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ขอมูลทางการเงินโดยสรุป

ฐานะการเงิน ณ วันสิ้นป (ลานบาท) 2559 2560 2561 2560 2561เปล่ียนแปลง รอยละ
2561/2560

เปล่ียนแปลง รอยละ
2561/2560

 5,642.09 
 1,963.04 

 227.32 
 3,290.86 
 4,394.33 
 1,247.75 

8.33
18.53
-4.24
7.63
8.84
6.56

 4,853.69 
 1,576.08 

 228.89 
 2,709.15 
 3,749.11 
 1,104.58 

สินทรัพยรวม
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
สินทรัพยลงทุน
หนี้สินรวม
รวมสวนของเจาของ

 5,208.20 
 1,656.11 

 237.38 
 3,057.62 
 4,037.24 
 1,170.96 

 5,649.44 
 1,964.52 

 229.77 
 3,269.46 
 4,396.79 
 1,252.65 

8.19
18.55
-4.52
7.54
8.86
5.91

 5,221.66 
 1,657.14 

 240.64 
 3,040.24 
 4,038.91 
 1,182.75 

 2,975.31 
 3,217.33 
 1,687.29 

 474.16 
 113.02 
 27.62 

 140.64 
 140.64 
 115.37 

18.59
17.54
7.99

12.12
-279.37
-71.50
314.76
314.76
236.85

 2,462.08 
 2,705.36 
 1,659.50 

 375.91 
 (116.38)
 141.77 
 25.39 
 25.39 
 25.10 

 2,508.98 
 2,737.29 
 1,562.50 

 422.91 
 (63.01)
 96.92 
 33.91 
 33.91 
 34.25 

 2,977.82 
 3,219.83 
 1,690.06 

 480.98 
 105.44 
 23.22 

 135.96 
 135.96 
 110.69 

18.67
17.61
8.12

12.85
-256.78
-74.96
327.81
327.81
244.61

 2,509.33 
 2,737.64 
 1,563.18 

 426.21 
 (67.25)
 92.73 
 31.78 
 31.78 
 32.12 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ
รวมรายได
คาสินไหมและคาใชจายในการจัดการสินไหม
คาใชจายในการดำเนินงาน
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
รายไดจากการลงทุน และรายไดอื่นๆ
กำไรจากการดำเนินงาน
กำไรกอนภาษีเงินได
กำไรสุทธิสำหรับงวด

ผลประกอบการในรอบป (ลานบาท)

 1.00 
 4.12 
 0.38 
 0.20 

 52.53 
 3.76 
 9.87 

0.00
6.56

236.85
185.7

-15.18
-7.39

-72.51

 1.00 
 3.65 
 0.08 
 0.05 

 60.37 
 4.54 

 54.81 

 1.00 
 3.86 
 0.11 
 0.07 

 61.93 
 4.06 

 35.92 

 1.00 
 4.13 
 0.37 
 0.20 

 54.75 
 3.76 
 10.29

0.00
5.91

244.59
185.71
-17.09
-7.39

-73.12

 1.00 
 3.90 
 0.11 
 0.07 

 66.03 
 4.06 

 38.30 

มูลคาที่ตราไวตอหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน
กำไรสุทธิตอหุน
เงินปนผลตอหุน
อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ)
ราคาหุน ณ วันสิ้นป
ราคาปดเทียบกับกำไรสุทธิ(เทา)

เทียบเปนตอหุน (บาท)

2.13%
9.54%

0.55%
2.28%

0.68%
3.01%

2.04%
9.09%

0.64%
2.81%

ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม
ผลตอบแทนตอสวนของเจาของ

อัตราสวนทางการเงิน (รอยละ)
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สารจากประธานกรรมการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ (สศช.) คาดวา ป 2561 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวรอยละ 4.2 ปรับตัวดีข้ึนตอเน่ืองจากการขยายตัว
รอยละ 3.9 ในป 2560 และรอยละ 3.3 ในป 2559 สำหรับป 2562 สศช. คาดวาเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวรอยละ 3.5 – 4.5  โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก 
การใชจายภาคครัวเรือนยังมีแนวโนมขยายตัวในเกณฑดีและสนับสนุน การขยายตัวทางเศรษฐกิจไดอยางตอเน่ือง การปรับตัวดีข้ึนของการลงทุนรวมโดยการลงทุน 
ภาครัฐมีแนวโนมเรงตัวขึ้น และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑดีตอเนื่อง การปรับตัวดีขึ้นของภาคการทองเที่ยว การขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณ
การคาโลกที่สามารถสนับสนุนการขยายตัวของการสงออกไดอยางตอเนื่อง 

ตลอดป 2561 ที่ผานมาบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางรอบคอบ ซึ่งเปนผลใหผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ยังคงมีผลงานท่ีนาพอใจ ดวยอัตราการเติบโตของเบ้ียประกันภัยรับสูงกวาตลาดประกันวินาศภัยท้ังระบบ โดยทางบริษัทฯ สามารถทำเบ้ียประกันภัยรับ
รวม ไดถึง 4,155,144,164 บาท

ในป 2561 ไดรับเสียงตอบรับจากลูกคาอยางดียิ่งกับผลิตภัณฑ “ประกันรถเติมเงิน” ที่เปดตัวไวเมื่อป 2559 ซึ่งพัฒนาอยางตอเนื่องในป 2560 ดวยฟงกชันการ
เปด - ปดประกันภัยรถยนตไดอัตโนมัติดวยอุปกรณ “TBeacon” และป 2561 ยังคงพัฒนาตอเนื่องดวยอุปกรณ “USB TBeacon” เชื่อมตอกับ Application 
Thaivivat บนโทรศัพทมือถือ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับลูกคาและเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาทั้งเรื่องความคุมคาและความสะดวกยิ่งขึ้น แตยังคงไว
ซึ่งการใหบริการดานอื่นๆ บนโทรศัพทมือถือของลูกคา เชน บริการสายดวนแจงอุบัติเหตุที่สามารถติดตอบริษัทไดทันทีโดยไมตองกดหมายเลขโทรศัพท และระบุ
จุดเกิดเหตุอัตโนมัติดวย GPS ระบุที่ตั้งโรงพยาบาลและอูในสัญญาที่ใกลที่สุด และดวยความมุงหวังของบริษัทฯ ที่จะเปนบริษัทประกันภัยที่นำนวัตกรรมใหมๆ 
มาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยรถยนตและที่ไมใชรถยนตโดยในป 2561 บริษัทฯ ไดพัฒนาการประกันภัยที่ไมใชรถยนต มีการพัฒนาประกันภัย
การเดินทาง เพิ่มทางเลือกรูปแบบการประกันภัยการเดินทางดวยระบบเปด - ปด ผาน Application Thaivivat Travel บนโทรศัพทมือถือที่สามารถเพิ่มและลด
วันคุมครองไดเองแมอยูตางประเทศ ตอบสนองความตองการของลูกคาท้ังเร่ืองความคุมคาและความสะดวกย่ิงข้ึน อีกท้ังยังคงพัฒนาประกันภัยสุขภาพ ท่ีพลิกวงการ
ประกันภัยสุขภาพ ที่ไมเพียงแตสรางความอุนใจเรื่องคารักษาพยาบาล แตยังเปนประกันสุขภาพที่สนับสนุนใหผูบริโภคหันมาออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพใหดี
ย่ิงข้ึนผาน Application Thaivivat Health บนโทรศัพทมือถือ นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงข้ึนแลว ยังสรางความคุมคาใหผูบริโภคโดยการลดคาเบ้ียประกันรายเดือน
จากผลการออกกำลังกายของผูบริโภค จากความมุงมั่นในการที่จะพัฒนาการใหบริการที่สะดวกและทันสมัยตามยุคของการสื่อสารแบบ 4.0 ป 2561 ทางบริษัทจึง
ไดรับการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ใหเปนบริษัทท่ีไดรับรางวัล “สรางสรรคนวัตกรรมเทคโนโลยี
ดานประกันภัยดีเดน” และยัง ไดรับรางวัลและประกาศนียบัตร รับรองความสามารถทางนวัตกรรมและองคกรนวัตกรรม (Innovative Organization) โครงการ
สงเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผูประกอบการในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในงานเสวนา “องคกรนวัตกรรม..สูความยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย” ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ(องคการมหาชน) (สนช.) รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑแลว บริษัทฯ ยังไดพัฒนาชองทางการเขาถึงผลิตภัณฑประกันภัยและพัฒนาคุณภาพการใหบริการทางการประกันภัยตางๆ เชน 
การซื้อประกันไดโดยงายผานชองทาง E-Commerce รวมถึงการเขาถึงผูบริโภคที่มีหลากหมายมากขึ้น จึงมีการพัฒนาสื่อ Digital ใหเพิ่มมากขึ้น และยังมีสื่อทาง
วิทยุ โทรทัศน นิตยสาร หนังสือพิมพ ปายโฆษณาขนาดใหญ เพื่อรองรับการเขาถึงขอมูลของผูบริโภคใหไดครอบคลุมที่สุด และเว็บไซต thaivivat.co.th ซึ่งมี
มาตรฐานความปลอดภัยดานการซื้อประกันและชำระเงินออนไลนที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาใหการรับรอง โดยผูเอาประกันสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันได
หลากหลายวิธี ทั้งบัตรเครดิต เคานเตอรธนาคาร และโมบายเพยเมนท 

บริษัทฯ ไดใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลกรเพราะเชื่อวาบุคคลกรเปนทรัพยสินที่มีคาสำหรับองคกรโดยบริษัทฯ จัดใหมีการอบรมและพัฒนาพนักงานใหมี 
ความรูความสามารถเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับการสรางวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็งในเรื่องการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง และยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
ในการทำงาน บริษัทฯ ยังไดสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาองคกร เนนการใหพนักงานรวมกันทำงานเปนทีม มีการถายทอด
ความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณจากบุคคลหนึ่งไปสูพนักงานคนอื่นๆ ใหเขาใจในงาน เพื่อนำความรูไปใหบริการแกลูกคาไดอยางประทับใจ

สุดทายน้ี ผมขอขอบคุณในความไววางใจของผูถือหุน ลูกคา คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ และผูมีสวนไดสวนเสียทุกทาน ท่ีใหการสนับสนุนบริษัทฯ ดวยดีอยางตอเน่ือง 
ขอขอบคุณผูบริหาร และพนักงานทุกทานที่ทุมเทแรงกายแรงใจปฏิบัติงานอยางเต็มกำลังความสามารถเพื่อใหประกันภัยไทยวิวัฒน เปนบริษัทประกันภัยที่อยูในใจ
ลูกคา ซึ่งจะนำซึ่งชื่อเสียงและความเจริญกาวหนาสืบไป

นายชลอ  เฟองอารมย
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประจำป 2561

เรียน ทานผูถือหุน

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ทาน เปนผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณดาน
เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ บัญชี และการสอบบัญชี มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมี นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นางพิไล เปยมพงศสานต และนางปราณี ภาษีผล เปนกรรมการ
ตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหนง 3 ป และนางสาวยุพิน ตรงพิทักษกุล รองผูจัดการฝายตรวจสอบ ทำหนาที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฎิบัติหนาที่อยางเปนอิสระตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง กรรมการ
ทุกทานไดเขารวมประชุมทุกครั้ง เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี ผูแทนฝาย
บริหาร และผูตรวจสอบภายใน เพ่ือพิจารณาประเด็นปญหา แลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนใหคำแนะนำในเร่ืองตางๆ รวมถึงการใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน
ตอการบริหารงานใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และไดรายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคร้ัง ซ่ึงสรุปสาระสำคัญได ดังน้ี

1)  

2)  

3)

4)  

5) 

สอบทานรายงานทางการเงินประจำไตรมาสและประจำป 2561 โดยการ
สอบถามผูสอบบัญชี ในเร่ืองความถูกตอง ครบถวน เช่ือถือไดของรายงาน
ทางการเงินและความเพียงพอในการเปดเผยขอมูล คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถูกตองตาม
ที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผูสอบ
บัญชีเสนอรายงานแบบไมมีเง่ือนไข นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีเปนการเฉพาะโดยไมมีฝายบริหารและ
ผูตรวจสอบภายใน ไดรายงานวามีความอิสระในการปฏิบัติงานและไดรับ
ความรวมมือจากทุกหนวยงานเปนอยางดี

สอบทานการประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
ตามแบบประเมินท่ีกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ตามหลักของการควบคุมภายในของ COSO ซึ่ง
ประเมินโดยฝายตรวจสอบภายใน มีความเห็นวา บริษัทฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีการบริหารงานเปนไปตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สอบทานการบริหารความเส่ียง รวมถึงการกำหนดมาตรการตางๆ ในการ
จัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความ
เห็นวา บริษัทฯ ไดมีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมตามสมควร และใหหนวยงาน
ตรวจสอบภายในไดติดตามผลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง
รวมถึงติดตามผลประเมินของระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ

สอบทานการปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย พ.ร.บ. ประกันวินาศภัยและกฏหมายที่
เก่ียวของ และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของ
บริษัทฯ มีความเห็นวา บริษัทฯ ไดปฏิบัติสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ
และขอกำหนดตางๆ ที่เกี่ยวของดวยดีอยางตอเนื่อง

สอบทานและใหความเห็นการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ
ท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัทฯ ใหเปนไปตามขอกำหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
ลักษณะรายละเอียดของรายการและความจำเปน คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นวา รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนธรรม รวมท้ัง
มีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางครบถวนและเพียงพอ

6)

7)  

8)

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ยึดถือความ
ซื่อสัตยสุจริต ถูกตอง ความยุติธรรมและจริยธรรมเปนหลักสำคัญ โดย
จัดทำคูมือ มาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติในการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และในป 2559 บริษัทฯ ไดรับการรับรองฐานะเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต    

พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำป 2562 ซึ่งกำหนด
ใหมีความสอดคลองกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเนน
ตรวจสอบประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน การประเมินระบบการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจำป 2562 โดยมี
ความเห็นวา ผูสอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เปนผูมี
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเปนอิสระ ปฏิบัติงานไดผลเปนอยางดี
และมีประสิทธิภาพ จึงเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ
ที ่ประชุมสามัญประจำป แตงตั้งให นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4499 นางนงลักษณ พุมนอย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4172 นางสาววรรณวิไล เพชรสราง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
5315 และนางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4812 
แหงบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เปนผูสอบบัญชีประจำป 2562 

(นายพิศิษฐ  เศรษฐวงศ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ฝายบริหารทั่วไป
- แผนกธุรการ  

- แผนกจัดซื้อ  

ฝายทรัพยากรมนุษย
- แผนกบริหารงานบุคคล

- แผนกพัฒนาบุคลากร 

ฝายทะเบียน
  และสารบรรณ
- แผนกทะเบียนกรมธรรม

- แผนกทะเบียนอุบัติเหตุ

- แผนกธุรการสินไหม 

ฝายเทคโนโลยีขอมูล 
- แผนกพัฒนาระบบ 1 

- แผนกพัฒนาระบบ 2 

- แผนกปฏิบัติการและเครือขาย 

ฝายรับประกันภัย 
- แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ

- แผนกขอมูลและสถิติ 

- แผนกรับประกันภัยสุขภาพ

- แผนกรับประกันภัยอื�นๆ

- แผนกตางประเทศ

ฝายสินไหมสุขภาพ
  และอุบัติเหตุ
- แผนกสินไหมสุขภาพ

  และอุบัติเหตุ

การตลาด
  และประกันเดินทาง
- แผนกการตลาด

- แผนกประกันการเดินทาง

ฝายปฏิบัติการ
  และประสานงาน
- แผนกรับแจงอุบัติเหตุ

- แผนกปฏิบัติการกรุงเทพ

- แผนกประสานและสถิติ 

ฝายผลประโยชน 
- แผนก Compliance

- แผนกเรียกรองและอนุญาโต 

- แผนกนิติกรรม

ฝายลูกคาสัมพันธ
  และขายตรง
- แผนกลูกคาสัมพันธ

- แผนกขายตรง

ฝายบริหารความเสี่ยง
- แผนกบริหาร

  และจัดการความเสี่ยง

ฝายกลยุทธและวางแผน

ฝายขายตัวแทน
  และนายหนา 
- แผนกตัวแทนและนายหนา

- แผนกสำนักงานบริการ

  และสุวรรณภูมิ 

ฝายขายศูนยรถ
  และสถาบันการเงิน
- แผนกศูนยรถและสถาบันการเงิน

ฝายขายศูนยรถพิเศษ
- แผนกศูนยรถพิเศษ

ฝายพัฒนาธุรกิจ 
- แผนกขายทางโทรศัพท

ฝายขายสถาบัน 
- แผนกโครงการและสถาบัน

ฝายการลงทุนใน
  ตางประเทศ

ฝายบัญชี
- แผนกบัญชี

ฝายการเงิน
- แผนกบริการลูกคา
  และตัวแทน
- แผนกทะเบียนการเงิน
- แผนกบัญชีการเงิน

ฝายกฏหมาย
- แผนกธุรการกฎหมาย

- แผนกคดี 

- แผนกบังคับคดี

  และวินิจฉัย

ฝายสินไหมรถยนต 1
- แผนกตรวจสอบอุบัติเหตุ 1

- แผนกสินไหมภาค

  ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- แผนกสินไหมภาคเหนือ

- แผนกสินไหมภาคตะวันออก

- แผนกสินไหมภาคใต

- แผนกบริการ

- แผนกตรวจสอบอุบัติเหตุ 2

- แผนกประสานงานสินไหม

ฝายสินไหมรถยนต 2 
- แผนกราคาและอะไหล

ฝายสินไหมทรัพยสิน
  และขนสง 
- แผนกสินไหมทรัพยสิน,

  ภัยทางทะเล, เบ็ดเตล็ด

สายงานการเงิน
และการบัญชี

สายงานกฎหมาย
สินไหม

สายงานบริหารทั่วไป
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานรับประกันภัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ

สายงานบริหารองคกร
และการตลาด

สายงานขาย
และพัฒนาธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายในประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ

เลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

โครงสรางองคกร
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คณะกรรมการ

นายชลอ เฟ�องอารมย
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการลงทุน

การศึกษา/อบรม
•  ปริญญาตรี รัฐศาสตร Phillips University, USA
•  ปริญญาโท รัฐศาสตร Southern Illinois University, USA
•  ปริญญาโท สังคมศาสตร (บริหาร) Birmingham University, UK
•  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 27
•  การอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณการทำงาน
•  อธิบดีกรมทะเบียนการคา
•  อธิบดีกรมสงเสริมการสงออก
•  อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย
•  ผูอำนวยการสำนักงานประกันภัย
•  รองปลัดกระทรวงพาณิชย
•  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารสแตนดารดชารเตอร (ไทย) จำกัด (มหาชน)
•  ประธานกรรมการ บมจ. โปรเฟสชั่นแนล เวสต เทคโนโลยี (1999) 
•  กรรมการติดตามประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
•  กรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแหงประเทศไทย
•  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน 
•  กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรี ประกันชีวิต จำกัด 

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื�น
-

นางพิไล เปยมพงศสานต
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

การศึกษา/อบรม
•  ปริญญาตรีพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
•  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต Certified Public Accountant (CPA) Thailand
•  ผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต Certified Internal Auditor (CIA) กิตติมศักดิ์จาก The Institute of Internal 
    Auditor, Florida USA.
•  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณการทำงาน
•  ผูชวยผูวาการบัญชี-การเงิน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
•  กรรมการกำกับบริษัทธุรกิจในเครือ บมจ. ผลิตไฟฟา 
•  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมโทรสตาร พร็อพเพอรตี้ 
•  ที่ปรึกษา บมจ. เมโทรแมชีนเนอรี่ 

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื�น
•  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฝาจีบ 
•  ประธานกรรมการ บจก. ออดิต แอนดแมเนจเมนท คอนซัลแตนท
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นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

การศึกษา/อบรม
•  ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
•  ปริญญาโท และ ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร Michigan State University, USA
•  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

ประสบการณการทำงาน
•  รองปลัดกระทรวงพาณิชย
•  อธิบดีกรมการคาภายใน
•  ที่ปรึกษา บจก. อินโนเวชั่น เซ็นเตอร 
•  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา
•  กรรมการตรวจสอบ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน 

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื�น
-
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นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการลงทุน

การศึกษา/อบรม
•  บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
•  บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
•  ปริญญาบัตรหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชนประจำปการศึกษา 2546 – 2547
•  ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุนที่ 9 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสำนักงานกฤษฎีกา
•  หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชยรุนที่ 2 - สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
•  ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุนที่ 30 - สำนักงาน ก.พ.
•  ประกาศนียบัตร Change Management จาก Ripa International ประเทศอังกฤษ
•  ประกาศนียบัตร Distance Learning Course for Insurance Supervisors (Module 2) World Bank
•  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
•  หลักสูตร DCP รุน 10/2001 (IOD)
•  Advance Audit Committee Programs

ประสบการณการทำงาน
•  รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย
•  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
•  ที่ปรึกษาการพาณิชย กระทรวงพาณิชย
•  หัวหนาผูตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย
•  กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี สำนักงาน ก.พ.
•  ที่ปรึกษาสมาคมประกันวินาศภัย
•  กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ.ดุสิตธานี 
•  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คาตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค 
•  คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนตางดาว กระทรวงพาณิชย
•  กรรมการตรวจสอบศูนยศิลปาชีพเพื�อการสงออก 
•  กรรมการกองทุนประกันชีวิต, กองทุนประกันชีวิต 
•  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสงเสริมและควบคุมคุณภาพงานผูสอบบัญชี / 
•  คณะกรรมการบริหารการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี /
•  คณะกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื�น
•  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ. ดุสิตธานี 
•  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการอิสระ, บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค, 
•  กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี สำนักงาน ก.พ.
•  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
•  คณะอนุกรรมการชุดตางๆ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
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นางสุภาภรณ บุรพกุศลศรี
กรรมการอิสระ

การศึกษา/อบรม
•  บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
•  บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
•  Certified Public Accountant (CPA), หมายเลข 2800
•  หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 7 สถาบันพระปกเกลา
•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่172/2013
•  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 87/2011
•  หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุนที่13/2011
•  วิทยาลัยการทัพอากาศ รุนที่ 35 (วทอ.35) กองทัพอากาศ
•  หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุนที่ 4 สภาวิชาชีพบัญชี
•  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุนที่ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
•  หลักสูตร Strategic Airport Development ประเทศเยอรมนี
•  หลักสูตร Airport Management Commercial ประเทศสิงคโปร
•  หลักสูตร Advance Audit Committee (AACP23/2016) IOD

ประสบการณทำงาน
•  กรรมการ บจก. โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
•  รองกรรมการผูอำนวยการใหญสายงานแผนงานและการเงิน (CFO) บมจ. ทาอากาศยานไทย 
•  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ชีวาทัย
•  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน,
    กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, บมจ. ชีวาทัย 

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื�น
•  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน,
    กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, บมจ. ชีวาทัย 
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นายจีรพันธ อัศวะธนกุล
กรรมการ, ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ, กรรมการลงทุน

การศึกษา/อบรม
•  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
•  ปริญญาโทการบัญชี University Of Texas At Austin, ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาบัตร วปอ. หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 56
•  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุนที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
•  หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย รุนที่ 8 สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
•  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
•  หลักสูตร ผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 22

ประสบการณทำงาน
•  กรรมการกำหนดพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย
•  กรรมการ บมจ. หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม อเบอรดีน 
•  หัวหนาคณะผูแทนไทยในสมัชชาการประกันภัย แหงเอเชียตะวันออก
•  ประธานสภาการประกันภัยอาเซียน
•  เลขาธิการสมาคมประกันวินาศภัยไทย
•  นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
•  กรรมการกองทุนประกันวินาศภัย
•  กรรมการ บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
•  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บมจ. วิจิตรภัณฑ ปาลมออยล 
•  กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ
•  รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บจก. กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ, ธุรกิจประกันภัย
•  กรรมการ บจก. ที.ไอ.ไอ.(สถาบันประกันภัยไทย) 
•  กรรมการ บจก. ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท
•  ประธาน สภาธุรกิจประกันภัยไทย
•  กรรมการเหรัญญิก หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื�น
•  กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ
•  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ. วิจิตรภัณฑ ปาลมออยล
•  รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บจก. กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ
•  กรรมการ บจก. ที.ไอ.ไอ.(สถาบันประกันภัยไทย) 
•  กรรมการ บจก. ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท
•  นายก สมาคมประกันวินาศภัยไทย
•  กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
•  กรรมการเลขาธิการ หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย
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นายถวัลย วิรานนท
กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

การศึกษา/อบรม
•  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
•  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

ประสบการณทำงาน
•  ผูอำนวยการฝายกฎหมาย บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
•  กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
•  กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
•  กรรมการที่ปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื�น
-

นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการ, กรรมการผูอำนวยการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

การศึกษา/อบรม
•  ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
•  ปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก Tarlenton State University, USA
•  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย
•  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุนที่ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

ประสบการณทำงาน
•  ผูจัดการฝายการเงิน บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
•  กรรมการผูจัดการ ฝายการเงิน บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
•  กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
•  กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน 

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื�น
-

นางสุณีย ธีราวิทยางกูร
กรรมการ, เลขานุการบริษัท

การศึกษา/อบรม
•  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
•  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

ประสบการณทำงาน
•  ผูจัดการฝายบริหารทั่วไป บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน 
•  ผูจัดการสาขาสาธุประดิษฐ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
•  ผูอำนวยการฝายผลประโยชน บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื�น
-
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คณะกรรมการตรวจสอบ

นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา/อบรม
•  ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
•  ปริญญาโท และ ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร Michigan State University, USA
•  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

ประสบการณการทำงาน
•  รองปลัดกระทรวงพาณิชย
•  อธิบดีกรมการคาภายใน
•  ที่ปรึกษา บจก. อินโนเวชั่น เซ็นเตอร 
•  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา
•  กรรมการตรวจสอบ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน 

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื�น
-

นางพิไล เปยมพงศสานต
กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา/อบรม
•  ปริญญาตรีพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
•  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต Certified Public Accountant (CPA) Thailand
•  ผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต Certified Internal Auditor (CIA) กิตติมศักดิ์จาก The Institute of Internal Auditor, Florida USA.
•  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณการทำงาน
•  ผูชวยผูวาการบัญชี-การเงิน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
•  กรรมการกำกับบริษัทธุรกิจในเครือ บมจ. ผลิตไฟฟา 
•  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมโทรสตาร พร็อพเพอรตี้ 
•  ที่ปรึกษา บมจ. เมโทรแมชีนเนอรี่ 

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื�น
•  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฝาจีบ 
•  ประธานกรรมการ บจก. ออดิต แอนดแมเนจเมนท คอนซัลแตนท
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นางปราณี ภาษีผล
กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา/อบรม
•  บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
•  บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
•  ปริญญาบัตรหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชนประจำปการศึกษา 2546 – 2547
•  ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุนที่ 9 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสำนักงานกฤษฎีกา
•  หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชยรุนที่ 2 - สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
•  ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุนที่ 30 - สำนักงาน ก.พ.
•  ประกาศนียบัตร Chang Management จาก Ripa International ประเทศอังกฤษ
•  ประกาศนียบัตร Distance Learning Course for Insurance Supervisors (Module 2) World Bank
•  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
•  หลักสูตร DCP รุน 10/2001 (IOD)
•  Advance Audit Committee Programs
•  หลักสูตร HRP : Risk Management Plan รุนที่ 11/2016 (IOD)
•  หลักสูตร RNG: Role of the Nomination and Governance Committee class 8/2012 (IOD)

ประสบการณการทำงาน
•  รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย
•  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
•  ที่ปรึกษาการพาณิชย กระทรวงพาณิชย
•  หัวหนาผูตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย
•  กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี สำนักงาน ก.พ.
•  ที่ปรึกษาสมาคมประกันวินาศภัย
•  กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ.ดุสิตธานี 
•  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คาตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค 
•  คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนตางดาว กระทรวงพาณิชย
•  กรรมการตรวจสอบศูนยศิลปาชีพเพื�อการสงออก 
•  กรรมการกองทุนประกันชีวิต, กองทุนประกันชีวิต 
•  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสงเสริมและควบคุมคุณภาพงานผูสอบบัญชี / 
•  คณะกรรมการบริหารการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี /
•  คณะกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื�น
•  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ. ดุสิตธานี 
•  กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค, 
•  กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี-สำนักงาน ก.พ. 
•  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
•  คณะอนุกรรมการชุดตางๆ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

การศึกษา/อบรม
•  ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
•  ปริญญาโท และ ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร Michigan State University, USA
•  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

ประสบการณการทำงาน
•  รองปลัดกระทรวงพาณิชย
•  อธิบดีกรมการคาภายใน
•  ที่ปรึกษา บจก. อินโนเวชั่น เซ็นเตอร 
•  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา
•  กรรมการตรวจสอบ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน 

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื�น
-

นางพิไล เปยมพงศสานต
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

การศึกษา/อบรม
•  ปริญญาตรีพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
•  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต Certified Public Accountant (CPA) Thailand
•  ผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต Certified Internal Auditor (CIA) กิตติมศักดิ์จาก The Institute of Internal Auditor, Florida USA.
•  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณการทำงาน
•  ผูชวยผูวาการบัญชี-การเงิน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
•  กรรมการกำกับบริษัทธุรกิจในเครือ บมจ. ผลิตไฟฟา 
•  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมโทรสตาร พร็อพเพอรตี้ 
•  ที่ปรึกษา บมจ. เมโทรแมชีนเนอรี่ 

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื�น
•  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฝาจีบ 
•  ประธานกรรมการ บจก. ออดิต แอนดแมเนจเมนท คอนซัลแตนท
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นายถวัลย วิรานนท
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

การศึกษา/อบรม
•  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
•  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

ประสบการณการทำงาน
•  ผูอำนวยการฝายกฎหมาย บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
•  กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
•  กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
•  กรรมการที่ปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื�น
-

นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

การศึกษา/อบรม
•  ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
•  ปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก Tarlenton State University, USA
•  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย
•  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุนที่ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

ประสบการณทำงาน
•  ผูจัดการฝายการเงิน บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
•  กรรมการผูจัดการ ฝายการเงิน บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
•  กรรมการผูชวยกรรมการผูอำนวยการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน
•  กรรมการรองกรรมการผูอำนวยการ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน 

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื�น
-
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คณะกรรมการลงทุน

นายชลอ เฟ�องอารมย
ประธานกรรมการลงทุน

การศึกษา/อบรม
•  ปริญญาตรี รัฐศาสตร Phillips University, USA
•  ปริญญาโท รัฐศาสตร Southern Illinois University, USA
•  ปริญญาโท สังคมศาสตร (บริหาร) Birmingham University, UK
•  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 27
•  การอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณการทำงาน
•  อธิบดีกรมทะเบียนการคา
•  อธิบดีกรมสงเสริมการสงออก
•  อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย
•  ผูอำนวยการสำนักงานประกันภัย
•  รองปลัดกระทรวงพาณิชย
•  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารสแตนดารดชารเตอร (ไทย) จำกัด (มหาชน)
•  ประธานกรรมการ บมจ. โปรเฟสชั่นแนล เวสต เทคโนโลยี (1999) 
•  กรรมการติดตามประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการ โทรคมนาคมแหงชาติ
•  กรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแหงประเทศไทย
•  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน 
•  กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรี ประกันชีวิต จำกัด 

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื�น
-
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นางปราณี ภาษีผล
กรรมการลงทุน

การศึกษา/อบรม
•  บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
•  บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
•  ปริญญาบัตรหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชนประจำปการศึกษา 2546 – 2547
•  ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุนที่ 9 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสำนักงานกฤษฎีกา
•  หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชยรุนที่ 2 - สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
•  ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุนที่ 30 - สำนักงาน ก.พ.
•  ประกาศนียบัตร Chang Management จาก Ripa International ประเทศอังกฤษ
•  ประกาศนียบัตร Distance Learning Course for Insurance Supervisors (Module 2) World Bank
•  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
•  หลักสูตร DCP รุน 10/2001 (IOD)
•  Advance Audit Committee Programs
•  หลักสูตร HRP : Risk Management Plan รุนที่ 11/2016 (IOD)
•  หลักสูตร RNG: Role of the Nomination and Governance Committee class 8/2012 (IOD)

ประสบการณการทำงาน
•  รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย
•  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
•  ที่ปรึกษาการพาณิชย กระทรวงพาณิชย
•  หัวหนาผูตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย
•  กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี สำนักงาน ก.พ.
•  ที่ปรึกษาสมาคมประกันวินาศภัย
•  กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ.ดุสิตธานี 
•  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คาตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค 
•  คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนตางดาว กระทรวงพาณิชย
•  กรรมการตรวจสอบศูนยศิลปาชีพเพื�อการสงออก 
•  กรรมการกองทุนประกันชีวิต, กองทุนประกันชีวิต 
•  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสงเสริมและควบคุมคุณภาพงานผูสอบบัญชี / 
•  คณะกรรมการบริหารการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี /
•  คณะกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื�น
•  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ. ดุสิตธานี 
•  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค,
•  กรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี-สำนักงาน ก.พ.
•  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
•  คณะอนุกรรมการชุดตางๆ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
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นายจีรพันธ อัศวะธนกุล
กรรมการลงทุน

การศึกษา/อบรม
•  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
•  ปริญญาโทการบัญชี University Of Texas At Austin, ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาบัตร วปอ. หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 56
•  ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุนที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
•  หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย รุนที่ 8 สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
•  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
•  หลักสูตร ผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 22

ประสบการณทำงาน
•  กรรมการกำหนดพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย
•  กรรมการ บมจ. หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม อเบอรดีน 
•  หัวหนาคณะผูแทนไทยในสมัชชาการประกันภัย แหงเอเชียตะวันออก
•  ประธานสภาการประกันภัยอาเซียน
•  เลขาธิการสมาคมประกันวินาศภัยไทย
•  นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
•  กรรมการกองทุนประกันวินาศภัย
•  กรรมการ บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
•  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน บมจ. วิจิตรภัณฑ ปาลมออยล 
•  กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ
•  รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บจก. กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ, ธุรกิจประกันภัย
•  กรรมการ บริษัท ที.ไอ.ไอ.(สถาบันประกันภัยไทย) จำกัด
•  กรรมการ บริษัท ไทยอินชัวเรอส ดาตาเนท จำกัด 
•  กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
•  ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย
•  กรรมการเหรัญญิก หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย

ปจจุบันดำรงตำแหนงอื�น
•  กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ
•  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ. วิจิตรภัณฑ ปาลมออยล
•  รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด
•  กรรมการ บริษัท ที.ไอ.ไอ.(สถาบันประกันภัยไทย) จำกัด
•  กรรมการ บริษัท ไทยอินชัวเรอส ดาตาเนท จำกัด 
•  นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัยไทย
•  กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
•  กรรมการเลขาธิการ หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย



รายงานประจำป 2561 21

ผูบริหาร

นายจีรพันธ อัศวะธนกุล
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ

เริ่มงาน
กรกฎาคม 2527

การศึกษา
•  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
•  ปริญญาโท การบัญชี University of Texas at Austin, U.S.A.

นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการผูอำนวยการ

เริ่มงาน
กรกฎาคม 2529

การศึกษา
•  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Tarlenton State University, USA

นายประพิทย ธีระประยุติ
รองกรรมการผูอำนวยการ

เริ่มงาน
มิถุนายน 2524

การศึกษา
•  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายสุรพงษ ธีราวิทยางกูร
รองกรรมการผูอำนวยการ

เริ่มงาน
สิงหาคม 2529

การศึกษา
•  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Hanover College, USA
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Southwest Texas State University, USA

นางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล
ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ

เริ่มงาน
ธันวาคม 2556

การศึกษา
•  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรโภชนาการ Pepperdine University, USA
•  ปริญญาโท โภชนาการและการกำหนดอาหาร, Case Western Reserve University, USA
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นายเทพพันธ อัศวะธนกุล
ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ

เริ่มงาน
มิถุนายน 2559

การศึกษา
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการและเศรษฐศาสตร, Northwestern University, USA
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wharton, University of Pennsylvania, USA

นายพิมล ฉันทวีรกูล
ผูอำนวยการฝายปฏิบัติการและประสานงาน

เริ่มงาน
ตุลาคม 2540

การศึกษา
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

นายสมกฤษณ สุระชีวะกฤต
ผูอำนวยการฝายขายตัวแทนและนายหนา

เริ่มงาน
พฤษภาคม 2533

การศึกษา
•  ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา

นายเฉลิมพล สายประเสริฐ                                       
ผูอำนวยการอาวุโส

เริ่มงาน
พฤศจิกายน 2560

การศึกษา
•  ปริญญาตรี Electrical Engineering University of Dunde
•  ปริญญาโท Electrical Engineering Imperial college University of London
•  ปริญญาเอก Electrical Engineering Imperial college University of London



รายงานประจำป 2561 23

รายงานกิจกรรม

ประกันภัยไทยวิวัฒน สงเสริมธุรกิจการทองเที่ยว รวม TITF ครั้งที่ 22 
สงแผนประกันเดินทางตางประเทศ พรอมโปรโมชั่นรวม Grab และ KTC 
เอาใจนักเดินทาง ประกันภัยไทยวิวัฒนสงเสริมธุรกิจการทองเท่ียวรวมกับ
ไทยบริการทองเที่ยว (TTAA) สมาคมธุรกิจทองเที่ยวในประเทศ (สทน.) 
จัดงานมหกรรมทองเที่ยวแหงป “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” ครั้งที่ 22 
ระหวางวันที่ 7-11 กุมภาพันธ 2561 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 
มั่นใจบริการที่เหนือกวา สงแผนประกันเดินทางตางประเทศ (GTIP) 
แบบไมตองสำรองจาย ทำไดแบบไมจำกัดอายุ พรอมเสริฟโปรฯพิเศษ 
สวนลด 10% สำหรับเบี้ย 1,000 บาทขึ้นไป และสิทธิประโยชนเอาใจ
นักเดินทางรวมกับ Grab และ KTC

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 “ประกันภัยไทยวิวัฒน” เปดตัวนวัตกรรมประกันภัยสุดล้ำตอนรับยุค 4.0 ดวย “ประกันเดินทางตางประเทศ พลัส เปด-ปด” 
คร้ังแรกในโลก ท่ีใหจายตามจริง เดินทางเทาไร จายเทาน้ัน วันเหลือก็เก็บไวใชทริปตอไปได รวมถึงสามารถ Top up วันเดินทางไดงายๆ แมอยูตางประเทศ
ผานแอพพลิเคชั่น ที่ชวยเปดประสบการณใหม มั่นใจทุกการเดินทาง ดวยบริการชวยเหลือฉุกเฉินทางการแพทยและการเดินทางทั่วโลก 
ตลอด 24 ชั่วโมง พรอมคุมครองคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บปวยสูงสุดถึง 5 ลานบาท โดยไมตองสำรองจาย พรอมดึง 
“พีค ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ” เปนพรีเซ็นเตอร และเปดตัวกิจกรรมลุนทริปทองเที่ยว “พาฟนไกล... บินไปฮอกไกโด”

ประกันภัยไทยวิวัฒนรวมจัดงาน Nordic New Year's Kick-Off 2018 ขอบคุณ
สถานทูตกลุมประเทศนอรดิกที่ใหการยอมรับประกันสุขภาพ บริษัท ประกันภัย
ไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) รวมเปนสวนหน่ึงในการสนับสนุนการจัดงาน “Nordic 
New Year's Kick-Off 2018” กับสถานทูต 4 ประเทศในกลุมนอรดิก (Nordic) 
ไดแกประเทศเดนมารก สวีเดน นอรเวย และฟนแลนด ณ สถานทูตเดนมารก 
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผานมา โดยมีผูเขารวมงานกวา 200 คน ทั้งนี้
เพื่อเปนการขอบคุณทั้ง 4 องคกรใหญที่ใหการยอมรับและไววางใจใชบริการ
ประกันสุขภาพไทยวิวัฒนตลอดมา รวมถึงยังเปนการสงเสริมหลักประกันสุขภาพ
ที่ดีและครอบคลุมทุกการรักษาใหกับนักทองเที่ยวและนักธุรกิจจากตางประเทศ
ที่เขามาพำนักในประเทศไทย
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ประกันภัยไทยวิวัฒนพรอมดูแลคุณชวงเทศกาลสงกรานตป 2561 สงคาราวานบริการประชาชนทั่วประเทศ ขับขี่ปลอดภัย ใหคุณอุนใจ
ตลอดการเดินทาง สามารถแจงเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม. โทร.1231 กด 2 หรือแจงเหตุงายๆ ผาน Application Thaivivat ดวยความ
หวงใยจากประกันภัยไทยวิวัฒน

เทรนดสุขภาพฟเวอร ประกันภัยไทยวิวัฒนจับประกันสุขภาพเจาะตลาดคนรุนใหม เปดตัวประกันสุขภาพไทยวิวัฒน แอคทีฟ เฮลท ตอกย้ำ
เบอรหน่ึงผูนำดานนวัตกรรมประกันภัย พรอมเปดตัวหนังโฆษณา และดึงพันธมิตรมอบสิทธิประโยชนใหกับลูกคาประกันภัยไทยวิวัฒน ผูนำ
ดานนวัตกรรมประกันภัยเจาะเทรนดสุขภาพป 2018 เปดตัวผลิตภัณฑใหมประกันภัยสุขภาพ “ไทยวิวัฒน แอคทีฟ เฮลท” เมื่อวันที่ 7 
กรกฏาคม 2561 เพ่ือสนับสนุนคนไทยใหแอคทีฟ ย่ิงออกกำลังกาย เบ้ียย่ิงลดสูงสุดถึง 40% ทุกเดือนโดยใชเทคโนโลยี IoT รวมกับ Smart 
Watch และแอปพลิเคช่ัน Thaivivat Health ชวย Track ขอมูลการออกกำลังกาย พรอมเปดตัวหนังโฆษณา THAIVIVAT ACTIVE HEALTH 
และดึงพันธมิตร JOOX, Grab food, Fitbit รวมถึงสถาบันการออกกำลังกายและศูนย Fitness ตางๆ รวมมอบสิทธิประโยชนใหกับผูใช
บริการ 
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ประกันภัยไทยวิวัฒน รวมจัดงานมหกรรมทองเที่ยวแหงป “เที่ยวทั่วไทย 
ไปทั่วโลก ครั้งที่ 23” ชูแผนประกันเดินทาง เปด-ปด สรางความแฟร 
เดินทางเทาไหร จายเทาน้ัน พรอมอัดโปรฯ แนนใหนักเดินทาง ประกันภัย
ไทยวิวัฒน รวมจัดงานมหกรรมทองเที่ยวแหงป “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” 
ครั้งที่ 23 ระหวางวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติ
สิริกิต์ิ รวมกับไทยบริการทองเท่ียว (TTAA) สมาคมธุรกิจทองเท่ียวในประเทศ 
(สนท.) ชูแผนประกันเดินทางใหม สรางความแฟรใหกับนักเดินทาง กับ
ประกันภัยการเดินทางตางประเทศพลัส เปด-ปด เดินทางเทาไหร จายเทาน้ัน  
มั่นใจในบริการที่เหนือกวา คุมครองกีฬาเสี่ยงภัย เจ็บปวยฉุกเฉินไมตอง
สำรองจาย ทำไดแบบไมจำกัดอายุ พรอมโปรโมชั่นสวนลด 10% สำหรับ
เบี้ย 1,000 บาทขึ้นไป เอาใจนักเดินทาง

ประกันภัยไทยวิวัฒนควารางวัล “สรางสรรคนวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเดน”
ในงาน “THAILAND INSURANCE EXPO 2018” เมื ่อวันที่ 7 กันยายน 2561 
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปนประธานในพิธีมอบ
รางวัลประกันภัยดีเดนครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำป 
2561 ในงาน “THAILAND INSURANCE EXPO 2018” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยในโอกาสนี้ 
คุณจีรพันธ อัศวะธนกุล ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท 
ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ข้ึนรับรางวัล “สรางสรรคนวัตกรรมเทคโนโลยี
ดานประกันภัยดีเดน” ซึ่งเปนบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่ไดรับรางวัลนี้ 

คุณจีรพันธ อัศวะธนกุล ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท 
ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) กลาววา บริษัทฯ มีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ได
รับคัดเลือกใหรับรางวัลอันทรงเกียรติน้ี ถือเปนสุดยอดของความภาคภูมิใจ และสะทอน
ถึงความมุงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ ดานนวัตกรรมประกันภัยอยางตอเนื่อง เพื่อ
ตอบโจทยความตองการของลูกคา ภายใตวิสัยทัศน “คิดเผ่ือเพ่ือทุกชีวิต” อีกท้ังยังเปน
การสรางกำลังใจแกบริษัทฯ เพื่อพัฒนาและสรางสรรคนวัตกรรมเทคโนโลยีดาน
ประกันภัยตอไปในอนาคต

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 ไทยวิวัฒน แอคทีฟ เฮลท พรอมอัดฉีดคนรักสุขภาพ 
สนับสนุนงาน “วิ่ง” เพื่อ “สัตวปา” สรางคุณคาสูผืนปา สูชุมชนรวมกับเนชั่นกรุป 
ประกันภัยไทยวิวัฒน เดินหนาสนับสนุนคนรักสุขภาพ พรอมอัดฉีดใหทุกคนออก
กำลังกายกับประกันสุขภาพ แอคทีฟ เฮลท ประกันสุขภาพรูปแบบใหมท่ีสนับสนุน
คนไทยแอคทีฟ ย่ิงออกกำลังกายเบ้ียย่ิงลดสูงสุดถึง 40% ทุกเดือน โดยใชเทคโนโลยี 
IOT รวมกับ Smart Watch และแอพพลิเคชั่น Thaivivat Health ชวย Track 
ขอมูลการออกกำลังกาย โดยรวมเปนสวนหน่ึงเพ่ือสนับสนุนใหคนไทยใสใจสุขภาพ 
ไปพรอมๆ กับการสงเสริมและอนุรักษสัตวปา และผืนปาใหย่ังยืนในงาน “ว่ิง” เพ่ือ 
“สัตวปา” สรางคุณคาสูผืนปา สูชุมชน Run For the Animal 2018 จัดโดย
เนชั่นกรุป ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหประชาชนออกกำลังเพื่อสุขภาพ สัมผัสวิถีชุมชน 
บรรยากาศ ส่ิงแวดลอม รวมถึงแหลงวัฒนธรรมท่ีงดงามตามเสนทางว่ิง รวมถึงเปน
การรณรงคใหประชาชนรวมกันอนุรักษสัตวปา โดยรายไดสวนหน่ึงเพ่ือบริจาคใหกับ 
“มูลนิธิสืบนาคะเสถียร” ใชสรางประโยชนและดูแลสัตวปาตอไป   
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“วิทยสรางคน” “วิทยเสริมแกรง” หรือ “วิทยสูภูมิภาค”  

ท้ังน้ี ดร.เฉลิมพล สายประเสริฐ ผูอำนวยการอาวุโสฝายนวัตกรรม บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด 
(มหาชน) ไดรวมเปนผูบรรยายการเสวนา Big Data แกไขปญหาความยากจนแบบชี้เปา ในหัวขอการ
ใชนวัตกรรมและ Big Data ในธุรกิจประกันภัย วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ หอง Meeting 
Room 4 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์  

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ หนวยงานในกำกับกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดงานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ ประจำป 2561 NECTEC Annual 
Conference& Exhibitions 2018 ภายใตแนวคิด 
“ประเทศไทย กาวไกล ดวยงานวิจัยใชไดจริง”  
เพ่ือมุงเนนการนำเสนอท้ังแนวโนมเทคโนโลยี ท่ี
อาจมีท้ังผลกระทบและสนับสนุนการเปล่ียนแปลง
ประเทศไทยไปสูไทยแลนด 4.0 ในระยะเวลาอันใกล 
รวมถึงการนำเสนอแนวทางผลักดันผลงานวิจัย
พรอมใชไดจริงของเนคเทคและเครือขายพันธมิตร

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 สนับสนุนกิจกรรมวิ่ง 
“YOLO Run Bangkok 2018” เพื่อสงเสริมให
ประชาชนหันมาใสใจสุขภาพดวยการออกกำลังกาย 
รวมถึงสรางกิจกรรมกับครอบครัว

เมื่อวันที่ 29 - 30 กันยายน 2561 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ไดเขามารวมเปน
สวนหนึ่งในโครงการ “คนไทยรักกัน” เปนโอกาสที่ดี นอกจากจะมีโอกาสไดเปนผูมอบสิ่งดีๆ ใหกับ
สังคมแลว ยังเปนการสนับสนุนใหคนไทยไดมารวมชวยเหลือสังคม รวมถึงเปนการสรางพันธมิตรและ
เครือขายองคกรอ่ืนๆ เพ่ือสรางความรวมมือและสนับสนุนหนวยงานท่ีมีบทบาทในการชวยเหลือสังคม
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการทำกิจกรรม และโครงการน้ีเองตางก็มีองคกรท่ีหลากหลายเขามารวมสรางโอกาส
ใหกับสังคมไปพรอมๆ กันจึงถือเปนนิมิตรหมายท่ีดีท่ีเราจะไดเห็นพลังสรางสรรคสังคมเพ่ือพัฒนาสังคม

ประกันภัยไทยวิวัฒน รับรางวัลองคกรนวัตกรรมยอดเย่ียมประจำป 2561 จากผลการดำเนินงาน
ดานนวัตกรรมประกันภัยตอเนื่อง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 คุณเทพพันธ อัศวะธนกุล ผูชวย
กรรมการผูอำนวยการ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) พรอมดวยทีมผูบริหาร 
เขารับมอบโลรางวัลและประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางนวัตกรรมและองคกรนวัตกรรม 
(Innovative Organization) โครงการสงเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผูประกอบการ
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากนายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการนวัตกรรมแหงชาติ 
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) ในงานเสวนา “องคกรนวัตกรรม..สูความย่ังยืน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” ซ่ึงจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 
(สนช.) รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เพ่ือเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับผูประกอบการในตลาดทุน สามารถเขาใจศักยภาพของบริษัท เพื่อนำไปสู
การคิดคนรังสรรคนวัตกรรมท่ีตอบสนองความตองการของลูกคา ตลอดจนการสรางความย่ังยืน
ทางธุรกิจใหแกองคกร ณ Main Stage ฮอลล 98 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค
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เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 บริษัทไดรวมเปนสวนหนึ่งในการจัดกิจกรรม
งานว่ิง “กรุงเทพมาราธอน” โดยไดสนับสนุนประกันอุบัติเหตุสำหรับนักว่ิงกวา 
27,000 คน เพ่ือเปนการสนับสนุนใหประชาชนหันมาออกกำลังกายดูแลสุขภาพ
ของตัวเอง ท้ังกิจกรรมในคร้ังน้ีเปนงานว่ิงมาราธอนท่ีใหญท่ีสุดในประเทศ ท่ีมี
ทั้งนักวิ่งไทยและตางชาติใหความสนใจเขารวมการแขงขัน จึงถือวาเปนการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวไทยอีกอยางหนึ่ง 

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ไดดำเนินงานเชิงปองกันและรณรงค
ใหความรูในเรื่องการปองกันอัคคีภัยและซอมหนีไฟเปนประจำทุกป รวมถึงมีการ
ตรวจสอบความพรอมของอุปกรณดับเพลิงและระบบการเตือนภัยอยางสม่ำเสมอ 
เพ่ือใหบุคลากรทราบถึงแนวทางปฏิบัติและรับมือกับสถานการณจริงท่ีอาจเกิดข้ึนได
ในป 2561 บริษัท ไดจัดใหมีการอบรมปองกันอัคคีภัยในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 
โดยไดเชิญวิทยากรจากสถานีดับเพลิงสุทธิสาร กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สำนักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมาใหความรูเบื้องตนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
สวนการซอมหนีไฟประจำป 2561 จัดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร
ประกันภัยไทยวิวัฒน โดยมีเจาหนาที่จากสถานีดับเพลิงสุทธิสารคอยควบคุมดูแล
เชนกัน

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ไดรวมสนับสนุนประกันอุบัติเหตุสำหรับผูเขารวมงาน “วิ่งครอบครัว 
การกุศล ศัลยศาสตร รามาธิบดี” ทั้งนี้เนื่องจากไดเล็งเห็นถึงปญหาดานสุขภาพ ที่เปนปญหาใหญและ
กำลังเกิดข้ึนกับสังคมไทย ทำใหมีผูปวยย่ิงเพ่ิมมากข้ึนในทุกๆ วัน สงผลใหโรงพยาบาลตางๆ ท่ัวประเทศ
ขาดแคลนอุปกรณดานการแพทย โรงพยาบาลรามาธิบดีถือเปนอีกหน่ึงโรงพยาบาลท่ีมีผูปวยจำนวนมาก 
และตองการงบประมาณที่สนับสนุนอุปกรณดานการแพทย โดยเฉพาะการสงเสริมบุคคลกรที่มี
ประสิทธิภาพในดานการแพทย กิจกรรม “ว่ิงครอบครัว การกุศล ศัลยศาสตร รามาธิบดี” จึงเปนอีกหน่ึง
กิจกรรมที่จะชวยเหลือสังคมและผูปวย ทั้งนี้ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อนำรายไดทั้งหมดโดยไมหัก
คาใชจายเขาสมทบทุนจัดหาอุปกรณ และสื่อการเรียนการสอนทางการแพทย แกภาควิชาศัลยศาสตร 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งเปนการสงเสริมความสัมพันธภายในครอบครัวโดยชวนกันมาออกกำลังกาย 
เพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ แข็งแรง  



เมื่อวันที่ 22- 23 ธันวาคม 2561 บริษัท ฯ สนับสนุนประกันอุบัติเหตุสำหรับ
นักวิ่งในกิจกรรมงานวิ่ง “Farm Chokchai Run de Farm” เพื่อสงเสริมให
ประชาชนหันมาใสใจสุขภาพดวยการออกกำลังกายใหมากข้ึน รวมถึงสนับสนุน
การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติอนุรักษปาเขาและการเกษตร  
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เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 บรัษัทฯ ไดเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุน
ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักว่ิงท่ีเขารวมกิจกรรมในงาน “อยุธยา มาราธอน
2018” ท่ีจัดข้ึน ณ อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา (ศาลากลาง
เกา) ที่นำนักวิ่งวิ่งสูเสนทางสายวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมโบราณ
คูบานคูเมืองอันงดงามของ จ.พระนครศรีอยุธยา 



รายงานประจำป 2561 29

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยเปนหลักโดยมีสำนักงานใหญอยูในกรุงเทพฯ และสำนักงานสาขาในตางจังหวัดอีก 29 แหง 
คอยดูแลใหบริการลักษณะของลูกคาเปนทั้งบุคคล และนิติบุคคลทั่วราชอาณาจักรโดยมีขอบเขตครอบคลุมผลิตภัณฑและการบริการแบงเปนประเภท ดังนี้

การประกันภัยอัคคีภัย 

เปนการประกันภัยความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม คุมครองภัยที่เกิดขึ้นแกทรัพยสิน โดยใหความคุมครองตัวอาคารบานเรือนและสิ่งปลูกสราง รวมทั้งทรัพยสิน
ที่อยูในอาคาร

การประกันภัยรถยนต

เปนการประกันภัยความเสียหายอันเกิดจากการใชรถยนต ไดแก ความเสียหายที่เกิดขึ้นแกรถยนต เชน การสูญหาย การบุบสลาย และความเสียหายที่รถยนต
กอใหเกิดขึ้นแกชีวิตและทรัพยสินของบุคคลภายนอก

การประกันภัยขนสงสินคา

เปนการประกันความเสี่ยง หรือความสูญเสียแกทรัพยสินที่เอาประกันภัย ระหวางขนสงทั้งทางทะเล ทางบก และทางอากาศ ตลอดเสนทางการขนสง ตามเงื่อนไข
ที่กำหนดในกรมธรรม

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

เปนการประกันภัยความเสียหายอันเกิดจากการสูญเสีย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือจากประกันภัยอัคคีภัย ประกันภัยขนสงสินคา 
ประกันภัยรถยนต อาทิเชน การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล การประกันภัยสุขภาพ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหวางการเดินทางตางประเทศ และ
การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด

การรับประกันภัยตอ

นอกจากการรับประกันภัยโดยตรงจากลูกคาทั่วไปแลวบริษัทฯ ยังทำการรับประกันภัยตอจากบริษัทผูรับประกันภัยอื่นๆ ในธุรกิจดวย โดยบริษัทฯ จะคัดเลือกงาน
ประกันภัยจากบริษัทอื่น ที่มีมาตรฐานการพิจารณาการรับประกันภัยใกลเคียงกัน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด 
(มหาชน) ดวยเชนกัน

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ประกันภัย
ไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

เกณฑในการแสดงความเห็น

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกำหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวน
ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในขอกำหนดนั้นดวย ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เร่ืองสำคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองตางๆท่ีมีนัยสำคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาใน การตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปจจุบัน ขาพเจา
ไดนำเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหาก
สำหรับเรื่องเหลานี้

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความ
รับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหลานี้ดวย ไดใชเปนเกณฑในการ
แสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสำหรับแตละเรื่องมีดังตอไปนี้

 การรับรูรายไดคาเบี้ยประกันภัยรับ 
 
 ในป 2561 กลุมบริษัทมีรายไดคาเบี้ยประกันภัยรับจำนวน 4,155 ลานบาท ซึ่งเปนการรับประกันภัยใหกับผูเอาประกันภัยรายยอยและมีกรมธรรม
 ประกันภัยเปนจำนวนมาก ซึ่งคาเบี้ยประกันภัยที่เรียกเก็บจากลูกคามีความหลากหลายและตองอาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 เปนหลัก ดังนั้น ขาพเจาจึงใหความสำคัญกับการตรวจสอบรายไดคาเบี้ยประกันภัยวาไดรับรูดวยมูลคาที่ควรจะเปนและในระยะเวลาที่เหมาะสม

 ขาพเจาไดประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุมบริษัทที่เกี่ยวของกับการ
 ขายเบ้ียประกันภัย การคำนวณเบ้ียประกันภัยรับและการรับรูรายไดคาเบ้ียประกันภัยรับ โดยการสอบถามผูรับผิดชอบ ทำความเขาใจและเลือกตัวอยาง
 มาสุมทดสอบการปฎิบัติตามการควบคุมภายในที่ออกแบบไว เพื่อตอบสนองเรื่องมูลคาและระยะเวลาในการรับรูรายไดในงบการเงิน ขาพเจาไดสุม
 ตัวอยางกรมธรรมและเอกสารประกอบรายการเพื่อตรวจสอบการรับรูรายไดวาเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรมประกันภัยและสอดคลองกับ
 นโยบายของกลุมบริษัท และสอบทานกรมธรรมและรายการสลักหลังกรมธรรมท่ีรับรูเปนรายไดของกลุมบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีในชวงกอนและ
 หลังวันสิ้นงวด นอกจากนี้ ขาพเจาไดวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดคาเบี้ยประกันภัยรับที่รับรูตลอดรอบระยะเวลาบัญชีและสุม
 ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวของกับรายไดคาเบี้ยประกันภัยรับที่ทำผานใบสำคัญทั่วไป
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 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย - สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย

 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย - สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายเปนบัญชีที่มีความสำคัญในงบการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย จำนวน 1,171 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 27 ของหนี้สินรวม) 
 บัญชีคาสำรองสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายจะรวมทั้งในสวนของความเสียหายที่เกิดขึ้นและไดรับรายงานแลวและความเสียหายที่
 เกิดขึ้นแลวแตยังไมไดรับรายงาน ซึ่งการประมาณการดังกลาวคำนวณขึ้นโดยฝายบริหารของบริษัทฯตามวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย ขอสมมติ
 หลักท่ีใชในการคำนวณอางอิงจากขอมูลในอดีตและตองใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการประมาณการอยางสูง ดังน้ัน ขาพเจาจึงใหความสำคัญกับการ
 ตรวจสอบความเพียงพอของสำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย นอกจากน้ี สำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย
 ดังกลาวยังเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับสำรองสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางรับสวนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอ ซึ่งจำนวนดังกลาวคำนวณ
 ขึ้นโดยฝายบริหารของบริษัทฯตามวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยเชนเดียวกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสำรองสินไหม
 ทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางรับสวนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอจำนวน 96 ลานบาท 

 ขาพเจาไดศึกษาและประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับเรื่องคาสินไหมทดแทน การจัดการคาสินไหมทดแทน การตั้งประมาณการสำรอง
 คาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย และการรับประกันภัยตอ โดยการสอบถามผูบริหารเกี่ยวกับเกณฑและขอสมมติที่ใชในการประมาณ
 การโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย ขาพเจาไดสุมทดสอบขอมูลท่ีนักคณิตศาสตรใชในการคำนวณ สุมตัวอยางแฟมสินไหมรายใหญ วิเคราะหเปรียบเทียบ
 ขอมูลความถี่ของการเกิดความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นตอครั้ง นอกจากนี้ ขาพเจาไดสอบทานรายงานประมาณการคาสินไหม
 ทดแทนท่ีจัดทำโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยวาสอดคลองกับประมาณการคาสินไหมทดแทนท่ีต้ังไวในบัญชี ประเมินขอสมมติ วิธีการท่ีใชในการคำนวณ
 และเปรียบเทียบกับขอสมมติที่ใชในปกอน นอกจากนี้ ขาพเจาไดสอบทานการตั้งประมาณการสำรองสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางรับสวน
 ที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยตอดวย

ขอมูลอื่น
 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจำปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึงงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูใน
รายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ตอขอมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้นมีความขัดแยงที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับ
ความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม 

เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจำปของกลุมบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ ขาพเจาจะ
สื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อใหมีการดำเนินการแกไขที่เหมาะสมตอไป

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลตองบการเงิน

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพื่อใหสามารถจัดทำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดำเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดำเนินงานตอเน่ือง
ในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม
สามารถดำเนินงานตอเนื่องอีกตอไปได

ผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุมบริษัท
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระ
สำคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือ
ความเช่ือม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระ
สำคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัด
ตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาได
ปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย
 
 •  ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
    ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปน
    เกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียง
    ที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดง
    ขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 •  ทำความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบใหเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อ
    วัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท

 •  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของที่
    ผูบริหารจัดทำ

 •  สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับกิจการท่ีดำเนินงานตอเน่ืองของผูบริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับวา
    มีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสำคัญตอความสามารถของกลุมบริษัท
    ในการดำเนินงานตอเนื่องหรือไม หากขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญ ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชี
    ของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของในงบการเงิน หรือหากเห็นวาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป 
    ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณ
    ในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดำเนินงานตอเนื่องได

 •  ประเมินการนำเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ ตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการ
    และเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม

 •  รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัท
    เพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจา
    เปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลในเรื่องตางๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจาก
การตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดใหคำรับรองแกผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการ
กำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจา
และมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
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จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกำหนด
เปนเร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลาน้ีไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเร่ืองดังกลาวตอสาธารณะ 
หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทำดังกลาวสามารถคาดการณไดอยาง
สมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนที่ผูมี สวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ 2562

สมใจ คุณปสุต
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หนวย: บาท)

สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เบี้ยประกันภัยคางรับ
รายไดจากการลงทุนคางรับ
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยตอ
สินทรัพยลงทุน
   เงินลงทุนในหลักทรัพย
   เงินใหกูยืม
เงินลงทุนในบริษัทยอย
ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ
คาความนิยม
สินทรัพยไมมีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ
ภาษีเงินไดคางจาย
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน
      หุนสามัญ 303,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
   ทุนที่ออกและชำระแลว  
      หุนสามัญ 303,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กำไรสะสม
   จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย
   ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
   สวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
   ผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

6
7

8
9

10
11
12
13
12
14
15
16

17
18

19
20

21

10.3

 
 229,766,928 
 523,277,518 
 12,040,139 

 408,451,103 
 215,132,383 

 3,262,293,511 
 7,168,090 

 -   
 317,223,243 
 18,240,000 
 10,199,695 
 91,702,016 

 553,947,851 
 5,649,442,477 

 
3,135,720,447 
 506,562,790 
 15,420,600 
 91,215,706 

 647,871,888 
 4,396,791,431 

 303,000,000 

 303,000,000 
 163,800,007 

 30,300,000 
 621,258,591 

 124,632,724 
 (6,497,341)

 1,236,493,981 
 16,157,065 

 1,252,651,046 
 5,649,442,477 

 - 

 
240,644,140 

 483,827,953 
 9,005,242 

 476,374,747 
 51,583,665 

 3,034,526,290 
 5,714,562 

 - 
 292,108,672 
 18,720,000 
 6,361,779 

 79,009,259 
 523,785,290 

 5,221,661,599 

2,825,442,132 
 507,547,684 

 2,733,885 
 87,820,420 

 615,364,431 
 4,038,908,552 

 303,000,000 

 303,000,000 
 163,800,007 

 30,300,000 
 528,219,520 

 144,151,377 
 (4,800,000)

 1,164,670,904 
 18,082,143 

 1,182,753,047 
 5,221,661,599 

 - 

 
227,320,041 

 523,143,844 
 7,306,365 

 408,451,103 
 215,937,578 

 3,216,490,844 
 7,168,090 

 67,200,000 
 312,882,797 

 - 
 10,087,936 
 91,702,016 

 554,393,839 
 5,642,084,453 

3,133,927,643 
 506,562,790 
 15,420,600 
 91,215,706 

 647,203,550 
 4,394,330,289 

 303,000,000 

 303,000,000 
 163,800,007 

 30,300,000 
 626,021,433 

 124,632,724 
 - 

 1,247,754,164 
 - 

 1,247,754,164 
 5,642,084,453 

 - 

 237,379,687 
 483,761,041 

 6,905,382 
 476,374,747 
 52,070,930 

 2,984,710,290 
 5,714,562 

 67,200,000 
 284,832,877 

 - 
 6,172,919 

 79,009,259 
 524,067,481 

 5,208,199,175 

2,824,322,807 
 507,547,684 

 2,733,885 
 87,820,420 

 614,815,140 
 4,037,239,936 

 303,000,000 

 303,000,000 
 163,800,007 

 30,300,000 
 529,707,855 

 144,151,377 
 - 

 1,170,959,239 
 - 

 1,170,959,239 
 5,208,199,175 

 - 
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หนวย: บาท)

กำไรหรือขาดทุน:
รายได
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจายจากการเอาประกันภัยตอ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดเพิ่มจากปกอน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิจากการประกันภัยตอ 
รายไดคาจางและคาบำเหน็จ
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน
หัก: คาสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยตอ
คาจางและคาบำเหน็จ
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
คาใชจายในการดำเนินงาน
รวมคาใชจาย
กำไรกอนภาษีเงินได
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได
กำไรสำหรับป

22

15

 4,155,144,164 
 (893,260,258)

 3,261,883,906 
 (284,067,127)

 2,977,816,779 
 242,016,544 
 69,638,622 
 (16,496,961)
 (29,919,537)

 7,296,269 
 3,250,351,716 

 2,102,671,175 
 (412,611,029)
 675,857,746 
 267,490,735 
 480,984,031 

 3,114,392,658 
 135,959,058 
 (25,266,409)
 110,692,649 

 3,547,253,747 
 (848,001,403)

 2,699,252,344 
 (189,922,199)

 2,509,330,145 
 228,307,473 
 68,262,209 
 4,360,844 

 20,107,379 
 6,303,235 

 2,836,671,285 

 2,048,394,503 
 (485,216,633)
 588,633,081 
 226,867,777 
 426,211,019 

 2,804,889,747 
 31,781,538 

 341,695 
 32,123,233 

 4,152,256,441 
 (893,260,258)

 3,258,996,183 
 (283,682,774)

 2,975,313,409 
 242,016,544 
 66,664,408 
 (16,496,961)
 (29,919,537)

 7,371,102 
 3,244,948,965 

 2,099,902,669 
 (412,611,029)
 675,538,334 
 267,321,699 
 474,160,366 

 3,104,312,039 
 140,636,926 
 (25,266,409)
 115,370,517 

 3,545,875,526 
 (848,001,403)

 2,697,874,123 
 (188,893,176)

 2,508,980,947 
 228,307,473 
 66,130,535 
 4,360,844 

 20,107,379 
 6,316,880 

 2,834,204,058 

 2,047,672,062 
 (485,169,821)
 588,497,580 
 226,384,957 
 422,911,550 

 2,800,296,328 
 33,907,730 

 341,695 
 34,249,425 



สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หนวย: บาท)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
      ที่เปนเงินตราตางประเทศ (ขาดทุน)
   ผลกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
     เผื่อขาย
   หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได
รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
   - สุทธิจากภาษี (ขาดทุน)
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
  กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
     ประกันภัย
  หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
   - สุทธิจากภาษีเงินได (ขาดทุน)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป - สุทธิจากภาษีเงินได 
  (ขาดทุน)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

การแบงปนกำไรสำหรับป
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของ
  บริษัทยอย (ขาดทุน)

การแบงปนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของ
  บริษัทยอย (ขาดทุน)

กำไรตอหุน
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
   สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

15.2

15.2

25 

 (2,219,058)
 

(24,398,316)
 4,879,663 

 (21,737,711)

 
2,691,256 
 (538,251)

 2,153,005 
 

(19,584,706)

 91,107,943 

 112,096,010 
 

(1,403,361)
 110,692,649 

 93,033,021 
 

(1,925,078)
 91,107,943 

0.37 

 (6,240,000)
 

64,427,859 
 (12,885,572)

 45,302,287 

 
(5,324,087)
 1,064,818 

 (4,259,269)
 

41,043,018 

 73,166,251 

 32,761,090 
 

(637,857)
 32,123,233 

 75,244,108 
 

(2,077,857)
 73,166,251 

0.11 

 - 
 

(24,398,316)
 4,879,663 

 (19,518,653)

 
2,691,256 
 (538,251)

 2,153,005 
 

(17,365,648)

 98,004,869 

 115,370,517 

 
98,004,869 

0.38 

 - 
 

64,427,859 
 (12,885,572)

 51,542,287 

 
(5,324,087)
 1,064,818 

 (4,259,269)
 

47,283,018 

 81,532,443 

 34,249,425 

 
81,532,443 

0.11 
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
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งบกระแสเงินสด

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หนวย: บาท)

กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจายเกี่ยวกับการประกันภัยตอ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ
รายไดจากการลงทุนอื่น
รายไดอื่น
คาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
คาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
คาจางและคาบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
คาใชจายในการดำเนินงาน
ภาษีเงินได 
เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินใหกูยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน 
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนบริษัทยอย
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
ขายอุปกรณ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินลดลง
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 4,107,218,019 
 (311,270,129)

 30,301,833 
 36,214,700 
 2,736,620 
 4,244,257 

 (2,124,209,226)
 (41,818,025)

 (665,951,149)
 (266,426,855)
 (390,531,386)
 (20,931,039)

 (243,182,646)
 (1,453,528)

 (48,101,544)
 66,839,902 

 -   
 (49,000,230)
 (7,780,836)

 372,044 
 (56,409,022)

 (21,209,944)
 (21,209,944)

 (98,148)
 (10,877,212)
 240,644,140 
 229,766,928 

 - 

 3,390,462,437 
 (252,687,654)

 27,281,495 
 39,602,225 
 2,480,160 
 3,757,846 

 (1,817,464,003)
 (33,479,341)

 (569,745,381)
 (224,515,807)
 (354,855,105)

 (7,089,902)
 (176,911,318)

 3,636,177 
 50,118,792 
 80,590,621 

 (22,394,540)
 (27,348,420)
 (1,044,157)

 296,144 
 (50,490,973)

 (15,149,960)
 (15,149,960)
 (3,200,390)
 11,749,298 

 228,894,842 
 240,644,140 

 - 

 4,103,004,567 
 (310,641,258)

 30,015,376 
 36,214,700 
 2,736,620 
 4,295,871 

 (2,121,534,387)
 (41,767,021)

 (665,456,175)
 (266,257,820)
 (387,143,630)
 (20,931,039)

 (243,182,646)
 (1,453,528)

 (50,837,544)
 67,062,086 

 - 
 (48,690,619)
 (7,593,213)

 372,044 
 (55,911,788)

 (21,209,944)
 (21,209,944)

 - 
 (10,059,646)
 237,379,687 
 227,320,041 

 - 

 3,388,519,558 
 (252,687,654)

 27,249,681 
 39,602,225 
 2,480,160 
 3,771,491 

 (1,816,379,795)
 (33,463,371)

 (569,539,995)
 (224,342,323)
 (353,292,948)

 (7,129,268)
 (176,911,318)

 3,636,177 
 79,134,792 

 110,647,412 

 (67,200,000)
 (19,262,651)

 (846,100)
 296,144 

 (87,012,607)

 (15,149,960)
 (15,149,960)

 - 
 8,484,845 

 228,894,842 
 237,379,687 

 - 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป (ขาดทุน)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป (ขาดทุน)
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
   ของบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทยอย
เงินปนผลจายระหวางป (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป (ขาดทุน)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป (ขาดทุน)
เงินปนผลจายระหวางป (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 303,000,000 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 

 303,000,000 

 303,000,000 
 - 
 - 
 - 
 - 

 303,000,000 
 - 

 163,800,007 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 

 163,800,007 

 163,800,007 
 - 
 - 
 - 
 - 

 163,800,007 
 - 

 30,300,000 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 

 30,300,000 

 30,300,000 
 - 
 - 
 - 
 - 

 30,300,000 
 - 

 514,867,659 
 32,761,090 
 (4,259,269)
 28,501,821 

 - 
 (15,149,960)
 528,219,520 

 528,219,520 
 112,096,010 

 2,153,005 
 114,249,015 
 (21,209,944)
 621,258,591 

 - 

 92,609,090 
 - 

 51,542,287 
 51,542,287 

 - 
 - 

 144,151,377 

 144,151,377 
 - 

 (19,518,653)
 (19,518,653)

 - 
 124,632,724 

 - 

 - 
 - 

 (4,800,000)
 (4,800,000)

 - 
 - 

 (4,800,000)

 (4,800,000)
 - 

 (1,697,341)
 (1,697,341)

 - 
 (6,497,341)

 - 

 1,104,576,756 
 32,761,090 
 42,483,018 
 75,244,108 

 - 
 (15,149,960)

 1,164,670,904 

 1,164,670,904 
 112,096,010 
 (19,062,989)
 93,033,021 
 (21,209,944)

 1,236,493,981 
 - 

 - 
 (637,857)

 (1,440,000)
 (2,077,857)

 20,160,000 
 - 

 18,082,143 

 18,082,143 
 (1,403,361)

 (521,717)
 (1,925,078)

 - 
 16,157,065 

 - 

 1,104,576,756 
 32,123,233 
 41,043,018 
 73,166,251 

 20,160,000 
 (15,149,960)

 1,182,753,047 

 1,182,753,047 
 110,692,649 
 (19,584,706)
 91,107,943 
 (21,209,944)

 1,252,651,046 
 - 

ทุนเรือนหุนที่ออก
และชำระแลว

สวนเกิน 
มูลคาหุนสามัญ

จัดสรรแลว -
สำรองตามกฎหมาย

รวมสวนของ
เจาของยังไมไดจัดสรร

สวนเกินทุน
จากการวัดมูลคา
เงินลงทุนเผ่ือขาย

ผลตางจากการแปลงคา
งบการเงินท่ีเปน

เงินตราตางประเทศ

สวนของ
ผูมีสวนไดเสียท่ี

ไมมีอำนาจควบคุม
ของบริษัทยอย

รวมสวนของ
ผูถือหุน

ของบริษัทฯ

 (หนวย: บาท)

องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

งบการเงินรวม

กำไรสะสม  
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ (ตอ)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป (ขาดทุน)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
เงินปนผลจายระหวางป (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป (ขาดทุน)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป (ขาดทุน)
เงินปนผลจายระหวางป (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 303,000,000 
 - 
 - 
 - 
 - 

 303,000,000 

 303,000,000 
 - 
 - 
 - 
 - 

 303,000,000 
 - 

 163,800,007 
 - 
 - 
 - 
 - 

 163,800,007 

 163,800,007 
 - 
 - 
 - 
 - 

 163,800,007 
 - 

 30,300,000 
 - 
 - 
 - 
 - 

 30,300,000 

 30,300,000 
 - 
 - 
 - 
 - 

 30,300,000 
 - 

 514,867,659 
 34,249,425 
 (4,259,269)
 29,990,156 
 (15,149,960)
 529,707,855 

 529,707,855 
 115,370,517 

 2,153,005 
 117,523,522 
 (21,209,944)
 626,021,433 

 - 

 92,609,090 
 - 

 51,542,287 
 51,542,287 

 - 
 144,151,377 

 144,151,377 
 - 

 (19,518,653)
 (19,518,653)

 - 
 124,632,724 

 - 

 1,104,576,756 
 34,249,425 
 47,283,018 
 81,532,443 
 (15,149,960)

 1,170,959,239 

 1,170,959,239 
 115,370,517 
 (17,365,648)
 98,004,869 
 (21,209,944)

 1,247,754,164 
 - 

รวมสวนของเจาของ
ทุนเรือนหุนที่ออก

และชำระแลว
สวนเกิน 

มูลคาหุนสามัญ
จัดสรรแลว -

สำรองตามกฎหมาย

องคประกอบอื่น
ของสวนของเจาของ - 

สวนเกินทุน
จากการวัดมูลคา
เงินลงทุนเผื่อขายยังไมไดจัดสรร

 (หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำไรสะสม  
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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สำนักงานสาขา

บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)
71 ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 1231   แฟกซ : 02-6950808 

สาขากาญจนบุรี
65/35 ม.9 ถ.เสนบายพาส ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

โทร. 034-515004-5  แฟกซ 034-515006

สาขากำแพงเพชร
781/7 ถ.ราชดำเนิน 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. -  แฟกซ -

สาขาขอนแกน
92/106 ม.14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 

โทร. 043-347070  แฟกซ 043-347071

สาขาจันทบุรี
90/7  ม.11 ถ.สุขุมวิท (ทล.3) ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 

22000

โทร. 039-418009  แฟกซ 039-418010

สาขาชลบุรี
136/88-89 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.บานสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 

โทร. 038-286946 แฟกซ 038-286802

สาขาเชียงราย
478/9 ม.5 ถ.พหลโยธิน (ทล.1) ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

57100 

โทร. 053-166561  แฟกซ 053-166562

สาขาตาก
154/10 ม.6 ต.ไมงาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

โทร. 055-540445  แฟกซ 055-540446

สาขานครราชสีมา
1528 ม.4 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

โทร. 044-244345 แฟกซ 044-251402

สาขานครศรีธรรมราช
 43/8  ม.11 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง  อ.เมืองนครศรีธรรมราช  

จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร. 075-466360-1 แฟกซ 075-466362

สาขานครสวรรค
132/13 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000 

โทร. 056-245225 แฟกซ 056-245226 

สาขาปตตานี
44 ถนนนาเกลือ  ตำบลอาเนาะรู  อำเภอเมืองปตตานี  จังหวัดปตตานี 

94000

โทร. -   แฟกซ -

สาขาหัวหิน
57/1 ซ.หมูบานบอฝาย ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 77110 

โทร. 032-547232-3  แฟกซ 032-522520

สาขาพัทยา
392/91 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

โทร. 038-716947-8 แฟกซ 038-716949

สาขาพิษณุโลก
206/3 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 

โทร. 055-282802  แฟกซ 055-282803

สาขาภูเก็ต
92/31 ม.2 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแกว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 

โทร. 076-540852-3 แฟกซ 076-540854

สาขามหาสารคาม
290-290/1 ม.11 ถ.ถีนานนท ต.เก้ิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคา 44000 

โทร. 043-706901 แฟกซ 043-706902, 043-706904
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สาขาแมสอด
81/14 ถ.สายเอเซีย ต.แมสอด อ.แมสอด จ.ตาก 63110

โทร. 055-531553 แฟกซ 055-531554

สาขาระยอง
70/16-17 หมูที่ 3 ตำบลเชิงเนิน  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 

21000

โทร. -   แฟกซ -

สาขาราชบุรี
73/5 ถ.เพชรเกษม ต.หนาเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 

โทร. 032-332251-2  แฟกซ 032-332253

สาขาลำพูน
152/1 ม.11 ถ.ลำปาง - เชียงใหม ต.อุโมงค อ.เมือง จ.ลำพูน 51150 

โทร. 053-982522-3  แฟกซ 053-982523

สาขาสงขลา
84/47 ถ.ลพบุรีราเมศวร (ทล.414) ต.คลองแห อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

90110 

โทร. 074-580620-1  แฟกซ 074-580622

สาขาสระบุรี
175/30-33 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.หวยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 

โทร. 036-379234  แฟกซ 036-379485

สาขาสระบุรี 2
67/10 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 

โทร. 036-230935  แฟกซ 036-230401

สาขาสำนักงานบริการสนามบินสุวรรณภูมิ
999 อาคารสำนักงานตัวแทนขนสงสินคาทางอากาศ เขตปลอดภาษี ทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ หอง 5 ชั้น 4 อาคาร AO – 4 ม.7 ต.ราชาเทวะ 

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

โทร. 02-1348036-8 แฟกซ 02-1348039

สาขาสุราษฏรธานี
118/38 ม.1 ถ.สุราษฎรธานี - กองบิน 7 ต.วัดประดู อ.เมือง 

จ.สุราษฎรธานี 84000

โทร. 077-380988, 077-380989     แฟกซ 077-380990

สาขาสุรินทร
100 ม.2 ถ.เล่ียงเมืองสุรินทร ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร จ.สุรินทร 32000 

โทร. 044-531835 แฟกซ 044-531835

สาขาอุดรธานี
200/223 ม.5 ต.สามพราว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 

โทร. 042-211700-1 แฟกซ 042-211702

สาขาอุบลราชธานี
902 ม.10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 

โทร. 045-285095, 045-285198     แฟกซ 045-285129

สาขาดอนเมือง
อาคารผูโดยสาร อาคาร 2 ช้ัน 3 เลขท่ี 222 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน 

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. -   แฟกซ -



บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)
THAIVIVAT INSURANCE PCL. 71 Din Daeng Road, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400

Tel 1231 | Fax 02-695080871 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
www.thaivivat.co.th

คิดเผื�อเพื�อทุกชีวิต




