม ระเบียบและคู่มือการปฏิบติังานของบริษทัที1เกี1ยวขอ้ง 
ตลอดจนแนวปฏิบติัอื1นใดที1บริษทัจะกาํหนดขึ4นต่อไป   
4.6 บริษทักาํหนดใหบ้อกกลา่วประชาสมัพนัธ์นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั1นผา่นสื1อทั4งภายในและภายนอก เช่น เวบ็ไซต์
ของบริษทั และ รายงานประจาํปี โดยนโยบายดงักล่าวของบริษทัเป็นการปฏิบติัภายใตก้ฎหมายของประเทศไทยในการต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชั1น 

                                                                                                                                                                                                         
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร หรือการเลี 5ยงรับรอง                      - เงินอดุหนุน เบี 5ยเลี 5ยง ส่วนลด หรือเงินกู้  
- การจดัหาให้แก่ญาติ เพื�อน ผู้ ร่วมงาน ของบุคคลใดๆ ให้ถือว่าเป็นการให้ผลประโยชน์โดยอ้อมกบับคุคลนั 5นด้วย 
3  คํานิยาม การสนบัสนุนทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือในนามบริษัท ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน เช่น การให้ หรือการให้กู้ ยืม เพื�อสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือในรูปแบบ
อื�น เช่น การให้สิ�งของหรือการบริการ การโฆษณาสง่เสริมหรือสนบัสนุนพรรคการเมือง การซื 5อบตัรเข้าชมงานที�จดัขึ 5นเพื�อระดมทุน หรือบริจาคให้แก่องค์กรที�มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัพรรค
การเมือง เป็นต้น เว้นแต่เป็นการสนบัสนนุกระบวนการประชาธิปไตยที�กระทําได้ตามที�กฎหมายกําหนด 
3 คํานิยาม การบริจาคเพื�อการกศุล หมายถงึ กิจกรรมที�เกี�ยวข้องกบัการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที�มีตวัตน  
การบริจาคเพื�อสาธารณประโยชน์ หมายถงึ กิจกรรมที�เกี�ยวข้องกบัการใช้จ่ายเงินเพื�อโครงการ กิจกรรม เพื�อประโยชน์แก่ชุมชน สงัคม โดยบริษัทอาจไม่ได้รับผลตอบแทนที�มีตวัตน 
3 คํานิยาม เงินสนบัสนุน หมายถงึ การจ่ายเงินสําหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที�ยากต่อการวดัผลและติดตาม เพื�อวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจ ตราสินค้า และชื�อเสียงของบริษทั 
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5. นโยบาย “การร้องเรียน” (Whistle Blowing Policy) และการตรวจสอบ 

บริษทัมุ่งมั1นที1จะสร้างและรักษาวฒันธรรมองคก์ร ว่าการทุจริตคอร์รัปชั1น ทุกประเภทเป็นสิ1งที1ยอมรับไม่ได ้บุคลากรทุกระดบั
จะไม่ละเลยและเพิกเฉย เมื1อพบเห็นการกระทาํที1เขา้ข่ายการทุจริตคอร์รัปชั1น ที1เกี1ยวขอ้งกบับริษทั โดยส่งเสริมใหมี้การแจง้เบาะแสหรือ
ขอ้ร้องเรียนการกระทาํผดิกฎหมาย จรรยาบรรณ    หรือพฤติกรรมที1ส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั1น ของบุคลากรในองคก์ร โดยไดน้าํนโยบาย 
“การร้องเรียน” มาปฏิบติั ดงันี4  

ช่องทางแจง้เบาะแสหรือร้องเรียน 
จดหมาย     นนัทวนั อรุณพิริยะกุล  แผนก Compliance 

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

 จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์   Nantawan_aru@thaivivat.co.th 
โทร     0 2695 0800 ต่อ 5938 
กลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 
• หน่วยงานที1รับเรื1องร้องเรียนจะตอ้งดาํเนินเรื1องการรายงานอยา่งเป็นความลบั  
• บริษทัมีมาตรการเพื1อคุม้ครองความปลอดภยัของผูที้1ร้องเรียนหรือแจง้เบาะแส ซึ1งเป็นผูใ้หข้อ้มูลเรื1องร้องเรียนโดยสุจริต 

ไม่ใหต้อ้งรับอนัตรายหรือเดือดร้อนจากความไม่ชอบธรรมอนัเนื1องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือใหข้อ้มูล
เบาะแสทุจริตคอร์รัปชั1น 
 

โครงสร้างการตรวจสอบ 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
• สอบทานใหบ้ริษทัมีการกาํกบัดูแลกิจการที1ดีอยา่งเพยีงพอ สอดคลอ้งกบันโยบาย ขอ้กาํหนดและกฎหมายที1เกี1ยวขอ้ง 
• สอบทานการปฏิบติัหนา้ที1 หากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรือการกระทาํซึ1งอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั1น คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื1อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาที1คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
ฝ่ายตรวจสอบ 
• หน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ที1ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทุกหน่วยงานให้

เป็นไปตามระเบียบที1วางไว ้  รวมทั4งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในโดยยดึ
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที1ดี 
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6. บทกาํหนดโทษ 
               การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั1น  ถือเป็นการฝ่าฝืนคาํสั1ง และ/หรือ ระเบียบของบริษทั  
ซึ1 งจะส่งผลใหเ้กิดการลงโทษทางวนิยัตามที1บริษทักาํหนด 
  

7. การทบทวนนโยบาย  
             นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั1น  จะมีการทบทวนนโยบายตามความจาํเป็นและเหมาะสมทุก 2 ปี  หรือเมื1อมีการ
เปลี1ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั เพื1อใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 

 
   การเคารพสิทธิมนุษยชน 
          การเคารพสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษยถื์อเป็นพื4นฐานการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
   ซึ1งเป็นหวัใจสาํคญัในการพฒันาธุรกิจและสร้างความยั1งยนืใหก้บัธุรกิจ โดยร่วมส่งเสริมใหเ้กิดความเทา่เทียมกนั 
   ตามสิทธิมนุษยชนกบักลุ่มคนต่างๆ ในสงัคมอยา่งสมํ1าเสมอ  ในปี 2557 ไดด้าํเนินการจดักิจกรรมต่างๆ  
    เพื1อส่งเสริมใหเ้กิดการศึกษาที1เท่าเทียมกนัอยา่งทั1วถึง ดว้ยเลง็เห็นว่าการสร้างทรัพยากรมนุษยที์1มีศกัยภาพ 
    ทั4งทางความรู้ ทกัษะ ความสามารถ คุณธรรมเป็นส่วนสาํคญัในการสร้างความมั1นคงและในการพฒันาประเทศชา ติ 
    อยา่งย ั1งยนื  ทางบริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงกลุม่ผูพ้ิการทางสายตาที1ยงัคงมีช่องวา่งในการเขา้ถึงการศึกษา ดงันั4นจึงไดจ้ดั    
    กิจกรรมตา่งๆ เพื1อเพิ1มคุณภาพดา้นการศึกษา  
 
โครงการมอบความสุข สู่นอ้ง...บา้นครูนอ้ย  

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ไดท้าํกิจกรรมร่วมกบัเดก็ ๆ ที1อยูใ่นความดแูลของมูลนิธิ บา้นครูน้อย 
ซึ1งเด็กเหลา่นี4 เป็นเดก็ที1ดอ้ยโอกาสทางสงัคม และขาดโอกาสทางดา้นการศึกษาสืบเนื1องจากค่าใชจ่้าายของมูลนิธิที1มีมาก
ทาํใหไ้ม่ทั1วถึง บริษทัฯ เลง่เห็นความสาํคญัในส่วนนี4จึงเขา้เป็นส่วนหนึ1งในการใหค้วามช่วยเหลือดว้ยการเขา้ร่วมทาํ
กิจกรรมต่าง ๆ สร้างเสียงหวัเราะและความสุขใหแ้ก่เดก็ และยงัแจกของเพื1อเป็นของที1ระลึก รวมถึงร่วบริจาคเงินจาํนวน
หนึ1งเพื1อให้เป้นทุนการศึกษาให้แก่เดก็ๆ ที1ยงัขาดในส่วนนี4แก่ บา้นครูนอ้ย ถนนราชบรูณะ เมื1อวนัที1 28 กุมภาพนัธ์ 2558  

 
 

        การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
                                     พนกังาน คือทรัพยากรที1มีคุณค่า ซึ1งบริษทัจะตอ้งดูแลและพฒันาขีดความสามารถเพื1อความพร้อมในการทาํงาน 

อยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัจึงให้ความสาํคญักบัการพฒันาพนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเนื1อง เพื1อเพิ1มความรู้ความสามารถ 
ทกัษะ สร้างทศันคติที1ดี โดยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาความรู้ ทั4งดา้น Technical Knowledge และ Soft Skills รวมทั4ง
การฝึกอบรมภายในและภายนอกบริษทั  นอกจากนี4บริษทัยงัมีนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนที1เป็นธรรมดว้ยการ
ประเมินผลงานปีละ 2 ครั4 ง  รวมถึงติดตามความเคลื1อนไหวของอตัราเงินเดือนเพื1อจดัสร้างโครงสร้างเงินเดือนอยา่ง
ถกูตอ้งเหมาะสม   เมื1อพนกังานผา่นการทดลองงานแลว้ไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานประจาํแลว้ จะไดรั้บค่าตอบแทน
และมีสิทธิที1จะไดรั้บสวสัดิการต่างๆ  ดงันี4  
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                            สวสัดิการเพื1อคุณภาพชีวติที1ดี 

• การรักษาพยาบาล     
                นอกจากการจดัทาํประกนัสังคมใหแ้ก่พนกังานทุกคน เพื1อรองรับสิทธิการรักษาพยาบาลตามกฎหมาย 

แรงงานแลว้ บริษทัไดจ้ดัให้มีทีมงานพยาบาลเพื1อปฐมพยาบาลเบื4องตน้และวินิจฉยัเพื1อส่งต่อโรงพยาบาล 
ในกรณีที1ร้ายแรง   เป็นสวสัดิการใหก้บัพนกังานที1อาคารสาํนกังานใหญ่ซึ1งเป็นสถานที1ปฏิบติังานของ
พนกังานส่วนใหญ่  ทางบริษทัฯ ยงัมีเงินค่ารักษาพยาบาลใหพ้นกังานในกรณีเกิดอุบติัเหตุ  

• กองทุนสาํรองเลี4ยงชีพ  
บริษทัมีนโยบายใหพ้นกังานทุกคนไดอ้อมทรัพยไ์วส้าํหรับใชห้ลงัพน้สภาพการเป็นพนกังานของบริษทัโดย 
จดัตั4งกองทุนสาํรองเลี4ยงชีพขึ4น สาํหรับพนกังานที1ทาํงานติดต่อกนัเป็นเวลา 3 ปีขึ4นไปเป็นสมาชิกโดยสมาชิก 
จ่ายเงินสะสมกองทุนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน  และบริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนให้สมาชิกในอตัรา 
ร้อยละ 7.5  ของเงินเดือน โดยทางบริษทัฯไดใ้หบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนเป็นผูจ้ดัการกองทุน 

• สวสัดิการดา้นเงินกู ้ 
                บุคลากรของบริษทัจะไดรั้บสิทธิขอกูเ้งินบริษทัหลงัจากไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานแลว้ไม่นอ้ยกวา่  
                1 ปี โดยตอ้งมีจุดประสงคใ์นการกูเ้งินเพื1อใชใ้นวตัถุประสงคต่์างๆ  ดงันี4  

1. เพื1อการรักษาพยาบาล ทั4งตนเอง, บิดาและมารดา 
2. เพื1อการศึกษา  
3. เพื1อซื4อที1อยูอ่าศยั  

 
                          การดูแลและพฒันาพนกังาน 

    ทางบริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การอบรมพฒันาความสามารถของบุคลากรในบริษทัอยา่งสมํ1าเสมอ ทั4งในดา้นความรู้
ดา้นการประกนัภยั และทกัษะดา้นอื1นที1จาํเป็นในการปฏิบติังานดา้นการรับประกนัภยัและการบริการ ปัจจุบนั 
บริษทัไดพ้ฒันาแผนยทุธศาสตร์พฒันาบุคลากร ในระยะยาว เพื1อเป็นการวางรากฐานในการพฒันาไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและต่อเนื1อง ใหพ้นกังานทุกคนมีเป้าหมายและความเขา้ใจร่วมกนั รวมถึงกาํหนดเป้าหมายกาดาํเนินงาน
ของพนกังานแต่ละคนใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริษทั อนันาํไปสู่การเติบโตอยา่งย ั1งยนืของบริษทั  ในปี 2558 
บริษทัไดจ้ดัใหมี้การคดัเลือก แต่งตั4ง Brand ambassador ขึ4น เพื1อเป็นการฝึกฝนความเป็นผูน้าํของพนกังาน  โดย
หน้าที1หลกัคือเป็นตวัแทนขององคก์รในการจดักิจกรรมและประชาสมัพนัธ์ข่าวสารต่าง ๆใหแ้ก่ทุกฝ่ายในองค์
กไดรั้บรู้ข่าวสารอยา่งพร้อมเพียง โครงการนี4 ยงัส่งเสริมใหแ้ก่พนกังานไดก้ลา้งแสดงออก แสดงความเป็นผูน้าํ เพื1อ
เป็นการพฒันาตวัเองในดา้นอื1น ๆ ต่อไป อีกดว้ย โดยในโครงการจะมีการเปลี1ยนแปลง Brand ambassador ไปใน
ทุกๆ ปี เพื1อใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วมกบัโครงการอยา่งหลายกหลายมากขึ4น ในดา้นการจดัผกึอบรมพนกังาน 
เบื4องตน้ บริษทัจดัอบรมเพื1อใหค้วามรู้แก่พนกังานใหม่ ในทุกปี ในหลกัสูตร “องคก์รและผลิตภณัฑ”์ เพื1อเป็นการ
ปฐมนิเทศและทาํความเขา้ในวฒันธรรมองคก์ร ปรับทศันคติและทาํความเขา้ใจพฤติกรรมในการทาํงานที1บริษทั
คาดหวงั และยงัมีจดัอบรมในหวัขอ้ต่าง ๆ ดงันี4   
- โครงการพฒันาบุคลากรดา้นราคาสินไหมภูมิภาค  ฝ่ายสินไหม - บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน ์

- การพฒันาทกัษะการคิดเชิงกลยทุธิ� และการระยกุตใ์ช ้ สถาบนัฝึกอบรม เอน็เทรนนิ1ง  

- การสร้างทศันคติที1ดีเพื1อมุ่งเน้นความสาํเร็จในการทาํงานและการทาํงานเป็นทีม  ดร.วิลาศ ดวง  กาํเนิด 

- ประสานใจ – สานความคิดเพื1อกา้วสู่ธุรกิจสากล  สถาบนัพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
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 นอกจากการอบรมที1จดัภายในองคก์รแลว้ บริษทัยงัส่งพนกังานเขา้ร่วมอบรมทั4งความรู้และทกัษะที1
เกี1ยวขอ้งกบัการทาํงาน ซึ1งจดัโดยองคก์รภายนอกต่างๆ โดยจะพจิารณาส่งบุคคลากรในแต่ละฝ่ายที1เกี1ยวขอ้ง
กบัหวัขอ้การอบรมหรือสมัมนา ตามวาระโอกาส ในปี 2558 บริษทัไดส่้งบุคลากรเขา้รับการอบรม-สมัมนา 
ตามสายงาน เฉลี1ยคนละ 11 ชั1วโมง โดยมีการฝึกอบรม-สมัมนาที1สาํคญั คือ 
- Coaching for the Manager  สมาคมประกนัวนิาศภยั 
- Get to know Insurance Business  บริษทั ไทยรี เทรนนิ1ง จาํกดั 
- I4 ASP.NET 4.5  สถาบนัคอมพิวเตอร์นนทิพย ์พีซี รังสิต 
- Organization Knowledge Management  สมาคมประกนัวินาศภยั 
- เทคนิคการเจรจากบัพนกังาน  บริษทั เอเชี1ยน บิสซิเนส เทรนนิ1ง จาํกดั   
- ความปลอดภยัทางถนน ครั4 งที1 12 "ครึ1 งทางทศวรรษ...กบัการจดัการที1เขม้แขง็"  ศูนยว์ชิาการเพื1อความ 
    ปลอดภยัทางถนน 
- การตรวจสอบอุบติัเหตุ รุ่นที1 6  สมาคมประกนัวินาศภยั 
- Network & Security Engineering for AEC Course  หา้งหุ้นส่วนจาํกดั นายไอที 
- โครงการพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวนิาศภยั (IMDP) รุ่นที1 21  สมาคมประกนัวินาศภยั 
- การประกนัภยัสินคา้ระหวา่งประเทศ  สมาคมประกนัวนิาศภยั 
- ผูรั้บผดิชอบดูแลหน่วยงานลงทุนของบริษทัประกนัชีวติ/บริษทัประกนัวินาศภยั (รุ่นที1 3)  สถาบนัประกนัภยัไทย 
- พระราชบญัญติัการทวงถามหนี4  พ.ศ.2558 ครั4 งที1 2 และแนวทางปฏิบติัเกี1ยวกบัค่าสินไหมที1ล่วงพน้อายคุวาม   
    สมาคมประกนัวินาศภยั 
การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
ปี 2558 บริษทัฯ ไดน้าํแนวคิดดา้นการสร้างองคก์รแห่งความสุขซึ1งเป็นกระบวนการพฒันาคนในองคก์ร

อยา่งมีเป้าหมายและยทุธศาสตร์ใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ขององคก์รเพื1อใหอ้งคก์รมีความสามารถและพร้อม
ต่อการเปลี1ยนแปลง นาํพาองคก์รไปสู่การเติบโตอยา่งย ั1งยนืเขา้มาพฒันาการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื1อง  
บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการสื1อสารเพื1อสร้างความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งองคก์ร ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ทุกระดบัผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบ Intranet   เสียงตามสาย การติดประกาศ การประชุมประจาํเดือน/การ
ประชุมประจาํปี เป็นตน้  

 
          ความปลอดภยัในสถานที1ทาํงาน 

                  ทางบริษทัฯ ห่วงใยสวสัดิภาพและความปลอดภยัของพนกังาน โดยเห็นวา่เรื1องดงักลา่วส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวติ 
ที1ดี และเป็นปัจจยัหนึ1งที1ช่วยส่งเสริมใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ มีความมั1นใจในการประกอบกิจกรรมต่างๆ บริษทั
ไดมี้การเตรียมป้องกนัภยัไวล่้วงหนา้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ที1สาํคญั คือไดด้าํเนินงานเชิงป้องกนัและรณรงคใ์ห้ความรู้ใน
เรื1องการป้องกนัอคัคีภยัและซ้อมหนีไฟเป็นประจาํทุกปี รวมถึงมีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดบัเพลิงและ
ระบบการเตือนภยัอยา่งสมํ1าเสมอ เพื1อให้บุคลากรทราบถึงแนวทางปฏิบติัและรับมือกบัสถานการณ์จริงที1อาจเกิดขึ4นได ้ 
ในปี 2558 บริษทัไดจ้ดัให้มีการอบรมป้องกนัอคัคีภยั โดยไดเ้ชิญวทิยากรจาก สถานีดบัเพลิงสุทธิสาร กองปฏิบติัการ
ดบัเพลิง 3  สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มาให้ความรู้เบื4องตน้ทั4งภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ  ส่วนการซอ้มหนีไฟ 

                          ประจาํปี 2558  จดัขึ4นในวนัที1 4 พฤศจิกายน  2558  ณ อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน์  โดยมีเจา้หนา้ที1จากสถานีดบัเพลิง 
           คอยดูแลการอบรม  
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                       ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
                  ทางบริษทัฯ มีความมุ่งมั1นที1จะสร้างความพึงพอใจในผลิตภณัฑแ์ละความมั1นใจในบริการใหก้บัผูเ้อาประกนั  
           ดว้ยความรับผดิชอบตอ่ผูเ้อาประกนั ใหไ้ดรั้บบริการที1ดี มีคุณภาพ ในระดบัราคาที1เหมาะสมตามกฎเกณฑก์าํกบัของ 
           สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) กลา่วคือ แบบและขอ้ความ 
           ในกรมธรรมป์ระกนัภยัจะตอ้งสอดคลอ้งกบัการกาํหนดอตัราเบี4ยประกนัภยั  และมีความหมายชดัเจน รวมทั4ง 
           การกาํหนดนิยามที1ใชใ้หถ้กูตอ้งตามหลกัวชิาการ เพื1อไม่ให้เกิดปัญหาการตีความดา้นกฎหมายเมื1อเกิดการเรียกร้อง    
           ค่าสินไหมทดแทน โดยใชอ้ตัราเบี4ยประกนัภยัในอตัราที1เหมาะสมที1นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ พร้อมทั4งมี 
           การพฒันาปรับปรุงแบบประกนัอยา่งหลากหลายเพื1อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการที1เปลี1ยนไปของสงัคมไทย  
           และพฒันาปรับปรุงการบริการอยา่งต่อเนื1องตามเทคโนโลยทีี1เปลี1ยนไป เพื1อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วใน 
           การใหบ้ริการแก่ผูเ้อาประกนัภยั   
                    บริการดา้นสินไหมทดแทน   บริษทัไดก้าํหนดนโยบายเกี1ยวกบัการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื1อใหบ้ริการโดย 
 รวดเร็วและสามารถช่วยเหลือประชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาจ่ายค่าสินไหมเป็นไปตามกฎระเบียบของ 
 คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  ทางบริษทัฯ ไดน้าํเอานวตักรรมและระบบ 
 สารสนเทศใหม่ๆ เขา้มาปรับใชก้บังานบริการดา้นการประกนัภยั โดยไดใ้ชร้ะบบ E-Claim มาพฒันาการใหบ้ริการ 
 ดา้นจดัการสินไหมเต็มรูปแบบ เพื1อเพิ1มประสิทธิภาพรวดเร็วใหก้บัลกูคา้ที1ประสบเหตุ  ขณะนี4บริษทัไดเ้ปิดสาขาเพื1อ 
 ให้บริการสินไหมทั1วประเทศ 21 สาขา  

Thaivivat Mobile Application  บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความหลากหลายในการใชง้านโทรศพัทมื์อถือใน
ชีวิตประจาํวนั จึงไดพ้ฒันาระบบการให้บริการดา้นการประกนัครบวงจรออนไลน์บนโทรศพัทมื์อถือให้แก่ลูกคา้ผูเ้อา
ประกนัภยัเป็นหลกั ในชื1อ Thaivivat ซึ1 งบริการที1สาํคญัคือบริการสายด่วนแจง้อุบติัเหตุ ที1สามารถติดต่อบริษทัไดท้นัที
โดยไม่ตอ้งกดหมายเลขโทรศพัท ์และสามารถระบุจุดเกิดเหตุอตัโนมตัิดว้ย GPS ใหค้วามสะดวกแก่ลกูคา้ ลดระยะเวลา
ในการออกให้บริการของเจา้หนา้ที1สาํรวจอุบติัเหตุ เพิ1มความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ นอกจากนี4ยงัสามารถระบุที1ตั4ง
โรงพยาบาลและอูใ่นสญัญาที1ใกลที้1สุด ใชช้าํระค่าเบี4ยประกนัภยัเมื1อต่ออายกุรมธรรมภ์ยัได ้บริการออนไลน์นี4 ยงัรองรับ
ทั4งระบบปฏิบติัการ iOS และ Android 

พฒันาช่องทางซื4อประกนัอยา่งหลากหลาย  บริษทัไดพ้ฒันาช่องทางการเขา้ถึงผลิตภณัฑป์ระกนัภยั และคุณภาพการ 
ให้บริการอยา่งสมํ1าเสมอ โดยมีช่องทางการซื4อประกนัหลากหลาย เพื1อผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก เช่น ผา่น
เคาน์เตอร์ในหา้งสรรพสินคา้, เคาน์เตอร์เซอร์วิซในร้านสะดวกซื4อทั1วประเทศและเวบ็ไซต ์thaivivat.com 
         การติดต่อสื1อสาร   บริษทัไดก้าํหนดช่องทางในการสื1อสารประชาสมัพนัธ์เรื1องต่าง ๆ ผา่นทาง website ของบริษทั 
www.thaivivat.co.th และการติดต่อทางโทรศพัท ์02-695-0800 เพื1อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ คู่คา้ บุคคลทั1วไปและผูที้1มีส่วน
ไดสี้ยของบริษทั สามารถติดต่อเขา้ถึง และไดรั้บการปฎิบติัอยา่งเสมอภาคเท่าเทียกนั รวมทั4งสอบถามขอ้มูลผลิตภณัฑ ์
บริการต่าง  รวมถึงร้องเรียนเรื1องต่าง ๆ ของบริษทัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

                       บริการอื1นๆ  

• ศูนยล์กูคา้สมัพนัธ์เพื1ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนแบบ One Stop Service โดยจะมีบุคลากรที1ชาํนาญงานคอย
ให้คาํแนะนาํ ทาํความเขา้ใจ แกไ้ขปัญหาเบื4องตน้และช่วยติดตามปัญหาต่างๆ ของประชาชนให้ไดร้ับการดูแลแกไ้ข
อยา่งถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ อีกทั4งขอ้มูลของปัญหาต่างๆ ที1พบจะถกูนาํมาใชเ้ป็นพื4นฐานในการปรับปรุงการ
ให้บริการและพฒันาการทาํงานของบริษทั โดยสามารถติดต่อ ศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ ทางโทรศพัท ์ที1เบอร์ 
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02-695-0800 ในวนัและเวลาทาํการ (จนัทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-18.00 น.) แฟกซ์ 02-695-0808 ทางไปรษณีย ์(71 ถ.ดินแดง  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400) ทางเวบ็ไซต ์www.thaivivat.co.th และเฟสบุค๊ www.facebook.com/thaivivat 
 

• บริการ Roadside Assistance บริการให้กบัผูเ้อาประกนัภยัรถยนตเ์มื1อเกิดเหตุรถเสียกลางทาง โดยจดัใหมี้เจา้หนา้ที1 
คอยให้การปรึกษาดา้นเทคนิคเพื1อช่วยเหลือในการแกไ้ขสถานการณ์ รวมถึงใหบ้ริการช่างเทคนิคนอกสถานที1 ซึ1งเป็น 
บริการช่วยเหลือเบื4องตน้ในจุดเกิดเหตุตลอด 24 ชั1วโมง        

 

การดูแลรักษาสิ1งแวดลอ้ม 
บริษทัมีความมุ่งมั1นที1จะรักษาสงัคมและสิ1งแวดลอ้ม ดว้ยการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรมและการกาํกบัที1ดี ควบคู่

ไปกบัการใส่ใจดูแลรักษาสงัคมและสิ1งแวดลอ้มเพื1อนาํไปสู่การพฒันาธุรกิจอยา่งย ั1งยนื  บริษทัไดใ้ชท้รัพยากรธรรมชาติ
ดา้นพลงังาน และทรัพยากรต่างๆในการขบัเคลื1อนธุรกิจ ทางบริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญัในการสร้างจิตสาํนึกในการใช้
ทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า รวมถึงตระหนกัในหนา้ที1ดูแลรักษาสิ1งแวดลอ้มของพนกังานและบุคลากรของบริษทั  
โดยในปี 2558 บริษทัไดส้นบัสนุนกิจกรรมในโครงการ เนชั1นชวนปั1น จดัโดย บริษทั เนชนั บรอดแคสติ4ง คอร์ปอเรชนั 
จาํกดั (มหาชน) เพื1อเป็นการเชิญชวนใหค้นทั4งประเทศมาปั1นจกัรยานเพื1อลดภาวะโลกร้อนและลดมลภาวะที1เป็นพิษ อีกทั4ง
บริษทัยงัไดใ้หก้ารสนบัสนุนแผนประกนัการเดินทางที1ใหค้วามคุม้ครองมูลค่า 1,000,000 บาท ใหแ้ก่ผูโ้ชคดีที1เขา้ร่วมงาน
อีกดว้ย  

 
การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

           การพฒันาชุมชนและสงัคมเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการพฒันาธุรกิจอยา่งย ั1งยนื ปัจจุบนัทั4งการพฒันาทางธุรกิจและ 
        การลงทุนในระดบัภูมิภาคเอเชียเรียกร้องให้มีการดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบทางสงัคมมากขึ4น จึงจาํเป็น 
        อยา่งยิ1งที1จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาชุมชนและสังคมในฐานะที1เป็นความไดเ้ปรียบและส่วนประกอบแห่งความ 
        ย ั1งยืนในการเตรียมตวัสู่การดาํเนินธุรกิจระดบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ในปี 2557 บริษทัไดด้าํเนินธุรกิจโดย 
        คาํนึงถึงการพฒันาสงัคมและชุมชนดงันี4  
        ประกนัภยัสาํหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันซ์) 
               ทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินงานเพื1อพฒันาชุมชนและสงัคมตามนโยบายของคณะสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ 
        ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ในแผนพฒันาประกนัภยั ฉบบัที1 2 (พ.ศ. 2553-2557) โดยเฉพาะอยา่งยิ1ง 
        ในส่วนของการเสริมสร้างความเชื1อมั1น ตระหนกัถึงความสาํคญัของการประกนัภยัและการเขา้ถึงระบบประกนัภยัของ 
        ประชาชนทุกระดบั เนื1องจากผลิตภณัฑป์ระกนัภยัที1เหมาะสมมีส่วนในความมั1นคงของคุณภาพชีวติของประชาชน อนัเป็น 
        การร่วมพฒันาสงัคมไทยอยา่งสาํคญั  บริษทัไดใ้หบ้ริการดา้นการประกนัภยัในรูปแบบต่างๆ โดยคาํนึงถึงความตอ้งการ 
        ของประชาชนที1เปลี1ยนไปตามสภาวะสงัคมและเศรษฐกิจ จึงมีนโยบายในการส่งเสริมการรับประกนัภยัแบบรายยอ่ย หรือ 
        “ไมโครอินชวัรันซ์” (Micro insurance) ซึ1 งมีความคุม้ครองที1เขา้ใจง่าย เบี4ยประกนัราคาประหยดั สามารถเขา้ถึงประชาชน 
        ทุกระดบัไดง่้ายดว้ยช่องทางการจาํหน่ายที1กวา้งขวาง  ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัเพื1อรายยอ่ยในปี 2557 ไดแ้ก่  

1. ประกนัภยัมะเร็งรายยอ่ย ร่วมกบัเคาน์เตอร์เซอร์วซิในโครงการ All Insurance ที1เนน้จาํหน่ายผลิตภณัฑป์ระกนัภยั 
รายยอ่ย (Micro insurance) ที1เนน้การเขา้ถึงการประกนัของประชาชน โดยขายผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วซิซึ1งมีมากกวา่  
6,000 สาขาในประเทศไทย โดยกาํหนดเบี4ยประกนั 711 บาทต่อปี ใหค้วามคุม้ครองรวม 70,000 บาท โดย 
ดาํเนินงานอยา่งต่อเนื1องเป็นปีที1 2 
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2. ประกนัภยัขา้วนาปี ปีการผลิต 2558  สาํหรับโครงการประกนัภยัขา้วนาปี ปี 2558 ครอบคลุมภยัธรรมชาติ  

7 ประเภท ไดแ้ก่ อุทกภยั ฝนทิ4งช่วง ลมพาย ุอากาศหนาว ลกูเห็บ และอคัคีภยั รวมทั4งภยัศตัรูพืชและโรคระบาด 
มีการแบ่งพื4นที1การรับประกนัภยัออกเป็น 5 พื4นที1ตามระดบัความเสี1ยง เพื1อจดัเกบ็เบี4ยประกนัภยัอตัราที1แตกต่าง
กนัตามระดบัความเสี1ยงของพื4นที1ตั4งแต่ 124.12 -483.64 บาท โดยเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการรับภาระค่าเบี4ย
ประกนัภยัตั4งแต่ 60 – 100 บาทต่อไร่ และรัฐอุดหนุนค่าเบี4ยประกนัภยัในส่วนที1เหลือ 64.12 – 383.64 บาทต่อไร่ 
ทั4งนี4  ทางบริษทัเป็น 1 ใน 8 บริษทั เป็นผูรั้บประกนัภยัวงเงินคุม้ครอง 1,111 บาทต่อไร่ ตลอดช่วงการเพาะปลูก
สาํหรับภยัธรรมชาติ 6 ประเภท วงเงินคุม้ครอง 555 บาทต่อไร่ สาํหรับภยัศตัรูพืชและโรคระบาด จ่ายสินไหม
ทดแทนใชเ้กณฑก์ารประเมินความเสียหายที1ภาครัฐดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั เช่นเดียวกบัการดาํเนินโครงการ 
ปี 2554 -2557  

3. ประกนั 200 สาํหรับรายยอ่ย  ประกนัภยัไทยววิฒัน์เป็นบริษทัประกนัภยัที1เขา้ร่วมใหก้ารรับประกนั  
        ในโครงการ “กรรมธรรม ์ประกนัภยั 200” ร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ 
        ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ประกนัภยั 200 เป็นประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลสาํหรับรายยอ่ย  
        ที1ใหค้วามคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยักรณีการเสียชีวติ การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพ 
        ถาวรสิ4นเชิง เนื1องจากอุบติัเหตุ ให้ความคุม้ครอง 1 ปี เบี4ยประกนัเพียง 200 บาท สาํหรับผูที้1มีอาย ุ20-60 ปี 
        โดยมีจุดประสงคเ์พื1อเพิ1มโอกาสใหป้ระชาชนทุกระดบัสามารถซื4อประกนัภยัอุบติัเหตุในราคาถกู 

 
           การบริจาคสมทบทุนเพื1อการพฒันาสงัคมและชุมชนในดา้นต่างๆ 

• ดา้นสงัคมและชุมชน 
บริษทัร่วมบริจาคสมทบทุนใหก้บัองคก์ร และหน่วยงานต่างๆ ในปี 2558 ดงันี4  
- ร่วมสนบัสนุนกอลฟ์การกุศล ขีดเส้นใต ้500 เส้น จดัโดย มูลนิธิ ปรีดี  เกษมทรัพย ์ 
- สมทบทุนมูลกิจกรรมการกศุลงานกาชาด (สมาคมแม่บา้นกองบญัชาการกองทพัไทย) 
- ร่วมบริจาคเพื1อสมทบทุนแก่เดก็ยากไร้ บา้นครูนอ้ย  
- สนบัสนุนแรลลี1การกศุล สานใยรัก (สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนมหาวทิยาลกัมหาสารคาม) 
- สนบัสนุน โครงการธรรมศาสตร์พบประชาชน โดยมอบกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุใหแ้ก่แพทยอ์าสา 

ที1ออกพื4นที1ต่างจงัหวดั 

• ดา้นกีฬา ศาสนาและศิลปวฒันธรรม  
บริษทัร่วมบริจาคสมทบทุนใหก้บัองคก์ร และหน่วยงานต่างๆ เพื1อสนบัสนุนทางดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม และ 
กีฬาในปี 2558 ดงันี4  
- สนบัสนุนการแข่งขนัชกมวยศึก M-150 กาํปั4 นสะทอ้นโลก มหากุศล  
- สนบัสนุนของรางวลัในงานกีฬาสี (กระทรวงพาณิชยแ์ละเอกชน) 
- มอบอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล ใหก้บัทีมฟุตบอลเยาวชนหมู่บา้นลาดนํ4 าขาว จงัหวดัสุพรรณบุรี 
- สนบัสนุนวิ1งการกศุล มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
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    11.    การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 

บริษทัฯ จดัให้มีระบบการควบคุมภายในและบริหารจดัการความเสี1ยงที1มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร  
มีหนา้ที1และรับผดิชอบในการจดัใหมี้และรักษาไวซึ้1งระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจดัการความเสี1ยง โดยกรรมการฝ่ายบริหาร
ไดด้าํเนินการประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ที1และรับผดิชอบใน
การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึ1งครอบคลุมในดา้นต่างๆ ดงันี4 

การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 
1.   องคก์รแสดงถึงความยดึมั1นในคุณค่าของความซื1อตรง (Integrity) และจริยธรรม 
2.   คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทาํหนา้ที1ในการกาํกบัดูแล (Oversight) และพฒันาการ

ดาํเนินการดา้นการควบคุมภายใน 
3.   ฝ่ายบริหารไดจ้ดัใหมี้โครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการสั1งการ และความรับผิดชอบที1เหมาะสม 

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

การประเมินความเสี1ยง (Risk Assessment) 
6.   องคก์รกาํหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจนเพียงพอเพื1อใหส้ามารถระบุและประเมินความเสี1ยงต่างๆ ที1เกี1ยวขอ้งกบัการ

บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
7.   องคก์รระบุและวิเคราะห์ความเสี1ยงทุกประเภทที1อาจจะกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งครอบคลุมทั1วทั4ง

องคก์ร 
8.   องคก์รไดพ้ิจารณาถึงโอกาสที1จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี1ยงที1จะบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
9.   องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปลี1ยนแปลงที1อาจกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

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

กาํหนดไวน้ั4นนาํไปสู่การปฏิบติัได ้
ระบบสารสนเทศและสื1อสารขอ้มูล (Information & Communication) 

13. องคก์รมีขอ้มูลที1เกี1ยวขอ้งและมีคุณภาพ เพื1อสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปไดต้ามที1กาํหนดไว ้
14. องคก์รสื1อสารขอ้มูลภายในองคก์ร ซึ1งรวมถึงวตัถุประสงคแ์ละความรับผดิชอบต่อการควบคุมภายในสามารถดาํเนินไป

ไดต้ามที1วางไว ้
15. องคก์รไดสื้1อสารกบัหน่วยงานภายนอกเกี1ยวกบัประเดน็ที1อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื1อใหม้ั1นใจไดว้่าการควบคุมภายในยงัดาํเนินไปอยา่งครบถว้น

เหมาะสม 
17. องคก์รประเมินและสื1อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอยา่งทนัเวลาต่อบุคคลที1รับผดิชอบ ซึ1งรวมถึงผูบ้ริหาร

ระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
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คณะกรรมการบริหาร ไดป้ระเมินการควบคุมภายในของบริษทัฯ แลว้ มีความเห็นว่า บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารจดัการความเสี1ยงที1เหมาะสมและเพียงพอที1จะดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ตามแบบประเมินฯ ของสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์แลว้มีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี1ยงที1
เหมาะสมและเพียงพอที1จะดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที1ตามที1ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในปฏิบติังานตามขอบเขต หนา้ที1 และความรับผดิชอบตามที1กาํหนดไวใ้นคู่มือการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ โดย
บุคลากรในฝ่ายตรวจสอบภายในระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบมีประสบการณ์ในดา้นการเป็นผูต้รวจสอบเป็นเวลา 30 ปี และเริ1มงาน
กบับริษทัในตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี เป็นระยะเวลา 10 ปี ก่อนเริ1มงานในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบในปี 2542   
ตามเอกสารแนบ 3 
 

 
    12.    รายการระหว่างกนั 
                    ไม่มี 
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ส่วนที� 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

       13.   ข้อมูลทางการเงินที�สําคัญ 
                  
               ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน  (หน่วย : พันบาท)  

                    2556   % 2557   % 2558   % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

             237,828   5.6%             143,698    3.3%      326,834 
 

7.1% 
รายได้จากการลงทนุค้างรับสทุธิ 

  
               10,788   0.2%        19,954     0.5%          7,840 

 
0.2% 

เบี 'ยประกนัภยัค้างรับสทุธิ 
   

             386,651   9.1%       339,564     7.8%     426,394     9.3% 
สินทรัพย์จากการประกนัภยัตอ่สทุธิ 

 
             523,448      12.3%       443,233    10.2%     483,710     10.5% 

สินทรัพย์ลงทนุ 
     

                    
   เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 

   
                    

      ตราสารอนพุนัธ์ 
    

                     -      0.0%                  -       0.0%                 -        0.0% 
      เงินลงทนุเพื2อค้า 

    
           331,926   7.8%       189,449    4.4%        257,922      5.6% 

      เงินลงทนุเผื2อขาย 
   

           911,092   21.4%        932,479   21.5%     1,847,234     40.2% 
      เงินลงทนุที2จะถือจนครบกําหนด 

 
        1,157,394   27.1%     1,329,482   30.7%         397,681     8.7% 

      เงินลงทนุทั2วไป 
    

               4,386    0.1%            3,721    0.1%            3,721     0.1% 
   เงินให้กู้ยืมสทุธิ 

    
             11,203    0.3%          10,971     0.3%         7,996     0.2% 

ทรัพย์สินรอการขายสทุธิ 
   

                     -      0.0%                  -       0.0%                 -       0.0% 

ที2ดนิ  อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 
  

           222,992   5.2%        241,402    5.6%       277,547     6.0% 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนสทุธิ 
   

             9,574   0.2%           9,181    0.2%          8,772     0.2% 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 

  
             63,133             1.5%          47,696                     1.1%         73,276                     1.6% 

สินทรัพย์อื2น 
     

           392,293   9.2%        619,018    14.3%       471,017     10.3% 

รวมสินทรัพย์ 
     

       4,262,708   100.0%    4,329,848   100.0%    4,589,944    100.0% 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 
    

                  583      0.0%            4,051    0.1%               -    0.0% 
เจ้าหนี 'บริษัทประกนัภยัตอ่ 

   
            363,771     8.6%        353,762    8.2%       358,657     7.8% 

หนี 'สินจากสญัญาประกนัภยั 
   

                    
   สํารองฯ และคา่สินไหมทดแทนค้างจ่าย          989,554    23.2%         842,492    19.5%      907,610     19.8% 
   สํารองเบี 'ยประกนัภยั 

   
         1,416,401    33.2%      1,462,720    33.8%    1,574,100     34.3% 

ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย 
  

           115,738     2.7%         135,801      3.1%       105,557       2.3% 
ตราสารอนพุนัธ์ 

     
                    

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 
             

ประมาณการหนี 'สนิ 
    

                    

    
                                

 
               

หนี 'สินอื2น 
      

            455,098    10.7%       429,720    9.9%       549,248    12.0% 
สว่นของเจ้าของ 

     
            921,563       21.6%        1,101,302    25.4%      1,094,772    23.8% 

รวมหนี "สนิและส่วนของเจ้าของ 
  

         4,262,708     100.0%     4,329,848   100.0%     4,589,944    100.0% 
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ตารางสรุปผลการดาํเนินงานแสดงงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
      

 

 

   2556   %    2557   %  2558   % 
รายได้                   
   เบี 'ยประกนัภยัที2ถือเป็นรายได้สทุธิ       2,102,158   91.4%        2,232,673    90.4%        2,307,473      91.3% 
   รายได้คา่จ้างและคา่บําเหน็จ        197,735   8.6%         238,439   9.6%         220,410        8.7% 

   รวมรายได้    2,299,893   100.0%      2,471,112   100.0%      2,527,883    100.0% 

ค่าใช้จ่าย                   
   การรับประกนัภยั                   
      คา่สินไหมทดแทน                   
         คา่สินไหมทดแทนและคา่ใช้จา่ยในการจดัการค่าสินไหม
ทดแทน 

      1,294,225   56.3%        1,381,628   55.9%       1,515,154      59.9% 

      คา่จ้างและคา่บําเหนจ็          496,727   21.6%           520,722   21.1%          545,508     21.6% 
      คา่ใช้จ่ายในการรับประกนัภยัอื2น          135,545   5.9%           185,228     7.5%          183,177        7.3% 
      เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ จํากดั             11,376     0.5%             11,405      0.5%           10,938       0.4% 
   คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน          320,233    13.9 %           333,319       13.5%          333,823      13.2% 

   รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย        2,258,106       98.2%        2,432,302     98.4%       2,588,600   102.4% 

กาํไร (ขาดทนุ) จากการรับประกันภัย            41,787   1.8%            38,810     1.6%           (60,717)      -2.4% 
รายได้จากการลงทนุสทุธิ          109,044    4.8%            100,002     4.0%            77,154       3.1% 
กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุ            92,264    4.0%             10,778     0.4%            26,242        1.0% 
กําไร (ขาดทนุ) จากการปรับมลูคา่ยตุิธรรม         (117,555)    -5.1%             70,534     2.9%            (17,952)       -0.7% 
รายได้อื2น             9,229    0.4%            13,855      0.6%            13,715       0.5% 
คา่ใช้จ่ายอื2น                    -       0.0%                     -        0.0%                    -        0.0% 

กาํไร (ขาดทนุ) จากการดาํเนนิงาน           134,769     5.9%             233,979      9.5%         38,442      1.5% 

เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั 

             (7,725)   -0.4%               (8,122)    -0.4%             (8,312)     -0.3% 

เงินสมทบกองทนุประกนัวินาศภยั             (7,224)    -0.3%              (7,621)    -0.3%             (7,812)     -0.3% 
เงินสมทบกองทนุเงินทดแทนผู้ประสบภยัจากรถ                (929)    0.0%                (931)    0.0%                (893)      0.0% 

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้            118,891     5.2%             217,305      8.8%            21,425        0.9% 
ภาษีเงินได้             (20,026)   -1.0%            (34,208)    -1.4%                 899     0.0% 
กาํไร (ขาดทนุ) สุทธิ          98,865    4.2%          183,097      7.4%          22,324      0.9% 

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื2น 
   สว่นเกินทนุจากการตีราคาทรัพย์สิน 

                   -    
  

                   -    
  

                   -    
 

  

   สว่นเกิน (ตํ2ากวา่) ทนุจากการเปลี2ยนแปลงมลูคา่เงินลงทนุ           (86,194) 
 

              56,401 
 

            (15,026)     
   ผลกําไร (ขาดทนุ) ที2ยงัไม่เกิดขึ 'นจริงอื2น              17,239                         (11,280)                                       3,005      

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื2นสําหรับงวด-สทุธิจากภาษี           (68,955)                45,121                (12,021)     
  

 
 กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด          29,910               228,218               10,303   

                    

 
                    2556 2557 2558 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น   (บาท) 
   

                   0.33               0.60                        0.07      

เงินปันผลตอ่หุ้น   (บาท) 
   

  0.16     0.56                        0.05      
จํานวนหุ้น   (หุ้น)             151,500,000         151,500,000                303,000,000      

(หน่วย : พนับาท) 
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  2556     2557     2558     

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมดาํเนนิงาน   
 

    
 

    
 

  
  เบี 'ยประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง           2,948,393 

 
           3,118,595 

 
           3,074,914  

 
  

  เงินจ่ายเกี2ยวกบัการประกนัภยัตอ่             (30,205) 
 

            (230,198) 
 

            (184,681) 
 

  
  คา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง        (1,396,777) 

 
        (1,625,664) 

 
         (1,602,361) 

 
  

  คา่ใช้จ่ายในกาจดัการสนิไหมจากการรับประกนัภยัโดยตรง             (39,081) 
 

             (32,847) 
 

             (27,841) 
 

  
  คา่จ้างและคา่บําเหนจ็จากการรับประกนัภยัโดยตรง           (518,926) 

 
           (529,268) 

 
           (532,430) 

 
  

  คา่ใช้จ่ายในการรับประกนัภยัอื2น 
 

              (54,109) 
 

             (87,433) 
 

           (100,377) 
 

  
  ดอกเบี 'ยรับ 

     
                39,401 

 
              34,881 

 
               46,123  

 
  

  เงินปันผลรับ 
     

                65,725 
 

              55,726 
 

               43,186  
 

  
  รายได้จากการลงทนุอื2น 

   
                  5,021 

 
                5,575 

 
                 4,063  

 
  

  รายได้อื2น 
     

                  4,707 
 

                8,509 
 

                 9,611  
 

  
  คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

  
             (437,062) 

 
          (614,962) 

 
           (500,341) 

 
  

  ภาษีเงินได้นิตบิคุคล 
   

               (43,217) 
 

            (26,367) 
 

             (25,785) 
 

  

  
 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน           543,870              76,547               204,081      

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน   
 

    
 

    
 

  
  กระแสเงินสดได้มา 

    
    

 
    

 
    

 
  

  เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 
   

            1,758,925 
 

         1,534,106 
 

          1,313,928  
 

  
  เงินให้กู้ยมื 

     
                   4,320 

 
                4,672 

 
                  6,157  

 
  

  เงินลงทนุอื2น 
     

                      -    
 

                      -    
 

                   - 
 

  
  เงินฝากสถาบนัการเงิน 

   
                674,483 

 
            780,000 

 
           1,336,434  

 
  

  ที2ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 
  

                       128  
 

                    645  
 

                     863  
 

  

  
 

รวมเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทนุ            2,437,856            2,319,423             2,657,382      

  กระแสเงินสดใช้ไป 
    

    
 

    
 

    
 

  

  เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 
   

           (1,984,564) 
 

        (1,379,844) 
 

          (2,019,591) 
 

  
  เงินให้กู้ยมื 

     
                  (4,370) 

 
               (4,440) 

 
                (3,182) 

 
  

  เงินลงทนุอื2น 
     

                       -    
 

                      -    
 

                       -    
 

  
  เงินฝากสถาบนัการเงิน 

   
              (999,992) 

 
        (1,013,213) 

 
               578,783 

 
  

  ที2ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 
  

                (32,696) 
 

             (44,124) 
 

               (59,938) 
 

  

  
 

รวมเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทนุ          (3,021,622)            (2,441,621)             (2,661,494)     

  
 

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน          (583,766)            (122,198)                 (4,112)     

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจัดหาเงนิ   
 

    
 

    
 

  
  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ2มขึ 'น (ลดลง)                      -    

 
                      -    

 
                       -    

 
  

  เงินปันผลผู้ถือหุ้น 
    

               (65,144) 
 

             (48,479) 
 

               (16,833) 
 

  

  
 

เงนิสดสุทธิใช้ไปจากกจิกรรมจดัหาเงนิ            (65,144)              (48,479)                (16,833)     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ:มขึ "น (ลดลง) สุทธิ          (105,040) 
 

           (94,130)  
 

             183,136 
 

  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี           342,868 
 

           237,828 
 

             143,698  
 

  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิ "นปี           237,828              143,698                236,834      

                   
 
 
                                                               

ตารางสรุปงบกระแสเงนิสด 
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อตัราส่วนทางการเงนิ 
              

                    2556     2557     2558     

  
         

  
 

  
  

  
  

  
(1) อัตราส่วนสภาพคล่อง : LIQUIDITY RATIO   

 
  

  
  

  
  

  1 อตัราส่วนสภาพคลอ่ง 
   

                 0.59  
 

                  0.55 
 

                   0.57 
 

  
  1 อตัราหมนุเวียนเบี 'ยประกนัค้างรับ 

 
               48.88  

 
                42.86 

 
                 44.11  

 
  

  
         

  
 

  
  

  
  

  
(2) อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร : PROFITABILITY RATIO   

 
  

  
  

  
  

  2 RETENTION RATIO 
   

               76.29  
 

                75.12  
 

                 77.55  
 

  
  2 อตัราการจ่ายคา่สินไหมทดแทน 

 
               56.27  

 
                55.91  

 
                 59.94  

 
  

  2 อตัรากําไรขั 'นต้น 
    

                1.82  
 

                  1.57  
 

                 (2.40) 
 

  
  2 อตัรากําไรขั 'นต้นตอ่รายได้รวม 

  
                1.75  

 
                  1.46  

 
                 (2.31) 

 
  

  3 อตัราส่วนคา่ใช้จ่ายในการรับประกนัภยั                41.91  
 

                42.52  
 

                 42.46 
 

  
  3 อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 

 
                3.16  

 
                  6.95  

 
                   3.01 

 
  

  3 อตัราเบี 'ยประกนัรับสทุธิ 
   

                 2.35 
 

                  2.26  
 

                   2.21  
 

  
  3 อตัรากําไรสทุธิ 

    
                 4.13  

 
                  6.87 

 
                   0.85  

 
  

  3 อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
   

               10.53  
 

                18.10  
 

                   2.03 
 

  
  

         
  

 
  

  
  

  
  

(3) อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการทาํงาน : EFFICIENCY RATIO   
 

  
  

  
  

  
  3 อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์ 

  
                 2.35 

 
                  4.26 

 
                   0.50  

 
  

  3 อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ 
  

                 0.57 
 

                  0.62 
 

                   0.59  
 

  
  

         
  

 
  

  
  

  
  

(4) อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ : FINANCIAL RATIO   
 

  
  

  
  

  
  4 อตัราส่วนหนี 'สินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น                  3.63  

 
                  2.93  

 
                   3.19  

 
  

  4 POLICY LIABITY TO CAPITAL FUND                  2.04  
 

                  1.69  
 

                   1.83  
 

  
  4 อตัราส่วนเงินสํารองตอ่สว่นของผู้ถือหุ้น                  1.17  

 
                  1.03  

 
                   1.15 

 
  

  4 อตัราส่วนเงินสํารองตอ่สินทรัพย์ 
 

               27.50  
 

                28.41  
 

                 29.37  
 

  
  5 อตัราการจ่ายเงินปันผล 

   
               49.04 

 
                91.94  

 
                 67.86    

 
  

  
         

  
 

  
  

  
  

  
(5) กาํไรสทุธต่ิอหุ้น 

     
                 0.33  

 
                  0.60  

 
                   0.07 

 
  

  
         

  
 

  
  

  
  

  
(6) เงนิปันผลต่อหุ้น 

     
                 0.16 

 
                  0.56  

 
                   0.05   

 
  

  
         

  
 

  
  

  
  

  
(7) มลูค่าตามบัญชีต่อหุ้น 

    
                 3.04  

 
                  3.63  

 
                   3.61  
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       14.   การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ผลการดําเนินงาน 

ในปี 2558 เปรียบเทยีบกบัปี 2557 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการรับประกนัภยัเพิ(มขึ+น 56.77 ลา้นบาท คิดเป็น 2.30%  
ในขณะที(มีค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัเพิ(มขึ+น 156.30 ลา้นบาท คิดเป็น 6.43% ทาํใหบ้ริษทัฯ มีกาํไรจากการรับประกนัภยั 
-60.72 ลา้นบาท ลดลง 99.53 ลา้นบาท คิดเป็น -256.45%  และในขณะเดียวกนับริษทัฯ มีรายไดจ้ากการลงทุนลดลง 96.01  
ลา้นบาท ทาํให้บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี 22.32 ลา้นบาท ลดลงกวา่ปีที(ผา่นมามากกวา่ 20% 
 
รายได้จากการรับประกนัภยัและค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภยั 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการรับประกนัภยั  2,527.88 ลา้นบาท   เพิ(มขึ+น  2.30% เมื(อเปรียบเทียบกบัปี 2557  ซึ(งเป็นไปตาม
สภาวะเศรษฐกิจไทยที(มีการเจริญเติบโตอตัราตํ(าตามเศรษฐกิจโลก อนัเป็นผลทาํให้กาํลงัซื+อในประเทศลดลง  ซึ(งมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจประกนัวนิาศภยัโดยภาพรวม จากภาวะดงักล่าวทางบริษทัจึงจาํเป็นตอ้งใชม้าตรการต่างๆในการรักษาสัดส่วนตลาด  
ซึ(งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไรจากการรับประกนัภยัในปี 2558 
 
รายได้จากการลงทุน 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการลงทุนซึ(งถือเป็นรายไดห้ลกัอีกทางหนึ(งนอกจากรายไดจ้ากการรับประกนัภยั โดยมีสดัส่วน 
การลงทุนเป็นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื(นของคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(คปภ.) ซึ( งยอดเงินลงทุน ณ วนัสิ+นปี 2558 ที(แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน บนัทึกตามราคาตลาดมีจาํนวนทั+งสิ+น  
2,514.55 ลา้นบาท เพิ(มขึ+น 48.45 ลา้นบาท จากปี 2557  ในปี 2558 บริษทัฯ มีรายไดแ้ละกาํไรจากเงินลงทุนซึ(งเกิดจากการลงทุน 
ลดลงจาํนวน 96.01 ลา้นบาท คิดเป็น -49.19 % จากปี 2557  อนัเนื(องมาจากสภาวะตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศไทยในปีปัจจุบนั  
 
สินทรัพย์ลงทุน ณ วันที�  31  ธันวาคม  2558 

ประเภทเงินลงทุน 

2558 2557 

จาํนวน สดัส่วน(%) จาํนวน สดัส่วน(%) 

(ลา้นบาท) 
 

(ลา้นบาท) 
 เงินฝากธนาคาร 336 13.4% 1,093 44.3% 

พนัธบตัร 62 2.5% 237 9.6% 

ตราสารหนี+  166 6.6% 99 4.0% 

ตราสารทุน 413 16.4% 362 14.7% 

หน่วยลงทุน 1,530 60.8% 664 26.9% 

อื(นๆ 8 0.3% 11 0.5% 

รวมทั+งสิ+น 2,515 100.00% 2,466 100.0% 
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สถานะทางการเงิน 
บริษทัฯ  มีสินทรัพยร์วม 4,589.94 ลา้นบาท  เพิ(มขึ+น 6.01 % จากปี 2557   มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 326.83  

ลา้นบาท คิดเป็น 7.12 % ของสินทรัพยท์ ั+งหมด มีสินทรัพยล์งทุนซึ(งประกอบดว้ย  เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี+  ตราสารทุน  
พนัธบตัร และเงินลงทุนอื(น  จาํนวน  2,514.55 ลา้นบาท คิดเป็น 54.78 %  สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อและเบี+ยประกนัภยัคา้งรับ
จาํนวน 910.10 ลา้นบาท  คิดเป็น  19.83 % ที(ดินอาคารและอุปกรณ์ และทรัพยสิ์นอื(นจาํนวน 838.45 ลา้นบาท คิดเป็น 18.27 % 

ดา้นหนี+ สิน บริษทัฯ มีหนี+ สินรวม 3,495.17 ลา้นบาท  เพิ(มขึ+น 8.26 % จากปี 2557  รายการที(สาํคญัเป็นหนี+ สินจาก
สญัญาประกนัภยั  ซึ(งประกอบดว้ย  เงินสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย และสาํรองเบี+ยประกนัภยั
จาํนวน  2,481.17  ลา้นบาท  เพิ(มขึ+น  7.66 % จากปี 2557   นอกจากนี+ยงัมีรายการหนี+ สินจากการประกนัภยัต่อและหนี+ สินอื(น
จาํนวน 1,013.46 ลา้นบาท  เพิ(มขึ+น  9.76 % เมื(อเทียบกบัปี 2557 

บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 1,094.77 ลา้นบาท ลดลง -0.59 % เมื(อเทียบกบัปี 2557  บริษทัฯ มีกาํไร 
จากการดาํเนินงาน 22.32 ลา้นบาท   และมีกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื(อขายรวมทั+งจาการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเกี(ยวกบัผลประโยชนพ์นกังานคา้งจา่ย จาํนวนทั+งสิ+น -12.02 ลา้นบาท 
 
ในปี 2558 บริษทัมีเบี+ยประกนัภยัรับโดยตรง 3,125 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 2.50  ใกลเ้คียงกบัอตัราการ 
เติบโตของธุรกิจประกนัวินาศภยัโดยรวม  และบริษทัมีส่วนแบ่งตลาดเบี+ยประกนัภยัรถยนตโ์ดยความสมคัรใจในปี 2558  
จดัอยูล่าํดบัที( 13 
   

ตารางเปรียบเทียบเบี5ยประกนัภยัของธุรกิจประกนัวินาศภยัและประกนัภัยไทยวิวฒัน์ 

     
หน่วย: ลา้นบาท 

  

2558 2557 2556 

ธุรกิจ 
ประกนัภยั 

ธุรกิจ 
ประกนัภยั 

ธุรกิจ 
ประกนัภยั 

ไทยวิวฒัน ์ ไทยวิวฒัน ์ ไทยวิวฒัน ์

1. เบี+ยประกนัภยัรับโดยตรงรวม 209,278 3,125 205,247 3,049 203,021 2,890 

     % ขยายตวั 1.9% 2.5% 1.1% 5.5% 13.0% 10.7% 

2. อคัคีภยั 10,484 176 11,058 176 11,812 167 

     % ขยายตวั -5.2% 0.0% -6.4% 5.4% 21.0% 3.0% 

3. ภยัทางทะเลและขนส่ง 5,342 16 5,293 14 5,299 10 

     % ขยายตวั 0.9% 14.3% -0.1% 38.5% 2.0% 9.1% 

4. ภยัรถ 120,423 2,367 117,903 2,278 118,471 2,306 

     % ขยายตวั 2.1% 3.9% -0.4% -1.2% 14.0% 10.2% 

5. ภยัเบด็เตลด็ 73,027             566 70,993              581      67,491                 406 

     % ขยายตวั 2.8% -2.6% 5.2% 42.9% 11.0% 17.1% 
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ภาวะเศรษฐกจิ 
เศรษฐกิจไทยปี 2558   เติบโตร้อยละ 2.8   ฟื+ นตวัอยา่งชา้ๆ  จากปี 2557   ซึ( งขยายตวัเพยีงร้อยละ 0.8  โดยปัจจยัหลกัที(ขบัเคลื(อน
เศรษฐกิจ  คือ  การใชจ่้ายของภาครัฐ   และรายไดบ้ริการจากภาคการท่องเที(ยว  จาํนวนนกัทอ่งเที(ยวต่างชาติสูงถึง  29.8 ลา้นคน 
เพิ(มขึ+นร้อยละ 20.4 จาก 24.8 ลา้นคนในปี 2557 ขณะที(ภาคการส่งออกลดลงร้อยละ 5.8   ติดลบต่อเนื(องเป็นปีที( 3 เนื(องจากภาวะ
เศรษฐกิจคูค่า้สาํคญัชะลอตวั เช่น จีน ยโุรป ญี(ปุ่น ส่วนเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาสามารถขยายตวัต่อเนื(อง มูลค่าการส่งออกไป
ยงัประเทศเพื(อนบา้นกลุ่ม CLMV ไดแ้ก่ กมัพชูา ลาว เมียนมาร์และเวยีดนาม เติบโตร้อยละ 7.7  ราคาสินคา้ส่งออกลดลงตามการ
ลดลงของราคานํ+ามนัดิบและราคาสินคา้เกษตรในตลาดโลก     ภ าคการส่งออกไดรั้บผลกระทบจากการตดัสิทธิพิเศษทางการคา้ 
(GSP)  ในสินคา้ส่งออกของไทยไปยงัสหภาพยโุรปที(มีผลตั+งแต่เดือนมกราคม 2558   ทาํให้สินคา้ไทยตอ้งเสียภาษีในอตัราปกติ 
เสียเปรียบคู่แข่งขนัประเทศสมาชิกอาเซียน จาํนวน 6 ประเทศ ที(ยงัคงไดร้ับสิทธิ GSP (Beneficiary Countries) จากสหภาพยุโรป 
ไดแ้ก่ กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ และเวยีดนาม  
 
ผลผลิตพืชเกษตรสาํคญัปรับตวัลดลง ผลผลิตบางส่วนไดรั้บความเสียหายจากปัญหาภยัแลง้ ราคาสินคา้เกษตรยงัคงลดลงต่อเนื(อง
จากปี 2557  เนื(องจากการลดลงของราคาสินคา้สาํคญัๆ เช่น ราคาขา้วเปลือก ยางแผน่ดิบชั+น 3 ปาลม์นํ+ามนั  และกุง้ขาวแวนนาไม 
การลดลงของผลผลิตและราคาสินคา้เกษตรส่งผลให้รายไดข้องครัวเรือนในภาคเกษตรยงัตกตํ(า แต่ราคานํ+ามนัที(ลดลงต่อเนื(องจาก
เดือนมิถุนายน ปี 2557  ที(ระดบัสูงกวา่ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล มาสู่ระดบัตํ(ากวา่ 40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเดือนธนัวาคม ปี 2558  
มีส่วนช่วยพยงุกาํลงัซื+อของภาคครัวเรือน โดยเฉพาะในธุรกิจคา้ส่งคา้ปลีก   
 
ในเดือนกนัยายน 2558 รัฐบาลประกาศมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ เพื(อส่งเสริมความเป็นอยูข่องผูมี้รายไดน้อ้ย กระตุน้การลงทุน
ขนาดเลก็ของรัฐบาลทั(วประเทศ ดูแลทั+งภาคประชาชนและธุรกิจเอกชนตั+งแต่ขนาดเลก็ไปจนถึงขนาดใหญ่ ดงันี+  

1. มาตรการช่วยหลือประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยผา่นการใหสิ้นเชื(อกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง  กองทุนฯ  ละไม่เกิน 1 
ลา้นบาท กาํหนดวงเงิน 60,000 ลา้นบาท เพื(อพฒันาโครงสร้างพื+นฐานระดบัชุมชน ดาํเนินการทาํนิติกรรมสญัญาผา่น
ธนาคารออมสินและธนาคารเพื(อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนธนัวาคม  2558  

2. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยูร่ะดบัตาํบล  โดยจดัสรรงบประมาณพฒันา ซ่อมแซมแหล่งนํ+า สถานพยาบาล โรงเรียน 
ตาํบลละ 5 ลา้นบาท ในวงเงิน 36,275 ลา้นบาท และกระตุน้การรลงทุนขนาดเลก็ของรฐับาลทั(วประเทศไม่เกิน 40,000 
ลา้นบาท สาํหรับรายจ่ายลงทุนที(มีวงเงินรายการละไม่เกิน 1 ลา้นบาท เบิกจ่ายให้แลว้เสร็จภายในเดือน ธนัวาคม 2558   

3. มาตรการการเงินการคลงัเพื(อช่วยผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  (SMEs)  ในระยะเร่งด่วน  ดว้ย
สินเชื(อดอกเบี+ยตํ(า (Soft Loan) เพื(อเพิ(มสภาพคล่อง เป็นเงินทุนหมุนเวยีน 100,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบี+ยร้อยละ 4 ต่อ
ปี ซึ(งปรากฏวา่เงินกูถู้กเบกิจ่ายหมดอยา่งรวดเร็วในปลายเดือนพฤศจิกายน 2558 นอกจากนี+ ยงัมีมาตรการลดอตัราภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับผูป้ระกอบการ SMEs ที(มีกาํไรสุทธิตั+งแต่  300,001 บาทขึ+นไป จากเดิมร้อยละ 15 และ 20 ของ
กาํไรสุทธิ เป็นร้อยละ 10 เป็นเวลา 2 รอบบญัชีต่อเนื(องกนั  

4. มาตรการการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและจาํนองอสังหาริมทรัพย ์เหลือร้อยละ  0.01   ตั+งแต่วนัที( 29 ต.ค. 
2558-28 เมย. 2559 เป็นระยะเวลา 6 เดือน และเงินกูผ้า่นธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงิน 10,000 ลา้นบาท ซึ(งมุ่งเนน้ให้
ครัวเรือนรายไดน้อ้ยและปานกลางเขา้ถึงสินเชื(อไดง่้ายขึ+น 
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ปริมาณการจาํหน่ายรถยนตล์ดลงร้อยละ 10 จาก 0.88 ลา้นคนัในปี 2557  เหลือ 0.79  ลา้นคนัในปี 2558  โดยในเดือนธนัวาคม
กลบัมามียอดจาํหน่ายเกิน 1 แสนคนัไดเ้ป็นครั+ งแรกในรอบ 24 เดือน เป็นผลมาจากยอดจองจากงานมหกรรมยานยนต์ รวมถึงการ
ที�ผู้บริโภคเร่งการซื$อจากการที�รถยนต์บางรุ่นจะปรับราคาเพิ�มขึ$นตามโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ในปี  2559 
โดยเฉพาะในกลุ่มรถกระบะดัดแปลง  PPV  (Pickup Truck Base Passenger Vehicle)  หรือรถประเภทอเนกประสงค์ ซึ�งมีราคา
เพิ�มขึ $นมากกว่ากลุ่มอื�นๆ ขณะที(รถจกัรยานยนตมี์ยอดจาํหน่าย 1.63 ลา้นคนั ลดลงร้อยละ 3.67 ผูบ้ริโภคในต่างจงัหวดัเริ(มมีกาํลงั
ซื+อที(ดีขึ+นในไตรมาส 4 จากมาตรการอดัฉีดเมด็เงินเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจ 
 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับลดอตัราดอกเบี+ยนโยบายลงสองครั+ ง จากระดบัร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 1.50 ต่อปี 
ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2558   เพื(อสนบัสนุนการฟื+ นตวัทางเศรษฐกิจใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเนื(องและดูแลเสถียรภาพทางดา้น
ราคา ซึ(งสอดคลอ้งกบัทศิทางการดาํเนินนโยบายการเงินของประเทศอื(นๆ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์เกาหลีใต ้จีน อินเดีย และ
รัสเซีย ที(ปรับลดอตัราดอกเบี+ยนโยบายลงเช่นกนั  ขณะที(สหภาพยุโรป และญี(ปุ่ น ยงัดาํเนินนโยบายการเงินแบบผอ่นคลาย โดย
ลดอตัราดอกเบี+ยนโยบายใหอ้ยูใ่นระดบัตํ(าและออกมาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณ  (Quantitative Easing: QE)  เพื(อดูแลการฟื+ น
ตวัทางเศรษฐกิจที(ยงัอ่อนแอ อยา่งไรกต็ามประสิทธิผลของการผอ่นคลายนโยบายการเงินของไทยเพิ(มเติมต่อเศรษฐกิจจริงอาจมี
จาํกดั ส่วนหนึ(งเพราะธนาคารพาณิชยร์ะมดัระวงัการปล่อยสินเชื(อจากความกงัวลต่อคุณภาพสินเชื(อที(ดอ้ยลง ขณะที(สภาพคล่อง
ธนาคารพาณิชยย์งัมีอกีมาก  
สาํหรับเสถียรภาพดา้นราคา อตัราเงินเฟ้อทั(วไปติดลบที(ร้อยละ -0.9 จากราคาพลงังานที(ยงัหดตวัตามราคานํ+ามนัดิบในตลาดโลก 
ภาวะอุปทานนํ+ามนัดิบส่วนเกินหลงัโอเปกยงัคงปริมาณการผลิตในระดบัสูง เพื(อรักษาส่วนแบ่งตลาดและรายไดจ้ากการส่งออก
นํ+ามนั ขณะที(เสถียรภาพภายนอก ดุลบญัชีเดินสะพดัของไทยเกินดลุอยา่งต่อเนื(อง เงินสาํรองระหวา่งประเทศอยูใ่นระดบัสูงกวา่
หนี+ ต่างปรเทศระยะสั+นประมาณ 2.8 เท่า อตัราแลกเปลี(ยนยงัเอื+อต่อการส่งออก 
 
ภาวะตลาดหลกัทรัพย ์
ในปี 2558 ดชันีตลาดหลกัทรัพยไ์ทย (SET Index)  ปรับลดลงร้อยละ 14.02  จากสิ+นปี 2557 ปิดที(ระดบั 1,288.02 จุด อตัราส่วน
ราคาต่อกาํไรสุทธิ (Forward P/E) อยูที่( 14.51 เท่า อตัราเงินปันผลตอบแทนร้อยละ 3.58 นกัลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 155,631 
ลา้นบาท ซึ(งขายสุทธิติดต่อกนัเป็นปีที( 3 โดยปี 2557 ที(มียอดขายสุทธิ 35,696 ลา้นบาท และปี 2556 ขายสุทธิ 194,702 ลา้นบาท 
เนื(องจากความกงัวลต่อการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนและภูมิภาค ความผนัผวนในตลาดการเงินจีนทาํใหต้ลาดการเงินโลกผนัผวน
มากขึ+น  สะทอ้นจากในช่วงระหวา่งเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมปี 2558  ที(ราคาหลกัทรัพยข์องจีนปรับลดลงกวา่ร้อยละ  40 
ดชันีตลาดหลกัทรัพยท์ ั(วโลกปรับลดลงตาม   นอกจากนี+ความกงัวลต่อการขึ+นดอกเบี+ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ   นั+นสร้างแรง
กดดนักระแสเงินทุนไหลออกจากกลุม่ประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ในเอเชียมาตลอดทั+งปี แมว้่าจะขึ+นดอกเบี+ยจริง
ในเดือนธนัวาคม 2558 จาก 0.25% เป็น 0.50% การปรับตวัลงของราคานํ+ามนัจากการผลิตที(เพิ(มสูงขึ+น ส่งผลกระทบอยา่งหนกัต่อ
ผลประกอบการของบริษทัจดทะเบียนซึ(งผกูกบัราคานํ+ามนั เป็นตน้ ส่วนตราสารที(ยงัใหผ้ลตอบแทนเป็นบวกไดแ้ก่ กองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื+นฐาน  และกองทุน REITs  ของไทย ที(มีผลตอบแทนรวมเงินปันผลสูงถึงร้อยละ  9.4  
 
แนวโนม้ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์วา่เศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ 3.5 ในปี 2559 โดยแรงขบัเคลื(อนเศรษฐกิจไทยจะมาจาก
ภาคการท่องเที(ยวและความต่อเนื(องของการลงทุนภาครฐัเป็นหลกั ซึ(งคาดว่าจะผลกัดนัให้การลงทุนภาคเอกชนขยายตวัตาม 
ขณะที(มาตรการเร่งรดัการลงทุนภาคเอกชน  ทั+งมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน SMEs  และมาตรการเร่งรัดการลงทุนในเขต
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เศรษฐกิจพเิศษชายแดน  โดยให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนเพิ(มขึ+น  การใหสิ้ทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีส่งเสริมการลงทุน  10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายในการเป็นกลไกขบัเคลื(อนเศรษฐกิจเพื(ออนาคต (New Engine of Growth) จะช่วยใหบ้รรยากาศการลงทุน
โดยรวมปรับตวัดีขึ+น  
 
ความเสี(ยงหลกัในปี 2559  ยงัคงมาจากเศรษฐกิจจีนที(ชะลอตวัลงมากกวา่ที(คาด  เนื(องจากรัฐบาลจีนใหค้วามสาํคญักบัการปฏิรูป
โครงสร้างเศรษฐกิจมากกวา่การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ    ส่งผลใหร้าคาสินคา้โภคภณัฑย์งัมีแนวโนม้ลดลงอยูใ่นระดบัตํ(า
และกดดนัการฟื+ นตวัของการส่งออกของไทย    ความเป็นไปไดท้ี(สหรัฐฯ  และสหภาพยโุรป  (อีย)ู  ประกาศยกเลิกการควํ(าบาตร
อิหร่าน ส่งผลใหอิ้หร่านจะส่งออกนํ+ามนัไดเ้พิ(มขึ+น  ยิ(งทาํให้ราคานํ+ามนัลดลงตํ(ากว่า 30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล  สถานการณ์ภยัแลง้
และภาระหนี+ครัวเรือนซึ(งสูงกวา่ร้อยละ 80 ของ GDP  ที(ยงักดดนัการบริโภคภาคเอกชน  สาํหรับการลงทุนภาครัฐในการพฒันา
โครงสร้างพื+นฐานดา้นคมนาคมขนส่งทั+งทางบก ทางนํ+า  ทางอากาศและทางราง  การขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร การ
ขยายสนามบินสุวรรณภุมิ เพื(อเชื(อมโยงโครงข่ายระหวา่งประเทศไทยและประเทศเพื(อนบา้นยงัคงล่าชา้ แต่เป็นปัจจยัสาํคญัที(จะ
ช่วยสนบัสนุนการฟื+ นตวัของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป 

ธุรกิจประกนัวนิาศภยัในปี 2559   คาดวา่เบี+ยประกนัภยัมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 2 เช่นเดียว กบัปี  2558    ตลาดรถยนตปี์ 2559 
ภาพรวมยอดขายจะอยูที่( 720,000 คนั ลดลงร้อยละ 10 ราคาสินคา้เกษตรโดยเฉพาะขา้วและยางพาราที(ตกตํ(าต่อเนื(อง สถานการณ์
ภยัแลง้รุนแรงที(สุดในรอบ 20 ปี ส่งผลให้ยอดขายรถยนตเ์ผชิญกบัภาวะตลาดซบเซา รวมถึงจาํนวนรถมือสองที(หลุดไฟแนนซ์เขา้
มาแข่งขนัในตลาดจาํนวนมาก ซึ(งราคาตํ(ากว่ารถใหม่บางรุ่นที(ปรับขึ+นราคาตามโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ จะเป็นแรงกดดนั
ที(สาํคญั  ตลาดรถยนตเ์ชิงพาณิชยมี์แนวโนม้เติบโตตามการลงทุนภาครัฐในระบบการคมนาคมขนส่ง   การลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจงัหวดัชายแดน รวมถึงการเปิดเสรีทางการคา้ภายใตก้รอบ AEC จะเป็นอีกแรงหนุนหนึ(งที(สาํคญั ทาํใหธุ้รกิจที(เกี(ยวขอ้งกบั
ภาคการขนส่งมีการขยบัขยายเพิ(มขึ+น แนวโนม้ตลาดรถจกัรยานยนตปี์ 2559 จะไม่เติบโต เนื(องจากขอ้จาํกดัเรื(องจาํนวนประชากร
และสดัส่วนการเป็นเจา้ของรถที(มากขึ+น สาํหรับอตัราเบี+ยประกนัความเสี(ยงภยัทรัพยสิ์นมีแนวโนม้ลดลงจากปีที(ผา่นมา เนื(องจาก
บริษทัรับประกนัภยัต่อปรับลดอตัราเบี+ยประกนัภยัต่อความเสี(ยงภยัธรรมชาติลง โดยไม่มีเหตุการณ์ภยัธรรมชาติร้ายแรง 
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                                                การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

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

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที)สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดง 
ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเกี)ยวกบัฐานะการเงิน   ผลการดาํเนินงาน   และกระแสเงินสด 
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

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

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในที)ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 
และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2558 
ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้    ซึ)งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญั 
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั�งการกระทาํที)มิชอบที)อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 
และบริษทัยอ่ย 
                 ในการนี�  เพื)อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั�งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที�บริษทัที)บริษทัไดรั้บรอง 
ความถกูตอ้งแลว้   บริษทํไดม้อบหมายให้   นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกรู   เป็นผูล้งลายมือชื)อกาํกบัเอกสารนี�ไว ้
ทุกหนา้ดว้ย   หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื)อของ   นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกรู   กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ 
ขอ้มูลที)บริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 
                                           ชื)อ                                       ตาํแหน่ง                                                   ลายมือชื)อ 
                       1.  นายจีรพนัธ์  อศัวะธนกุล         กรรมการผูอ้าํนวยการ                              …..………………………. 
                       2.  นายถวลัย ์ วริานนท ์                กรรมการที�ปรึกษากรรมการผูอ้าํนวยการ ……………………………                              
                       3.  นางสุเทพี  อศัวะธนกุล            กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ         …………………………… 
                       4.  นางสุณีย ์ ธีราวทิยางกรู           กรรมการและเลขานุการบริษทั                ……………………………                                         
                       5.  นางดวงแกว้  วริิยานุศกัดิC          ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี                                     …………………………… 
 
                                           ชื)อ                                       ตาํแหน่ง                                                  ลายมือชื)อ 
 

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



51

เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

ชื�อสกุล / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ทาง                  ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั

(ปี) ถือหุน้ใน ครอบครัวระหวา่ง ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / 

บริษทั ผูบ้ริหาร  บริษทั / ประเภทธุรกิจ

(%)

นายชลอ เฟื� องอารมย์ 78 1. ปริญญาตรีรัฐศาสตร์           - - ประธานกรรมการตรวจสอบ ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จาํกดั

    ม.ฟิลลิปส์ สหรัฐอเมริกา 2551-2555 ประธานกรรมการ บมจ.โปรเฟสชั�นแนล เวสต ์

 กรรมการอิสระ 2. ปริญญาโทรัฐศาสตร์ เทคโนโลยี (1999)

5 เมษายน 2555     ม.เซาเทอร์น อิลินอยส์ สหรัฐอเมริกา กรรมการติดตามประเมินผล สาํนกังานคณะกรรมการกจิการกระจาย

ประธานกรรมการตรวจสอบ 3. ปริญญาโทสังคมศาสตร์ (บริหาร) เสียงกจิการโทรทศัน์และกจิการ

5 เมษายน 2555 - 2558     ม.เบอร์มิงแฮม องักฤษ โทรคมนาคมแห่งชาติ

ประธานกรรมการ 4. หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร กรรมการ มูลนิธิสถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงั

(ปริญญาบตัร วปอ.)

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที� 27

8 เมษายน 2558 5. การอบรมหลกัสูตร DCP รุ่น 18 แห่งประเทศไทย

และหลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการ 2555-2557 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรีประกนัชีวิต

ของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 2555-2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน์

2558- ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน์
 การอบรม ในปี 2558

 ไมม่ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดั (ปัจจุบนั)

-

กิจกรรมพิเศษที�สาํคญั (ปัจจุบนั) 

-

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั)

-
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ชื�อสกุล / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ทาง                  ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั

(ปี) ถือหุน้ใน ครอบครัวระหวา่ง ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / 

บริษทั ผูบ้ริหาร  บริษทั / ประเภทธุรกิจ

(%)

นายมงคล เปาอินทร์ 86 1.นิติศาสตร์บณัฑิต 604,000 หุน้ - 2542-2557 กรรมการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 0.21% 2544-2555 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน์

กรรมการอิสระ 2. เนติบณัฑิตไทย 2555-2557 รองประธานกรรมการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน์

2 มิถุนายน 2542 สาํนกัอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 2547-2552 ประธานกรรมการ บมจ.ปริญสิริ(2000)

กรรมการตรวจสอบ 2553-2557 กรรมการ บมจ.แกรนดค์าแนลแลนด์
23 กุมภาพนัธ์ 2552 - 2555  การอบรม ในปี 2558 2544-2557 กรรมการบริหาร บจ.เจริญกฤษเอน็เตอร์ไพรส์

รองประธานกรรมการ  ไมม่ี 2544-2558 กรรมการบริหาร บจ. เบล็ ดีเวลลอปเมนท์

5 เมษายน 2555

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดั (ปัจจุบนั)

กรรมการบริหาร - บจ.เบล็ ดีเวลลอปเมนท์

กิจกรรมพิเศษที�สาํคญั (ปัจจุบนั) 

-

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั)

-
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ชื�อสกุล / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ทาง                  ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั

(ปี) ถือหุน้ใน ครอบครัวระหวา่ง ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / 

บริษทั ผูบ้ริหาร  บริษทั / ประเภทธุรกิจ

(%)

นางพิไล เปี� ยมพงศส์านต์ 79 1. ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  - - - 2539-2557 ที�ปรึกษา บจก. เมโทรแมชีนเนอรี�

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2542-2558 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน์

กรรมการอิสระ 2. ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต CPA Thailand 2542-2558 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฝาจีบ

2 มิถุนายน 2542 (CPA. NO 2336)   2547-2556 กรรมการตรวจสอบ บมจ.เมโทรสตาร์พร็อพเพอร์ตี\

กรรมการตรวจสอบ 3. Certified Internal Audit กิตติมศกัดิc   - 2542-2558 ประธานบริษทั บจก.ออดิต แอนด ์

23 กุมภาพนัธ์ 2552 Institute of Internal Auditors (CIA. NO 30861) แมเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท์

4. ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DCP - IOD

 การอบรม ในปี 2558

 ไมม่ี -ประธานบริษทั-บจก.ออคิด แอนด ์แมเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท์

กิจกรรมพิเศษที�สาํคญั (ปัจจุบนั) 

-

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั)

-กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ ฝาจีบ
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดั (ปัจจุบนั)
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ชื�อสกุล / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ทาง                  ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั

(ปี) ถือหุน้ใน ครอบครัวระหวา่ง ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / 

บริษทั ผูบ้ริหาร  บริษทั / ประเภทธุรกิจ

(%)

ดร.พิศิษฐ  เศรษฐวงศ์ 72 1. ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต - - 2548-2558 กรรมการอิสระ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน์

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2555-2557 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน์

กรรมการอิสระ 2. ปริญญาโท และปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ 2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน์

28 ตุลาคม 2548     ม.มิชิแกนเสตท สหรัฐอเมริกา ตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ 3. ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DAP จาก IOD

5 เมษายน 2555
ประธานกรรมการตรวจสอบ  การอบรม ในปี 2558

8 เมษายน 2558  ไมม่ี

นางปราณี ภาษีผล 65 1. บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) - - 2558-ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ดุสิตธานี

กรรมการอิสระ 2. บญัชีมหาบณัฑิต กรรมการตรวจสอบ บจ. เอส.ซ.ีไอ.อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็คเชอเรอ

8 เมษายน 2558 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ คณะกรรมการพจิารณาการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว กระทรวงพาณิชย์

กรรมการตรวจสอบ 3. ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร กรรมการตรวจสอบ ศูนยศ์ิลปาชีพเพื�อการส่งออก

8 เมษายน 2558 ภาครัฐร่วมเอกชนประจาํปีการศึกษา 2546 - 2547 กรรมการ กองทุนประกนัชีวติ

4. ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน รุ่นที� 9 ประธาน คณะกรรมการกาํหนดจรรยาบรรณ    

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และสาํนกังานกฤษฎีกา  สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์

5. หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้ กรรมการทดสอบการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชี 

และการพาณิชยร์ุ่นที� 2  -  สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์

สถาบนัวิทยาการการคา้ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรรมการผูท้รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบญัชี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั)
-

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดั (ปัจจุบนั)

-

กิจกรรมพิเศษที�สาํคญั (ปัจจุบนั) 

-
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ชื�อสกุล / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ทาง                  ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั

(ปี) ถือหุน้ใน ครอบครัวระหวา่ง ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / 

บริษทั ผูบ้ริหาร  บริษทั / ประเภทธุรกิจ

(%)

6. ประกาศนียบตัรนกับริหารระดบัสูง สาํนกังาน ก.พ.

 หลกัสูตรที� 1รุ่นที� 30 -  สาํนกังาน ก.พ.

7. ประกาศนียบตัร Chang Management

 จาก Ripa International ประเทศองักฤษ

8. ประกาศนียบตัร Distance Learning Course 

for Insurance Supervisors (Module 2) World Bank

9. ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว กระทรวงพาณิชย์

10. การอบรมหลกัสูตร DCP รุ่น 10  - IOD กรรมการตรวจสอบศูนยศ์ิลปาชีพเพื�อการส่งออก

11. Advance Audit Committee Programs กรรมการกองทุนประกนัชีวิต , กองทุนประกนัชีวิต

ที�ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมและควบคุมคุณภาพงานผูส้อบบญัชี / 
 การอบรม ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชี / 
- DCPU รุ่น 3  - IOD

- Anti -Corruption for Executive Program กรรมการผูท้รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบญัชี-สาํนกังาน ก.พ.

- Role of Compensation Committee รุ่น 20

- CG Forum 2/2015  - SET

- Risk Management Program for Corperate

Leaders class 1/2015

ดร.พิเศศ บูรณะสมบตัิ 68 1. ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ New York  18,399,384 หุน้ - สามีนางจิราภรณ์  บูรณะ-2534-2557 ผูร้ับใบอนุญาต / กรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั
    University, USA 6.07%    สมบตัิ ซึ�งเป็นพี�สาวของ ผูจ้ดัการ / ครูใหญ่

กรรมการ 2. ปริญญาโทสาขาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต    นายจีรพนัธ ์อศัวะธนกุล 2539-2557 ผูร้ับใบอนุญาต / กรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั-
26 เมษายน 2534     มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรตม์   (กรรมการผูอ้าํนวยการ ผูจ้ดัการ / ครูใหญ่ ลุ่มนํ\าปิง

3. ปริญญาเอก Education Administration บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน์2541-2557 อธิบการบดี วิทยาลยัลุ่มนํ\าปิง
   จาก Illinois State University, USA 2534-2557 กรรมการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน์

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั)
การอบรม ในปี 2558 -

ไมม่ี การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดั (ปัจจุบนั)
ผูอ้าํนวยการ โรงเรียนกรุงเทพการบญัชี
กิจกรรมพิเศษที�สาํคญั (ปัจจุบนั) 
-

กิจกรรมพิเศษที�สาํคญั (ปัจจุบนั) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั)

กรรมการตรวจสอบ - บมจ.ดุสิตธานี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดั (ปัจจุบนั)

กรรมการตรวจสอบ - บจ. เอส.ซี.ไอ.อีเลคตริค แมน็นิวแฟ็คเชอเรอ

คณะกรรมการทดสอบการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชี  สภาวิชาชีพนกับญัชีฯ
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ชื�อสกุล / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ทาง                  ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั

(ปี) ถือหุน้ใน ครอบครัวระหวา่ง ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / 

บริษทั ผูบ้ริหาร  บริษทั / ประเภทธุรกิจ

(%)

นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล 57 1. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 8,781,128 หุน้ 1. สามีนางสุเทพี อศัวะ- 2529-ปัจจุบนั กรรมการผูอ้าํนวยการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน์

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2.89%     ธนกุล (กก.รองกก.ผอ.) 2535-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ไทยรับประกนัภยัตอ่

กรรมการ 2. ปริญญาโทการบญัชี University Of 2. นอ้งชายนางจีราภรณ์ 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ไทยรีประกนัชีวิต

12 พฤษภาคม 2529     Texas At Austin (U.S.A)     บูรณะสมบตัิ  ภรรยา  2543-ปัจจุบนั กรรมการ บจ.กลางคุม้ครองผูป้ระสบ

3. หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร     นายพิเศศ บูรณะสมบตัิ ภยัจากรถ

(ปริญญาบตัร วปอ.) 2553- ปัจจุบนั กรมการ บจ. ที.ไอ.ไอ. (สถาบนัประกนัภยัไทย

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที� 56 2552-2556 นายกสมาคม สมาคมประกนัวินาศภยั

4. ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวิทยาการ    (กรรมการ) 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมประกนัวินาศภยั

ประกนัภยัระดบัสูง รุ่นที� 1 - 3. นอ้งเขย นางสุณีย ์ 2556-ปัจจุบนั กรรมการ สภาธุรกิจประกนัภยัไทย

สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง ธีราวิทยางกรู (กรรมการ)2556-ปัจจุบนั กรรมการ เหรัญญิก หอการคา้ไทย และ สภาหอการคา้

5.ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DAP จาก IOD แห่งประเทศไทย

-กรรมการ บมจ.ไทยรับประกนัภยัตอ่
การอบรม ในปี 2558 -กรรมการ บมจ.ไทยรี ประกนัชีวิต

หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และ การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดั (ปัจจุบนั)

การพาณิชย ์รุ่นที� 8 โดย -กรรมการ บจก.กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย - กรรมการ บจ. ที.ไอ.ไอ. (สถาบนัประกนัภยัไทย)

กิจกรรมพิเศษที�สาํคญั (ปัจจุบนั) 

-กรรมการ สภาธุรกิจประกนัภยัไทย

-กรรมการเหรัญญิก หอการคา้ไทยและ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย
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ชื�อสกุล / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ทาง                  ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั

(ปี) ถือหุน้ใน ครอบครัวระหวา่ง ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / 

บริษทั ผูบ้ริหาร  บริษทั / ประเภทธุรกิจ

(%)

นายถวลัย ์วิรานนท์ 67 1. นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 18,000 หุน้ - 2530-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน์

2. ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DAP จาก IOD 0.01% 2543-2557 รองกรรมการผูอ้าํนวยการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน์

กรรมการ 2557-ปัจจุบนั ที�ปรึกษากรรมการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน์
29 เมษายน 2530  การอบรม ในปี 2558 ผุอ้าํนวยการ

 ไมม่ี

นางสุเทพี อศัวะธนกุล 56 1. ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บณัฑิต 4,725,384 หุน้ 1. ภรรยานายจีรพนัธ์ อศัวะ2529-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน์

     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 1.56%     ธนกุล (กก.ผอ.) 2542-ปัจจุบนั รองกรรมการผูอ้าํนวยการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน์

กรรมการ 2. ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 2. นอ้งสาวนางสุณีย์

18 มิถุนายน 2529     Tarlenton  State University (U.S.A)     ธีราวิทยางกรู (กรรมการ)

3.ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวิทยาการประกนัภยั

ระดบัสูง รุ่นที� 2 สถาบนัวิทยาการ

ประกนัภยัระดบัสูง

4. ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DCP จาก IOD

 การอบรม ในปี 2558

 ไมม่ี

-

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั)

-

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดั (ปัจจุบนั)

-

กิจกรรมพิเศษที�สาํคญั (ปัจจุบนั) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั)

-

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดั (ปัจจุบนั)
-

กิจกรรมพิเศษที�สาํคญั (ปัจจุบนั) 

-
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ชื�อสกุล / ตาํแหน่ง อาย ุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ทาง                  ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั

(ปี) ถือหุน้ใน ครอบครัวระหวา่ง ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน / 

บริษทั ผูบ้ริหาร  บริษทั / ประเภทธุรกิจ

(%)

นางสุณีย ์ธีราวิทยางกรู 64 1. นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์18,000 หุน้ พี�สาวนางสุเทพี อศัวะธนกุล2529-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน์

2. ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DAP จาก IOD 0.01% (กก.รองกก.ผอ.) 2551-ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน์

กรรมการ พี�สะใภ ้นายจีรพนัธ์

18 มิถุนายน 2529 การอบรม ในปี 2558 อศัวะธนกุล (กก.ผอ. )

เลขานุการบริษทั  ไมม่ี

20 สิงหาคม 2551

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของเลขานุการบริษทั

     1.  จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี\

           1.1  ทะเบียนกรรมการ

           1.2  หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมของคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั

           1.3  หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้

     2.  เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที�รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร

  ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด

-

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั)
-

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจาํกดั (ปัจจุบนั)

-

กิจกรรมพิเศษที�สาํคญั (ปัจจุบนั) 
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    เอกสารแนบ 2    รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 

                                ไมมี่ 
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เอกสารแนบ 3   รายละเอียดเกี�ยวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายในและหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2558 

เรียน  ทา่นผูถื้อหุน้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของ  บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน  3  
ท่าน  ซึ� งเป็นผูท้รงคุณวุฒิและมีคุณสมบติัครบถว้นตามที�คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั8งตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด  และกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารบริษทัฯ มี นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ เป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ  นางพไิล เปี� ยมพงศส์านต ์ และนางปราณี ภาษีผลเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวสิรินทร์ 
นนัทวรเศรษฐ  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ในระหวา่งปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวมทั8งสิ8น 4 ครั8 ง กรรมการทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมทุก
ครั8 ง เพื�อปฏิบติัหนา้ที�ตามขอบเขต หนา้ที� และความรับผดิชอบที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งเป็นอิสระใน
การแสดงความเห็น และขอ้เสนอในเรื�องต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชี 
ผูต้รวจสอบภายใน และผูแ้ทนฝ่ายบริหาร เพื�อพิจารณาประเด็นปัญหา แลกเปลี�ยนความคิดเห็น ตลอดจนให้คาํแนะนาํในเรื�อง
การบริหารความเสี�ยง การจดัการความเสี�ยง และระบบควบคุมภายใน รวมถึงการให้ขอ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานของบริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้ายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครั8 ง ซึ� งสรุปเป็น
สาระสาํคญั ดงันี8  
 1)  สอบทานการจดัทาํงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจาํปี  2558  และรายงานของผูส้อบบญัชี  รวมทั8งการ
เปิดเผยขอ้มูลที�สาํคญั  มีความเห็นวา่รายงานทางการเงินของบริษทัฯ  ถกูตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการบญัชีที�
รับรองทั�วไป  และผูส้อบบญัชีเสนอรายงานแบบไม่มีเงื�อนไข นอกจากนี8คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี
เป็นการเฉพาะ ซึ�งผูส้อบบญัชีไดร้ายงานว่า มีความอิสระในการปฏิบติั ไดร้ับความร่วมมือจากผูบ้ริหารเป็นอยา่งดี 

2)  ประเมินผลการตรวจสอบภายใน  และผลการประเมินระบบควบคุมภายใน  รวมถึงการประเมินและวิเคราะห์
ความเสี�ยงในกิจกรรมที�สาํคญั  มีความเห็นว่า  บริษทัฯ  มีระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสม  เพียงพอ 

3)  บริษทัฯ  ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ร.บ. 
ประกนัวินาศภยั  และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง  และตามประกาศนายทะเบียนสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั รวมถึงการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

4)  สอบทานและใหค้วามเห็นการเขา้ทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั  หรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของ
บริษทัฯ  ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยพิจารณาความเหมาะสมของลกัษณะรายละเอียด
ของรายการ  ความสมเหตุสมผลของรายการ  และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกฝ่าย คณะกรรมการมีความเห็นว่า เป็นรายการที�เป็น
ปกติธุรกิจของบริษทัฯ 

5)  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีจาก  บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั  มี
ความเห็นว่าเป็นผูมี้ความเชี�ยวชาญในวชิาชีพ  มีความเป็นอิสระ  ปฏิบติังานไดผ้ลเป็นอยา่งดี  จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  
เพื�อเสนอขออนุมติัที�ประชุมสามญัประจาํปี  แต่งตั8งให้  นางนงลกัษณ์  พุ่มน้อย  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4172  นางสาว
สมใจ  คุณปสุต  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4499  และนางสาวรัชดา      ยงสวสัดิK วาณิชย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4951    
แห่ง  บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2559 

6)  พิจารณาอนุมติัแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี 2559  ซึ� งกาํหนดให้มีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจของบริษทัฯ โดยเน้นตรวจสอบประสิทธิผลของการปฏิบติังาน การประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี�ยงในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
 
             ................................................... 
                              (นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ)์ 

      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายละเอียดเกี�ยวกบัหวัหนา้งาน
ตรวจสอบภายใน 

    

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ
(ปี)  

คุณวุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา  ตาํแหน่ง 
ชื�อหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 
นางสาวสิรินทร์ นนัทวรเศรษฐ 66 

1.บญัชีบณัฑิต 2531 - 2542 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
บมจ.ประกนัภยัไทย
วิวฒัน์ 

   
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2542 - ปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย
ตรวจสอบ 

บมจ.ประกนัภยัไทย
วิวฒัน์ 

2.ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
(CPA) 2519 - ปัจจุบนั กรรมการ 

บจก.บีเอสเอ การ
บญัชี 

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

                                ไมมี่ 
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    เอกสารแนบ 5    อื�น ๆ 

                                ไมมี่ 


