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ส่วนที� 	 
การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
          บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็นหลกัประกนัที�มั�นคงสําหรับคนไทย มีการบริหารทรัพยสิ์นเป็นเงินสํารองอย่างเพียงพอ      
สําหรับหนี# สินและภาระผูกพนัตามสัญญาประกนัภยั    รวมถึงการดาํรงเงินกองทุนตามระดบัความเสี�ยง  (Risked-Based 
Capital)  ตามกฏหมาย จึงมีฐานะทางการเงินที�แข็งแกร่งพร้อมสาํหรับการให้บริการประชาชน     นอกจากนี# ยงัเลือกบริหาร
จดัการความเสี�ยงอยา่งมีประสิทธิภาพ   โดยการรับประกนัที�เน้นคุณภาพ   พร้อมกบัปรับกลยุทธ์ทางการแข่งขนัโดยหา
ช่องทางการตลาดใหม่ๆ   ที�มีศกัยภาพผา่นเคาน์เตอร์บริการต่างๆ หรือออนไลน์  ขณะเดียวกนัก็คาํนึงถึงความตอ้งการของ
ประชาชน โดยพฒันาผลิตภณัฑป์ระกนัภยัและการบริการที�ดีเสมอมา    นอกจากการบริหารที�โปร่งใสดว้ยหลกัธรรมาภิบาล
แลว้ ทางบริษทัฯ ยงัเขา้ไปมีส่วนในโครงการที�เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมโดยมิไดมุ่้งหวงัที�ผลกาํไร เช่น โครงการไมโครอินชวั-
รันส์ ที�มุ่งให้บริการการประกนัภยัในราคาที�เขา้ถึงไดง่้ายกบัประชาชนทั�วไป  และการเขา้ร่วมโครงการประกนัภยัขา้วนาปี
กบัรัฐบาลมาตั#งแตปี่ JKKL ซึ�งเป็นการสร้างความมั�นคงทางรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร 
           เป้าหมายของบริษัทในการดาํเนินงานมาโดยตลอดมีอยู่ N ประการ ได้แก่ 1) พฒันาองค์กรให้มีฐานะการเงินที�
แข็งแกร่งและบริหารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล  2) พฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความคุม้ค่า ช่วยลดภาระความเสี�ยงภยั และบรรเทา
ความเสียหายของประชาชนไดอ้ยา่งเหมาะสม  และ 3) พฒันาการบริการให้ไดม้าตรฐาน เสริมสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกคา้ และคู่คา้อยา่งเป็นธรรม ทางบริษทัฯ พร้อมที�จะเป็นที�ปรึกษาในทุกดา้นการประกนัภยัให้แก่ลูกคา้ และประชาชน
ทั�วไป โดยมีแนวทางการดาํเนินงานดา้นต่างๆ  ดว้ยการพฒันาองคก์รอยา่งต่อเนื�อง การพฒันาทุนมนุษยแ์ละทุนทางปัญญา 
การพฒันานวตักรรม และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานใหเ้ป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  

 ในปี 2563 บริษทัไดเ้ปิดตวัผลิตภณัฑ์ ประกนัรถเปิดปิดแบบ Top-Up บนแคมเปญ คุม้ครองใหญ่แต่จ่ายเล็กเป็น
ประกนัภยัรูปแบบใหม่เบี#ยประกนัทั#งปีมีราคาเริ�มตน้ประกนัชั#น 1 เพียง 4,900.-บาท ประหยดัไดถึ้งประมาณ 70% แตไ่ดรั้บ
ความคุม้ครองครบตลอด 24 ชั�วโมง เปิด-ปิดให้อตัโนมติั พร้อมโปรโมชั�นส่วนลดค่าเบี# ยประกนัสูงสุด 1,000.- บาท ให้กบั 
3,000 กรมธรรมแ์รก โดยนาํรายไดส่้วนหนึ�งร่วมสมทบทุนบริจาคตูต้รวจคดักรอง COVID-19 มอบให ้10 โรงพยาบาลรัฐ ทั�ว
ประเทศ 
 
2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

( 1 )  ประวติัความเป็นมา 
8 ตุลาคม JLbL  จดทะเบียนจดัตั#งบริษทัดว้ยทุนจดทะเบียนที�ออกและเรียกชาํระแลว้ cd ลา้นบาท  ในนามบริษทั 

                                          ประกนัภยัไทยววิฒัน์จาํกดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อดาํเนินธุรกิจ ประกนัวนิาศภยัซึ�งในระยะแรก  
                                          บริษทัฯ รับประกนัเฉพาะอคัคีภยั  และภยัทางทะเล เท่านั#น     มีสาํนกังานตั#งอยูที่�ชั#น  J    อาคาร   
                                          บี.เอล็.ฮั#ว.  สี�แยกวดัตึก กรุงเทพ โดยมีผูเ้ริ�มจดัตั#งบริษทัทั#งหมด b คนดว้ยกนัดงัรายนามตอ่ไปนี#   
                         1.   ร้อยเอก สมหวงั  สารสาส  

2.   นายไว  วอ่งตระกลู 
                            3.   นายศิวะอศัว ์ อศัวเกียรติ 
                                         4.   นายเกษม  ปังศรีวงศ ์
                               5.   นายมา้  ชนัเหลง็  (นายปรีชา  อศัวะอินทรา) 
                                       6.   นายชั#งตงั  แซ่เบ๊   (นายเสริมศกัดิh   อศัวะธร) 
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                                        7.   นายทอง  อศัวรักษ ์
                                        8.   นายทิ#งเกียง  แซ่เบ๊  (นายยนต ์ อศัวะธนกลุ) 
                                        9.   นายบี.เอล็.ฮั#ว  หรือนายหลู่ฮั#ว  แซ่บาง   

พ.ศ. JKci           ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภยั เลขที� j/JKci ซึ�งออกโดยสาํนกังานประกนัภยั    
              กระทรวงพาณิชย ์

                พ.ศ. JKcl         ไดข้ยายกิจการ โดยการเปิดรับประกนัภยัรถยนตเ์พิ�มขึ#นอีกหนึ�งแผนก และไดย้า้ยสาํนกังานใหญ่  
                                     จากอาคารบี.เอล็.ฮั#ว มายงัอาคารทินกร  ถนนสุริยวงศ ์ กรุงเทพฯ 
                พ.ศ. JKcj         ไดเ้ปิดแผนกประกนัภยัเบ็ดเตลด็ขึ#น    และไดจ้ดัหาผูเ้ชี�ยวชาญในการประกนัภยัเบ็ดเตลด็เขา้มารับ   
             หนา้ที�ในการดาํเนินงาน พร้อมกนันี#บริษทัยงัไดข้ยายธุรกิจไปในดา้นของการลงทุนประเภทตา่งๆ  

           เพิ�มมากขึ#น 
                พ.ศ. JKJN          เพื�อรับมือกบัการขยายตวัของกิจการอยา่งรวดเร็ว      บริษทัฯจึงไดน้าํระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาใช ้

           ในกิจการของบริษทั เพื�อพฒันาระบบสารสนเทศ  ซึ�งนบัไดว้า่เป็นปัจจยัสาํคญัของการบริหารงาน 
           ในปัจจุบนั และไดข้ยายศูนยบ์ริการไปยงัหวัเมืองตา่ง ๆ   รอบกรุงเทพมหานคร เพื�ออาํนวยความ 
           สะดวกรวดเร็วแก่ลูกคา้ของบริษทั   โดยไดเ้ปิดศูนยบ์ริการขึ#นที� จงัหวดัชลบุรี   ราชบุรี   สระบุรี   
           และนครราชสีมา 

                พ.ศ. JKJl          บริษทัฯ  ไดติ้ดตอ่เช่าความถี�คลื�นกระจายเสียงจากการสื�อสารแห่งประเทศไทยเพื�อนาํเทคโนโลย ี  
            อนัทนัสมยันี#มาเพิ�มประสิทธิภาพการติดตอ่สื�อสารระหวา่งพนกังานสินไหมกบับริษทัฯ เพื�อจะได ้

           สามารถอาํนวยความสะดวกรวดเร็วใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัไดดี้ยิ�งขึ#นถือไดว้า่บริษทัเป็นบริษทั 
           ประกนัภยับริษทัแรกในประเทศไทยที�นาํเอาเทคโนโลยอีนัทนัสมยันี#มาประยกุตใ์ชใ้นงานประกนัภยั 

                พ.ศ. JKNJ          จากการประยกุตเ์อาเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชบ้ริการนี#      ทาํใหบ้ริษทัฯไดรั้บคดัเลือกใหรั้บรางวลั 
           HI – TECH AWARD  ดา้นบริการ 

                พ.ศ. JKKc         ไดน้าํเทคโนโลยใีหมม่าใหบ้ริการช่วยเหลือฉุกเฉินดา้นอุบติัเหตปุระกนัภยัรถยนตต์ลอด 24ชั�วโมง    
            ดว้ยระบบ  Mobile Tracking 
                พ.ศ. JKKJ         ใหบ้ริการเฮลิคอปเตอร์เคลื�อนยา้ยผูป่้วยฉุกเฉินทางอากาศ 
                พ.ศ. 2556         ไดรั้บรางวลับริษทัประกนัวนิาศภยั ที�มีการบริหารงานดีเด่นประจาํปี JKKK 
                พ.ศ. 2558         ไดรั้บรางวลับริษทัประกนัภยั ที�มีการพฒันาดีเด่นประจาํปี JKKl 
                พ.ศ. JKKb         ไดผ้า่นการรับรองเป็นสมาชิก CAC (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ  
             ตอ่ตา้นการทุจริต 
 พ.ศ. J560         ไดรั้บรางวลั Thailand ICT Excellence Awards 2017 สาขา Innnovation Projects 
 พ.ศ. JKid         ไดรั้บรางวลัธุรกิจมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล จากหอการคา้ไทย 

พ.ศ. JKic         ไดรั้บรางวลัสร้างสรรคน์วตักรรมเทคโนโลยปีระกนัภยัดีเด่นครบวงจร ในงานสปัดาห์ประกนัภยั 
           ประจาํปี JKic       

พ.ศ. JKic         ไดรั้บโล่รางวลัและประกาศนียบตัรรับรองความสามารภทางนวตักรรมและองคก์รนวตักรรมจาก 
           สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ 
พ.ศ. JKiJ         ไดรั้บรางวลับริษทัประกนัวนิาศภยัที�มีการพฒันาดีเด่นประจาํปี JKic และบริษทัประกนัวนิาศภยัที� 
           นาํเทคโนโลยมีาใชก้บัระบบการประกนัภยัดีเด่นประจาํปี JKiJ 
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       พ.ศ. JKiJ       ไดรั้บประกาศนียบตัรจากคณะกรรมการโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบติของภาคเอกชนไทยใน 
          การตอ่ตา้นทุจริต 
 

( 2 )  การประกอบธุรกิจ 
                  การดาํเนินธุรกิจประกนัวนิาศภยัของบริษทั สามารถแบ่งไดด้งันี#   
                  1.   การประกนัภยัรถยนต ์

         1.1  การประกนัภยัรถยนต ์ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.JKNK 
                        1.2   การประกนัภยัประเภทหนึ�ง 
                        1.3   การประกนัภยัประเภทสอง 
                        1.4   การประกนัภยัประเภทสาม 
                        1.5   การประกนัภยัประเภทสี� 
                        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   การประกนัความเสี�ยงภยัทุกชนิดของผูรั้บเหมาก่อสร้าง 
        4.6   การประกนัภยัความเสี�ยงภยัทุกชนิดของผูรั้บเหมาติดตั#งเครื�องจกัร 
        4.7   การประกนัภยัหมอ้นํ# าระเบิด 
        4.8   การประกนัภยัความเสียหายตอ่บุคคลภายนอก 
        4.9   การประกนัภยักอลฟ์ 
        4.10  การประกนัภยัป้ายโฆษณา 
        4.11  การประกนัภยัโจรกรรม 

                       4.12   การประกนัภยัความเสี�ยงภยัทุกชนิด 
                       4.13   การประกนัภยัสุขภาพ 
                       4.14   การประกนัภยัอุบติัเหตุและสุขภาพเดินทางตา่งประเทศ 
                 5.   การประกนัภยัตอ่   ซึ�งถือเป็นพื#นฐานที�สาํคญัของการรับประกนัภยัเนื�องจากเป็นการช่วยกระจายความเสี�ยงภยั  

       โดยทาํประกนัภยัตอ่ใหบ้ริษทัรับประกนัภยัตอ่    ขณะเดียวกนัก็รับประกนัภยัตอ่จากบริษทัอื�นดว้ยโดยถือเป็น 
       การรับกระจายความเสี�ยงภยัตามหลกัการดงักล่าวขา้งตน้ 
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การเปลี�ยนแปลงที�สําคญัของบริษัทฯ 
ต.ค. JLbL      ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั cd,ddd,ddd บาท มูลคา่หุน้ละ c,ddd.dd บาท 
ม.ค. JKJL      เพิ�มทุนจดทะเบียนเป็น หุน้สามญั Jd,ddd,ddd บาท มูลคา่หุน้ละ cdd.dd บาท 
พ.ย. JKNd      เพิ�มทุนจดทะเบียนเป็น หุน้สามญั Nd,ddd,ddd บาท มูลคา่หุน้ละ cdd.dd บาท 
ก.ค. JKNK      เปิดที�ทาํการสาํนกังานใหญ่บริเวณถนนดินแดง เป็นอาคารสูง 11 ชั#น  มีพื#นที� 
                      ใชส้อยทั#งสิ#น K,Kbi  ตารางเมตร  พื#นที�จอดรถ N,NJd ตารางเมตร                 
ต.ค. JKNK      เพิ�มทุนจดทะเบียนเป็น หุน้สามญั id,ddd,ddd บาท มูลคา่หุน้ละ cd.dd บาท 
พ.ย. JKNi      จดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชน และนาํหุน้สามญัของบริษทัเขา้ทาํการซื#อขาย     
                       ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ก.ค. JKNl       เพิ�มทุนจดทะเบียนเป็น หุน้สามญั cdc,ddd,ddd บาท มูลคา่หุน้ละ cd.dd บาท 
ก.ค. JKLJ       เพิ�มทุนจดทะเบียนเป็น หุน้สามญั cJi,JKd,ddd บาท มูลคา่หุน้ละ cd.dd บาท      
                       และทางบริษทัฯ ไดเ้ปลี�ยนชื�อภาษาองักฤษ Pacific Insurance Public Co., Ltd. 
                       เป็น Thaivivat Insurance Public Co., Ltd. 
ก.ย. JKLi       แปลงมูลคา่หุน้จาก cd.dd บาท เป็น c.dd บาท 
เม.ย.JKLj       เพิ�มทุนจดทะเบียนเป็น หุน้สามญั cKc,Kdd,ddd บาท มูลคา่หุน้ละ c.dd บาท 
พ.ค.JKKj       เพิ�มทุนจดทะเบียนเป็น หุน้สามญั 303,000,000 บาท มูลคา่หุน้ละ c.dd บาท 

 
( 3 )  โครงสร้างรายได ้ 

บริษทัเป็นบริษทัประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภยั โดยมีรายไดห้ลกัมาจากเบี#ยประกนัภยั 
เมื�อบริษทัไดรั้บเบี#ยประกนัภยัแลว้ เบี#ยประกนัภยัส่วนหนึ�งบริษทัจะนาํไปทาํการประกนัภยัตอ่ 
และอีกส่วนหนึ�งบริษทัจะรับเสี�ยงภยัไวเ้อง สาํหรับในส่วนที�บริษทัรับเสี�ยงภยัไวน้ั#น เมื�อหกัคา่ใชจ่้ายแลว้ 
บริษทัจะนาํไปลงทุนตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยัและประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมก
ารประกอบธุรกิจประกนัภยัเกี�ยวกบัการลงทุนประกอบธุรกิจอื�นของบริษทัประกนัวนิาศภยัอนุญาตเพื�อแสวงหา 
รายไดอี้กส่วนหนึ�ง 

 
รายไดข้องบริษทัในรอบ N ปีที�ผา่นมาเป็นดงันี#         

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ งบการเงนิรวม 

ปี 1256  %  ปี 2256  %  ปี 3256  %  ปี 1256  %  ปี 2256  %  ปี 3256  %  

รายไดจ้ากการรับ
ประกนัภยั 3,217.3 99.1 3,733.7 96.2 4,677.0 99.7 3,219.8 99.1 3,736.3 96.1 4,680.7 99.7 
รายไดจ้ากการลงทุน 20.2 0.7 134.1 3.5 2.1 0.1 23.2 0.7 136.7 3.5 4.9 0.1 
รายไดอื้�น 7.4 0.2 14.6 0.3 8.3 0.2 7.4 0.2 14.5 0.4 8.0 0.2 

รวมรายได้ 3,244.9 100.0 3,882.4 100.0 4,687.4 100.0 3,250.5 100.0 3,887.5 100.0 4,693.6 100.0 
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การประกอบธุรกิจของแตล่ะสายผลิตภณัฑ ์            
                             ( 1 )  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
                                      บริการหลกัของบริษทัมี  L ประเภทคือ 
                       1. การประกนัภยัรถยนต ์
                  1.1   การประกนัภาคบงัคบั   (Compulsory Insurance) 
                  1.2   การประกนัภาคสมคัรใจ   (Voluntary Insurance)  โดยแบ่งการประกนัภยัในกลุ่มนี#  
            เป็น K ประเภท ไดแ้ก่ ประเภท c, ประเภท J, ประเภท N, ประเภท L  และประเภท K 
                                                        ซึ�งมีความคุม้ครองที�แตกตา่งกนั 
                       2.     การประกนัอคัคีภยัคือ      การทาํสญัญารับเสี�ยงภยัโดยบริษทัตกลงจะชดใชค้า่สินไหม       

                              ทดแทนแก่ผูเ้อาประกนัในกรณีที�ทรัพยสิ์นที�เอาประกนั    ไดเ้กิดความเสียหายอนัเนื�อง      
                              มาจากเพลิงไหม ้หรือฟ้าผา่ หรือการระเบิดของแก๊สที�ใชป้ระกอบการอุปโภคบริโภค 
                              อาจขยายความคุม้ครองไปถึงเปียกนํ# า   ระเบิด   จราจล   นดัหยดุงาน  ลูกเห็บ  นํ#าท่วม  
                              แผน่ดินไหว ลมพาย ุภยัอากาศยาน เป็นตน้ 
                      3.     การประกนัภยัทางทะเลและขนส่งคือ    การทาํสญัญารับเสี�ยงภยัโดยบริษทัตกลงชดใช ้   
                              คา่สินไหมทดแทนแก่ผูเ้อาประกนัในกรณีที�ทรัพยสิ์นที�เอาประกนัไดเ้กิดความเสียหาย 
                              อนัเนื�องมาจากการขนส่ง 
                      4.     การประกนัภยัเบ็ดเตลด็    ซึ�งประกอบดว้ยการประกนัวนิาศภยัอีกมากมายหลายประเภท      
                              เช่น  การประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล, การประกนัอุบติัเหตุเดินทาง,  การประกนัสุขภาพ,  
                              การประกนัภยัชดเชยรายได,้ การประกนัภยัโรคร้ายแรง, การประกนัการเสี�ยงภยัระหวา่ง 
                              ก่อสร้าง, การประกนัโจรกรรม, การประกนัภยัสุขภาพ และ การประกนัภยัอุบติัเหตุและ 
                              สุขภาพเดินทางตา่งประเทศ  เป็นตน้  

                             ( J )  ตลาดและภาวะการแขง่ขนั 

                        (ก)     นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ ์และบริการที�สาํคญั 
                                             กลยทุธ์ในการแขง่ขนัการใหบ้ริการที�รวดเร็ว,    สะดวกพร้อมกบัสร้างความประทบัใจใหก้บั 
                                             ผูเ้อาประกนั และประชาสมัพนัธ์ใหรู้้จกับริษทัมากขึ#น และใชเ้ทคโนโลยกีารสื�อสารทนัสมยั                             
                                             ทุกรูปแบบ   และฝึกอบรมใหพ้นกังานมีคุณภาพตลอดเวลา 

จุดเด่น 
- เป็นบริษทัที�ดาํเนินการดา้นการประกนัภยัรถยนตม์ายาวนานเกือบจะที�สุดในบรรดาบริษทัประกนั

ภยัในปัจจุบนัซึ�งทาํใหมี้ประสบการณ์ในการใหบ้ริการแก่ผูเ้อาประกนัภยัและผูเ้กี�ยวขอ้งพร้อมกบั
มีฐานขอ้มูลในการกาํหนดการรับประกนัภยัที�คอ่นขา้งสมบูรณ์ 

- ฐานลูกคา้ที�ทาํประกนัอยา่งยาวนานกบับริษทั 
- มีวฒันธรรมของบริษทัที�เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้และผูเ้กี�ยวขอ้งเป็นอยา่งดีซึ�งทาํใหลู้กคา้แ

ละผูเ้กี�ยวขอ้งประทบัใจกบัการใหบ้ริการของบริษทั 
- บริษทัมีฐานลูกคา้ที�คอ่นขา้งจะมีการกระจายความเสี�ยงที�ดี ประกอบกบัเงินกองทุนของบริษทั

ที�คอ่นขา้งมาก ทาํใหบ้ริษทัมีความสามารถในการที�จะรับเสี�ยงภยัไวเ้องไดค้อ่นขา้งสูง 
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จุดดอ้ย 
             -   งานของทางบริษทัเป็นงานที�มาจากการตลาดโดยตรง  ไม่มีงานที�ไดรั้บจากความสมัพนัธ์      
                  ของการถือหุน้ ( CAPTIVE  BUSINESS ) 

                                     ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัท 
                                     เนื�องจากงานประกนัภยัที�เป็นงานดา้นอุตสาหกรรมใหญ่ๆ นั#น  ส่วนใหญ่จะเป็นการประกนัภยั 
                                              กบับริษทัประกนัภยัที�มีความสมัพนัธ์กนัในรูปของการลงทุน    ดงันั#นจากโครงสร้างของบริษทั   
                                              ทางบริษทัมีเป้าหมายในการที�จะทาํการตลาดในกลุ่มลูกคา้รายยอ่ย    หรือขนาดกลางซึ�งจะมีความ 

อิสระในการเลือกบริษทัประกนัภยัคอ่นขา้งสูง         ทาํใหจุ้ดเด่นในการใหบ้ริการและการพฒันา    
                                              ผลิตภณัฑที์�เหมาะกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค สามารถมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจไดสู้ง              
        (ข)    ภาวะการแขง่ขนั   

ตลาดรวมเบี#ยประกนัวนิาศภยัปี 2563 มีมูลคา่ 253,580 ลา้นบาท เพิ�มขึ#นจากปี 2562 ร้อยละ 
3.9  การระบาดของ COVID-19 ส่งผลตอ่กาํลงัซื#อของผูบ้ริโภคหดตวัอยา่งรุนแรง  การปรับขึ#น
อตัราเบี#ยประกนัภยัรถยนตเ์นื�องจากคา่ใชจ่้าย ของการซ่อมแซมรถที�สูงขึ#น ส่งผลใหอ้ตัราการ
เติบโตของเบี#ยประกนัภยัรถยนตล์ดลง  การรีไฟแนนซ์ที�อยูอ่าศยั, การขอสินเชื�ออเนกประสงคที์�
มีอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยค์ ํ#าประกนัไดข้ยายตวัตอ่เนื�อง และการหดตวัของ Reinsurance 
Capacity ของบริษทัประกนัภยัตอ่ตา่งประเทศ ทาํใหเ้บี#ยประกนัอคัคีภยัและ IAR ไดป้รับตวั
สูงขึ#น  รวมทั#งเบี#ยประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพทั#งปีก็เพิ�มขึ#นตามความตระหนกัถึง
สุขภาพและคา่รักษาพยาบาลที�สูงขึ#น  ทางบริษทัไดน้าํเทคโนโลยมีาใชใ้นการขายและออกแบบ
ผลิตภณัฑเ์พื�อตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนั และการเห็นความสาํคญัของการ
ประกนัการเดินทางและอุบติัเหตุ ส่งผลใหห้าซื#อกรมธรรมไ์ดง่้ายและมีความตอ้งการมากขึ#น ซึ�ง
เบี#ยประกนัภยัรับโดยตรงของการประกนัภยประเภทนี#  จะเติบโตไปในทิศทางเดียวกบัการ
ประกนัสุขภาพ   บริษทัเนน้ความเป็นผูน้าํดา้นนวตักรรม ปรับกลยทุธ์กา้วสู่ยคุดิจิทลั นาํ
เทคโนโลยมีาพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพื�อตอบโจทยลู์กคา้ทั#งระดบัองคก์รและลูกคา้รายยอ่ย โดย
ขายผา่นช่องทางการจดัจาํหน่ายที�หลากหลายเพื�อเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหไ้ดม้ากที�สุด เช่น 
ตวัแทน นายหนา้ ธนาคาร (Bancassurance) สถาบนัการเงิน ขายผา่นโทรศพัท ์(Telemarketing) 
ร้านสะดวกซื#อและผา่นช่องทางออนไลน์มากยิ�งขึ#น พฒันาการใหบ้ริการสินไหมผา่น
แอปพลิเคชั�นบนสมาร์ทโฟน    
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            ตารางเบี:ยประกันภัยรับของการประกันวนิาศภัยทั:งระบบโดยตรงแยกตามประเภทของการประกันภัย         
 

    เบี:ยประกันรับโดยตรง (Direct Premium) 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ลําดบั 
ประเภทการประกันภัย 
Class of Business 

ปี (Year) 2560 2561 2562 2563 

รายการ (Sub Class) 
1. รถยนต ์(Motor) 1.1 สมคัรใจ (Voluntary) 110,160 118,870 125,528 127,375 
  1.2 บงัคบั (Compulsory) 15,958 18,063 18,497 18,663 
   รวม (Total) 126,118 136,933 144,025 146,038 

2. อคัคีภยั (Fire) 2. อคัคีภยั (Fire) 9,850 10,165 10,118 10,167 
3. เบ็ดเตลด็ (Misc.) 3. เบ็ดเตลด็ (Misc.) 77,110 80,470 84,443 91,221 
4. ทะเล (Marine) 4. ทะเล (Marine) 5,356 5,522 5,469 5,290 

รวมทั:งสิ:น (Grand Total) 218,434 233,090 244,055 252,716 
 

 ( 3 )  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
        (ก)   แหล่งที�มาของเงินทุน 

ธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีรายไดห้ลกัจากเบี#ยประกนัภยั  กรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นผลิตภณัฑข์อง 
บริษทั ซึ�งกระทาํผา่นตวักลางได ้N วธีิดงันี# : - 

                                             1.   การจาํหน่ายผา่น    ตวัแทนประกนัวนิาศภยัในพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั     มาตรา L 
                                                   ไดใ้หค้าํจาํกดัความไวว้า่   “ตวัแทนประกนัวนิาศภยั  หมายความวา่  ผูซึ้� งบริษทัมอบหมาย 

    ใหท้าํการชกัชวนใหบุ้คคลทาํสญัญาประกนัภยักบับริษทั” 
                                             2.   การจาํหน่ายผา่น นายหนา้ประกนัภยัในพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั  มาตรา L ไดใ้ห ้

    คาํจาํกดัความไวว้า่  “นายหนา้ประกนัวนิาศภยัหมายความวา่ ผูซึ้� งชี# ช่องหรือจดัการใหบุ้คคล 
    ทาํสญัญาประกนัภยักบับริษทั โดยหวงับาํเหน็จเนื�องจากการนั#น” 

                                             3.   การจาํหน่ายตรงโดยอาศยัพนกังานของบริษทั 
                                 (ข)   ความสามารถในการดาํรงอตัราส่วนตามประเภทธุรกิจ 
                                             บริษทัไดด้าํรงเงินกองทุนไม่ตํ�ากวา่  Nd ลา้นบาท โดยพิจารณาอตัราส่วนความเพียงพอของ       
                                             เงินกองทุน ซึ�งคาํนวณจากเงินกองทุนของบริษทัที�มีอยู ่หารดว้ยจาํนวนเงินกองทุนที�บริษทั 
                                             ตอ้งดาํรงไว ้ไม่ตํ�ากวา่ร้อยละหนึ�งร้อยสี�สิบ โดย ณ วนัที� Nc ธนัวาคม JK63 บริษทัไดมี้เงิน 

              กองทุนตามราคาบญัชีคิดเป็น 1,350,942,191 บาท และมีระดบัการดาํรงเงินกองทุนตาม 
              ระดบัความเสี�ยง CAR Ratio ที�ร้อยละ 287.35                                      

    (ค)   สภาพคล่อง 
                                             การบริหารสภาพคล่องสาํหรับเบี#ยประกนัภยัรับของบริษทัตอ่คา่สินไหมทดแทนไดมี้สดัส่วน 
                                             ที�เหมาะสม โดยในปี JKiN อตัราส่วนคา่สินไหมทดแทนตอ่รายไดจ้ากการรับประกนัภยัคิดเป็น 
                                             ร้อยละ Kl.lN เพิ�มขึ#นร้อยละ J.Jj จากปี JKiJ 
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  (4) วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และ เป้าหมายระยะยาวของบริษทั 
      คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ และ เป้าหมายระยะยาวของบริษทั    
      เป็นประจาํทุกปี เพื�อพิจารณาถึงความเหมาะสมและรับทราบผลการดาํเนินงานตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดย 
      ในปี JKi3 คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่วสิยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ และ เป้าหมายระยะ 
      ยาวของบริษทั มีความเหมาะสม  

  วสัิยทศัน์ 
        เป็นหลกัประกนัที�มั�นคงสาํหรับคนไทย ที�ประชาชนใหค้วามไวว้างใจเลือกใชบ้ริการมากที�สุด 
  พนัธกิจ 
        พฒันาองคก์รใหมี้ฐานะการเงินที�แขง็แกร่งและบริหารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล 

พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความคุม้คา่ สามารถช่วยลดภาระความเสี�ยงภยั และบรรเทาความเสียหายของ
ประชาชนไดอ้ยา่งเหมาะสมพฒันาการบริการใหไ้ดม้าตรฐานที�ดี ช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจใหก้บั
ลูกคา้ และคูค่า้อยา่งเป็นธรรม 

  เป้าหมายระยะยาว 
         เป็นผูน้าํดา้นนวตักรรมของธุรกิจประกนัวนิาศภยั ตลอด cd ปี 
  
  3.   ปัจจยัความเสี�ยง 
  ปัจจยัความเสี�ยงของธุรกิจประกนัภยั สามารถแบ่งออกไดด้งันี#   

1. ความเสี�ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) 
หมายถึง    การกาํหนดนโยบายภาพรวม   ระดบักลุ่มธุรกิจ  (Business Portfolio)   ประเภทของผลิตภณัฑ ์
อุตสาหกรรม เขตภูมิศาสตร์ รวมถึงแผนการดาํเนินงาน ซึ�งเป็นการเพิ�มความเสี�ยงของบริษทั เช่น เนน้การ
เติบโตดา้นปริมาณหรือส่วนแบ่งตลาด มากกวา่มูลคา่ผลกาํไร  เพิ�มยอดขายดว้ยการแขง่ขนัตดัราคาเบี#ย
ประกนัภยัทั#งการรับประกนัภยัที�มีความเสี�ยงสูงและตํ�า   การขายผลิตภณัฑที์�มีความเสี�ยงสูงแตก่าํไรนอ้ย  
เพื�อรักษาลูกคา้พนัธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงปัจจยัเสี�ยงที�มีผลกระทบทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ธุรกิจที�กาํหนดไว ้

2. ความเสี�ยงด้านการปฏบัิตกิาร (Operational Risk) 
หมายถึง ความเสี�ยงที�เกิดขึ#นที�หนา้งาน การปฏิบติังาน ซึ�งมีสาเหตจุาก 

 บุคลากร (People Risk)  เช่น การขาดความรู้ ความชาํนาญ การสั�งสมประสบการณ์ความรับผิดชอบตอ่
หนา้ที�  ประมาทเลินเล่อ จาํนวนบุคลากรที�ไม่เพียงพอ ทาํใหค้วามผิดพลาด (Human Error)   การทุจริต 
(Fraud)   ของพนกังาน   รวมถึงการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนดว้ยเหตุอนัเทจ็จากลูกคา้และคูค่า้  เช่น  
อู่ซ่อมรถ, โรงพยาบาล เป็นตน้    บริษทัไดมี้การกาํหนดนโยบายภาพรวมตลอดจนแผนการดาํเนินงาน 
ตา่ง ๆ  โดยคาํนึงถึงปัจจยัความเสี�ยงตา่ง ๆ   ที�อาจส่งผลกระทบตอ่ผลการดาํเนินงานของบริษทั    เช่น  
ความเสี�ยงจากสภาวะ เศรษฐกิจที�ผนัผวน และความเสี�ยงที�เกิดจากกฏระเบียบที�เปลี�ยนแปลง 
นอกจากนั#น บริษทัไดมี้การ   ทบทวนวเิคราะห์เพื�อปรับปรุงนโยบายภาพรวม     ตลอดจนแผนการ
ดาํเนินงานอยา่งสมํ�าเสมอแผนการรับพนกังานใหม่เพื�อใหท้นัตอ่การขยายบริษทัไดมี้การจดัการความ
เสี�ยงโดย  การจดัอบรมพนกังานอยา่งสมํ�าเสมอ, แผนการรับพนกังานใหม่ เพื�อใหท้นัตอ่การขยายงาน 
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รวมทั#งการจดัตั#งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื�อตรวจสอบใหก้ารปฏิบติังานของทุกฝ่ายเป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้ง  โปร่งใส 

 กระบวนการปฏิบติังาน  (Process Risk)      เช่น   ความบกพร่องของระบบงาน กระบวนการ
ปฏิบติังานภายในที�ไม่รัดกมุ  การจดัโครงสร้างระบบการควบคุมระหวา่งหน่วยงาน  การแบ่งแยก
หนา้ที�ระหวา่งผูพิ้จารณาอนุมติัและผูจ่้าย การระบุวงเงินตามอาํนาจอนุมติั บริษทัไดมี้การพฒันาวธีิการ
ปฏิบติังานและมีการปรับปรุงคูมื่อการทาํงานอยา่งสมํ�าเสมอ   เพื�อใหก้ารทาํงานเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 Technology Risk เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพ ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ล่าชา้ หรือถูกโจรกรรม  
โดยบริษทัดาํเนินการลงทุนใน Hardware และ Software ที�ทนัสมยั กาํหนดใหมี้กระบวนการรักษา
ความปลอดภยั การจาํกดัการเขา้ถึงขอ้มูล เฉพาะผูมี้อาํนาจหรือผูไ้ดรั้บการอนุมติัเท่านั#น  

3. ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  
หมายถึง ความเสี�ยงที�เกิดจากการที�ไม่สามารถจดัหากระแสเงินสดไดเ้พียงพอที�จะชาํระหนี# สินและภาระผกูพนั 

   ประเมินสถานะการเงิน ก่อนการแตง่ตั#งเป็นตวัแทนและ Broker 

   จดัเก็บเบี#ยประกนัภยัรถยนตต์ามหลกัเกณฑ ์Cash Before Cover  

   สร้างระบบติดตามเก็บเบี#ยที�เกินกาํหนดชาํระจากตวัแทนและ Broker   
4. ความเสี�ยงด้านการประกันภัย (Insurance Risk) 

หมายถึง    ความเสี�ยงต่อความสูญเสียทางการเงิน จากการรับประกนัภยัและหนี# สิน   (Underwriting and 
Liability Risk) ที� เป็นผลจากการคดัเลือกและการให้ความเห็นชอบประเภทความเสี�ยงที�จะรับประกนัภัย 
อัตราส่วนระหว่างการรับความเสี� ยงภัยไวเ้อง และการโอนความเสี� ยง  (Risk Transfer)  รวมถึงดูแล
กระบวนการจดัการสินไหมของบริษทัให้รัดกมุ และมีระบบ ถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริงของความเสียหาย
ที�เกิดขึ#น 

 บริษทัมีการบริหารความเสี�ยงอยา่งเป็นระบบ โดยเริ�มตั#งแตก่ารรับประกนัภยั กาํหนดเงื�อนไขการรับ
ประกนัภยั อตัราเบี#ยประกนัภยัที�เหมาะสมกบัความเสี�ยง 

 บริษทัจดัใหมี้การโอนความเสี�ยงภยั  (Risk Transfer)    ใหแ้ก่บริษทัรับประกนัภยัตอ่ที�มีฐานะมั�นคง  
ทั#งในประเทศและตา่งประเทศ  

 บริษทัมีระบบจ่ายคา่สินไหมทดแทนที�ถูกตอ้งตามความคุม้ครองและรวดเร็ว    บริหารใหมี้อตัราคา่
สินไหมทดแทน (Loss Ratio)  ของประกนัภยัแตล่ะประเภทใหอ้ยูใ่นอตัราตํ�า    

5. ความเสี�ยงด้านตลาด (Market Risk) 
หมายถึง ความผนัผวนหรือการขึ#นลงของผลตอบแทนสินทรัพยที์�ลงทุน ซึ�งเป็นผลจากความผนัผวนของ 
อตัราดอกเบี#ย ราคาตราสารทุน กระแสเงินทุน (Fund Flow) จากตา่งประเทศ  เป็นตน้  

 มุ่งสร้างผลตอบแทนการลงทุนที�มั�นคงในระยะยาว ใหสู้งกวา่อตัราเงินเฟ้อ 

 การจดัสดัส่วนการลงทุน (Asset Allocation) นโยบายการลงทุนของบริษทัเป็นการลงทุนแบบ
ผสมผสานเพื�อกระจายความเสี�ยง   จะใหน้ํ# าหนกักบัการลงทุนตามเกณฑข์องสาํนกังาน  คปภ. ที�เนน้ 
การลงทุนอยา่งระมดัระวงัและปลอดภยั บริษทัวางกรอบการแบ่งเงินลงทุนไปยงัสินทรัพย ์ (Asset 
Class) ประเภทตา่งๆ  พิจารณาภาวะที�นกัลงทุนกลา้รับความเสี�ยง (Risk on)  และ กลวัความเสี�ยง 
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 (Risk off)  ประกอบการตดัสินใจ  โดยเลือกกระจายการลงทุนในสินทรัพยที์�มีความเสี�ยงตํ�า คือ 
พนัธบตัรรัฐบาล ตราสารหนี#  ตราสารทุน ของบริษทัที�มีความมั�นคงสูง สร้างรายไดแ้ละกาํไร
คอ่นขา้งสมํ�าเสมอ ไม่ผนัผวนมากนกั มีสภาพคล่องและจ่ายเงินปันผลสูง ซึ�งจะช่วยสร้าง
ผลตอบแทนในระดบัสูง  

 วธีิการบริหารจดัการเงินลงทุน ปรับแผนการลงทุนเพื�อใหส้อดคลอ้งและทนัตอ่สถานการณ์ตลาด
ทุนทั�วโลกที�มีความเชื�อมโยงกนัมากขึ#น แนวโนม้เงินเฟ้อและดอกเบี#ยอยูใ่นช่วงขาขึ#น ใชโ้อกาสที�
ตลาดผนัผวนเพิ�มผลตอบแทนที�ดีกวา่ตลาด ทาํการบริหารเชิงรุก (Active Management) มากขึ#น ทาํ
การปรับสดัส่วนการลงทุนระยะสั#น  (Tactical Asset Allocation)   ที�เนน้การปรับพอร์ตการลงทุน 
โดยปรับนํ# าหนกัลงทุนระหวา่งสินทรัพย ์และการเลือกตราสารที�ลงทุน (Security Selection) ภายใน
สินทรัพยที์�ไปลงทุน เพื�อรองรับแนวโนม้เศรษฐกิจการเงินที�เปลี�ยนแปลงในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 
หรือเมื�อมีเหตุการณ์สาํคญัๆ  (Event Risk)  และการปรับสดัส่วนระยะกลาง  (Dynamic Asset 
Allocation) เพื�อสะทอ้นมุมมอง 1-3 ปี โดยปรับพอร์ตใหส้อดรับกบัวฎัจกัรเศรษฐกิจที�เปลี�ยนแปลง
ไป เช่น ในช่วงเศรษฐกิจฟื# นตวัและเงินเฟ้อไม่เป็นปัญหา จะเพิ�มนํ#าหนกัลงทุนในหุน้ 

6. ความเสี�ยงด้านเครดติ (Credit Risk) 
หมายถึง ความเสี�ยงที�เกิดจากคูส่ญัญา (Counter Party) โดยเฉพาะฐานะการเงินที�ดอ้ยลงของคูส่ญัญา การผิดนดั
ชาํระหนี#  (Default Risk)  เช่น  ผูรั้บประกนัภยัตอ่ (Reinsurer),  นายหนา้,  ลูกหนี# ,  ผูค้ ํ#าประกนั,  ลูกคา้ทาํใหไ้ม่ 
สามารถปฏิบติัตามภาระที�ตกลงไวก้บับริษทั อาจส่งผลกระทบตอ่รายได ้ผลประกอบการของบริษทัไดก้าํหนด 
การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือในการคดัเลือกผูรั้บประกนัภยัตอ่และการลงทุน     ตามเกณฑที์�สาํนกังาน  คปภ.  
กาํหนด  บริษทัไดมี้ระบบตรวจสอบและติดตามการชาํระหนี# คูส่ญัญาอยา่งสมํ�าเสมอ 

 
4.   ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                                                                                                                             

 ( 1 )  สินทรัพยถ์าวรหลกัที�ใชใ้นการประกอบธุรกิจ : บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน ์
ประเภทลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ มูลค่า (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 

  1.  อาคารสาํนกังานใหญ่    
     - อาคาร 11 ชั#นมีเนื#อที�ใชส้อย 5,500 ตารางเมตร  ตั#งอยูเ่ลขที�    
       71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 
     - อาคาร 4 ชั#น มีเนื#อที�ใชส้อย 1,215 ตารางเมตร  ตั#งอยูเ่ลขที� 1 
       ถนนดินแดง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 

157,641,604.73 
 

30,560,357.00 

- 
 
- 

  2.  สาํนกังานสาขาเฉพาะเพื�อบริการชดใชค้า่สินไหมทดแทน    
   -  สาขานครราชสีมา เลขที� 1528 ถนนมิตรภาพ ตาํบลในเมือง 
       อาํเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา 

 
เป็นเจา้ของ 

 
1,008,441.00 

 
- 

   -  สาขาชลบุรี เลขที� 136/88-9 หมู่ 9 ถนนสุขมุวทิ ตาํบลบา้นสวน 
       อาํเภอเมือง  จงัหวดัชลบุรี 

 
เป็นเจา้ของ 

 
2,884,427.00 

 
- 

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

 
เป็นเจา้ของ 

 
9,415,803.01 

 
- 
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ประเภทลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ มูลค่า (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 
- สาขาลาํพนู  เลขที� 152/1 หมู่ 11 ถนนสายลาํปาง - เชียงใหม่ 

      ตาํบลอุโมงค ์อาํเภอเมืองลาํพนู จงัหวดัลาํพนู 
- สาขาพทัยา  ที�ดินตามโฉนดเลขที� 151138 เลขที�ดิน 661 เนื#อที�  

      21 ตารางวา และอาคารพาณิชยเ์ลขที� 392/91 หมู่ 6 ต.นาเกลือ       
      อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
  -   สาขาอุบลราชธานี  ที�ดินตามโฉนดเลขที� ijcdj เลขที�ดิน N เนื#อที� 
      Jb.J ตารางวา และอาคารพาณิชยเ์ลขที� bdJ หมู่ cd  ถ.สายเลี�ยง 
      เมืองอุบลราชธานี  ต.แจระแม  อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี     
  -   สาขาราชบุรี โฉนดเลขที� jNJNl เนื#อที� KL.J ตารางวา และอาคาร 
      พาณิชย ์เลขที� lN/K ถ.เพชรเกษม ต.หนา้เมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี                       
  -   สาขาหวัหิน โฉนดเลขที� Jijdj เนื#อที� Jj.L ตารางวาและอาคาร 
      พาณิชยเ์ลขที� Kl/c ถ.เพชรเกษม (ทล.L) ต.หวัหิน อ.หวัหิน 
      จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
  -   สาขาอุดรธานี โฉนดเลขที� cbdddN เนื#อที� Nc.N ตารางวา และอาคาร    
      พาณิชยเ์ลขที� Jdd/JJN ถ.สายเลื�ยงเมืองอุดรธานี ต.สามพร้าว  
      อ.เมือง จ.อุดรธานี  
  -  สาขาสระบุรี J  โฉนดที�ดินเลขที� cKKJK เนื#อที� Jd ตารางวา และ 
     อาคารพาณิชยเ์ลขที� il/cd ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี   
     และโฉนดที�ดินเลขที� cjjjid-cjjjiJ เนื#อที� jd 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 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 

  -  สาขาพิษณุโลก โฉนดเลขที� cljdcj เนื#อที� JL ตารางวา และอาคาร 
     พาณิชยเ์ลขที� Jdi/N ถ.สีหราชเดโชชยั ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก 
     จ.พิษณุโลก   
  -  สาขามหาสารคาม โฉนดเลขที� jbKNN เนื#อที� Kc ตารางวา และอาคาร 
     พาณิชยเ์ลขที� Jbd-Jbd/c ถ.ถีนานนท ์ต.เกิ#ง อ.เมืองมหาสารคาม 
     จ.มหาสารคาม 
  -  สาขาสุรินทร์ โฉนดเลขที� clKbij เนื#อที� JN ตารางวา และอาคาร 
     พาณิชยเ์ลขที� cd หมู่ J ถ.เลี�ยงเมืองสุรินทร์ ต.นอกเมือง 
     อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 
  -  สาขาตาก โฉนดเลขที� KLiJj เนื#อที� Jd.i ตารางวา และอาคาร 
     พาณิชยเ์ลขที� cKL/cd ม.i ถ.พหลโยธิน ต.ไมง้าม อ.เมือง จ.ตาก 
  -  สาขาภูเก็ต โฉนดเลขที� cdibdd เนื#อที� cb.L ตารางวา และอาคาร 
     พาณิชยเ์ลขที� bJ/Nc ถ.เทพกระษตัรี ต.เกาะแกว้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
  - สาขานครสวรรค ์ โฉนดเลขที� ccLccN เนื#อที� JN.j ตารางวา และ 
     อาคารพาณิชยเ์ลขที� cNJ/cd ม.cd ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค ์
     จ.นครสวรรค ์

 
 

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 

 
- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
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ประเภทลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ มูลค่า (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 
  -  สาขาขอนแก่น โฉนดเลขที� JjdJNN เนื#อที� Jd ตารางวา บา้นเลขที� 
     bJ/cdi ม.cL ถ.มิตรภาพ (ทล.J) ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น 
     จ.ขอนแก่น 
  - สาขาจนัทบุรี โฉนดเลขที� ijlib เนื#อที� Ji.J ตารางวา บา้นเลขที� 
     bd/l หมู ่cc ถ.สุขมุวทิ ต.พลบัพลา อ.เมือง จ.จนัทบุรี  
  - สาขาเชียงราย โฉนดเลขที� cNJcil เนื#อที� LL.j ตารางวา บา้นเลขที�  
     Llj/b หมู ่K ถ.พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
  - สาขาสุราษฎร์ธานี โฉนดเลขที� cdlcNi เนื#อที� cj.N ตารางวา  
     บา้นเลขที� ccj/Nj หมู ่c ถ.สุราษฎร์-กองบิน l ต.วดัประดู่  
     อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 
  - สาขานครศรีธรรมราช โฉนดเลขที� cKlbbN เนื#อที� Jd.j ตารางวา  
     บา้นเลขที� LN/j ถ.พฒันาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง  
     จ.นครศรีธรรมราช 
    - สาขาหาดใหญ่ โฉนดเลขที� JdLiJK เนื#อที�ดิน Nc.N ตารางวา  
      บา้นเลขที� jL/Ll ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 

- สาขาแม่สอด  โฉนดเลขที� idJdL เนื#อที�ดิน NN.bd ตารางวา   
      บา้นเลขที� jc/cL ถนนสายเอเซีย (ทล.cJ) ตาํบลแม่สอด อาํเภอ 
      แม่สอด จงัหวดัตาก 
   -  สาขากาญจนบุรี โฉนดเลขที� NdjJK เลขที� Jc.Nd ตารางวา   
      บา้นเลขที� iK/NK หมู ่b ถนนเลี�ยงเมือง (ทล.Nil) ตาํบลปากแพรก    
       อาํเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี 
   -  สาขากาํแพงเพชร โฉนดที�ดินเลขที� ldcNK เนื#อที� Jb.j ตารางวา 
       บา้นเลขที� ljc/l ถนนราชดาํเนิน c ต.ในเมือง 

 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 

 
 

8,800,000.00 
 

4,390,000.00 
 

7,340,000.00 
 
 

5,500,000.00 
 
 

6,500,000.00 
 

6,500,000.00 
 
 
 

6,000,000.00 
 
 

4,800,000.00 
 

5,500,000.00 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- สาขาระยอง เลขที�โฉนด clblll, 179778  เนื#อที� LL.N ตรว. 
บา้นเลขที� ld/ci-17 ถ.เลี�ยงเมืองระยอง (ทางหลวงหมายเลข N) 
ต.เชิลเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

  -  สาขาปัตตานี เลขที�โฉนด iKLdj  เนื#อที� JJ.K ตรว. ถ.นาเกลือ  
ต.อาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 

3.  สถานที�ประกอบธุรกิจเก็บอะไหล่และซากรถ 
  -  อาคารพาณิชย ์เลขที� JJL/N-L ตาํบลบางโคล่ เขตยานนาวา  
     สาธุประดิษฐ ์กรุงเทพมหารคร 
  -  อาคารพาณิชย ์เลขที� Kj/cJ-cN ถ.ทางหลวงแผน่ดินสายปทุมธานี  
      ลาดหลุมแกว้ ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
 

 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 

 
 

15,000,000.00 
 

9,000,000.00 
 
 

15,601,734.00 
 

5,000,000.00 
 

 
 
- 

 
- 
 

 
- 
 
- 
 



-15- 
 

 

ประเภทลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ มูลค่า (ล้านบาท) ภาระผกูพนั 
  -  ที�ดินที�พระโขนง โฉนดเลขที� lNLl เนื#อที� Nlc ตารางวา 
     ตั#งอยูต่าํบลคลองตนั เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร    
  -  อาคาร เลขที� il/b ถนนมิตรภาพ ตาํบลปากเพรียว อาํเภอเมือง 
     จงัหวดัสระบุรี    
L.  สถานที�เพื�อใหเ้ป็นสวสัดิการของพนกังาน 
  -  หอ้งอาคารชุดเมโทรจอมเทียน เลขที� LJd หมู่ที� cJ 
      ถ.เลียบชายหาดจอมเทียน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  
  -  บา้นพกัสมุทรปราการ เลขที� idK/cj-cb หมู่ J  บางปูใหม่ 
      ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
  -  อาคารชุดบางกะปิ เลขที� cLJ ซอยลาดพร้าว ตาํบลคลองจั�น      
      เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
  -  บา้นพกัตากอากาศ-ระยอง JJb/l-j ม.i โครงการร็อคการ์เดน้บีช 
      ถ.สุขมุวทิ-อ่าวไขา ต.กรํ� า อ.แกลง จ.ระยอง 
  -  อาคารพาณิชย ์เลขที� cdj/i-l ถ.รัชดาภิเษก ซ.เทอดไท NN   
      แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร cdidd และใชเ้ป็น 
      สาํนกังานสาํรองกรณีฉุกเฉินของบริษทัเมื�อปี พ.ศ. JKKN    
  -  บา้นพกัเขาพระนอน กม.cj ถ.ธนะรัตน-์มวกเหลก็ 
      ถนนบา้นกดุคลา้ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

 
เป็นเจา้ของ 

 
เป็นเจา้ของ 

 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 

 
28,082,653.00 

 
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. ส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 23,823,161.16 - 
6.  เครื�องตกแตง่ เป็นเจา้ของ 47,265,541.13 - 
7.  อุปกรณ์สาํนกังาน เป็นเจา้ของ 105,490,650.54 - 
8.  ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 92,183,431.85 - 
9.  งานระหวา่งก่อสร้าง        เป็นเจา้ของ              1,760,773.45 - 
      รวม  696,927,123.62  

 
มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิ         (หน่วย : บาท) 
                       งบการเงนิรวม       งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
1. มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิ 7,845,299,435 7,842,742,136 
2. มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิหกัหนี# สินที�อาจเกิดขึ#น 1,345,758,757 1,350,942,189 
3. มูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิตอ่หุน้ 4.4 4.5 
4. จาํนวนหุน้คาํนวณโดยวธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ# าหนกั (หุน้) 303,000,000 303,000,000 
 
         ( 2 )  เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์                     
                     นโยบายการลงทุนของบริษทัอยูภ่ายในขอบเขตของประกาศการลงทุนของสาํนกังานคณะกรรมการ 
                     กาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
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5.    ข้อพพิาททางกฎหมาย 
เป็นขอ้พิพาทตามการประกอบธุรกิจประกนัวนิาศภยัของบริษทั 
 

6.     ข้อมูลทั�วไป 
6.1    รายละเอียดบริษทั 
         บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
         ประกอบธุรกิจหลกัประเภท  ธุรกิจประกนัวนิาศภยั 
         ที�ตั#งสาํนกังานใหญ่  lc อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
         กรุงเทพมหานคร cdLdd 
         เลขทะเบียนบริษทั  dcdlKNiddcLJl ( เดิม บมจ. Jci ) 
        โทรศพัท ์ 0-2248-0900, 0-2248-0910, 0-2644-6400, 0-2644-6500, 0-2695-0800, 1231 
        โทรสาร   0-2248-4575, 0-2248-4975, 0-2695-0808 
         Claim Hot Line :  โทรศพัท ์ d-2695-dldd ; โทรสาร d-2644-6545 
         Customer Care  :  โทรศพัท ์ d-2695-dlll ; โทรสาร d-2644-6545 
         Health Claim     :  โทรศพัท ์ d-2695-0707 ; โทรสาร d-2644-6545 
        บริษทัมีหุน้สามญัจาํนวน NdN,0dd,ddd หุน้ ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั#งหมด 
 
6.2    การลงทุนในบริษทัยอ่ย 
        บริษทัลาวววิฒัน์ประกนัภยั จาํกดั  
        ประกอบธุรกิจหลกัประเภท  ธุรกิจประกนัวนิาศภยั 
        ที�ตั#งสาํนกังาน dcc บา้นทดัขา้ว หน่วย dc เมืองสีสดัตะนาถ แขวงนครหลวงเวยีงจนัทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
        ประชาชนลาว    
        เลขทะเบียนบริษทั icLcLlNibbdd 
        ทุนจดทะเบียนจาํนวน ci,ddd,ddd,ddd กีบ (หนึ�งหมื�นหกพนัลา้นกีบ)  
        หุน้สามญัจาํนวน J,ddd,dddd หุน้ (สองลา้นหุน้) มูลคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ j,ddd กีบ (แปดพนักีบ)  
       บริษทัมีหุน้สามญัจาํนวน c,Ldd,ddd หุน้ (หนึ�งลา้นสี�แสนหุน้) คิดเป็นร้อยละ ld ของจาํนวนหุน้ทั#งหมด      
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ส่วนที� 	 
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

 
    7.    ข้อมลูหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
                ( 1 )  หลกัทรัพยข์องบริษทั 
                         บริษทัมีทุนจดทะเบียน 303 ลา้นบาท เรียกชาํระแลว้ 303 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั      
                         303,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 
 

การเพิ/ม / ลดทุนในระยะ 6 ปี ที/ผา่นมาดงันี4  
เดือน/ปีที/  ทุนชาํระแลว้  

จดทะเบียนทุน ทุนจดทะเบียน ทุนที/เพิ/ม หลงัเพิ/มทุน เสนอขายใหแ้ก่......เพื/อ...... 
ชาํระแลว้ (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)  

มีนาคม      2535 30 30 60 เพื/อขยายกิจการ เสนอขายใหผู้ถื้อ
หุน้เดิม 1 ลา้นหุน้และขายให้
บุคคลทั/วไป 2 ลา้นหุน้ 

กรกฎาคม  2537 60 41 101 เพื/อขยายกิจการ เสนอขายใหผู้ถื้อ
หุน้เดิม 4 ลา้นหุน้และขายให้
พนกังาน 1 แสนหุน้ 

มิถุนายน    2542 101 25.25 126.25 ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนและเป็น 
เงินกองทุนเพื/อรับการเสี/ยงภยัจาก
การรับประกนัภยัเพิ/ม เสนอขายให ้ 
ผูถื้อหุน้เดิมอตัราส่วน >:1 

พฤษภาคม  2548 
 
 

126.25 25.25 151.50 เพื/อจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของ 
บริษทัฯ ในอตัรา C หุน้เดิมตอ่ 
D หุน้ปันผล  ใหก้บัผูถื้อหุน้ 

พฤษภาคม  2558 
 

151.5 151.5 303 เพื/อจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของ 
บริษทัฯ ในอตัรา D หุน้เดิมตอ่ 
D หุน้ปันผล  ใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 
                     บริษทัมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยด์งันี4  :- 

 
Consolidated 

Financial Statement 
Separate Financial 

Statement 

สินทรัพย์ทางการเงนิตราสารหนี6   
ตราสารหนี4 ที/วดัมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 1,467,639,493 1,467,639,493 
ตราสารหนี4 ที/วดัมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื/น 1,210,687,624 1,210,687,624 
ตราสารหนี4 ที/วดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 1,187,274,028 1,141,609,484 
รวม 3,865,601,145 3,819,936,601 
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สินทรัพย์ทางการเงนิตราสารทุน   
ตราสารทุนที/วดัมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 382,383,982 382,383,982 
ตราสารทุนที/กาํหนดใหว้ดัมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื/น 312,838,040 312,838,040 
รวม 695,222,022 695,222,022 
รวมเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 4,560,823,167 4,515,158,623 

 
 ( G )   ผูถื้อหุน้ 
           กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ 8 อนัดบั  ขอ้มูล ณ วนัที/ 14 ตุลาคม 2563 

ผู้ถือหุ้น จาํนวนผู้ถือหุ้น สัดส่วน (% ) 
1.    บริษทั มาแฟม จาํกดั 145,655,120 48.07 
2.    นาง จีราภรณ์  บูรณะสมบติั 18,239,400 6.02 
3.    นางสาวเจนจิรา  อศัวะธนกลุ 15,542,150 5.13 
4.    นายเทพพนัธ์  อศัวะธนกลุ 15,542,150 5.13 
5.    BANK OF SINGAPORE LIMITED 15,082,648 4.98 
6.    นางสาวรจนา ธีราวทิยางกรู 9,665,500 3.19 
7.    นาง สุเทพี อศัวะธนกลุ 4,725,384 1.56 
8.    นาย ชาญ  ฉนัทว์ภิา 4,455,000 1.47 

  
บริษทั มาแฟม จาํกดั ไดเ้ขา้ถือหุน้ของบริษทัฯ เป็นจาํนวนทั4งสิ4น D>C,\CC,DG] หุน้ คิดเป็นร้อยละ >^.]_ ของหุน้ที/

จาํหน่ายแลว้ทั4งหมดของบริษทัฯ ซึ/งเป็นการไดหุ้น้มาจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ เดิม G ราย คือ บริษทั เอม็.เอ.อินเตอร์เนชั/นแนล 
จาํกดั และ บริษทั ตั4งใจมั/น จาํกดั ซึ/งควบรวมกิจการกนั  เมื/อวนัที/ D> ตุลาคม GC\b เมื/อรวมกบับุคคลตามมาตรา GC^ ของกลุ่ม 
(นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ และ นางสุเทพี อศัวะธนกลุ ) เป็นผลใหก้ลุ่มถือครองหุน้สามญัของบริษทัฯ ภายหลงัการไดม้าในครั4 ง
นี4 คิดเป็นร้อยละ >c.cc ของสิทธิออกเสียงทั4งหมดของหุน้สามญัของบริษทัฯ  
การเปลี/ยนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ดงักล่าว ไม่มีผลกระทบตอ่การเปลี/ยนแปลงอาํนาจควบคุมภายในบริษทัฯ โดย บริษทั 
มาแฟม จาํกดั และ นางสุเทพี อศัวะธนกลุ จะใชสิ้ทธิออกเสียงในหุน้ของตนในบริษทัฯ ไปในทิศทางเดียวกนัตามคาํแนะนาํของ
นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ ในฐานะประธานเจา้หนา้ที/บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของบริษทัฯ 

 ( b )  นโยบายการจ่ายปันผล 
               บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ >]% ของกาํไรหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

  8.    โครงสร้างการจดัการ 
  8.1  และ @.	  รายชื�อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 

1.   นายชลอ   เฟื/ องอารมย ์          กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน * 
     2.   นายพิศิษฐ  เศรษฐวงศ ์                     กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน* 
3.   นางพิไล   เปี/ ยมพงศส์านต ์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา 

และพิจารณาคา่ตอบแทน* 
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  >.   นางปราณี  ภาษีผล              กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน  
      และประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที/ดี* 

C.   นางสุภาภรณ์  บุรพกศุลศรี  กรรมการอิสระ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที/ดี * 
6.   นายจีรพนัธ์  อศัวะธนกลุ   ประธานเจา้หนา้ที/บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

และกรรมการลงทุน 
7.   นายถวลัย ์ วริานนท ์                         กรรมการที/ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการกาํกบัดูแล 
     กิจการที/ดี 

 8.   นางสุเทพี  อศัวะธนกลุ   กรรมการผูอ้าํนวยการและกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
c.   นางสุณีย ์ ธีราวทิยางกรู        กรรมการและเลขานุการบริษทั 

  
บริษทักาํหนดคาํนิยามกรรมการอิสระ*ไว ้เท่ากับ ขอ้กาํหนดขั4นตํ/าของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั   หลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกิน  1%  ของจาํนวนหุ้นที/มีสิทธิออก
เสียงทั4งหมดของบริษทั    ไม่เป็นกรรมการบริหาร   ลูกจา้ง พนกังาน ที/ปรึกษา    ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือคูส่มรส
ของผูบ้ริหาร  ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ มีความเป็นอิสระในการทาํหนา้ที/ 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายหา้มกรรมการ ที/ปรึกษา ผูบ้ริหาร พนกังานพนกังานที/ล่วงรู้ถึงผลประกอบการของบริษทัไม่วา่
ทางตรงหรือทางออ้ม    และบุคคลที/เกี/ยวขอ้งซื4อขายหุน้ของบริษทัในช่วงเวลา  \] วนัก่อนประกาศงบการเงินตอ่สาธารณะชน
และกาํหนดให้ กรรมการ ที/ปรึกษา ผูบ้ริหาร และ พนักงานตั4งแต่ระดบั ผูจ้ดัการฝ่ายขึ4นไป ที/ทาํการซื4อ  หรือ ขายหุ้นของ
บริษทัจะตอ้งแจง้ให้ แผนกกฎหมายกฎระเบียบทราบถึงการซื4อขายนั4น  ภายในวนัถดัไปนับจากที/ไดมี้การซื4อขายนั4น  เพื/อ
รายงานการซื4อขายต่อสํานักงาน กลต.ต่อไป หรือดาํเนินการรายงานดว้ยตนเอง ภายใน b วนัทาํการนับจากวนัที/ไดม้า หรือ
จาํหน่ายไปในหุน้นั4นและจะมีการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร   และผูส้อบบญัชีให ้ที/ประชุม
คณะกรรมการทราบทุกครั4 ง 

บริษทัไม่มีกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอก 
ที/บริษทัใชบ้ริการอยูใ่นช่วง G ปีที/ผา่นมา 
 
คณุสมบัตขิองคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการที/มีความรู้ความเชี/ยวชาญ  ทกัษะที/หลากหลายเป็นประโยชน์ตอ่บริษทั  
สามารถอุทิศเวลาและความพยายามใหก้บัการเป็นกรรมการบริษทั  ไดอ้ยา่งเตม็ที/ โดยบริษทั ไดก้าํหนดคุณสมบติัเบื4องตน้ 
ของคณะกรรมการไวด้งันี4   
 ขอ้ที/  D   ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่  _  คน  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ/งหนึ/งของจาํนวน 

กรรมการทั4งหมดตอ้งมีถิ/นที/อยูใ่นราชอาณาจกัร 
       ขอ้ที/  G   ใหที้/ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั4งกรรมการ   ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัตอ่ไปนี4    

(1)   ผูถื้อหุน้คนหนี/งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ/งหุน้ตอ่เสียงหนึ/ง 
          (2)   ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที/มีอยูท่ ั4งหมดตาม (D)  เลือกตั4งบุคคลคนเดียว 
                           หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3)   บุคคลซึ/งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั4งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน 
        กรรมการที/จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั4งในครั4 งนั4น    ในกรณีที/บุคคลซึ/งไดรั้บการเลือกตั4งในลาํดบัถดัลงมา 
        มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที/จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั4งในครั4 งนั4น  ใหผู้เ้ป็นประธานเป็น 
        ผูอ้อกเสียงชี4ขาด 
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ขอ้ที/  b    ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั4 ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง D ใน b เป็นอตัราส่วน ถา้จาํนวนกรรมการ 
ที/จะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกจาํนวนที/ใกลเ้คียงที/สุด กบั D ใน b กรรมการที/จะตอ้งออกจาก
ตาํแหน่ง ในปีแรก และปีที/ G ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั4น ใหจ้บัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ตอ่ไป 
ใหก้รรมการที/อยูใ่นตาํแหน่งนานที/สุดนั4น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

        ขอ้ที/  4   นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมื/อ 
                   (D)  ตาย 
                     (G)  ลาออก 
               (b)  ขาดคุณสมบติั หรือลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
        (>)  ที/ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
              (C)  ศาลมีคาํสั/งใหอ้อก 
      ขอ้ที/  C    กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ื/นใบลาออกตอ่บริษทั การลาออกมีผลนบัแตว่นัที/ใบลาออกไป 

ขอ้ที/  6    ในกรณีที/ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุผลอื/น  นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลือก 
บุคคลใดบุคคลหนึ/ง ซึ/งมีคุณสมบติัตามที/กฎหมายกาํหนด เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะ 
กรรมการคราวถดัไป เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ G เดือน บุคคลซึ/งเขา้เป็นกรรมการแทน
ดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระ ที/ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที/ตนแทน มติขอ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ/ง ตอ้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ b ใน > ของจาํนวนกรรมการที/ยงั
เหลืออยู ่

 ขอ้ที/  _   ที/ประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน > ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึ/ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่กึ/งหนึ/งของจาํนวนหุน้ที/ถือโดยผูถื้อหุน้ที/มาประชุม  และมีสิทธิออกเสียง                         

         ขอ้ที/  ^    กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้
ขอ้ที/  c    ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ/งเป็นประธานกรรมการ   ในกรณีที/คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร  

จะเลือกกรรมการคนหนึ/ง   หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ รองประธานกรรมการมีหนา้ที/ตาม
ขอ้บงัคบัในกิจการซึ/งประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ้ที/ D]  ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ/งหนึ/งของจาํนวนกรรมการทั4งหมด จึง
จะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยูใ่นที/ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที/ได ้ถา้มีรอง
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบติัหน้าที/ไดใ้ห้กรรมการซึ/ งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ/ งเป็นประธานในที/ประชุม   การวินิจฉัยชี4
ขาดของที/ประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก  กรรมการคนหนึ/งมีเสียงหนึ/งในการลงคะแนน  เวน้แตก่รรมการซึ/งมี
ส่วนไดเ้สียในเรื/องใด  ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื/องนั4น  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที/
ประชุมออกเสียงเพิ/มขึ4นอีกเสียงหนึ/งเป็นเสียงชี4ขาด 

ขอ้ที/ DD   ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ  หรือกรรมการผูซึ้/ งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดั
ประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกวา่ _ วนั ก่อนวนัประชุม  เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพื/อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชนป์ระโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอื/นและกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั4นก็ได ้          

ขอ้ที/ DG   กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ที/ให้เป็นไปตามกฎหมาย   วตัถุประสงค ์  และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติที/
ประชุมผูถื้อหุน้ 
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ขอ้ที/ Db   ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ  เขา้เป็นหุ้นส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นในนิติบุคคลอื/น ที/มีสภาพอยา่ง
เดียวกนั  และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษทั     เวน้แต่จะแจง้ให้ที/ประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนที/จะมีมติ
แตง่ตั4ง 

ขอ้ที/ D>   กรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้  หากมีส่วนไดเ้สียในสัญญาที/บริษทัทาํขึ4นหรือถือหุ้น หรือ
หุน้กูเ้พิ/มขึ4นหรือลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ 

         ขอ้ที/ DC  ใหค้ณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย b เดือนตอ่ครั4 ง 
 

อํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 
1. พิจารณากาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที/ดี เพื/อใหฝ่้ายบริหารนาํไปปฏิบติั ซึ/งรวมถึงการทบทวนประเมินผลการ

ปฏิบติัเพื/อนาํมาพิจารณาปรับปรุงใหเ้หมาะสม และรายงานไวใ้นรายงานประจาํปี 
2. พิจารณาความเหมาะสม ใหค้าํแนะนาํ และอนุมติัวสิยัทศัน์ กลยทุธ์ ตลอดจนเป้าหมายการดาํเนินงานของบริษทั ที/นาํ 

เสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงการติดตามประเมินผลความสาํเร็จของการดาํเนินงาน 
        3.    ดูแลใหบ้ริษทั  มีระบบบริหารความเสี/ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบที/เหมาะสม 
        4.    ดูแลใหมี้กระบวนการสรรหา และแผนการสืบทอดตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั  ที/มี   
               ประสิทธิผล คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ตง่ตั4งกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เป็นหวัหนา้คณะผูบ้ริหารระดบัสูง เพื/อ 
               รับผิดชอบในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริษทั  
       5.     ดูแลใหมี้แนวทางปฏิบติัเกี/ยวกบัจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  ขอ้พึงปฏิบติัที/ดีของกรรมการและพนกังาน  
               รวมถึงการสื/อสารใหผู้เ้กี/ยวขอ้งไดท้ราบ 
       6.     พิจารณาความเหมาะสมในการแตง่ตั4งและกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที/ของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
       7.     พิจารณามอบอาํนาจอยา่งเหมาะสมใหแ้ก่กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เพื/อใหส้ามารถดาํเนินงานธุรกิจปกติไดอ้ยา่ง 
      รวดเร็ว 
       8.     จดัทาํรายงานอธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั  ในการจดัทาํรายงานทางการเงินไวใ้นรายงานประจาํปี 
       9.     พิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั  กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ รวมทั4งกาํกบัดูแลใหมี้ 
               กระบวนการที/มีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูง 
     10.     ดาํเนินการอื/นๆ เพื/อใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติของที/ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั    
 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 	EF3  
มีการจดัประชุมจาํนวน \ ครั4 ง มีจาํนวนการเขา้ประชุมดงันี4  

1. นายชลอ  เฟื/ องอารมย ์     กรรมการอิสระและประธานกรรมการ                   เขา้ประชุม       -    ครั4 ง* 
2. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์     กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ               เขา้ประชุม       5    ครั4 ง 
3. นางพิไล เปี/ ยมพงศส์านต ์    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                  เขา้ประชุม       3    ครั4 ง  
4. นางปราณี ภาษีผล            กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   เขา้ประชุม      5    ครั4 ง 
5. นางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี   กรรมการอิสระ                   เขา้ประชุม      5    ครั4 ง 
6. นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ      ประธานเจา้หนา้ที/บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  เขา้ประชุม      5    ครั4 ง 
7. นางสุเทพี อศัวะธนกลุ        กรรมการผูอ้าํนวยการ    เขา้ประชุม      5    ครั4 ง 
8. นายถวลัย ์วริานนท ์ กรรมการ      เขา้ประชุม      C    ครั4 ง 
9. นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู       กรรมการและเลขานุการบริษทั   เขา้ประชุม      5    ครั4 ง 

ลาประชุมเนื/องจากมีปัญหาเรื/องสุขภาพ *  



-22- 
 

 

 
การประชุมคณะกรรมการอิสระ โดยไม่มฝ่ีายบริหารเข้าร่วมการประชุม 
มีการจดัประชุมจาํนวน  G  ครั4 ง  

 
คณะกรรมการชุดย่อย 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน 4 ท่าน กาํหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยไตรมาสละ D ครั4 ง 
โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี4                    
      1.   นายพิศิษฐ       เศรษฐวงศ ์                        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      G.   นางพิไล          เปี/ ยมพงศส์านต ์                กรรมการตรวจสอบ 
      3.   นางปราณี        ภาษีผล                              กรรมการตรวจสอบ 
      >.   นางสุภาภรณ์   บุรพกศุลศรี  กรรมการตรวจสอบ 
อํานาจ หน้าที� และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 D. คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจ ดงัตอ่ไปนี4  

D.D   เชิญกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร หรือเจา้หนา้ที/ของบริษทัฯ มาร่วมประชุม หารือ ชี4แจงหรือตอบขอ้ซกัถาม ในเรื/องที/ 
        เกี/ยวกบักิจการและการดาํเนินงานของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมทุน และโครงการร่วมทุน ที/อยูใ่นขอบแขต 
      หนา้ที/และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
D.G   ปรึกษาหารือผูเ้ชี/ยวชาญหรือที/ปรึกษาของบริษทัฯ (ถา้มี) หรือจา้งที/ปรึกษาหารือผูเ้ชี/ยวชาญภายนอกในกรณีจาํเป็น 
        ดว้ยคา่ใชจ่้ายของบริษทัฯ 

 D.b   ตรวจสอบ และสอบสวนตามที/จาํเป็นในเรื/องตา่งๆ เพื/อใหก้ารปฏิบติังานภายใตห้นา้ที/ความรับผิดชอบของ 
         คณะกรรมการตรวจสอบสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
G. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที/และความรับผดิชอบดงัตอ่ไปนี4  :- 

2.1  สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินตามมาตรฐาน การ 

    รายงานทางการเงิน เพื/อใหมี้ความถูกตอ้ง ครบถว้น รวมถึงมีระบบบริหารความเสี/ยงทางการเงินที/เพียงพอเพื/อสร้าง 

    ความเชื/อมั/นแก่ผูใ้ชง้บการเงิน  

2.2  สอบทานใหมี้ระบบการควบคุมภายใน )Internal Control) และการตรวจสอบภายใน )Internal Audit) ที/หมาะสม มี 
        ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และครอบคลุมถึงกระบวนการอื/นที/เกี/ยวขอ้งกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอร์รัปชั/น   

 2.3  สอบทานการบริหารความเสี/ยงตามกรอบการบริหารความเสี/ยงของบริษทั วา่มีการบริหารความเสี/ยงอยา่งมี 
  ประสิทธิภาพ ซึ/งจะส่งผลใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั ทั4งในเชิงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน 
 G.>  สอบทานใหบ้ริษทัฯ  ปฏิบติัหนา้ที/ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาด 
  หลกัทรัพย ์ หรือกฎหมายที/เกี/ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
 G.C  พิจารณาคดัเลือก  เสนอแตง่ตั4งบุคคลซึ/งมีความเป็นอิสระ  เพื/อทาํหนา้ที/เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  และเสนอ 
  คา่ตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทั4งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย   
  อยา่งนอ้ยปีละ  D  ครั4 ง 
 G.\  พิจารณารายการที/เกี/ยวโยงกนั  หรือรายการที/อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมทั4งรายการที/มีนยัสาํคญั  
        ที/เขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ/งทรัพยสิ์น ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาด 
         หลกัทรัพย ์ ทั4งนี4 เพื/อใหม้ั/นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล  และเป็นประโยชน์สูงสุดตอ่บริษทัฯ 
 G._  สอบทานการปฏิบติัตามนโยบายตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั/น และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 
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            2.8  รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ อยา่งนอ้ยปี ละ 4ครั้ง 
 2.9  จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  
     ซึ/งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี4  
                (ก)   ความเห็นเกี/ยวกบัความถูกตอ้ง  ครบถว้น  เป็นที/เชื/อถือไดข้องรายงานทาง การเงินของบริษทัฯ 
  (ข)   ความเห็นเกี/ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
  (ค)   ความเห็นเกี/ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาด 
             หลกัทรัพยห์รือกฎหมายที/เกี/ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
                (ง)    ความเห็นเกี/ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
           (จ)    ความเห็นเกี/ยวกบัรายการที/อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
  (ฉ)   จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 
       (ช)   ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที/คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ที/ตามกฎบตัร  
     (Charter) 

  (ซ)  รายการอื/นที/เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั/วไปควรทราบ  ภายใตข้อบเขตหนา้ที/และความรับผิดชอบที/ 
    ไดรั้บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

b. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษทัฯ ตามหนา้ที/และความรับผดิชอบที/ไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ ในขณะที/ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษทัฯ ตอ่บุคคลภายนอก ยงัเป็นของคณะกรรมการ
บริษทัฯ ทั4งหมด  

 คณะกรรมการจดัตั4งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ4นเป็นหน่วยงานหนึ/งภายในบริษทั โดยมีรองผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ  
        ภายใน (นางสาวยพิุน ตรงพิทกัษก์ลุ) เป็นผูรั้บผดิชอบ 
         ประวตัริองผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
                   นางสาวยพิุน ตรงพิทกัษก์ลุ 
                    ประวติัการศึกษา 
                    มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ปริญญาตรี สาขา การจดัการทั/วไป          ปี  2537 
                    มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ปริญญาตรี สาขา การบญัชี                      ปี 2547  
          ประสบการณ์ในการทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง 
                    รองผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน)    ปี 2557-ปัจจุบนั    
 การพิจารณาแตง่ตั4ง โยกยา้ย  เลิกจา้ง  หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นอาํนาจหนา้ที/ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  
       การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี GC63 มีการจดัประชุมจาํนวน 5 ครั4 ง  มีจาํนวนการเขา้ประชุมดงันี4  

1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์     กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ              เขา้ประชุม       5    ครั4 ง 
2. นางพิไล เปี/ ยมพงศส์านต ์    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                 เขา้ประชุม       4    ครั4 ง  
3. นางปราณี ภาษีผล            กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                เขา้ประชุม       5    ครั4 ง 
4. นางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี* กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ               เขา้ประชุม       b    ครั4 ง 
*แตง่ตั4ง G มิถุนายน GC\b 

2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ G ท่าน และ กรรมการบริหาร 1 ท่าน  
มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง b ปี กาํหนดใหมี้การประชุมเป็นแบบเฉพาะกิจเมื/อมีความจาํเป็น แตต่อ้งไม่นอ้ยกวา่ D ครั4 งตอ่ปี โดยมี
รายนามดงัตอ่ไปนี4   
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 1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 2. นางพิไล เปี/ ยมพงศส์านต ์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 3. นางสุเทพี อศัวะธนกลุ  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ขอบเขตหนา้ที/และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเพื/อใหก้ารปฏิบติังานของคณะกรรมการ 
สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที/ดี คณะกรรมการบริษทัจึงกาํหนดขอบเขตหนา้ที/ของ
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทนดงันี4  

1   ด้านการสรรหา 
D.D กาํหนดวธีิการสรรหาบุคคลเพื/อดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะขององคก์ร เช่น พิจารณากรรมการ 
      เดิมเพื/อเสนอใหด้าํรงตาํแหน่งตอ่ เปิดรับการเสนอชื/อจากผูถื้อหุน้ การใชบ้ริษทัภายนอกใหช่้วยสรรหา การ 
      พิจารณาบุคคลจากทาํเนียบกรรมการอาชีพ หรือ การใหก้รรมการแตล่ะคนเสนอชื/อบุคคลที/เหมาะสม เป็นตน้ 
D.G ดาํเนินการพิจารณารายชื/อบุคคลที/ไดรั้บการเสนอชื/อและคดัเลือกบุคคลที/มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณสมบติั 
      ที/กาํหนดไว ้ 
D.b ตรวจสอบใหร้อบคอบวา่ บุคคลที/จะถูกเสนอชื/อนั4นมีคุณสมบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการ 
D.> ดาํเนินการทาบทามบุคคลที/มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณสมบติัที/กาํหนดไว ้เพื/อจะไดม้ั/นใจวา่บุคคลดงักล่าว 
      มีความยนิดีจะมารับตาํแหน่งกรรมการของบริษทั หากไดรั้บการแตง่ตั4งจากผูถื้อหุน้ 
D.C เสนอชื/อใหค้ณะกรรมการเพื/อพิจารณาและบรรจุชื/อในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ เพื/อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตั4งตอ่ไป  
D.\ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน อาจไดรั้บมอบหมายใหพิ้จารณาสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง  
      โดยเฉพาะกรรมการผูอ้าํนวยการ ก็ได ้ 
2   ด้านการพจิารณาค่าตอบแทน 
2.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนที/ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
G.G พิจารณาขอ้มูลการจ่ายคา่ตอบแทนของบริษทัอื/นที/อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกบับริษทั 
G.b กาํหนดหลกัเกณฑใ์หมี้ความเหมาะสมเพื/อใหเ้กิดผลงานตามที/คาดหวงั ใหมี้ความเป็นธรรมและเป็น การตอบแทน 
      บุคคลที/ช่วยใหง้านของบริษทัประสบผลสาํเร็จ 
G.> ทบทวนรูปแบบการจ่ายคา่ตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจาํนวนเงินและสดัส่วนการจ่ายคา่ตอบแทนของแตล่ะ 
      รูปแบบใหมี้ความเหมาะสม ทั4งนี4  หลกัการสาํคญัในการพิจารณารูปแบบคา่ตอบแทนแตล่ะประเภท ไดแ้ก่  

                  2.4.1 คา่ตอบแทนประจาํ (Retainer Fee) เช่น คา่ตอบแทนรายเดือน คา่ตอบแทนรายปี เป็นตน้ ควรคาํนึงถึงปัจจยั 
                  b ประการ คือ (D) แนวปฏิบติัที/บริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัใชอ้ยู ่ 
                  (G) ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษทั  
                  (3) ความรับผดิชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ หรือ กรรมการผูอ้าํนวยการที/บริษทัตอ้งการ 
                  G.>.G คา่ตอบแทนตามผลการดาํเนินงานของบริษทั (Incentive) ควรเชื/อมโยงกบัมูลคา่ที/บริษทัสร้างใหก้บัผูถื้อหุน้  
                  เช่น  ผลกาํไรของบริษทัหรือเงินปันผลที/จ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
                  G.>.b คา่เบี4ยประชุม (Attendance Fee) ควรพิจารณาใหอ้ยูใ่นระดบัที/เหมาะสม เพื/อจูงใจใหก้รรมการปฏิบติัหนา้ที/ 
                  โดยการเขา้ประชุมอยา่งสมํ/าเสมอ 

2.5 พิจารณาใหก้ารจ่ายคา่ตอบแทนเป็นไปตามเกณฑที์/หน่วยงานทางการกาํหนดหรือขอ้แนะนาํที/เกี/ยวขอ้ง 
      โดยบริษทัมีนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยพิจารณาศึกษา วเิคราะห์   
       เปรียบเทียบคา่ตอบแทนใหอ้ยูใ่นระดบัที/เทียบเคียงไดก้บับริษทัจดทะเบียนที/มีขนาดใกลเ้คียงกนั และบริษทัอื/นใน 
       อุตสาหกรรมเดียวกนั เพื/อจูงใจและรักษากรรมการผูบ้ริหารระดบัสูง และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ที/มีคุณภาพไวก้บั 
       บริษทั 
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การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ปี GC\3 มีการจดัประชุมจาํนวน D ครั4 ง มีจาํนวนการเขา้ประชุมดงันี4   
D.นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์            กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน     เขา้ประชุม D ครั4 ง 
G.นางพิไล เปี/ ยมพงศส์านต ์       กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน           เขา้ประชุม - ครั4 ง 
3.นางสุเทพี อศัวะธนกลุ            กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน             เขา้ประชุม D ครั4 ง 

 
3. คณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการลงทุน ประกอบไปดว้ย กรรมการอิสระ G ท่าน กรรมการบริหาร D ท่าน มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง b ปี  
โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี4  
1. นายชลอ เฟื/ องอารมย ์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน 
2. นางปราณี ภาษีผล  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการลงทุน 
3. นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการลงทุน มีอาํนาจหนา้ที/ดงัตอ่ไปนี4  
D. จดัทาํกรอบนโยบายการลงทุน เพื/อขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
G. พิจารณาอนุมติัแผนการลงทุนของบริษทัที/สอดคลอ้งกบักรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหารความ  
    เสี/ยงรวม 
b. กาํกบัดูแลการลงทุนของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี/ยงรวมระเบียบ 
    วิธีปฏิบติัเกี/ยวกบัการลงทุน และขอ้กาํหนดของกฎหมายที/เกี/ยวขอ้ง 
>. กาํกบัดูแลในเรื/องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนที์/เกี/ยวกบัธุรกรรมการ 
    ลงทุนของบริษทัฯ 
C. กาํกบัดูแล ระบบงาน บุคลากร และขอ้มูลที/ใชป้ระกอบการลงทุนของบริษทัใหมี้ความเพียงพอตอ่การดาํเนินงาน 
\. บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที/ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
_. รายงานผลการลงทุนใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งสมํ/าเสมอ  
 

การประชุมคณะกรรมการลงทุน ปี 2563    มีการจดัประชุมจาํนวน 2 ครั4 ง  มีจาํนวนการเขา้ประชุมดงันี4  
1. นายชลอ เฟื/ องอารมย ์   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน       เขา้ประชุม - ครั4 ง 
2. นางปราณี ภาษีผล   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการลงทุน            เขา้ประชุม 2 ครั4 ง 
3. นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และกรรมการลงทุน             เขา้ประชุม 2 ครั4 ง 

 
4.  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที�ด ี

 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที/ดี ประกอบดว้ย ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ G ท่าน และ กรรมการบริหาร D ท่าน 
มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง b ปี โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี4   
                       D. นางปราณี ภาษีผล                       กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และ ประธานกรรมการ 

   กาํกบัดูแลกิจการที/ดี 
G. นางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี กรรมการอิสระ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที/ดี 
b. นายถวลัย ์วริานนท ์  กรรมการที/ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที/ดี 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที/ดี มีอาํนาจหนา้ที/ดงัตอ่ไปนี4  
D กาํหนดและทบทวนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที/ดีของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการที/เป็นมาตรฐานสากลและ 
   แนวทาง การกาํกบัดูแลกิจการที/ดีของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื/นที/เกี/ยวขอ้ง 
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G สนบัสนุนและส่งเสริมใหบ้ริษทัมีการดาํเนินงานที/มีประสิทธิภาพดวยความโปร่งใส น่าเชื/อถือและตรวจสอบได ้
b สื/อสาร เสริมสร้างความรู้และความเขา้ใจในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที/ดีใหแ้ก่กรรมการผูบ้ริหารและพนกังาน   
    ของบริษทั ใหเ้กิดจิตสาํนึก และตระหนกัถึงความสาํคญัของปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที/ดี 
> กาํกบัดูแล และติดตามใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทั ปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที/ดีอยา่ง    
   ถูกตอ้งและมีประสิทธิผลเพื/อสร้างความเชื/อมั/นของผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที/ดี มีกาํหนดใหมี้การประชุมไม่นอ้ยกวา่ D ครั4 งตอ่ปี 
การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที/ดี ปี GC\3 มีการจดัประชุมจาํนวน 2 ครั4 ง  มีจาํนวนการเขา้ประชุมดงันี4  

1. นางปราณี ภาษีผล            กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที/ดี            เขา้ประชุม 2 ครั4 ง 
2. นางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี         กรรมการอิสระ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที/ดี                   เขา้ประชุม 2 ครั4 ง 
3. นายถวลัย ์วริานนท ์                   กรรมการ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที/ดี                            เขา้ประชุม 2 ครั4 ง 

 
5. คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี�ยง 
         คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี/ยง ประกอบดว้ยกรรมการ และผูบ้ริหาร  ไม่นอ้ยกวา่ C ท่าน มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง b 
ปี โดยกาํหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยไตรมาสละ D ครั4 ง  
คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี/ยงมีหนา้ที/และความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี4  

1. กาํหนดนโยบายการบริหารจดัการความเสี/ยงเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทั ซึ/งตอ้งครอบคลุมความเสี/ยงที/สาํคญั  
เช่น ความเสี/ยงดา้นกลยทุธ์ ความเสี/ยงดา้นการรับประกนัภยั ความเสี/ยงดา้นสภาพคล่อง ความเสี/ยงดา้น
ปฏิบติัการ ความเสี/ยงดา้นตลาดความเสี/ยงดา้นเครดิต ความเสี/ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
และความเสี/ยงอื/นๆ ที/มีผลกระทบตอ่การดาํเนินกิจการ 

2. ประเมินความเพียงพอของกลยทุธ์การบริหารจดัการความเสี/ยง รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารจดัการ ความเสี/ยง 

3. รายงานผลความคืบหนา้การบริหารจดัการความเสี/ยงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยไตรมาสละ D ครั4 ง  
ยกเวน้มีความเสี/ยงที/มีนยัสาํคญัใหร้ายงานตอ่คณะกรรมการบริษทั 

4. กาํหนดนโยบายการบริหารความตอ่เนื/องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) และจดัทาํแผนรองรับ
การดาํเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื/อง (Business Continuity Plan) 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี/ยง ปี GC\3 มีการจดัประชุม 4 ครั4 ง มีจาํนวนกรรมการเขา้ประชุมดงันี4  
นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ประธาน                            เขา้ประชุม   4 ครั4 ง  
นายประพิทย ์ธีระประยติุ รองประธาน         เขา้ประชุม   4 ครั4 ง   
นางรัชนี วงษกิ์จพฒันา   กรรมการ           เขา้ประชุม   4 ครั4 ง 
นายสมกฤษณ์ สุระชีวะกฤต กรรมการ           เขา้ประชุม   4 ครั4 ง 
นายกนกฉตัร์ ถาวรนนัท ์ กรรมการ           เขา้ประชุม   4 ครั4 ง 
นางสาวนนัทวนั อรุณพิริยะกลุ กรรมการ          เขา้ประชุม   4 ครั4 ง 
นายธนาวฒิุ บุญพฒุ                 กรรมการ - เลขานุการ          เขา้ประชุม   4 ครั4 ง 
 
 
 
 



-27- 
 

 

 
 

8.3   เลขานุการบริษัท     
การแตง่ตั4งเลขานุการบริษทัฯ ขึ4นอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการคดัเลือกบุคคลที/มีคุณสมบติัเหมาะสมที/ 
จะทาํหนา้ที/ดงักล่าว โดยที/ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ครั4 งที/ b/GCCD   เมื/อวนัที/  Db สิงหาคม GCCD  ไดมี้มติแตง่ตั4ง   
          นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู ใหด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั โดยใหมี้ผลตั4งแตว่นัที/ D> สิงหาคม GCCD เป็นตน้ไป จนกระทั/งปัจจุบนั 
 นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู อาย ุ\8 ปี  สดัส่วนการถือครองหุน้ ].]]\% 
   กรรมการ  แตง่ตั4งเมื/อวนัที/  D^ มิถุนายน GCGc – ปัจจุบนั 
   เลขานุการบริษทั   แตง่ตั4งเมื/อวนัที/     D> สิงหาคม GCCD – ปัจจุบนั 
   ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร – พี/สาว นางสุเทพี อศัวะธนกลุ   
                                                                                            พี/ภรรยา นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ 
    คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัอบรม  
                 ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
                       ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD) 
        ประสบการณ์ทาํงานยอ้นหลงั C ปี 
        2557-ปัจจุบนั  กรรมการและเลขานุการบริษทั (บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน์)  
คณะกรรมการบริษทั  กาํหนดใหเ้ลขานุการบริษทั  รับผิดชอบงาน ดงันี4  
  1. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี4  
   D.D. ทะเบียนกรรมการ 
   D.G. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั 
            D.b. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
  2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที/รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร พร้อมทั4งจดัทาํสาํเนาส่งใหป้ระธาน 
       กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน _ วนัทาํการ นบัจากวนัที/ไดรั้บรายงาน 

     b.  ดาํเนินการอื/นๆ ตามที/คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
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8.4  ผู้รับผดิชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงนิ (CFO) 

นางสุเทพี อศัวะธนกลุ   ตาํแหน่ง กรรมการผูอ้าํนวยการ 
คณุวฒุิทางการศึกษา 
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บณัฑิต    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ     Tarleton State University สหรัฐอเมริกา 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง รุ่นที/ G สถาบนัวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) (IOD) 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์ TEPCoT รุ่นที/ DD 
การอบรมในปี 	EF3 
วทิยาการการจดัการสาํหรับนกับริหารระดบัสูง (วบส.)" รุ่นที/ C (Advance Master of Management Program, AMM)- 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
ประสบการณ์ยอ้นหลงั  C ปี (ขอ้มูล ณ วนัที/ bD ธนัวาคม 2563) 
พ.ศ. GC>b ถึง ปัจจุบนั  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการ บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 
@.E  ผู้ควบคมุดูแลการทาํบัญชี (สมห์ุบัญชี) 

นายสุชีพ หลกัทอง  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
แตง่ตั4งเมื/อวนัที/ D มิถุนายน GC\b ถึง ปัจจุบนั 
คุณวฒิุทางการศึกษา  
ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยับูรพา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA)  ใบอนุญาตเลขที/ DbD\> 
การอบรมในปี 2563 
แนวทางการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัที/ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 

กลยทุธ์บริหารการเงินเพื/อพลิกฟื4 นองคก์รและสร้างการเติบโตในยคุ New Normal 

การตั4งสาํรองการดอ้ยคา่ของเครื/องมือทางการเงิน (TFRS9) และสญัญาเช่า (TFRS16) 

TFRS4, RBC2 และการเตรียมตวัเขา้สู่ TFRS17 

ตามติด Disclosure Form พร้อมรับหลกัเกณฑก์าํหนดราคาโอน 
ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง E ปี (ข้อมลู ณ วนัที� TU ธันวาคม 2563) 
พ.ศ. 2559 ถึง 2562 ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 
พ.ศ. 2563 ถึง ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 

8.6 หัวหน้างานกํากับดแูลการปฏบัิตติามกฎหมายกฎระเบียบของบริษัท (Compliance) 
 นางสาวนนัทวนั อรุณพิริยะกลุ        ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายผลประโยชน ์
 คุณวฒิุทางการศึกษา 
 ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  
 ประสบการณ์ทาํงาน C ปียอ้นหลงั 
 2557-2562   ผูจ้ดัการฝ่ายผลประโยชน์  บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน์  
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หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 D. กาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมาย 
              1.1   เป็นศูนยก์ลางการรวบรวมกฎหมายและกฎเกณฑต์า่งๆ ของหน่วยงานภายนอกที/กาํกบัดูแลธุรกิจประกนัวนิาศภยั 
   อาทิ คปภ. กลต. และ ปปง. 
             1.2   เป็นศูนยก์ารการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายใหแ้ก่ทุกหน่วยงานภายในองคก์รไดท้ราบถึงการเปลี/ยนแปลง 
   กฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ คาํสั/ง ประกาศ ที/ออกใหม่ และจดัทาํสรุปสาระสาํคญัของกฎหมายกฎเกณฑ ์ฯลฯ  
   ที/ออกใหม่ดงักล่าว 
             1.3   จดัทาํคูมื่อการปฏิบติัตามกฎหมายเบื4องตน้ในรูปของฐานขอ้มูลกฎหมายและกฎเกณฑท์างการที/สาํคญั ใหข้อ้มูล 
   เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ เพื/อประโยชน์ในการปฏิบติังานและเป็นขอ้มูลอา้งอิงในการปฏิบติังานของหน่วยงานตา่งๆ  
   ภายในองคก์ร 
             1.4  ติดตามใหห้น่วยงานภายในมีการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑต่์างๆ 
             1.5   เป็นที/ปรึกษา ใหค้าํแนะนาํ ชี4แจง และใหค้วามเห็นเกี/ยวกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์นโยบายระเบียบ หรือประกาศตา่งๆ  
   ที/เกี/ยวกบัธุรกิจประกนัวนิาศภยั 
             1.6   งานในหนา้ที/รับผิดชอบเฉพาะ ไดแ้ก่ การเป็นหน่วยงานกลางในการกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย 
   เกี/ยวกบัป้องกนัและปราบปรามฟอกเงินและการตอ่ดา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) 
         1.7   สนบัสนุนงานบริหารความเสี/ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย โดยสนบัสนุนขอ้มูลตา่งๆ ที/ไดจ้ากการติดตาม 
   การปฏิบติังานดา้นกฎหมายของทุกหน่วยงาน รวมถึงร่วมใหข้อ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะแนวทางเกี/ยวกบัการควบคุม 
   ภายในดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายเพื/อนาํไปใชว้เิคราะห์และจดัทาํแผนบริหารความเสี/ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย 
  G. ประสานงานหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในองคก์ร 
               G.D  ประสานงานเรื/องการขออนุญาตในการดาํเนินการใดๆ ขององคก์รซึ/งจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานภายนอก 
   ที/กาํกบัดูแลก่อน หรือเพื/อขอหารือประเด็นขอ้กฎหมายตา่งๆ เพื/อความชดัเจนในการนาํมาปฏิบติัหนา้ที/ของหน่วยงาน 
   ภายในองคก์รทั4งนี4หน่วยงานภายนอกที/สาํนกักาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายตอ้งติดต่อประสานงาน ไดแ้ก่ 
   (1)  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
   (2)  สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 
   (3)  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 
   (4)  หน่วยงานทางการอื/นตามที/คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
              2.2.   เป็นผูป้ระสานงานในนามขององคก์รกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการการประกอบธุรกิจประกนั 
    (คปภ.) หรือหน่วยงานกาํกบัอื/นตามกฎหมาย 
              2.3.   เป็นผูป้ระสานงานในนามขององคก์รกบัสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ตา้นการสนบัสนุน 
    ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ปปง.) หรือหน่วยงานทางการอื/นใด ในประเดน็ดา้น AML/CFT 
              2.4.   ประสานงานกบัหน่วยงานภายในองคก์ร เพื/อใหจ้ดัทาํรายงานตามที/หน่วยงานภายนอกที/กาํกบัดูแลแจง้ขอ หรือตามที/ 
    กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัทาํ 
              2.5    ใหค้วามรู้ดา้นกฎหมาย จดัทาํขอ้มูลกฎหมายดา้นการประกนัวนิาศภยั หรือกฎหมายอื/นใดที/น่าสนใจและเกี/ยวขอ้ง 
    กบัธุรกรรมหลกัขององคก์ร เพื/อรองรับการอบรมใหแ้ก่บุคลากรภายในองคก์ร 
8.7   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
        คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารก่อนที/จะนาํเสนอขออนุมติัจากที/ประชุมผูถื้อหุน้   
โดยเกณฑก์าํหนดคา่ตอบแทนจะอยูใ่นระดบัเทียบไดก้บัระดบัที/จ่ายอยูใ่นธุรกิจ เหมาะสมกบัภาระหนา้ที/ความรับผิดชอบ    
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รวมทั4งมีการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปีและนาํผลที/ไดม้าใชร่้วมในการกาํหนดคา่ตอบแทนดว้ยคา่ตอบแทน 
ที/เป็นตวัเงิน 
         โครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ที/ประชุมผูถื้อหุน้ครั4 งที/ G7/2563 ไดมี้การอนุมติัคา่ตอบแทนและคา่เบี4ยประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย
ดงัตอ่ไปนี4   
 

คา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2563 
1. คา่บาํเหน็จกรรมการ )บาท/คณะ(  4,000,000 
     จาํนวนกรรมการ 9 
2. คา่บาํเหน็จกรรมการตรวจสอบ )บาท/คณะ(  1,000,000 
     จาํนวนกรรมการ 4 
3. คา่บาํเหน็จกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน )บาท/คณะ(  - 
    จาํนวนกรรมการ 3 
4. คา่บาํเหน็จกรรมการลงทุน )บาท/คณะ(  - 
     จาํนวนกรรมการ 3 
C. คา่บาํเหน็จกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที/ดี (คณะ/บาท) - 
      จาํนวนกรรมการ 3 

คา่เบี4ยประชุมกรรมการ )บาท/ครั4 ง/คน(    
1 คณะกรรมการบริษทัฯ   
- ประธานกรรมการ 30,000 
- กรรมการ 20,000 
2 คณะกรรมการตรวจสอบ   
- ประธานกรรมการ 20,000 
- กรรมการ 20,000 
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   
-ประธานกรรมการ 20,000 
- กรรมการ 20,000 
4. คณะกรรมการลงทุน   
-ประธานกรรมการ 20,000 
- กรรมการ 20,000 
5. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที/ดี   
-ประธานกรรมการ 20,000 
- กรรมการ 20,000 
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ก.  คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดรั้บคา่ตอบแทนในรูปของเบี4ยประชุมและเงินบาํเหน็จกรรมการ ปี 2563 ดงันี4              (หน่วย: บาท) 
 

ชื/อ ตาํแหน่ง 
จาํนวน

ครั4 งที/เขา้
ประชุม 

คา่ตอบแทน 

เบี4ยประชุม คา่บาํเหน็จ รวม 

1 นายชลอ           เฟื/ องอารมย ์ กรรมการอิสระประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการลงทุน 

0/5 - 680,000 680,000 

2 นายพิศิษฐ        เศรษฐวงศ ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
5/5 

 
220,000 

 
570,000 

 
790,000 

3 นางพิไล          ปี/ ยมพงศส์านต ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3/5 
 

140,000 560,000 700,000 

4 นางปราณี         ภาษีผล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการลงทุน และประธานกรรมการ 
กาํกบัดูแลกิจการที/ดี 

5/5 280,000 560,000 840,000 

5 นางสุภาภรณ์    บุรพกศุลศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที/ดี 

5/5 200,000 
 

350,000 
 

550,000 
 

6 นายจีรพนัธ์      อศัวะธนกลุ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการ 
ลงทุน 

5/5 140,000 350,000 
 

490,000 

7 นางสุเทพี         อศัวะธนกลุ กรรมการผูอ้าํนวยการ และกรรมการสรรหา 
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

5/5 120,000 350,000 470,000 

8 นายถวลัย ์        วริานนท ์ กรรมการ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที/ดี 5/5 140,000 350,000 490,000 
9 นางสุณีย ์         ธีราวทิยางกรู กรรมการและเลขานุการบริษทั 5/5 100,000 350,000 450,000 

รวม  1,340,000 4,120,000 5,460,000 
 
*คา่เบี4ยประชุมรวมการประชุมของคณะกรรมการชุดยอ่ยตามจาํนวนครั4 งที/เขา้ร่วมการประชุม 
ข.  ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตั4งแตร่ะดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ4นไปของบริษทัฯ ทั4งหมด G4 ท่าน ไดรั้บคา่ตอบแทน    
                             ในรูปของเงินเดือนและโบนสัในปี 2563 รวมเป็นเงินทั4งสิ4น 59,704,699 บาท 
8.8  บุคลากร 
           ในปี GC\3 บริษทัฯ มีจาํนวนพนกังานทั4งหมด 623 คน  ผลตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนสั คิดเป็นเงิน 302,092,211 บาท 
รวมทั4งเงินสมทบกองทุนสาํรองเลี4ยงชีพ คิดเป็นเงิน 12,454,137 บาท 

การถือครองหุ้นบริษัทของ กรรมการ และ ผู้บริหารระดบัสูง ปี 2563 

ชื�อ ตาํแหน่ง มกราคม กรกฎาคม ธันวาคม 

นายชลอ            เฟื/ องอารมย ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการลงทุน - - - 

นายพิศิษฐ         เศรษฐวงศ ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน - - - 

นางพิไล            เปี/ ยมพงศส์านต ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน - - - 

นางปราณี          ภาษีผล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน 
และประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที/ดี - - - 

นางสุภาภรณ์     บุรพกศุลศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
กาํกบัดูแลกิจการที/ดี - 
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การถือครองหุ้นบริษัทของ กรรมการ และ ผู้บริหารระดบัสูง ปี 2563 

ชื�อ ตาํแหน่ง มกราคม กรกฎาคม ธันวาคม 
นายจีรพนัธ์       อศัวะธนกลุ ประธานเจา้หนา้ที/บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

กรรมการลงทุน 
1,081,128 1,081,128 1,081,128 

 คูส่มรส 4,725,384 4,725,384 4,725,384 

 นิติบุคคล ตามมาตรา GC^ 145,655,120 145,655,120 145,655,120 

นายถวลัย ์         วริานนนท ์ กรรมการ 18,000 18,000 18,000 
นางสุเทพี          อศัวะธนกลุ กรรมการผูอ้าํนวยการ และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
4,725,384 4,725,384 4,725,384 

 คูส่มรส 1,081,128 1,081,128 1,081,128 

 นิติบุคคล ตามมาตรา GC^ 145,655,120 145,655,120 145,655,120 

นางสุณีย ์         ธีราวทิยางกรู กรรมการและเลขานุการบริษทั 18,000 18,000 18,000 

นายสุรพงษ ์     ธีราวทิยางกรู รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 476,040 476,040 476,040 

นายประพิทย ์   ธีระประยติุ รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 50,264 50,264 50,264 

นายเทพพนัธ์    อศัวะธนกลุ รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 12,600,000 15,542,150 15,542,150 

 นิติบุคคล ตามมาตรา GC^ 15,082,648 15,082,648 15,082,648 

นางสาวเจนจิรา อศัวะธนกลุ รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 12,600,000 15,542,150 15,542,150 

 นิติบุคคล ตามมาตรา GC^ 15,082,648 15,082,648 15,082,648 

นายเฉลิมพล      สายประเสริฐ ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายนวตักรรม - - - 

นางสาวพรกาญจน์ทิมา   ผลส่ง ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ - - - 

นายพิมล            ฉนัทวรีกรู ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการและประสานงาน - - - 

นายสมกฤษณ์     สุระชีวกฤต ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย - - - 
 
9. การกํากับดแูลกิจการ     
    9.1   คณะกรรมการบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการที/ดี เพราะแสดงให ้ 

เห็นถึงการมีระบบบริหารจดัการที/มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซึ/งช่วยสร้างความเชื/อมั/นและความมั/นใจตอ่ผูถื้อ
หุ้น นักลงทุนผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผูที้/เกี/ยวขอ้งทุกฝ่าย และเป็นเครื/องมือที/จะนาํบริษทั ไปสู่ความมั/นคง บริษทัจึงไดก้าํหนด
หลกัการ กาํกบัดูแล  กิจการทีดี/ รวมถึงแนวปฏิบติัโดยมีเนื4อหาสาํคญั ไดแ้ก่ 
1.     หมวดสิทธิของผูถื้อหุน้ 
        บริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัและเคารพสิทธิพื4นฐานของผูถื้อหุ้น  โดยสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นทุกราย ทั4งรายใหญ่และราย
ยอ่ยสามารถใชสิ้ทธิไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัตามหลกัเกณฑที์/กฎหมายกาํหนด  ไดแ้ก่   การซื4อขายหรือโอนหุน้ การมีส่วนแบ่ง
ในกาํไรของกิจการ การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ สิทธิในการทราบขอ้มูลเกี/ยวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 
สิทธิการเขา้ร่วมประชุมเพื/อใช้สิทธิออกเสียง รวมถึงการซักถาม และส่งคาํถามล่วงหน้า สิทธิในการแต่งตั4 งถอดถอน
กรรมการ และกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวมถึงสิทธิในการแต่งตั4งผูส้อบบญัชี กาํหนดค่าสอบบญัชี และเรื/อง
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ตา่งๆ ที/มีผลกระทบตอ่บริษทั เช่นการจดัสรรเงินปันผล  การเพิ/มทุนลดทุน เป็นตน้  โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ที/กฎหมาย
กาํหนด 
      บริษทัไดส่้งเสริมสิทธิของผูถื้อหุ้น โดย สนบัสนุน และส่งเสริมผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุ้นประเภทสถาบนั ให้
เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น  กาํหนดให้มีการเปิดเผย ขอ้มูล วนั เวลา สถานที/ และวาระการประชุม โดยมีคาํชี4แจงและเหตุผล
ประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที/ขอตามที/ระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุ้น หรือใน
เอกสารแนบวาระการประชุม  
       บริษทั  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยกาํหนดหลกัเกณฑ์การส่งคาํถามล่วงหน้าให้
ชดัเจน และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

    บริษทั  ไดจ้ดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. เพื/อใหผู้ถื้อหุน้สามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้และได ้
            กาํหนดใหมี้กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย D คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ในการประชุมผูถื้อหุน้บริษทัจดั 

ให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที/วาระนั4นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั4งกรรมการ บริษทัมีการใชบ้ัตร
ลงคะแนนเสียงในวาระที/สาํคญั เช่น การทาํรายการเกี/ยวโยง การทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ/งสินทรัพย ์เป็นตน้ เพื/อ
ความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงัระหวา่งการประชุม  ประธานในที/ประชุมควรจดัสรรเวลา
ใหเ้หมาะสมและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั4งคาํถามตอ่ที/ประชุมในเรื/องที/เกี/ยวขอ้งกบับริษทั
ได ้

    บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุน้ใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน 
ของแตล่ะวาระในการประชุมสามญัและวสิามญัผูถื้อหุน้ในวนัทาํการถดัไปบน  website ของตลาดหลกัทรัพย ์และบริษทั   
        ในปี GC\b  บริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัที/ G>  เมษายน  GC\b   มีกรรมการ C ท่าน (เนื/องจากสภาวะการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา G]Dc)  เขา้ร่วมประชุม โดยบริษทัมอบให้บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย)  จาํกดั    
ซึ/งเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษทัเป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม D> วนั ประธานใน
ที/ประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเท่ากนัในการตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทั,  สอบถาม   และแสดงความ
คิดเห็น  ซึ/งไดล้งบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 
2.    หมวดการปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
    บริษทัใหค้วามสาํคญักบัผูถื้อหุน้และส่งเสริมความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุ้นราย
ยอ่ย ผูถื้อหุน้ตา่งชาติ และ นกัลงทุนสถาบนั โดยบริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัไวด้งันี4  
    บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอชื/อบุคคลเพื/อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการรวมถึงเสนอเพิ/มวาระการ
ประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ในเวลาอนัสมควร  

    บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นที/ไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผูอื้/น
ประชุมและออกเสียงลงมติแทน  

                    บริษทักาํหนดใหก้รรมการบริษทัและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเกี/ยวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้กี/ยวขอ้ง เพื/อให ้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษทัที/อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพื/อ
ประโยชน์ของบริษทัโดยรวม ทั4งนี4  กรรมการและผูบ้ริหารที/มีส่วนไดเ้สียกบัธุรกรรมที/ทาํกบับริษทัไม่ควรมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจทาํธุรกรรมดงักล่าว  
       คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในที/มีผลตอ่การซื4อขายหลกัทรัพย ์เพื/อเป็นมาตรการ
ป้องกนักรณีที/กรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายในเพื/อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอื้/นในทางมิชอบ โดยห้าม
กรรมการ ที/ปรึกษา ผูบ้ริหาร พนกังานพนกังานที/ล่วงรู้ถึงผลประกอบการของบริษทัไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และบุคคล
ที/เกี/ยวขอ้งซื4อขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลา \] วนัก่อนประกาศงบการเงินต่อสาธารณะชน  ในระหว่างปีที/ผ่านมา
กรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัดไม่ปรากฎวา่มีการซื4อขายหุน้ในช่วงนั4นเลย  รวมทั4งห้ามไม่ให้
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ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานที/ไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน  เปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที/ไม่มีหนา้ที/เกี/ยวขอ้งตาม
รายละเอียดที/ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้การดูแลเรื/องการใชข้อ้มูลภายใน 

            3.    หมวดบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
       คณะกรรมการบริษทั บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัตอ่สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั4งภายในและภายนอก  บริษทัจะไม่กระทาํ
การใดๆที/เป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงยดึถือแนวปฎิบติัที/ก่อใหเ้กิดความเสมอภาคตอ่ทุกฝ่าย โดยกาํหนด
บทบาทของบริษทัตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียดงันี4  
ผู้ถือหุ้น  บริษทัฯ ยดึมั/นการดาํเนินธุรกิจตามหลกับรรษทัภิบาลและจดัใหมี้ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความ 

เสี/ยงที/เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งเพื/อสร้างผลประโยชน์ในระยะยาว
ให้แก่ผูถื้อหุ้น บริษทัฯ มุ่งมั/นที/จะดาํเนินงานให้มีผลประกอบการที/ดี อนัจะนาํไปสู่ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น
เพื/อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูถื้อหุ้น และสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิขั4นพื4นฐานที/พึงไดรั้บตามกฎหมาย 
และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ อาทิสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ตา่ง ๆ การเลือกตั4งกรรมการ การพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรและการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการดาํเนินธุรกิจ
ที/สําคญัของบริษัทฯ อย่างถูกตอ้ง ครบถว้นและทันต่อเหตุการณ์ โดยผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ นอกเหนือจากสิทธิขา้งตน้ 

  ลูกค้า  บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการใหบ้ริการที/ดีเพื/อใหลู้กคา้มีความพึงพอใจและเชื/อมั/นในการใหบ้ริการของ 
บริษทัฯ โดยการพฒันาการบริการใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัตอ่เวลา  
ควบคู่ไปกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ที/มีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ เพื/อให้ลูกคา้มีความพึงพอใจ
สูงสุดและอาํนวยความสะดวกดา้นช่องทางต่างๆ เพื/อให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑ์ไดง่้าย ตลอดจนให้
ขอ้มูลขา่วสารเกี/ยวกบั ผลิตภณัฑแ์ละบริการอยา่งถูกตอ้ง 
บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ เพื/อทําหน้าที/ให้บริการตอบข้อซักถามต่างๆของลูกค้าทั4 งด้าน
ผลิตภณัฑ์และบริการในเบื4องตน้ ตลอดจนหน่วยงานรับเรื/ องร้องเรียน เพื/อดาํเนินการประสานงานไปยงั
หน่วยงานที/เกี/ยวขอ้งเพื/อแกไ้ขปัญหาให้กบัลูกคา้ นอกจากนี4 บริษทัฯ ยงัจดัช่องทางรับเรื/องร้องเรียนสาํหรับ
ลูกคา้ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อีกดว้ย 

พนักงาน บริษทัฯ ถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรที/มีคา่อยา่งยิ/ง ที/มีส่วนช่วยใหเ้ป้าหมายของบริษทัฯ บรรลุผลสาํเร็จ  
บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเสมอภาค และจดัให้มีการให้รางวลั หรือแต่งตั4งโยกยา้ยอยา่งเหมาะสม
โดยตั4งอยูบ่นพื4นฐานตามความรู้ ความสามารถ ของพนักงาน รวมทั4งจดัฝึกอบรมให้พนักงานไดรั้บความรู้
เกี/ยวกบัผลิตภัณฑ์ประกนัภยัอย่างสมํ/าเสมอ เพื/อสร้างความกา้วหน้าในสายอาชีพ นอกจากนี4 บริษทัฯ ยงั
ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที/ ตลอดจนรับฟังขอ้เสนอแนะของพนักงานทุก
ระดบัชั4นโดยไม่เลือกปฏิบติั ในการพิจารณาผลงาน บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมินอยา่งเป็น
รูปธรรม  

บริษทัฯ กาํหนดเรื/องค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังานไวอ้ยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม โดยมี
นโยบายกาํหนดอตัราค่าตอบแทนและสวสัดิการพนกังานในระดบั ที/เทียบเคียงไดก้บับริษทัประกนัวินาศภยั
ชั4นนาํแห่งอื/น ๆ การกาํหนดคา่ตอบแทนในระยะสั4น พิจารณาจากความสามารถในการทาํกาํไรในแตล่ะปี และ
ระยะยาว พิจารณาจากการวดัผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard  รวมทั4 งดูแลให้มีการปรับปรุง
สวสัดิการพนักงานให้สอดคลอ้งกบั สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั เพื/อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที/ดี ตลอดจน
สนบัสนุนใหพ้นกังานมีความรู้ ความเขา้ใจ ในการบริหารจดัการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที/สอดคลอ้ง
กบัช่วงอายุ ระดับความเสี/ ยง นอกจากนี4 บริษัทฯ ยงัจัดให้มีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์อื/น ๆ สําหรับ
พนกังาน อาทิ กองทุนสาํรองเลี4ยงชีพ สวสัดิการเงินกูพ้นกังาน และการตรวจสุขภาพประจาํปี 
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คู่ค้า       บริษทัฯดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ปฏิบติัตอ่คูค่า้ทุกรายดว้ยความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั รวมทั4ง 
 ปฏิบติัตามเงื/อนไขทางการคา้และสญัญาระหวา่งกนัอยา่งเคร่งครัด ใหค้วามสาํคญัอยา่งยิ/งในการคดัเลือกคูค่า้ที/ 
 เหมาะสม โดยตระหนกัถึงความสาํคญัในการมีคูค่า้ที/มีจริยธรรม ความเป็นมืออาชีพ ควบคูไ่ปกบัการมีชื/อเสียงที/ดี 
คู่แข่ง   บริษทัฯยดึมั/นในการแขง่ขนัทางธุรกิจดว้ยจริยธรรม โดยไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของ 

คูแ่ขง่โดยวธีิฉอ้ฉล โดยเนน้การปฏิบติัภายใตก้ติกาการแขง่ขนัที/ดี ไม่แสวงหาความลบัทางการคา้ของคูแ่ขง่ 
ดว้ยวธีิที/ไม่ เหมาะสม ไม่ทาํลายชื/อเสียงของคูแ่ขง่ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย  

เจ้าหนี6   บริษทัฯยดึมั/นในการปฏิบติัเรื/องการชาํระหนี4ตามกาํหนดเวลาและสญัญาระหวา่งกนัอยา่งเคร่งครัดปฏิบติัตอ่ 
เจา้หนี4 ทุกรายอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเฉพาะเรื/องเงื/อนไขการคํ4าประกนั การบริหารเงินทุน กรณีที/ไม่ 
สามารถ ปฏิบติัตามเงื/อนไขที/ตกลงกนัไวไ้ด ้จนเป็นเหตุทาํใหผ้ิดนดัชาํระหนี4  บริษทัฯจะรีบแจง้ใหเ้จา้หนี4  
ทราบล่วงหนา้โดยไม่ปกปิดขอ้เท็จจริงเพื/อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นธรรมและ 
สมเหตุสมผล รวมถึงการบริหารจดัการเงินทุนใหมี้โครงสร้างที/เหมาะสม เพื/อรักษาความเชื/อมั/นตอ่เจา้หนี4  

ลูกหนี6    บริษทัฯยดึมั/นในการปฎิบติัตามสญัญาระหวา่งกนัอยา่งเคร่งครัด กรณีที/ลูกหนี4 มีเหตุที/ไม่สามารถปฏิบติัตาม 
เงื/อนไขที/ตกลงกนัไวไ้ด ้จนเป็นเหตุใหต้อ้งผิดนดัชาํระหนี4  บริษทัฯจะเขา้เจรจาเพื/อหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
อยา่งเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผดิชอบต่อผู้มส่ีวนได้เสียโดยรวมดงันี6 
สังคมและสิ�งแวดล้อม  บริษทัฯตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคม จึงมุ่งมั/นใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือและ

เขา้ร่วมกิจกรรมตา่งๆ ที/เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและชุมชนอยา่งสมํ/าเสมอ 
สิทธิมนุษยชน บริษัทฯยึดมั/นในหลักสิทธิมนุษยชน จึงกาํหนดนโยบายเกี/ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยให้

พนกังานทุกคน มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกนัในการปฏิบติังาน ตลอดจนความกา้วหนา้ในอาชีพการ
งาน ภายใตข้อ้บงัคบัการทาํงานของบริษทัฯ และจะใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่พนกังาน เพื/อนาํหลกัสิทธิมนุษยชนไปปรับ
ใชใ้นการปฏิบติังาน 

ทรัพย์สินทางปัญญา บริษทัฯปฏิบติัตามกฎหมายเกี/ยวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา และมีนโยบายไม่สนบัสนุนการ
ดาํเนินการที/มีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาทุกประเภท โดยพนักงานทุกคนมีหน้าที/ตอ้งปกป้องรักษา
ความลบัอนัเกี/ยวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ ไม่วา่จะเป็น ผลิตภณัฑป์ระกนัภยั ระบบคอมพิวเตอร์ จนถึงคู่มือ
การปฏิบติังาน และอื/นๆ ที/พนักงานไดส้ร้างสรรค์ขึ4นในระหวา่งการปฏิบติังานโดยไดรั้บมอบหมายจากบริษทัฯ ใน
ขณะเดียวกนัพนกังานทุกคนตอ้งไม่นาํทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้/นไปใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของผลงาน 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น บริษัทฯได้กําหนดนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบัติเพื/อต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั/น ที/ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และไดเ้ผยแพร่ใหพ้นกังาน คูค่า้ และบุคคลทั/วไป ทราบ เพื/อปฎิบติั
ตามโดยเคร่งครัด บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชั/น ทั4งนี4บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการรายงานและแจง้เบาะแสการทุจริต เมื/อพบเห็นการกระทาํที/เป็นการ
ทุจริตคอร์รัปชั/น และมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสใหมี้ความปลอดภยั 
4.  หมวดการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

        คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษทั    งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ4นตามมาตรฐานการ
บญัชีที/รับรองทั/วไปในประเทศไทย   โดยใชน้โยบายบญัชีที/เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ/าเสมอ และใชดุ้ลย
พินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที/ดีในการจดัทาํ     รวมทั4งการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 
        คณะกรรมการไดจ้ดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน     เพื/อใหม้ั/นใจวา่การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชี มี
ความถูกตอ้งครบถว้น    พร้อมทั4งแตง่ตั4งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ/งประกอบดว้ย     กรรมการที/ไม่เป็น
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ผูบ้ริหารเป็นผูดู้แลรับผิดชอบรายงานทางการเงิน     และระบบควบคุมภายในโดยไดแ้สดงรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบไวใ้นรายงานประจาํปี 
        บริษทัไดก้าํหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน โดยคา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบั
อุตสาหกรรม  และสูงเพียงพอที/จะรักษากรรมการที/มีคุณสมบติัที/ตอ้งการ   ซึ/งไดผ้า่นการอนุมติัจากที/ประชุมผู ้
ถือหุน้แลว้   ส่วนคา่ตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที/คณะกรรมการบริษทักาํหนด     ซึ/ง
เกี/ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและของผูบ้ริหารแตล่ะท่านคา่ตอบแทนที/เป็นตวัเงินไดร้ะบุรายละเอียดไว้
ในหนา้ที/ 29 ถึง 31 แตไ่ม่ไดเ้ปิดเผยคา่ตอบแทนของกรรมการที/เป็นผูบ้ริหารในส่วนที/ไดรั้บจากการเป็น
กรรมการบริษทัอื/น  เพราะไม่ใช่ขอ้มูลของบริษทั 
         คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงขอ้มูลของบริษทัวา่มีผลตอ่การตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ของบริษทัจึงไดเ้นน้และถือปฏิบติักบัฝ่ายบริหารในการเปิดเผยขอ้มูลที/ครบถว้นและเชื/อถือได ้    
 

 5.  หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
   คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีความเป็น
อิสระในการตดัสินใจเพื/อประโยชน์สูงสุดและผูถื้อหุน้โดยรวม  คณะกรรมการทาํหนา้ที/ในการกาํหนด
วสิยัทศัน์และพนัธกิจของบริษทั เพื/อผูบ้ริหารและพนกังานมีจุดมุ่งหมายในการดาํเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั 
ซึ/งในปี GC\G คณะกรรมการไดมี้การพิจารณาทบทวนและอนุมติัวสิยัทศัน์ ภารกิจกลยทุธ์ เป้าหมาย และทิศ
ทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงทบทวนนโยบายที/สาํคญัใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งตอ่การ
ดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที/ดี เช่น นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ นโยบายการตอ่ตา้นการทุจริต 
เป็นตน้  คณะกรรมการไดติ้ดตามดูแลใหมี้การนาํกลยทุธ์ของบริษทัไปปฏิบติั โดยในการประชุมคณะกรรมการ
ทุกไตรมาส คณะกรรมการไดติ้ดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกาํหนดใหมี้การรายงานผลการ
ดาํเนินงานและผลประกอบการของบริษทั โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงิน และแผนงานตา่ง ๆ 
เพื/อใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์ที/วางไว ้และทาํหนา้ที/ในการดูแลความเสี/ยงและระบบควบคุมภายในภาพรวมของทั4ง
บริษทั โดยคณะกรรมการบริหารความเสี/ยงทาํหนา้ที/พิจารณากาํหนดนโยบายบริหารความเสี/ยงของบริษทั  
โดยมีฝ่ายบริหารความเสี/ยง เป็นหน่วยงานสนบัสนุน และทาํหนา้ที/เสนอผลการพิจารณาและบริหารความเสี/ยง
และควบคุมภายใน ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา เพื/อรายงานใหก้บัคณะกรรมการบริษทัทราบตอ่ไป 
 
หน้าที�ของประธานคณะกรรมการ 
หน้าที/หลักของประธานคณะกรรมการคือบริหารจัดการและเป็นผูน้ําของคณะกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการมีหนา้ที/รับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษทัและดาํเนินการในฐานะเป็นผูป้ระสานงานโดยตรงระหวา่ง
คณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารของบริษัทผ่านกรรมการผู ้จัดการใหญ่ รวมทั4 งถ่ายทอดมติของ
คณะกรรมการสู่ผูเ้กี/ยวขอ้ง เพื/อให้มั/นใจไดว้า่ไดมี้การนาํมติของคณะกรรมการบริษทัไปดาํเนินการต่ออยา่งมี
ประสิทธิผลสูงสุดและมีความเหมาะสม ดว้ยภาระหนา้ที/ที/แตกต่างกนัระหวา่งประธานกรรมการในฐานะผูน้าํ
ดา้นนโยบาย และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในฐานะผูน้าํดา้นการบริหารงานประจาํ บริษทัจึงไดแ้บ่งแยกบทบาท
ของประธานกรรมการออกจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อยา่งชดัเจน ซึ/ งหมายความวา่ประธานกรรมการมีความ
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ไม่มีผลประโยชน์ และไม่มีธุรกิจหรือความสมัพนัธ์อื/นใดอนัอาจเป็นอุปสรรคตอ่การ
ใชดุ้ลยพินิจอยา่งเป็นอิสระ 
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ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจและหนา้ที/ในการจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของ
ที/ประชุมผูถื้อหุน้ทั4งนี4  คณะกรรมการไม่สามารถอนุมติัหรือพิจารณากาํหนดเป็นประการใดๆ เวน้แตไ่ดรั้บ
ความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการที/เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษทั 
ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
มีอาํนาจในการอนุมติัการดาํเนินธุรกิจปกติในเรื/องตา่งๆ อาทิเช่น คา่ใชจ่้ายดาํเนินงาน คา่ใชจ่้ายในการขายและ
บริหาร และรายจ่ายลงทุนภายในวงเงินที/คณะกรรมการบริษทักาํหนด เป็นตน้ 
 

          คณะกรรมการของบริษทัมีจาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการที/เป็นผูบ้ริหาร > ท่าน, กรรมการที/เป็นกรรมการ
อิสระ C ท่าน ส่วนประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพย ์ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่าย
บริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการเพื/อเป็นการแบ่งแยกหนา้ที/ในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล 
และการบริหารงานประจาํ  โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั  ประกอบดว้ยกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี/ยง   ซึ/งมีการกาํหนดสมาชิกและหนา้ที/
ความรับผิดชอบไวใ้นรายละเอียดหนา้  20 ถึง 26 
 
           คณะกรรมการแตล่ะชุดมีการจดัประชุมตามจาํนวนครั4 งที/ไดก้าํหนดไว ้โดยมีการกาํหนดวาระชดัเจนล่วงหนา้และมี
วาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ  เลขานุการของคณะกรรมการแตล่ะคณะไดจ้ดัหนงัสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุม  และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้  _ วนั เพื/อใหค้ณะกรรมการไดศึ้กษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วม
ประชุม การประชุมคณะกรรมการแตล่ะคณะไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร  พร้อมจดัเก็บรายงานการ
ประชุมที/ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการ 
 
          บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัตอ่ระบบการควบคุมภายในทั4งในระดบับริหาร และการปฏิบติังานจึงไดก้าํหนดหนา้ที/ อาํนาจ
การดาํเนินการของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร   มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัใหเ้กิด
ประโยชน ์และการแบ่งแยกหนา้ที/ของผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมรวมทั4งประเมินผลออกจากกนั เพื/อใหเ้กิดการตรวจสอบ
ระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน   บริษทัมีฝ่ายตรวจสอบภายใน   ทาํหนา้ที/ตรวจสอบการปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงิน
ของบริษทัวา่ไดด้าํเนินการตามแนวทางที/กาํหนดไว ้ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที/เกี/ยวขอ้งกบั
บริษทั (Compliance Control)  คณะกรรมการไดก้าํหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบ และรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื/อใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความ
เป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ที/ตรวจสอบไดอ้ยา่งเตม็ที/ 
รายงานการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย  
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษทั ไดท้าํการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัดงันี4   

1) คณะกรรมการทั6งคณะ แบ่งหวัขอ้การประเมินออกเป็น 6  หมวด สาํหรับวธีิการประเมินไดใ้หก้รรมการ 
             แตล่ะท่านใหค้ะแนนแตล่ะหวัขอ้โดยอิสระ แลว้นาํคะแนนการประเมินแตล่ะหวัขอ้ของกรรมการทุกท่านมารวมกนั 
             แลว้หารดว้ยจาํนวนกรรมการ  โดยมีผลการประเมินแตล่ะหมวดดงัตอ่ไปนี4     
          คะแนนเฉลี/ย 

D.โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ               3.79 

G.บทบาทหนา้ที/ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ              3.88 

b.การประชุมคณะกรรมการ                3.83 
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>.การทาํหนา้ที/ของกรรมการ              3.84  

C.ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ              3.89 

\.การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร          3.76  
ภาพรวมของการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ พบวา่คณะกรรมการบริษทัฯ ประเมินตนเองในระดบัดี  
ที/คะแนนเฉลี/ย b.84 จากคะแนนเตม็ >.]] คิดเป็นร้อยละ 96 โดยหวัขอ้ประเมินที/ไดค้ะแนนสูงสุด คือ ความสมัพนัธ์ 
กบัฝ่ายจดัการ และที/ไดค้ะแนนตํ/าสุดคือ หมวดการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

2) คณะกรรมการเป็นรายบุคคล มีการประเมินใน b หวัขอ้ โดยมีผลการประเมินดงันี4  
         คะแนนเฉลี/ย 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ            3.85 

G. การประชุมของคณะกรรมการ             3.86 

b. บทบาท หนา้ที/ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                   3.84 
การประเมินตนเองเป็นรายบุคคลของคณะกรรมการบริษทัฯ พบวา่คณะกรรมการบริษทัฯ ประเมินตนเองในระดบัดี ที/คะแนน
เฉลี/ย 3.85 จากคะแนนเตม็ 4.00 คิดเป็นร้อยละ 96 โดยหัวขอ้ประเมินที/ไดค้ะแนนสูงสุด คือ การประชุมของคณะกรรมการ และที/
ไดค้ะแนนตํ/าสุดคือ บทบาท หนา้ที/ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

รวมถึงไดท้าํการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายคณะ โดยแบ่งหวัขอ้การประเมินเป็น 3 หมวดไดแ้ก่  
หมวดโครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ หมวดการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย และ หมวดบทบาท หนา้ที/ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยใชก้ารประเมินรูปแบบเดียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั 
ผลการประเมินทุกหมวด มีผลการประเมินดงันี4  

3) คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประเมินใน b หวัขอ้ โดยมีผลการประเมินดงันี4  
คะแนนเฉลี/ย 

1.โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ           3.75 
2. การประชุมของคณะกรรมการ            3.67 

                       3. บทบาท หนา้ที/ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ          3.75 
ผลประเมินไดค้ะแนนโดยเฉลี/ย 3.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม > คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93 โดยหัวขอ้ประเมินที/ไดค้ะแนนสูงสุด 
คือ โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการและบทบาท หน้าที/ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และที/ไดค้ะแนน
ตํ/าสุดคือ การประชุมของคณะกรรมการ 

4) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มีการประเมินใน b หวัขอ้ โดยมีผลการประเมินดงันี4  
คะแนนเฉลี/ย 

             1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ          3.67 
  G. การประชุมของคณะกรรมการ           3.67 
  b. บทบาท หนา้ที/ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ         3.61 
ผลประเมินไดค้ะแนนโดยเฉลี/ย 3.65 คะแนน จากคะแนนเต็ม > คะแนน คิดเป็นร้อยละ c1.23 โดยหัวขอ้ประเมินที/ไดค้ะแนน
สูงสุด คือ โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการและการประชุมของคณะกรรมการ และที/ได้คะแนนตํ/าสุดคือ บทบาท 
หนา้ที/ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5) คณะกรรมการลงทุน มีการประเมินใน b หวัขอ้ โดยมีผลการประเมินดงันี4  
คะแนนเฉลี/ย 

                   1.โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ           4.00 
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   2. การประชุมของคณะกรรมการ             3.94 
   b. บทบาท หนา้ที/ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                        3.95 

ผลประเมินไดค้ะแนนโดยเฉลี/ย 3.97 คะแนน จากคะแนนเต็ม > คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.17 โดยหัวขอ้ประเมินที/ไดค้ะแนน
สูงสุด คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ และที/ได้คะแนนตํ/าสุดคือ บทบาท หน้าที/  และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 

 F) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที�ด ีมีการประเมินใน b หวัขอ้ โดยมีผลการประเมินดงันี4   
คะแนนเฉลี/ย 

D. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ          4.00 
G. การประชุมของคณะกรรมการ                         3.94 

                      b. บทบาท หนา้ที/ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                                      3.95 
ผลประเมินไดค้ะแนนโดยเฉลี/ย 3.97 คะแนน จากคะแนนเต็ม > คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.17 โดยหัวขอ้ประเมินที/ไดค้ะแนน
สูงสุด คือ โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ ที/ไดค้ะแนนตํ/าสุดคือ การประชุมของคณะกรรมการ 

7) การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของ CEO มีการประเมินG หมวด โดยมีรายละเอียดดงันี4  
  หมวดที� U การวดัผลการปฏิบติังาน มีการประเมินใน D] หวัขอ้ คือ โดยมีผลการประเมินดงันี4   
          คะแนนเฉลี/ย 

1.ความเป็นผูน้าํ                          3.91 
2.การกาํหนดกลยทุธ์           4.00 
3.การปฏิบติัตามกลยทุธ์           4.00 
4.การวางแผนและผลการปฏิบติัทางการเงิน              4.00  
5.ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ                         3.96 
6.ความสมัพนัธ์กบัภายนอก                          3.93  
7.การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับุคลากร                        3.91 
8.การสืบทอดตาํแหน่ง           3.93 
9.ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ                         4.00  
10.คุณลกัษณะส่วนตวั          3.98 

ผลการประเมินทุกหมวดไดค้ะแนนโดยเฉลี/ย 3.96  คะแนน จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99 หัวขอ้ประเมินที/ได้
คะแนนสูงสุด คือ การกาํหนดกลยทุธ์ การปฏิบติัตามกลยทุธ์ การวางแผนและผลการปฏิบติัทางการเงิน ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ ที/ไดค้ะแนนตํ/าสุดคือ ความเป็นผูน้าํ และ การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับุคลากร  

หมวดที� 2 เรื/องการพฒันา CEO  คณะกรรมการมีความเห็นวา่ จุดแขง็สาํคญัที/ CEO ควรจะรักษาไวคื้อ มีความมุ่งมั/นให้
บริษทัฯ เป็นผูน้าํดา้นนวตักรรมใหม่ๆ พฒันาบริษทัฯ ใหอ้ยูร่อดในทุกภาวะในโลกที/มีการเปลี/ยนแปลง 
     
      9.2   การสรรหาและแตง่ตั4งกรรมการและผูบ้ริหาร 

  คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหนา้ที/สรรหา
บุคคลเพื/อดาํรงตาํแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกบัลกัษณะขององคก์ร พิจารณารายชื/อบุคคลที/ไดรั้บการเสนอชื/อ
และคดัเลือกบุคคลที/มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณสมบติัที/กาํหนดไว ้ตรวจสอบวา่ บุคคลที/จะถูกเสนอชื/อนั4น
มีคุณสมบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการเสนอชื/อให้คณะกรรมการเพื/อพิจารณาและบรรจุชื/อ
ในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น เพื/อให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั4 งต่อไป รวมถึงไดรั้บมอบหมายให้พิจารณาสรรหา
ผูบ้ริหารระดบัสูง โดยเฉพาะกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดว้ย 
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       9.2.1 คุณสมบติักรรมการ และ กรรมการอิสระ 
        1. คุณสมบติัของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการที/มีความรู้ความเชี/ยวชาญ ประสบการณ์  ทกัษะที/หลากหลายเป็น   
ประโยชน์ต่อบริษทั โดยไม่จาํกดัเพศ มีความเขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงหน้าที/ความรับผิดชอบของกรรมการ และ 
ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทั สามารถอุทิศเวลาและความพยายามใหก้บัการเป็นกรรมการบริษทั ไดอ้ยา่ง
เตม็ที/ 

   2. คุณสมบติักรรมการอิสระ  
      กรรมการอิสระนอกจากจะตอ้งมีคุณสมบติัที/ครบถว้นของการเป็นกรรมการบริษทัแลว้ ยงัตอ้งมีคุณสมบติั 
                         เพิ/มเติมดงันี4  
  1)  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ D ของจาํนวนหุน้ที/มีสิทธิออกเสียงทั4งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั 
    ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้องบริษทั ทั4งนี4  ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้/เกี/ยวขอ้งดว้ย 

2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที/มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจา้ง พนกังาน ที/ปรึกษาที/ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้ 
อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ ่
หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ G ปี 
ทั4งนี4  ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที/กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ   หรือที/ปรึกษาของส่วน
ราชการซึ/งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

      3)  ไม่เป็นบุคคลที/มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที/เป็น บิดา 
            มารดา คูส่มรส พี/นอ้ง และบุตร รวมทั4งคูส่มรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 
   หรือบุคคลที/จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
                4)  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
   มีอาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที/อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั4ง 

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที/มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้/มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทั
ใหญ่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ G ปี  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้
ที/กระทาํเป็นปกติเพื/อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเกี/ยวกบัสินทรัพยห์รือ
บริการ การให ้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค ํ4าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็น 

   หลกัประกนัหนี4 สิน รวมถึงพฤติการณ์อื/นทาํนองเดียวกนั ซึ/งเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคูส่ญัญามีภาระหนี4 ที/ตอ้ง 
   ชาํระตอ่อีกฝ่ายหนึ/ง ตั4งแตร้่อยละ b ของสินทรัพยที์/มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั4งแต ่G] ลา้นบาทขึ4นไป 

แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ/ากวา่ ทั4 งนี4  การคาํนวณภาระหนี4 ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของ
รายการที/เกี/ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที/เกี/ยว
โยงกนัโดยอนุโลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนี4ดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหนี4 ที/เกิดขึ4นในระหวา่ง D ปี ก่อน
วนัที/มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

                5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้ 
อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที/มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบ
บญัชี ซึ/ งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัสงักดัอยูเ่วน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ G ปี 

                6)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซึ/งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที/ปรึกษากฎหมายหรือที/ 
   ปรึกษาทางการเงิน ซึ/งไดรั้บคา่บริการเกินกวา่ G ลา้นบาทตอ่ปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั 
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   ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที/มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ 
   หุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั4นดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ G ปี 
                7)  ไม่เป็นกรรมการที/ไดรั้บการแตง่ตั4งขึ4นเพื/อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
   ถือหุน้ซึ/งเป็นผูที้/เกี/ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
                8)  ไม่ประกอบกิจการที/มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที/มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
   หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที/มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที/มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน  
   ที/ปรึกษาที/รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละ D ของจาํนวนหุน้ที/มีสิทธิออกเสียงทั4งหมดของบริษทั 
   อื/น ซึ/งประกอบกิจการที/มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที/มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
                9)  ไม่มีลกัษณะอื/นใดที/ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี/ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั    

 3. คุณสมบติัคณะกรรมการตรวจสอบ  
  กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัดงันี4   
     1)   มีคุณสมบติัของกรรมการอิสระทุกขอ้ 

   2)  ไม่เป็นกรรมการที/ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทั 
        ใหญ ่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที/อาจมีความขดัแยง้ 

     3)  ไม่เป็นกรรมการของ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะที/เป็นบริษทัจดทะเบียน  
   4)  กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย D ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที/จะสามารถทาํหนา้ที/สอบทาน 
         ความน่าเชื/อถือของงบการเงินได ้  
 

     c.b กระบวนการสรรหากรรมการ  และผูบ้ริหาร  
 คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ทาํหนา้ที/สรรหา
บุคคลเพื/อดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะขององคก์ร   พิจารณารายชื/อบุคคลที/ไดรั้บการเสนอ
ชื/อและคดัเลือกบุคคลที/มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณสมบติัที/กาํหนดไว ้ ตรวจสอบวา่ บุคคลที/จะถูกเสนอ
ชื/อนั4นมีคุณสมบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการเสนอชื/อใหค้ณะกรรมการเพื/อพิจารณาและ
บรรจุชื/อในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ เพื/อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตั4งตอ่ไป  

  c.b.D สิทธิของผูถื้อหุน้รายยอ่ยในการแตง่ตั4งกรรมการ 
   เพื/อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้รายยอ่ย เพื/อใหไ้ดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัจึงไดเ้ปิด   
  โอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอชื/อบุคคลที/มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบติัที/เหมาะสม เพื/อรับการ    
   พิจารณาเลือกตั4งเป็นกรรมการล่วงหนา้ ซึ/งบริษทัไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นช่องทางการแจง้ขอ้มูลของ  
   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.thaivivat.co.th  โดยกาํหนด  
   หลกัเกณฑก์ารเสนอชื/อบุคคลเพื/อรับการพิจารณาเลือกตั4งเป็นกรรมการ พร้อมแบบฟอร์มการเสนอชื/อ 
   กรรมการแสดงไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย  

  c.b.G กระบวนการสรรหาผูบ้ริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนทาํหนา้ที/จดัใหมี้    
 กระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่งของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหาร 
 ระดบัสูงของบริษทัอยา่งมีประสิทธิผล โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ตง่ตั4งและกรรมการผูจ้ดั 
 การใหญ่ประธานเจา้หนา้ที/บริหาร เพื/อรับผิดชอบในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  ภายใตก้ารกาํกบัดูแล 
 ของคณะกรรมการ  บริษทัสาํหรับการแตง่ตั4งผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานตามโครงสร้างองคก์รใหเ้ป็น 
 หนา้ที/คดัเลือกและแตง่ตั4งโดยประธานเจา้หนา้ที/บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ตอ่ไป  
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     9.4  การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 

             การกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัยอ่ย บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย  คือ บริษทั ลาวววิฒัน์ประกนัภยั จาํกดั 
เป็นบริษทัประกนัวนิาศภยัที/จดัตั4งขึ4นใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการกาํกบัดูแลการ
ดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยนั4น  บริษทัฯ ไดแ้ตง่ตั4งผูบ้ริหารไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย  โดยกรรมการของ
บริษทัฯ จะพิจารณาคดัเลือกบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย และเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
โดยบุคคลที/ไดรั้บแตง่ตั4งใหเ้ป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย   มีหนา้ที/ดาํเนินการเพื/อประโยชน์ที/ดีที/สุดของบริษทั
ยอ่ย  และกาํหนดใหบุ้คคลที/ไดรั้บการแตง่ตั4งตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อนจะลงมติในเรื/อง
สาํคญั 

 
      c.C   การดูแลเรื/องการใชข้อ้มูลภายใน 

     บริษทัมีมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน โดยกาํหนดนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในที/มีผลตอ่ 
   การซื4อขายหลกัทรัพย ์ซึ/งมีขอ้กาํหนดดงันี4  

               D. หา้มกรรมการ ที/ปรึกษา ผูบ้ริหาร และ พนกังานใชช้อ้มูลภายใน เพื/อประโยชน์ในการซื4ขาย
หลกัทรัพย ์เนื/องจากการใชข้อ้มูลภายในเพื/อการซื4อขายหลกัทรัพย ์เป็นการกระทาํที/ผิดกฎหมายและขดัตอ่
หลกัการเรื/องการขดัแยง้ในผลประโยชน์ เป็นการกระทาํที/ไม่เป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้รายอื/น รวมถึงหา้มเปิดเผย
ขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที/ไม่มีหนา้ที/เกี/ยวขอ้งดว้ย 
               G. กรรมการ ที/ปรึกษา ผูบ้ริหาร และ พนกังานตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที/เกี/ยวขอ้งกบั
การใชข้อ้มูลภายในอยา่งเคร่งครัด ซึ/งรวมถึงกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ กฎเกณฑอื์/นๆ 
ที/เกี/ยวขอ้ง 
               b. หา้มกรรมการ ที/ปรึกษา ผูบ้ริหาร พนกังานที/ล่วงรู้ถึงผลประกอบการของบริษทัไม่วา่ทางตรงหรือ
ทางออ้ม และบุคคลที/เกี/ยวขอ้งซื4อขายหุน้ของบริษทัในช่วงเวลา \] วนัก่อนประกาศงบการเงินตอ่สาธารณะชน 
               >. กรรมการ ที/ปรึกษา ผูบ้ริหาร และ พนกังานตั4งแตร่ะดบั ผูจ้ดัการฝ่ายขึ4นไป ที/ทาํการซื4อ หรือ ขายหุน้
ของบริษทั จะตอ้งแจง้ใหแ้ผนกกฎหมายกฎระเบียบทราบถึงการซื4อขายนั4น ภายในวนัถดัไปนบัจากที/ไดมี้การซื4อ
ขายนั4น เพื/อรายงานการซื4อขายตอ่สาํนกังาน กลต.ตอ่ไป หรือดาํเนินการรายงานดว้ยตนเอง ภายใน b วนัทาํการ
นบัจากวนัที/ไดม้า หรือจาํหน่ายไปในหุน้นั4น และจะมีการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ ผูส้อบบญัชีให ้ที/ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั4 ง   สาํหรับปี G562 บริษทัไดป้ฎิบติัตามระเบียบ
ที/กาํหนดโดยเคร่งครัด 

 
     9.6    คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
                                 บริษทั  สาํนกังาน อีวาย จาํกดั   เป็นบริษทัที/มีชื/อเสียงและไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล        
                       ที/ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  และมีส่วนร่วม 
                       ในการใหค้วามคิดเห็นตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)     
                        ในการเริ/มใชก้ารกาํกบัเงินทุนตามระดบัความเสี/ยง  (RBC)   รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชี  

ใหก้บับริษทัประกนัวนิาศภยัอีกหลายแห่ง ทั4งยงัไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชีกบั
บริษทั / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูที้/เกี/ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ในรอบปี 2563 ทางบญัชีมีคา่ตอบแทน
ของผูส้อบบญัชีจาํนวนเงินรวม 2,950,000.- บาท ตามรายละเอียดดงันี4  

1. คา่สอบบญัชีประจาํปี     1,370,000.-  บาท 
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2. คา่สอบทานบญัชี b ไตรมาส    1,020,000.-  บาท 
3. คา่สอบทานรายงาน RBC ไตรมาส G       180,000.-  บาท 
4. คา่ตรวจสอบรายงาน RBC ประจาํปี        380,000.-  บาท 
คา่บริการอื/นๆ   ไม่มี    
 

       9.7   การปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที/ดี  
                ในปี GC\3 บริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั ที/กาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที/ดี 
ของบริษทั โดยรายละเอียดไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทั www.thaivivat.co.th     

การนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที/ดีสาํหรับ บริษทัจดทะเบียนปี GC\] ไปปรับใชน้ั4น คณะกรรมการ
บริษทัไดก้าํหนดใหมี้ปรับปรุงหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที/ดีของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ
ที/ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี GC\] และกาํหนดใหมี้การทบทวนการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที/ดีอยา่ง
สมํ/าเสมออยา่งนอ้ยปีละ D ครั4 ง  

 
    10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ัดทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (Corporate 
Social Responsibility Report) ประจาํปี GC63 เพื/อแสดงถึงนโยบาย กลยุทธ์ กระบวนการคิด และการดาํเนินงานในฐานะ
สถาบนัการเงินหนึ/ งที/มีส่วนในการพฒันาสังคมไทยในดา้นความมั/นคงทางการเงินสาํหรับประชาชนคนไทยและธุรกิจไทย 
ผา่นการดาํเนินงานทางธุรกรรมทางการประกนัภยัของบริษทั รวมถึงเปิดเผยผลจากการดาํเนินงานที/มีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ไม่เพียงด้านการเงิน แต่ในประเด็นด้านสังคมและสิ/งแวดลอ้มด้วย โดยบริษัทมีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลัก
จริยธรรมและการจดัการที/ดี โดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ/งเเวดลอ้ม จึงไดด้าํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อ
สงัคมทั4งในกระบวนการทาํงาน (CSR-in-process) และนอกกระบวนการทาํงาน (CSR-after-process) อยา่งตอ่เนื/อง 

 

 แนวทางการจดัทาํรายงาน 
 เนื4อหาของรายงานฉบบันี4 ครอบคลุมการดาํเนินงานในปี 2563 โดยมีขอบเขตครอบคลุมเฉพาะการปฏิบติังานใน
สาํนกังานใหญ่อนัเป็นสถานที/หลกัในการวางนโยบาย กลยทุธ์ และดาํเนินงานโดยรวมของบริษทั ในประเด็นทางเศรษฐกิจ 
สงัคมและสิ/งแวดลอ้ม ตลอดจนแสดงขอ้มูลการดาํเนินงานภายในตามแนวทาง CSR ที/เกี/ยวขอ้ง  

บริษทัฯ ตระหนกัถึงขอ้จาํกดัและความพร้อมของการแสดงขอ้มูล อยา่งไรก็ตามรายงานฉบบันี4 ไดน้าํแนวทางการ
จดัทาํรายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มาใชเ้พื/ออา้งอิงเป็นกรอบการจดัทาํ
รายงานฉบบันี4  เพื/อใหต้รงตามมาตรฐานของบริษทัมหาชนที/จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซึ/งบริษทัไดเ้ขา้ร่วมจดทะเบียนมา
ตั4งแตปี่ พ.ศ. GCb\ 
 

 การคดัเลือกเนื6อหาเพื�อการรายงาน 
บริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม ผา่นลกัษณะการประกอบธุรกิจคือ การประกนัวินาศภยัที/

ประชาชนให้ความไวว้างใจเลือกใชบ้ริการมากที/สุด โดยกาํหนดวิสยัทศัน์ ที/จะเป็นหลกัประกนัที/มั/นคงสาํหรับคนไทย ซึ/ งมีพนัธ
กิจในการดาํเนินธุรกิจดงันี4   

1. พฒันาองคก์รใหมี้ฐานะการเงินที/แขง็แกร่งและบริหารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล 
2. พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความคุม้คา่ สามารถช่วยลดภาระความเสี/ยงภยั และบรรเทาความเสียหายของประชาชนได้

อยา่งเหมาะสม 
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3. พฒันาการบริการใหไ้ดม้าตรฐานที/ดี ช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ และคูค่า้อยา่งเป็นธรรม 
เพื/อเป็นส่วนสาํคญัในการกาํหนดผลการดาํเนินธุรกิจในทางเศรษฐกิจ สงัคม สิ/งแวดลอ้ม ตอ่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน 
ระดบัตา่งๆ  
 

นอกจากนี4  ตั4งแตปี่ GCC^ บริษทัฯ ไดส้ร้างคุณคา่ร่วมของบริษทัฯ เพิ/มเติมจากวิสัยทศัน์และพนัธกิจเพื/อเป็นแนวทางใน
การดาํเนินงานตั4งแตร่ะดบันโยบายถึงปฏิบติัการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ช่วยให้วสิัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์รไดเ้กิดผล
ปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม ทั4งยงัสร้างสาํนึกร่วมใหแ้ก่บุคลากรในองคก์รใหเ้ป็นอนัหนึ/งอนัเดียวกนั คือ 
 

Trusted   
ความเป็นมืออาชีพที�สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั�น 
3. การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน 

Progressive  
ไม่หยดุพฒันาสินค้าและบริการ ที�เข้าถึงทุกความต้องการ 

4. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค  
5. การพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการที�ช่วยพฒันาคณุภาพชีวติ 
    และสังคม Innovative 

นวตักรรมสมยัใหม่ที�สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ 

Togetherness  
ความเห็นอกเห็นใจในการดแูลกันและกันดจุดงัครอบครัว 

6. การดูแลพนักงาน 
7. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
8. การจดัการสิ�งแวดล้อม 

 
เพื/อจดัลาํดบัความสาํคญัของประเด็นความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการ บริษทัฯไดน้าํความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียเขา้มาร่วมพิจารณา 
 

สํา
คญั

ต่อ
ผ ู้ม

สี่ว
นไ
ด้ส่

วน
เสี
ย 

สําคญั
มาก 

 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
    และการกํากับดแูลกิจการที�ด ี
2. การต่อต้านทุจริต 
3. การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน 
4. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค  
5. การพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการ 

สําคญั 7. การพฒันาสังคมและชุมชน 
8. การใช้ทรัพยากร (การจดัการสิ�งแวดล้อม) 

6. การดูแลพนักงาน (การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม) 

สําคญั สําคญัมาก 

สําคญัต่อ บริษัท ประกันภัยไทยววิฒัน์ จาํกัด (มหาชน) 
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การมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ผูมี้ส่วน
ไดส่้วน

เสีย 
ความคาดหวงั แนวปฏิบติั ช่องทางการติดตอ่ 

ลูกคา้ - ผลิตภณัฑที์/ชดัเจน คุม้ครอง 
   ตรงตามความตอ้งการ เป็นที/ 
   เขา้ใจได ้
- บริการก่อนและหลงัการขาย 
   ที/ดี 
- บริการสินไหมที/เป็นธรรม 
- บริษทัประกนัที/มั/นคง 
  สามารถจ่ายคา่สินไหม 
  ทดแทนไดเ้มื/อเกิดเหต ุ
 

- ใหบ้ริการที/ดีเพื/อใหลู้กคา้มีความพึงพอใจและเชื/อมั/น
ในการใหบ้ริการของบริษทัฯ  

- พฒันาการบริการใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัตอ่เวลา ควบคูไ่ปกบัการ
พฒันาผลิตภณัฑที์/มีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ เพื/อใหลู้กคา้มีความพึงพอใจสูงสุดและอาํนวย
ความสะดวกดา้นช่องทางตา่งๆ - ลูกคา้สามารถเขา้ถึง
ผลิตภณัฑไ์ดง่้าย ตลอดจนใหข้อ้มูลขา่วสารเกี/ยวกบั 
ผลิตภณัฑแ์ละบริการอยา่งถูกตอ้ง 

- จดัใหมี้หน่วยงานลูกคา้สมัพนัธ์ เพื/อทาํหนา้ที/
ใหบ้ริการตอบขอ้ซกัถามตา่งๆของลูกคา้ทั4งดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละบริการในเบื4องตน้ ตลอดจนหน่วยงานรับ
เรื/องร้องเรียน เพื/อดาํเนินการประสานงานไปยงั
หน่วยงานที/เกี/ยวขอ้งเพื/อแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้ 

- จดัช่องทางรับเรื/องร้องเรียนสาํหรับลูกคา้ผา่นเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ 

- การสาํรวจความพึงพอใจ 
- มีช่องทางรับความคิดเห็น 
- สาํนกังานใหญ่ และสาขา 
- ฝ่ายลูกคา้สมัพนัธ์ โทร. 1231 
- ฝ่ายรับแจง้อุบติัเหตุ โทร. 1231 กด 1 
- Website: thaivivat.co.th 
- Facebook:  
  www.facebook.com/thaivivat 

คูค่า้ - การปฏิบติัตามขอ้ตกลง 
  ทางการคา้ 
- การเพิ/มปริมาณ/มูลคา่ของ 
   ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

- ดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม  
- ปฏิบติัตอ่คูค่า้อยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั  
- ปฏิบติัตามเงื/อนไขทางการคา้ และสญัญาระหวา่งกนั 
  อยา่งเคร่งครัด  
- คดัเลือกคูค่า้ที/เหมาะสมมีจริยธรรม ความเป็นมืออาชีพ 
  ชื/อเสียงที/ดี 
- มีกระบวนการจดัซื4อจดัจา้งที/ชดัเจน 

- นโยบาย จรรยาบรรณในการดาํเนิน 
  ธุรกิจ 
- การเยี/ยมชมและตรวจประเมิน 
- Website: thaivivat.co.th 

พนกังาน - คา่ตอบแทนที/เป็นธรรม 
- การปฏิบติัตามจริยธรรมดา้น 
   แรงงาน 
- ความปลอดภยัในชีวติและ 
   ทรัพยสิ์น 
- โอกาสในการพฒันาความรู้ 
   และกา้วหนา้ตามสาขา 
   วชิาชีพ 
- สมดุลระหวา่งชีวติและการ 
   ทาํงาน 
 

- ปฏิบติัตอ่พนกังานดว้ยความเสมอภาค และจดัใหมี้การ
ใหร้างวลั หรือแตง่ตั4งโยกยา้ยอยา่งเหมาะสมโดยตั4งอยู่
บนพื4นฐานตามความรู้ ความสามารถ ของพนกังาน  

- จดัฝึกอบรมใหพ้นกังานไดรั้บความรู้เกี/ยวกบั
ผลิตภณัฑป์ระกนัภยั   

- ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนแสดงความสามารถอ ยา่ง
เตม็ที/  

- รับฟังขอ้เสนอแนะของพนกังานทุกระดบัชั4นโดยไม่
เลือกปฏิบติั  

- การพิจารณาผลงาน บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์น
การประเมินอยา่งเป็นรูปธรรมใหก้บัพนกังาน  

- การใหข้อ้มูลดา้นสวสัดิการแก่ 
  พนกังาน 
- แบบสาํรวจความพึงพอใจ 
- การประชุมตามสายงาน 
- หน่วยงานรับเรื/องร้องเรียน ฝ่าย 
   ทรัพยากรบุคคล  
- ร้องเรียนโดยตรงตอ่ผูบ้ริหาร 
- E-mail: hrdept@thaivivat.co.th 
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ผูมี้ส่วน
ไดส่้วน

เสีย 
ความคาดหวงั แนวปฏิบติั ช่องทางการติดตอ่ 

- กาํหนดเรื/องคา่ตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน
ไวอ้ยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม โดยมีนโยบายกาํหนด
อตัราคา่ตอบแทนและสวสัดิการพนกังานในระดบั ที/
เทียบเคียงไดก้บับริษทัประกนัวนิาศภยัชั4นนาํแห่งอื/น ๆ  

- กาํหนดคา่ตอบแทนในระยะสั4น พิจารณาจาก
ความสามารถในการทาํกาํไรในแตล่ะปี และระยะยาว 
พิจารณาจากการวดัผลการปฏิบติังานตาม Balanced 
Scorecard 
- ดูแลใหมี้การปรับปรุงสวสัดิการพนกังานให้
สอดคลอ้งกบั สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั เพื/อให้
พนกังานมีคุณภาพชีวติที/ดี 

- สนบัสนุนใหพ้นกังานมีความรู้ ความเขา้ใจ ในการ
บริหารจดัการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที/
สอดคลอ้งกบัช่วงอาย ุระดบัความเสี/ยง น 

- จดัใหมี้สวสัดิการและ สิทธิประโยชน์อื/น ๆ สาํหรับ
พนกังาน อาทิ กองทุนสาํรองเลี4ยงชีพ สวสัดิการเงินกู้
พนกังาน และการตรวจสุขภาพประจาํปี 

ผูถื้อหุน้ - ผลการดาํเนินงานทางธุรกิจ 
  เติบโต 
- การกาํกบัดูแลกิจการที/ดี 
 
- สิทธิและความเท่าเทียมของ 
   ผูถื้อหุน้ 
- การป้องกนัการทุจริต 
   คอรัปชั/น 
- การเขา้ถึงขอ้มูลที/ถูกตอ้ง 
 

- ยดึมั/นการดาํเนินธุรกิจตามหลกับรรษทัภิบาลและจดั
ใหมี้ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี/ยงที/
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 

- เสริมสร้างธุรกิจใหแ้ขง็แกร่งเพื/อสร้างผลประโยชน์ใน
ระยะยาวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

- ดาํเนินงานใหมี้ผลประกอบการที/ดี อนัจะนาํไปสู่
ผลตอบแทนตอ่ผูถื้อหุน้ 

 - สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิขั4นพื4นฐานที/พึงไดรั้บ
ตามกฎหมาย และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯและการ
ไดรั้บขอ้มูลขา่วสารการดาํเนินธุรกิจที/สาํคญัของบริษทั
ฯ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นและทนัตอ่เหตุการณ์ โดยผา่น
ช่องทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ 

- รายงานประจาํปี 
- การประชุมผูถื้อหุน้ 
- ติดตอ่ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
  โทร DGbD ตอ่ Ccb^  
- E-mail: nantawan_aru@thaivivat.co.th 
- Website: thaivivat.co.th/th/investor_ 
  contact.php 

คูแ่ขง่ - การแขง่ขนัทางธุรกิจอยา่งมี 
   จริยธรรม 

- แขง่ขนัทางธุรกิจดว้ยจริยธรรม  
- ไม่แสวงหาความลบัทางการคา้ของคูแ่ขง่ดว้ยวธีิที/ไม่ 
   เหมาะสม  
- ไม่ทาํลายชื/อเสียงของคูแ่ขง่ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 

- Website: thaivivat.co.th 
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ผูมี้ส่วน
ไดส่้วน

เสีย 
ความคาดหวงั แนวปฏิบติั ช่องทางการติดตอ่ 

เจา้หนี4  - การชาํระหนี4ตรงตามเวลา 
- การปฏิบติัตามขอ้กาํหนด 
   เงื/อนไข 

-  ชาํระหนี4ตามกาํหนดเวลาและสญัญาระหวา่งกนัโดย 
    เคร่งครัด 
-  ปฏิบติัตามเงื/อนไขการคํ4าประกนั และการบริหาร 
    เงินทุน 
-  กรณีที/ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื/อนไขที/ตกลงกนัไวไ้ด ้ 
   จนเป็นเหตุทาํใหผ้ิดนดัชาํระหนี4  บริษทัจะรีบแจง้ให ้
   เจา้หนี4ทราบล่วงหนา้โดยไม่ปกปิดขอ้เทจ็จริงเพื/อ 
   ร่วมกนัแกไ้ขปัญหา  
-  บริหารจดัการเงินทุนใหมี้โครงสร้างที/เหมาะสม เพื/อ 
   รักษาความเชื/อมั/นตอ่เจา้หนี4  

- ติดตอ่ฝ่ายการเงิน โทร DGbD 
- Website: thaivivat.co.th 
 

ลูกหนี4  - การปฏิบติัตามขอ้กาํหนด 
   เงื/อนไข 
- ดอกเบี4ยเป็นไปตามกฎหมาย 
   กาํหนด 

- ปฎิบติัตามสญัญาระหวา่งกนัอยา่งเคร่งครัด  
- กรณีที/ลูกหนี4 มีเหตุที/ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื/อนไขที/ 
  ตกลงกนัไวไ้ด ้จนเป็นเหตุใหต้อ้งผิดนดัชาํระหนี4   
  บริษทัจะเขา้เจรจาเพื/อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่ง 
  เป็นธรรมและสมเหตุสมผล 

- ติดตอ่ฝ่ายการเงิน โทร DGbD 
- Website: thaivivat.co.th 

สงัคมและ
สิ/งแวด 

ลอ้ม 

- ดาํเนินธุรกิจดว้ยความ 
   รับผิดชอบ 
- การพฒันาชุมชน 
- การปฏิบติัตามกฏหมาย  
- การใหค้วามร่วมมือใน 
  โครงการตา่งๆ ของรัฐ 

- มุ่งมั/นใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือและเขา้ร่วมกิจกรรม
ตา่งๆ ที/เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและชุมชนอยา่ง
สมํ/าเสมอ 

- ยดึมั/นในหลกัสิทธิมนุษยชน ใหพ้นกังานทุกคน มี
นการสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกนัใ

ปฏิบติังาน  

- ปฏิบติัตามกฎหมายเกี/ยวกบัทรัพ ยสิ์นทางปัญญา และ
มีนโยบายไม่สนบัสนุนการดาํเนินการที/มีลกัษณะเป็น
การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาทุกประเภท  

- ตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั/น โดยจดัใหมี้ช่องทางการ
รายงานและแจง้เบาะแสการทุจริต เมื/อพบเห็นการ

กระทาํที/เป็นการทุจริตคอร์รัปชั/น และมีมาตรการ
คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสใหมี้ความปลอดภยั 

- ติดตอ่บริษทัฯ  โทร DGbD 
- Website: thaivivat.co.th 
- ติดตอ่สาํนกัเลขานุการบริษทั  

 
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและการกํากับดูแลกิจการที�ด ี

 นโยบาย แนวปฏบัิต ิและการดาํเนินงาน 
ดา้นการบริหารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล เพื/อการดาํเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้งโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้บริษทัไดป้ฏิบติั

ตามหลกักาํกบัดูแลกิจการที/ดี โดยบริษทัไดจ้ดัตั4งหน่วยงานในการกาํกบัดูแล เพื/อให้การดาํเนินการต่างๆ ภายในบริษทัเป็นไป
อยา่งถูกตอ้งตามกฎระเบียบต่างๆ และขอ้บงัคบัตามกฎหมายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
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ประกันภัย (คปภ.) และส่วนงานกํากับดูแลอื/นๆ ที/ เกี/ยวข้อง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 

บริษทัประกนัภยัไทยวิวฒัน์ คาํนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบและมีความซื/อสัตยใ์นการดาํเนิน
ธุรกิจประกนั ด้วยการรักษาผลประโยชน์ร่วมกบัผูที้/เกี/ยวขอ้ง ซึ/ งไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมขณะประกอบธุรกิจ โดยการ
ปฎิบัติตามกฎหมายและกติกาที/กําหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด มีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับและจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที/ไม่สุจริตในการคา้กบัคูค่า้ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที/ดี 

เมื/อวนัที/  D^ ธนัวาคม GC\] บริษทัประกนัภยัไทยววิฒัน์  จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัธุรกิจมีจรรยาบรรณและธรรมาภิ
บาล จากหอการคา้ไทยในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการคา้ไทย ประจาํปี GC\] (ไทยเท่ทาํดี วถีิย ั/งยนื) ที/ไดรั้บ
การยกยอ่งและเชิญชูเกียรติ ให้เป็นภาคธุรกิจเอกชน ที/ประกอบการคา้ ดว้ยหลกัธรรมาภิบาล โดยเฉพาะเรื/องความโปร่งใส และ
ความซื/อสตัยสุ์จริต มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม  

 หน่วยงานที�เกี�ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการ 
บริษัทฯ มีหน่วยงาน Compliance ที/ ขึ4 นตรงกบัฝ่ายผลประโยชน์ เพื/อเป็น ศูนยก์ลางในการรวบรวม ติดตามขอ้มูล

เกี/ยวกบักฎระเบียบภายนอกที/เกี/ยวขอ้ง และสื/อสาร ใหค้วามรู้ คาํปรึกษา เรื/องกฎระเบียบภายนอกดา้นการเป็นบริษทัประกนัวนิาศ
ภยัและบริษทัจดทะเบียน โดยแปลความและ/หรือสรุปเรียบเรียง เพื/อให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ในบริษทั ดาํเนินการไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัตา่งๆ จากหน่วยงานภายนอกที/เกี/ยวขอ้งขา้งตน้ 

ทั4 งนี4 บริษทัฯ ยงัมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระซึ/ งขึ4นตรงต่อคณะกรรมการการตรวจสอบและ
คณะกรรมการของบริษทั เพื/อทาํหนา้ที/ในการตรวจสอบ สอบทานกิจกรรมการดาํเนินงานตา่งๆ ภายในบริษทั ใหค้าํปรึกษา เสนอ
ขอ้คิดเห็นและคาํแนะนาํในการแกไ้ขปรับปรุงการดาํเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในส่วนของรายงานการกาํกบัดูแล
กิจการที/ดีนั4น ไดร้ายงานเอาไวแ้ลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี GC\3 (แบบ C\-D) หัวขอ้ “การจดัการและการกาํกบัดูแล
กิจการ” และ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.thaivivat.co.th  

 
 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 
บริษทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนั ที/ส่งผลกระทบตอ่ขีดความสามารถ

ในการแขง่ขนัและการพฒันาอยา่งย ั/งยนืของประเทศ ทาํใหต้น้ทุนคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินธุรกิจเพิ/มสูงขึ4น ประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานที/ต ํ/าลง ไม่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผูบ้ริโภค บริษทัจึงใหค้วามสาํคญักบัการตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัทุก
รูปแบบ โดยมองวา่การทุจริตคอร์รัปชนัไม่เพียงเป็นการกระทาํที/ผิดกฎหมายเท่านั4น แตย่งัขดัตอ่คุณธรรมและจริยธรรมที/ดีงาม 
เป็นพฤติกรรมที/ไม่สามารถยอมรับได ้

ดว้ยเห็นถึงความสาํคญัของการตอ่ตา้นการทุจริตและร่วมมือกนัเพื/อใหเ้กิดการตอ่ตา้นการทุจริตในวงกวา้ง บริษทัมี
นโยบาย และแนวปฏิบติัเพื/อตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั (Code of Conduct for Anti-Corruptionรวมถึงจะจดัใหมี้กระบวนการ
ประเมินความเสี/ยงดา้นการตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั มีการกาํกบัดูแลและควบคุมดูแลเพื/อป้องกนัและติดตามความเสี/ยง ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบาย และจดัใหมี้การฝึกอบรมแก่พนกังานเพื/อใหค้วามรู้เกี/ยวกบันโยบายและแนวปฏิบติัในการ
ตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั รวมถึงมีการทบทวนและสอบทานความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการทาํงานเป็นระยะตอ่เนื/อง
ทุกปี สร้างความเชื/อมั/นวา่การดาํเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบติังานที/วางไว ้ส่วนนโยบายตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
จะมีการทบทวนนโยบายตามความจาํเป็นและเหมาะสมทุก 2 ปี หรือเมื/อมีการเปลี/ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ไดผ้า่นกระบวนการประเมินวา่มีนโยบายและมีแนวปฏิบติัป้องกนัการ
ทุจริตภายในองคก์รครบถว้นตามเกณฑที์/คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทุจริต (Collective 
Action against Corruption) กาํหนด และไดก้ารรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ เมื/อวนัที/ D4 ตุลาคม GCCc และ ไดรั้บการรับรองการ
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ตอ่อายเุป็นสมาชิกของโครงการฯ เมื/อวนัที/  C สิงหาคม GC\G ทั4งนี4โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการ
ทุจริตถือเป็นโครงการระดบัชาติที/ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลและสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการนี4  บริษทัไดใ้หค้วามร่วมมือกบัภาครัฐ ภาคประชาสงัคมและสื/อมวลชน ในการสร้างมาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจที/โปร่งใส ปราศจากการทุจริต และร่วมเป็นส่วนหนึ/งในการยกระดบัประเทศ 

และเมื/อวนัที/ D^ ตุลาคม GC\G บริษทัฯ ไดรั้บประกาศนียบตัรจากคณะกรรมการโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) ภายใน
งาน CAC National Conference Day G]Dc ซึ/ งโครงการดังกล่าวมีวตัถุประสงค์หลัก คือการสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจใน
ภาคเอกชนกาํหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตอยา่งเป็นรูปธรรม และนาํกลไกป้องกนัการจ่ายหรือรับสินบนมาใชง้าน เพื/อสร้าง
และขยายเครือขา่ยของธุรกิจสะอาดใหก้วา้งขวางและแขง็แกร่ง 
 นอกจากนี4ยงัมีการสื/อสารนโยบายและแนวปฏิบติัในการตา้นทุจริตคอร์รัปชนัไปยงับุคลากรในองคก์รอยา่งตอ่เนื/องผา่น
สื/อต่างๆ และกิจกรรมการอบรมพฒันาบุคลากรภายในองค์กร รวมถึงสื/อสารให้กบัคู่คา้และหน่วยงานภายนอก ผ่านการออก
หนังสือขอความร่วมมืองดรับของขวญัทุกประเภท พร้อมกาํหนดนโยบาย การรับเรื/องร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) และ
การตรวจสอบ โดยมีช่องทางแจง้เบาะแสหรือร้องเรียน ดงันี4  
    นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู (เลขานุการบริษทั) 
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์   sunee_non@thaivivat.co.th 
โทรศพัท ์   02-\cC]^]] ตอ่ Ccbc 
 
    นางสาวนนัทวนั อรุณพิริยะกลุ  แผนก Compliance 
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์   Nantawan_aru@thaivivat.co.th 
จดหมาย    บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

_D ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ D]>]] 
โทรศพัท ์   02-\cC]^]] ตอ่ Ccb^ 
 

ในส่วนของกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส รายละเอียดปรากฎตามนโยบายการตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัซึ/งได้
เปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
 
การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน 

ดว้ยตระหนกัดีวา่ขอ้มูลของบริษทัมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงไดเ้นน้ให้มีการเปิดเผยขอ้มูล
สาํคญัเกี/ยวขอ้งกบับริษทั รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบติั ที/ครบถว้นและเชื/อถือไดต้่อสาธารณชน ทั4งที/เป็นขอ้มูลทางการเงิน
และขอ้มูลที/ไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัดูแลและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  เรื/องหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื/อนไขในการเปิดเผยขอ้มูลเกี/ยวกบัฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. GCCD อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ตามเวลา เพื/อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ต่างๆ อยา่งเท่าเทียม นอกจากจะเปิดเผยขอ้มูลสู่องคก์รและหน่วยงานกาํกบัดูแลต่างๆ แลว้ ประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียยงั
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ที/มีการเผยแพร่แลว้ ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
 
ขอ้มูลที/บริษทัมีการเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซต ์www.thaivivat.co.th 

 ขอ้บงัคบับริษทั 
 คูมื่อการปฏิบติัและหลกัการกาํกบักิจการที/ดี 
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 จริยธรรมทางธุรกิจ 
 ขอ้มูลสาํคญัทางการเงิน รวมถึงงบการเงินรายปี และ รายไตรมาส  
 แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ C\-1)  
 รายงานประจาํปี  
 รายงานความรับผดิชอบตอ่สงัคม 
 หนงัสือและรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
 นโยบายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
 แนวปฏิบติัเพื/อตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
 หนงัสืองดรับของขวญัของกาํนลั 
 นโยบายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

  
ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
 บริษัทฯ มีความมุ่งมั/นที/จะสร้างความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และความมั/นใจในบริการให้กบัผูเ้อาประกัน ด้วยความ
รับผิดชอบต่อผู ้เอาประกัน ให้ได้รับบริการที/ ดี  มีคุณภาพ ในระดับราคาที/ เหมาะสมตามกฎเกณฑ์กํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) กล่าวคือ แบบและขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยั
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัการกาํหนดอตัราเบี4ยประกนัภยั  และมีความหมายชดัเจน รวมทั4งการกาํหนดนิยามที/ใชใ้ห้ถูกตอ้งตามหลกั
วิชาการ เพื/อไม่ให้เกิดปัญหาการตีความด้านกฎหมายเมื/อเกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นอกจากนั4 นยงัใช้อัตราเบี4 ย
ประกนัภยัในอตัราที/เหมาะสมและอยูใ่นอตัราที/นายทะเบียนใหค้วามเห็นชอบ 

 นอกจากนี4 ยงัมีการพฒันาปรับปรุงแบบประกนัอย่างหลากหลายเพื/อให้เหมาะสมกับความตอ้งการที/ เปลี/ยนไปของ
สังคมไทย รวมถึงพฒันาปรับปรุงการบริการอยา่งต่อเนื/องตามเทคโนโลยีที/ เปลี/ยนไป เพื/อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการแก่ผูเ้อาประกนัภยั รวมถึงรักษาสมัพนัธภาพและความยั/งยนืกบัลูกคา้อยา่งจริงจงั สมํ/าเสมอ  

 

 ความสามารถในการชดใชสิ้นไหมทดแทนเมื/อเกิดเหต ุ

 ความมั/นคงของบริษทัประกนัภัยมีความสําคญัอยา่งยิ/งต่อความน่าเชื/อถือของผลิตภัณฑ์ประกนัภัย และมีผลกระทบ
โดยตรงกับผูเ้อาประกันภัยและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในฐานะที/ เป็นสถาบันทางการเงิน โดยเฉพาะในด้าน
ความสามารถในการชดใชค้่าสินไหม บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) จึงตระหนกัถึงการดาํรงสถานะทางการเงิน
ตามกฎหมายที/เกี/ยวขอ้ง และตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล เช่น คปภ.ในปี 2563 ที/ผา่นมา บริษทัฯ มีสดัส่วนเงินกองทุน
ตอ่เงินกองทุนที/ตอ้งดาํรงตามกฎหมาย ณ ไตรมาส b มากกวา่ 200% ถือเป็นรับประกนัถึงความสามารถในการรับประกนัภยัและ
ชดใชค้า่สินไหมแก่ประชาชนไดอ้ยา่งดี 

 

 บริการดา้นสินไหมทดแทน 

 บริษทัไดก้าํหนดนโยบายเกี/ยวกบัการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื/อให้การบริการสินไหมเป็นไปโดยรวดเร็ว ทนัการ และ
สามารถช่วยเหลือประชาชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาจ่ายคา่สินไหมไม่เกิน D> วนันบัจากวนัที/ตกลงคา่สินไหม เพื/อความ
รวดเร็ว สามารถตอบสนองผูเ้อาประกนัได้ทนักบัความตอ้งการ โดยบริษทัปฏิบัติตามเงื/อนไขและขอ้ตกลงที/มีต่อลูกคา้อยา่ง
เคร่งครัด เพื/อไม่ใหเ้กิดการฟ้องร้องอนัจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั 

 บริษทัไดน้าํเอานวตักรรมและระบบสารสนเทศใหม่ๆ เขา้มาปรับใชก้บังานบริการดา้นการประกนัภยั โดยไดใ้ชร้ะบบ E-
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Claim มาพฒันาการให้บริการดา้นจดัการสินไหมเต็มรูปแบบ เพื/อเพิ/มประสิทธิภาพอาํนวยความสะดวกรวดเร็วให้กบัลูกคา้ที/
ประสบเหตุ เพิ/มศกัยภาพการให้บริการของพนกังานสํารวจอุบติัเหตุ สามารถพิมพใ์บบนัทึกความเสียหายไดท้นัที ณ จุดเกิดเหต ุ
ตลอด 24 ชั/วโมงทั/วประเทศ นอกจากนี4 บริษทัไดเ้ปิดสาขาเพื/อให้บริการสินไหมทั/วประเทศ G9 สาขา รวมถึงมีบริการแจง้ซ่อม
สาํหรับผูเ้อาประกนัภยัรถยนต ์ในศูนยบ์ริการรถยนตที์/ร่วมโครงการ เพื/อความสะดวกแก่ผูเ้อาประกนัในการเรียกร้องค่าสินไหม
และใหค้าํปรึกษาช่วยเหลือแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

 

 การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละนวตักรรมดา้นประกนัภยั   

 บริษทัฯ มุ่งมั/นและพฒันาผลิตภณัฑเ์พื/อตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคตลอดระยะเวลาที/ผา่นมาโดยในปี GC\b เพื/อส่งเสริมบทบาท
ของอุตสาหกรรมประกนัภยัให้เป็นที/เชื/อถือศรัทธาและเป็นที/ยอมรับของประชาชน และสะทอ้นให้เห็นถึง ความมุ่งมั/นในการ
พฒันาผลิตภณัฑ ์ดา้นนวตักรรมประกนัภยัอยา่งตอ่เนื/อง โดยการนาํเทคโนโลยมีาปรับใชก้บัธุรกิจประกนัภยั เพื/อตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการของผูบ้ริโภค เพิ/มความสะดวกในการใหบ้ริการเพิ/มมากขึ4น ดงันี4  

 การพฒันาการพฒันาผลิตภณัฑ ์ประกนัสุขภาพไทยววิฒัน์ Active Health 

 ประกนัสุขภาพ แอค็ทีฟ เฮลท ์เป็นผลิตภณัฑที์/มีการปรับตวัและพฒันามาอยา่งตอ่เนื/อง หลงัจากไดมี้การเปิดตวัอยา่งเป็น
ทางการเมื/อปี GC\D บริษทัฯ ก็ไดมี้ความตั4งใจที/จะเป็นหนึ/งในแรงผลกัดนัใหค้นไทยมีสุขภาพที/ดีอยา่งย ั/งยนื เพราะสุขภาพเป็น
พื4นฐานของการดาํเนินชีวติในทุกดา้น เมื/อคนไทยมีการดูแลสุขภาพที/ดีพร้อม มีการป้องกนัความเสี/ยงที/เพียงพอ ก็จะสามารถกา้ว
ไปสู่เป้าหมายชีวติไดต้ามที/ตั4งใจไวอ้ยา่งมั/นคง  จึงเป็นอีกหนึ/งแรงผลกัดนัใหบ้ริษทัฯ สามารถพฒันาผลิตภณัฑไ์ด ้และดว้ย
แนวคิดหลกัประกนัเพื/อสุขภาพที/ใหค้วามคุม้ครองและการดูแลในยามเจ็บป่วยแลว้ ประกนัสุขภาพ แอค็ทีฟ เฮลท ์ยงัมีแนวคิดเพื/อ
ลดความเสี/ยงตอ่การมีสุขภาพที/ไม่ดี และใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถใชชี้วติไดอิ้สระ มีสภาวะของร่างกายที/แขง็แรงสมบูรณ์และมี
ความสุขในทุกๆ ดา้น และไดรั้บความคุม้ครองครอบคลุมจากผลิตภณัฑ ์ 

ในปี GC\b บริษทัฯ ไดพ้ฒันาผลิตภณัฑเ์พื/อใหเ้กิดประโยชน์ตอ่ผูบ้ริโภคใหม้ากที/สุด โดยมีการพฒันาแผนประกนัสุขภาพให้
ครอบคลุมความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิ/งขึ4น และเพื/อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคมากขึ4น โดยเพิ/มแผน Silver ในเบี4ยประกนัเริ/มตน้
เพียง D,D]] บาทตอ่เดือน เพื/อตอบโจทยลู์กคา้ที/มีภาระคา่ใชจ่้ายสูงในการใชบ้ริการประกนัสุขภาพ ใหส้ามารถจ่ายในราคาที/
เหมาะสมกบัตวัเองได ้ 

ทั4งนี4 ในดา้นความคุม้ครองยงัมีการเพิ/มความคุม้ครองในดา้นการตรวจคดักรองโควดิ-Dc เนื/องดว้ยสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโค
โรนา (COVID-Dc) เพื/อเพิ/มความคุม้ครองใหก้บัผูใ้ชบ้ริการใหอุ่้นใจกบัสถานการณ์ที/เกิดขึ4น รวมถึงมีการพฒันาและอพัเดทแอป
พลิเคชนั และการนาํ Wearable เทคโนโลยทีี/หลากหลายเขา้มาเป็นส่วนหนึ/งเพื/อวดัประสิทธิภาพของร่างกายของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่ง
แม่นยาํ เพื/อใหสิ้ทธิประโยชน์ใหก้บัผูบ้ริโภคเพื/อตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลก์ารใชชี้วติใหไ้ดม้ากที/สุด  ทั4งดา้นอาหาร และการออก
กาํลงักาย และสร้าง Active Bonus Point เพื/อใหผู้บ้ริโภคมีความตื/นตวัในการออกกาํลงักาย สามารถออกกาํลงักายไดอ้ยา่ง
หลากหลาย จากกิจกรรมที/บริษทัฯ ไดจ้ดัให ้อาทิเช่น คลาสออกกาํลงักายตา่งๆ สิทธิ� ส่วนลดอาหารดา้นสุขภาพ เพื/อส่งเสริม
สุขภาพที/ดีในทุกมิติ ทั4งนี4 ยงัมีการร่วมมือกบัพาร์ทเนอร์ในการจดักิจกรรมเพื/อกระตุน้การออกกาํลงักายใหก้บัผูบ้ริโภค อาทิ 
กิจกรรม “30 DAYS CHALLENGE SEASON G ฟิตหุ่นสวยรวยเงินแสน” ซึ/งเป็นกิจกรรมที/ผูส้มคัรเขา้ร่วมแขง่ขนัจะตอ้งลด
ไขมนั และฟิตหุ่นใหส้วยงามภายในระยะเวลา b] วนั ทั4งนี4ผูส้มคัรจะตอ้งชั/งนํ4 าหนกั วดัมวลไขมนั นบัตั4งแตเ่ริ/มกิจกรรมจนถึงวนั
ตดัสิน พร้อมรับขอ้มูลโภชนาการ สาํหรับการควบคุมนํ4 าหนกั และการออกกาํลงักายอยา่งเหมาะสม เรียกไดว้า่เสมือนมีเทรนเนอร์
ส่วนตวัคอยช่วยวางแผนพิชิตไขมนัใหน้ั/นเอง 

 การพฒันาผลิตภณัฑ ์“ประกนัรถเปิดปิด” 

 ปี GC\b บริษทัฯ ไดพ้ฒันานวตักรรมดา้นประกนัภยัอยา่งตอ่เนื/อง และผลิตภณัฑป์ระกนัรถเปิดปิด ถือเป็นอีกหนึ/ง
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ผลิตภณัฑที์/ไดมี้การพฒันาทั4งการบริการและผลิตภณัฑม์าโดยตลอด เพื/อใหส้ามารถตอบโจทยก์ารใชง้านของผูบ้ริโภคใหต้รงกบั
ความตอ้งการและการใชง้านจริง เพื/อใหผู้บ้ริโภคไดรั้บการบริการและประโยชน์สูงสุด โดยล่าสุดเปิดตวัแผนประกนัรถเปิดปิด
ใหม่ ไดแ้ก่ ประกนัรถเปิดปิด แบบ Top-up ประกนัภยัรถยนตรู์ปแบบใหม่ ที/ไดเ้พิ/มความพิเศษ ใหก้บัการทาํประกนัภยัรถยนต ์
นอกเหนือจากการเปิดปิดประกนัแลว้ ผูใ้ชง้านยงัสามารถ Top-up เพิ/มชั/วโมงประกนัไดเ้อง ทาํใหผู้ใ้ชร้ถประหยดัคา่เบี4ยเพิ/มมาก
ขึ4น และยงัสามารถทยอยจ่ายคา่เบี4ยประกนัตามที/ใชง้านจริง ซึ/งหมายความวา่หากใชร้ถนอ้ยก็จะสามารถจ่ายคา่เบี4ยประกนัรถทั4งปี
ลดลงไดสู้งถึงประมาณ _]%  

ในกรณีนี4หากผูใ้ชบ้ริการตอ้งการจาํนวนชั/วโมงความคุม้ครองเพิ/ม ก็สามารถ Top-up ชั/วโมงความคุม้ครองไดเ้องตลอดเวลา ผา่น
ทางแอปพลิเคชนั ‘Thaivivat Motor’ ในราคาเริ/มตน้สาํหรับประกนัชั4น D เพียง >]] บาท ตอ่ทุกๆ C] ชั/วโมงความคุม้ครอง ทาํให้
ผูใ้ชร้ถจ่ายคา่เบี4ยประกนัเฉพาะเท่าที/ใชง้านรถจริง หรือคอ่ยๆ ทยอยจ่ายคา่เบี4ยตามที/จาํเป็นเท่านั4น  

นอกจากประกนัชั4น D แลว้ ยงัมีประกนัชั4น G+ และ ชั4น b+ ใหลู้กคา้เลือกไดต้ามความเหมาะสมเช่นกนั โดยราคาเบี4ยประกนัชั4น G+ 
ตอ่ปี เริ/มตน้เพียง G,c]] บาท และ ราคาเบี4ยประกนัชั4น b+ ตอ่ปี เริ/มตน้เพียง G,_]] บาท ซึ/งการ Top-up เติมชั/วโมงของประกนัชั4น 
G+ และ ชั4น b+ จะอยูที่/ b]] บาทตอ่ C] ชั/วโมงเพียงเท่านั4น 

ทั4งหมดนี4 ถือเป็นการตอบโจทยส์ถานการณ์ New Normal ความปกติใหม่ที/ไดเ้กิดขึ4น เมื/อคนไทยมีการเดินทางลดลง สามารถ
ทาํงานแบบ Work Anywhere and Anytime พร้อมเชื/อมตอ่และส่งขอ้มูลกนัไดผ้า่นทางโลกดิจิทลั ถือไดว้า่เป็นโอกาสดีที/ประกนั
รถเปิดปิดจะนาํเทคโนโลยมีาช่วยตอบโจทยก์ารใชชี้วติใหส้ะดวกและประหยดัไปพร้อมๆ กนั 

นอกจากการพฒันาผลิตภณัฑด์า้นการประกนัภยัแลว้ ยงัพฒันาดา้นการใหบ้ริการ เพื/อตอบโจทยค์วามสะดวกใหก้บัลูกคา้ โดยไดมี้
การเปิดตวั “Thaivivat Parking” ระบบจองที/จอดรถล่วงหนา้แบบอตัโนมติั ผา่นแอปพลิเคชนั Thaivivat Motor บนมือถือรายแรก
ของเมืองไทย ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลค์นรุ่นใหม่ พร้อมกบัการยกระดบัคุณภาพชีวติดว้ยบริการที/เหนือกวา่ นาํร่องเฟสแรกดว้ยการ
มอบเป็นสิทธิพิเศษสาํหรับลูกคา้ประกนัรถเปิดปิด เริ/ม DC ตุลาคม GC\b และขยายบริการครอบคลุมลูกคา้ทุกกลุ่มภายในปี GC\b 
โดยร่วมมือกบัพนัธมิตร เพื/อใหบ้ริการกบักลุ่มลูกคา้ ซึ/งในการพฒันาผลิตภณัฑใ์นครั4 งนี4  ไดน้าํเทคโนโลย ีIoT (Internet of 
Things) เขา้มาเชื/อมตอ่ระหวา่งอุปกรณ์ลอ็คช่องจอดอจัฉริยะ หรือ BLUE LOCK เขา้กบัระบบประมวลผลไดอ้ยา่งเรียลไทม ์เพื/อ
ส่งคาํสั/งผา่นแอปพลิเคชนับนมือถือที/ชื/อวา่ “Thaivivat Motor” ใหลู้กคา้สามารถเลือกสถานที/และเวลา ที/จะเขา้ไปใชบ้ริการลาน
จอดรถแบบอตัโนมติัไดด้ว้ยตวัเอง ซึ/งนบัเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่เรื/องการจอดรถ ใหมี้ความง่าย สะดวก ลดการสมัผสั 
ตอบโจทยก์ารใชชี้วติแบบ  New Normal อยา่งแทจ้ริง 

ทั4งนี4 ในการใชบ้ริการ “Thaivivat Parking” สามารถใชบ้ริการไดแ้ลว้ในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล \ สาขาทั/วกรุงเทพมหานคร นาํร่อง
เฟสแรก ประกอบดว้ย ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวลิด,์ เซ็นทรัลพลาซาปิ/ นเกลา้, เซ็นทรัลพลาซา บางนา, เซ็นทรัลพลาซาพระราม G, 
เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสตว์ลิล ์และเซ็นทรัลพลาซาแจง้วฒันะ โดยเบื4องตน้ไดจ้ดัเตรียมพื4นที/จอดพิเศษไวร้องรับทั4งหมดราว G> ช่อง
จอด เพื/ออาํนวยความสะดวก ตอบโจทยค์วามตอ้งการ และสร้างความมั/นใจใหลู้กคา้ที/เขา้มาใชบ้ริการใหเ้ป็นเรื/องง่าย โดยไม่ตอ้ง
กงัวลกบัการวนหาที/จอดรถอีกตอ่ไป ส่งผลใหส้ามารถยกระดบัประสบการณ์ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งน่าประทบัใจ 

 พฒันาช่องทางซื4อและชาํระเบี4ยประกนัอยา่งหลากหลาย 

 ในดา้นการบริการ บริษทัไดพ้ฒันาช่องทางการเขา้ถึงผลิตภณัฑป์ระกนัภยัและพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการทางการ
ประกนัภยัตา่งๆ อยา่งสมํ/าเสมอ บริษทัไดพ้ฒันาช่องทางการซื4อประกนัใหห้ลากหลาย เพื/อใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก 
คือ ตวัแทนและโบรกเกอร์ เคาน์เตอร์ในหา้งสรรพสินคา้ เคานเ์ตอร์เซอร์วสิในร้านสะดวกซื4อทั/วประเทศ เวบ็ไซต ์
www.thaivivat.co.th  และ LINE Official Thaivivat Insurance ซึ/งมีมาตรฐานความปลอดภยัดา้นการซื4อประกนัและชาํระเงิน
ออนไลน์ที/กรมพฒันาธุรกิจการคา้ใหก้ารรับรอง โดยผูเ้อาประกนัสามารถเลือกชาํระเบี4ยประกนัไดห้ลากหลายวธีิ ทั4งบตัรเครดิต 
เคาน์เตอร์ธนาคาร และโมบายเพยเ์มนท ์รวมไปถึงการตอ่ประกนัภยัผา่นแอปพลิเคชนั Thaivivat Motor เพื/อเพิ/มความสะดวก
ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการสามารถใชบ้ริการไดง่้ายมากยิ/งขึ4น 
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 การพฒันาผลิตภณัฑ ์ “ประกนัภยัการเดินทาง”   

 ปี GC\b บริษทัฯ ไดพ้ฒันาผลิตภณัฑป์ระกนัเดินทางภายในประเทศ เพื/อเพิ/มความสะดวกในการใหบ้ริการและตอบโจทย์
ผูบ้ริโภคในสถานการณ์ปัจจุบนัมากที/สุด และบริษทัฯ ไดร่้วมเป็นส่วนหนึ/งเพื/อสนบัสนุนการท่องเที/ยวภายในประเทศอยา่ง
ปลอดภยัและอุ่นใจตลอดทริปการเดินทาง และเพื/อเป็นการช่วยกระตุน้การท่องเที/ยวภายในประเทศ ในช่วงที/ภาวะเศรษฐกิจการ
ท่องเที/ยวไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-Dc) ประกนัภยัการเดินทางไทยววิฒัน์ จึงส่งแผน
ภายในประเทศ ที/ใหว้งเงินความคุม้ครองสูงสุดถึง G,]]],]]] บาท โดยใหค้วามคุม้ครองทั4งอุบติัเหตุส่วนบุคคลและคา่
รักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุ คุม้ครองไฟลทดี์เลย ์การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าสมัภาระ คุม้ครองการยกเลิกการเดินทางหรือ
การลดจาํนวนวนัเดินทาง และสามารถทาํประกนัไดโ้ดยไม่จาํกดัอายผุูเ้อาประกนัภยั ใหส้ามารถช่วยลดความเสี/ยงตอ่เหตุการณ์ไม่
คาดฝันระหวา่งเดินทาง 

 ส่วนประกนัเดินทาง เปิด-ปิด ซึ/งเป็นแผนประกนัเดินทางตา่งประเทศ ไดพ้ฒันานวตักรรมดา้นประกนัภยัการเดินทางมา
อยา่งตอ่เนื/อง เพื/อความสะดวกในการใหบ้ริการและตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคในปัจจุบนั โดยเนน้การใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาเป็นส่วนหนึ/ง
ในชีวติประจาํวนัและดาํเนินการอพัเดทเวอร์ชั/น ใหส้ามารถใชง้านไดส้ะดวกและรวดเร็วตามความตอ้งการและไลฟ์สไตลข์อง
ผูใ้ชบ้ริการมากที/สุด   

 

บริการอื�น  ๆ 

 ในปี GC\b นอกจากการพฒันาผลิตภณัฑต์า่งๆ แลว้ยงัมีการพฒันาปรับปรุงบริการดา้นตา่งๆ เพื/อใหค้วามสะดวกและ
รวดเร็วกบัผูใ้ชบ้ริการมากยิ/งขึ4น ดงันี4  

 การติดตอ่สื/อสาร  มีการปรับปรุงพฒันาระบบโทรศพัทข์ององคก์รและปรับเบอร์โทรศพัทเ์พื/อใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วและตรงฝ่ายที/ตอ้งการติดตอ่ เพื/อความสะดวกในการประสานงานและการบริการลูกคา้หลงัการขายให้
ไดม้ากที/สุด  

 

 ศูนยลู์กคา้สมัพนัธ์ เพื/ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยจะมีพนกังานที/ชาํนาญงาน คอยใหค้าํแนะนาํ ทาํ
ความเขา้ใจ แกไ้ขปัญหาเบื4องตน้และช่วยติดตามปัญหาตา่งๆ ของผูเ้อาประกนัภยัใหไ้ดรั้บการดูแลแกไ้ขอยา่งถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภาพ 

นอกจากนี4  ศูนยลู์กคา้สมัพนัธ์ยงัเป็นหน่วยงานที/เก็บขอ้มูลในดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ในการบริการ ทั4งนี4ขอ้มูลของปัญหา
ตา่งๆ ที/ศูนยลู์กคา้สมัพนัธ์พบ จะถูกนาํมาใชเ้ป็นพื4นฐานในการปรับปรุงการใหบ้ริการและพฒันาการทาํงานของบริษทั สามารถ
ติดตอ่ศูนยลู์กคา้สมัพนัธ์ ทางโทรศพัทที์/เบอร์ DGbD ในวนัและเวลาทาํการ (จนัทร์-ศุกร์ เวลา ^.]]-D^.]] น.) ทางเวบ็ไซต ์
www.thaivivat.co.th และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/thaivivat  

 

 ศูนยรั์บแจง้อุบติัเหต ุ เพื/อการใหบ้ริการที/รวดเร็วฉบัไว ในการใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ผูเ้อาประกนัภยัทั/วประเทศ 
โดยเฉพาะประกนัภยัรถยนตแ์ละสุขภาพ บริษทัมีหน่วยงานรับแจง้อุบติัเหตุและการตรวจสอบอุบติัเหตุรถยนตที์/ใหบ้ริการ G> 
ชั/วโมงทุกวนั ดว้ยระบบบอกตาํแหน่งของพนกังานตรวจสอบอุบติัเหตขุองบริษทัฯ ผา่นดาวเทียม (Real-Time Tracking) ที/ใช้
เทคโนโลย ีGPS (Global Positioning System) พนกังานที/ศูนยรั์บแจง้อุบติัเหตุสามารถส่งเหตุใหก้บัพนกังานตรวจสอบอุบติัเหตุที/
อยูใ่กลก้บัจุดเกิดเหตุมากที/สุด เพื/อการใหบ้ริการที/รวดเร็วที/สุด ใหลู้กคา้ผูเ้อาประกนัภยัรู้สึกมั/นใจ นอกจากนี4สาํหรับลูกคา้ที/
ลงทะเบียนและติดตั4ง Thaivivat Application ในโทรศพัทมื์อถือ กส็ามารถแจง้เหตดุว้ยปุ่ม “แจง้เหตฉุุกเฉิน” โดยไม่ตอ้งกด
หมายเลขโทรศพัท ์พร้อมกบัส่งพิกดัจุดเกิดเหตุใหบ้ริษทัฯ ไดโ้ดยไม่ตอ้งอธิบายเสน้ทาง 
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สามารถติดตอ่ศูนยรั์บแจง้อุบติัเหตุไดที้/เบอร์ DGbD ทุกวนัตลอด G> ชั/วโมง  

 บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Roadside Assistance)  เป็นบริการใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัรถยนตเ์มื/อเกิดเหตรุถเสียกลางทาง ซึ/ง
อาจมีสาเหตจุากความบกพร่องของเครื/องยนต ์หรืออุปกรณ์ตา่งๆ ของรถยนต ์ทาํใหร้ถไม่สามารถขบัเคลื/อนได ้โดยไดจ้ดัใหมี้
เจา้หนา้ที/คอยใหก้ารปรึกษาดา้นเทคนิคเพื/อช่วยเหลือในการแกไ้ขสถานการณ์ รวมถึงใหบ้ริการช่างเทคนิคนอกสถานที/ ซึ/งเป็น
บริการที/จะช่วยเหลือเบื4องตน้ในจุดเกิดเหตุ ตลอดจนบริการรถลากจูงเพื/อนาํไปซ่อมในศูนยซ่์อมตอ่ไป ใหบ้ริการตลอด G> ชั/วโมง 
โดยติดตอ่ที/ศูนยรั์บแจง้อุบติัเหต ุ

 

การร่วมพฒันาชุมชนและสังคมผ่านผลิตภณัฑ์และบริการ 

การพฒันาชุมชนและสังคมเป็นองค์ประกอบสําคญัในการพฒันาธุรกิจอยา่งย ั/งยืน ปัจจุบันทุกภาคธุรกิจได้รับการ
เรียกร้องใหมี้การดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบทางสังคมมากขึ4น บริษทัฯ จึงจาํเป็นอยา่งยิ/งที/จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบั
การพฒันาชุมชนและสงัคมในฐานะที/เป็นปัจจยัสาํคญัในการเติบโตอยา่งย ั/งยนืของธุรกิจประกนัภยั  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการประกนัภยัและการเขา้ถึงการประกนัภัยของประชาชนส่วนมาก โดยได้
ดาํเนินการผา่นผลิตภณัฑ ์การประกนัภยัสาํหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันซ์) และ มุ่งเนน้ที/จะบรรเทาความเสียหายจากอุบติัเหตุ
ทางทอ้งถนน ซึ/งสัมพนัธ์กบัภาคประกนัภยัรถยนตที์/เป็นผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดด้าํเนินการผา่นโครงการการ
บริการที/เป็นเสิศในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานตใ์นปี GC\2 ที/ผา่นมา ดงันี4  
 

 ประกนัภยัสาํหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันซ์) 
บริษทัฯ ไดด้าํเนินงานเพื/อพฒันาชุมชนและสังคมตามนโยบายของคณะสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ

ดาํเนินธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ในแผนพฒันาประกนัภยั ฉบบัที/ b (พ.ศ. GCCc-GC\b) โดยเฉพาะอยา่งยิ/งในส่วนของการเสริมสร้าง
ความรู้และการเขา้ถึงการประกนัภยั ผา่นการส่งเสริมผลิตภณัฑป์ระกนัภยัสาํหรับรายยอ่ย เพื/อให้ประชาชนใชก้ารประกนัภยัเป็น
เครื/องมือสร้างหลกัประกนัความมั/นคงในชีวิตและทรัพยสิ์นดว้ยตนเอง รวมถึงแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการเยยีวยาประชาชน 
อนัเป็นการร่วมพฒันาสงัคมไทยอยา่งสาํคญั 

บริษทัฯ ไดใ้ห้บริการดา้นการประกนัภยัในรูปแบบต่างๆ อยา่งหลากหลาย โดยคาํนึงถึงความตอ้งการของประชาชนที/
เปลี/ยนไปตามสภาวะสังคมและเศรษฐกิจ โดยเล็งเห็นความสาํคญัในการเขา้ถึงระบบประกนัภยัของประชาชนทุกระดบั ดงันั4น
บริษทัจึงมีนโยบายในการส่งเสริมการรับประกนัภยัแบบรายยอ่ย หรือ “ไมโครอินชวัรันส์” (Micro insurance) ซึ/ งมีความคุม้ครอง
ที/เขา้ใจง่าย เบี4 ยประกนัราคาประหยดั สามารถเขา้ถึงประชาชนทุกระดบัไดง่้ายดว้ยช่องทางการจาํหน่ายที/กวา้งขวาง ผลิตภณัฑ์
ประกนัภยัเพื/อรายยอ่ยของบริษทัฯ ในปี GC\3 ที/สาํคญัไดแ้ก่  
 

1. ประกนัภยัมะเร็งรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันส์) 
ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ร่วมกบัเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื/อจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ประกนัภยัรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันซ์)  ผ่าน

เคาน์เตอร์เซอร์วสิซึ/งมีมากกวา่ \,]]] สาขาในประเทศไทย  ใหป้ระชาชนเขา้ถึงการประกนัภยัที/จาํเป็น แบ่งเป็นผลิตภณัฑ ์D. แผน
ประกนัภยัโรคมะเร็งใจปํ4 าสาํหรับรายยอ่ย คุม้ครองโรคมะเร็งทุกชนิดยกเวน้โรคมะเร็งผิวหนงั เบี4ยประกนั _DD บาทตอ่ปี ใหค้วาม
คุม้ครองรวม _],]]] บาท และ G. การประกนัภยัโรคมะเร็งใจปํ4 าพลสัสาํหรับรายยอ่ย คุม้ครองโรคมะเร็งทุกชนิดรวมถึงโรคมะเร็ง
ของเมด็สี (มะเร็งไฝดาํ) ยกเวน้มะเร็งผิวหนงั  
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2. ประกนัภยัขา้วนาปี ปีการผลิต GC\3 
บริษทัฯ เป็น D ใน D_ บริษทัที/เขา้ร่วมรับประกนัภยั ในโครงการรับประกนัภยัขา้วนาปีกบัรัฐบาล โดยมีวตัถุประสงคที์/

จะสร้างความมั/นคงใหก้บัเกษตรกร ในพื4นที/เป้าหมายทั/วประเทศ >C._ ลา้นไร่ ช่วยลดภาระคา่ใชจ่้ายและความเสี/ยงที/จะเกิดขึ4นกบั
ผลผลิต เกษตรกรจะไดรั้บความคุม้ครองภยัธรรมชาติ _ ภยั ประกอบดว้ย นํ4 าท่วมหรือฝนตกหนกั, ภยัแลง้ ฝนแลง้ หรือฝนทิ4งช่วง, 
ลมพายุหรือพายไุตฝุ้่ น, ภยัอากาศหนาว หรือนํ4 าคา้งแข็ง, ลูกเห็บ, ไฟไหม ้และ ชา้งป่า เกษตรกรจะไดรั้บความคุม้ครองพื4นฐาน 
(ส่วนที/ D) D,260 บาทต่อไร่ ความคุม้ครองส่วนเพิ/ม (ส่วนที/ G) G>] บาทต่อไร่ และไดรั้บความคุม้ครองจากภยัศตัรูพืชและโรค
ระบาด เกษตรกรจะไดรั้บความคุม้ครองพื4นฐาน (ส่วนที/ D) \b] บาทต่อไร่ ความคุม้ครองส่วนเพิ/ม (ส่วนที/ G) DG] บาทต่อไร่ โดย
หากผูว้า่ราชการจงัหวดัไดมี้การประกาศพื4นที/รับประกนัภยั เป็นเขตการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน เกษตรกร
ที/ทาํประกนัภยั (ส่วนที/ D + ส่วนที/ G) จะไดรั้บความคุม้ครอง สูงสุด D,C]] บาทต่อไร่ และจะไดรั้บความคุม้ครองจากภยัศตัรูพืช
หรือโรคระบาด _C] บาทต่อไร่ โดยประกนัภยัขา้วนาปีจาํหน่ายผา่นธนาคารเพื/อการเกษตรและสหกรณ์เพื/อให้เกษตรกรไดเ้ขา้ถึง
หลกัประกนัอยา่งทั/วถึง 

 
3. ประกนั 200 สาํหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันส์) 
บริษัทฯ เป็นบริษัทประกันภัยที/ เข้าร่วมรับประกัน ในโครงการ “กรรมธรรม์ ประกันภัย 200” ร่วมกับสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ประกนัภยั G]] เป็นประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลสาํหรับ
รายยอ่ย ที/ให้ความคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยั กรณีการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ4นเชิง
เนื/องจากอุบติัเหตุ 100,000 บาท จากการฆาตกรรม C],]]] บาท และเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย D],]]] บาท เบี4ยประกนัเพียง 200 
บาทตอ่ปี สาํหรับผูที้/มีอาย ุG]-\] ปี โดยมีจุดประสงคเ์พื/อเพิ/มโอกาสใหป้ระชาชนทุกระดบัสามารถซื4อประกนัภยัอุบติัเหตุในราคา
ที/เขา้ถึงได ้
 

4. ประกนัภยัอคัคีภยัที/อยูอ่าศยัแบบประหยดัสาํหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันส์) 
บริษทัฯ เป็นบริษทัประกนัภยัที/เขา้ร่วมรับประกนัในโครงการ “กรรมธรรม์ประกนัอคัคีภยัที/อยูอ่าศยัแบบประหยดั

สาํหรับรายยอ่ย” ร่วมกบัสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ประกนัอคัคีภยัที/อยู่
อาศยัแบบประหยดัสําหรับรายยอ่ยนี4  ให้ความคุม้ครองความเสียหายสาํหรับสิ/งก่อสร้างตามลกัษณะสิ/งปลูกสร้าง ที/ใชเ้ป็นที/อยู่
อาศัยที/เกิดขี4น > ภยั ไดแ้ก่ ภยัไฟไหม ้ภยัฟ้าผ่า ภยัการระเบิด (จาํนวนเงินเอาประกนัภยัสําหรับสิ/งปลูกสร้างที/เป็นคอนกรีต 
300,000 บาท สาํหรับบา้นครึ/ งตึกครึ/ งไม ้150,000 บาท สาํหรับบา้นไม ้100,000 บาท และสาํหรับห้องแถวไม ้50,000 บาท)  และ
ภยัธรรมชาติ (ไดแ้ก่ ภยัลมพาย ุภยันํ4 าท่วม ภยัแผ่นดินไหว และ ภยัลูกเห็บ จาํนวนเงินเอาประกนัภยั ทุกภยัธรรมชาติรวมกนัไม่
เกิน D],]]] บาท) และหากความเสียหายจากภยัดังกล่าวทาํให้ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถอยูอ่าศยัได้ จาํเป็ตตอ้งหาที/พกัอาศัย
ชั/วคราวก็จะมีการชดเชยคา่เช่าที/อยูอ่าศยัชั/วคราวไม่เกินวนัละ b]] บาท ไม่เกิน b] วนั  ดว้ยเบี4ยประกนัเพียง >00 บาทตอ่ปี โดยมี
จุดประสงค์เพื/อเพิ/มโอกาสให้ประชาชนทุกระดบัสามารถซื4อประกนัอคัคีภยัในราคาที/เขา้ถึงไดเ้พื/อบรรเทาความเดือนร้อนที/
เกิดขึ4นในระดบัหนึ/ง 
 

5. ประกนัภยัขา้วโพดเลี4ยงสตัว ์
บริษทัฯ เป็น D ใน 24 บริษทัที/เขา้ร่วมรับประกนัภยั ในโครงการรับประกนัภยัขา้วโพดเลี4ยงสตัว ์โดยมีวตัถุประสงคที์/จะ

สร้างความมั/นคงให้กบัเกษตรกร สําหรับพื4นที/เป้าหมาย b ลา้นไร่ ครอบคลุมทุกพื4นที/เพาะปลูกขา้วโพดเลี4 ยงสัตว ์สนับสนุน
เกษตรกรทาํการปลูกขา้วโพดหลงัฤดูการทาํนา เพื/อลดปัญหาผลผลิตขา้วลน้ตลาดและราคาตกตํ/า และเพื/อช่วยลดภาระค่าใชจ่้าย
และความเสี/ยงที/จะเกิดขึ4นกบัผลผลิต เกษตรกรจะไดรั้บความคุม้ครองภยัธรรมชาติ ^ ภยั ประกอบดว้ย นํ4 าท่วมหรือฝนตกหนัก, 
ภยัแลง้ ฝนแลง้ หรือฝนทิ4งช่วง, ลมพายุหรือพายุไตฝุ้่ น, ภยัอากาศหนาวหรือนํ4 าคา้งแข็ง, ลูกเห็บ, ไฟไหม ้ และ ภยัจากชา้งป่า 
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เกษตรกรจะไดรั้บความคุม้ครองพื4นฐาน (ส่วนที/ D) D,C]] บาทต่อไร่ ความคุม้ครองส่วนเพิ/ม (ส่วนที/ G) DG] บาทตอ่ไร่ และไดรั้บ
ความคุม้ครองจากภยัศตัรูพืชและโรคระบาด ตามความคุม้ครองพื4นฐาน (ส่วนที/ D) _C] บาทต่อไร่ ความคุม้ครองส่วนเพิ/ม (ส่วนที/ 
G) DG] บาทต่อไร่ โดยหากผูว้า่ราชการจงัหวดัไดมี้การประกาศพื4นที/เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน 
เกษตรกรที/ทาํประกนัภยัภยั (ส่วนที/ D + ส่วนที/ G) ในคราวเดียวกนั จะไดรั้บความคุม้ครอง D,_>] บาทต่อไร่ และ ความคุม้ครอง
จากภยัศตัรูพืช และโรคระบาด ^_] บาทต่อไร่ ประกนัภยัขา้วโพดเลี4 ยงสัตวจ์าํหน่ายผ่านธนาคารเพื/อการเกษตรและสหกรณ์
เพื/อใหเ้กษตรกรไดเ้ขา้ถึงหลกัประกนัอยา่งทั/วถึง 

 
6. ประกนัลาํไย 
บริษทัฯ เป็น D ใน G บริษทัที/เขา้ร่วมประกนัในโครงการ ประกนัภยัพืชผลลาํไยจากภยัแลง้โดยใชด้ชันีฝนแลง้ (ตรวจวดั

ดว้ยดาวเทียม) สาํหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันส์) โดยจาํหน่ายผา่นธนาคารเพื/อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื/อ
รองรับความเสี/ยงภยัจากภาวะฝนแลง้ใหแ้ก่เกษตรกร พื4นที/ในการรับประกนัภยั C จงัหวดัในภาคเหนือ ไดแ้ก่ เชียงใหม่ เชียงราย 
พะเยา น่าน และลาํพนู โดยเริ/มจาํหน่ายกรมธรรมต์ั4งแตเ่ดือนมกราคม - กมุภาพนัธ์ GC\b เป็นระยะแรก เพื/อใหค้วามคุม้ครองภยั
ภาวะฝนแลง้ที/อาจเกิดขึ4นกบัเกษตรกรผูเ้พาะปลูกพืชลาํไยในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน GC\b โดยเกษตรกรผูเ้พาะปลูกลาํไยที/กู้
เงินจากธนาคารเพื/อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ที/มีวงเงินกูทุ้กๆ D],]]] บาท สามารถขอเอาประกนัภยัได ้D หน่วย 
โดยมีเบี4ยประกนัภยัจาํนวน bcc บาท ตอ่การใหค้วามคุม้ครอง D หน่วย ใหค้วามคุม้ครองสูงสุด G,10] บาท แบ่งความคุม้ครอง
ออกเป็น G ส่วน คือ D. กรณีการเกิดภาวะฝนแลง้ตอ่เนื/องเกินกวา่ดชันีฝนแลง้ ไดรั้บเงินชดเชย จาํนวน c]] บาท G.ไดรั้บเงินชดเชย
ตอ่วนัเมื/อเกิดภาวะฝนแลง้ตอ่เนื/องติดตอ่กนัจากดชันีฝนแลง้ \] บาท ซึ/งเงินชดเชยเมื/อรวมกนัแลว้จะไม่เกิน G,D]] บาท ทั4งนี4  หาก
พื4นที/เอาประกนัภยัเกิดภาวะฝนแลง้ตอ่เนื/อง (มีจาํนวนวนัที/ฝนไม่ตกหรือฝนตกนอ้ยกวา่ D มิลลิเมตรตอ่วนัติดตอ่กนั) มากกวา่
จาํนวนวนัที/กาํหนดเป็นดชันีฝนแลง้ บริษทัจะจ่ายเงินชดเชยใหแ้ก่เกษตรกรผา่นบญัชี ธ.ก.ส. 

 
7. ประกนัภยัโคนม 
บริษทัฯ ร่วมกบั ธนาคารเพื/อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื/อจาํหน่ายผลิตภณัฑป์ระกนัภยัโคนม ผา่น 

ธนาคารฯ ซึ/งมีมากกวา่ 1,000 สาขา เพื/อใหเ้กษตรกรผูเ้ลี4ยงโคนม (ผูเ้อาประกนัภยั) ไดรั้บความคุม้ครองโคนม กรณี สูญเสียหรือ
เสียหายใน 4 กรณี คือ 1.โคนมตายเนื/องจาก อุบติัเหตุ ไฟไหม ้ฟ้าผา่ นํ4 าท่วม ดินถล่ม พาย ุแผน่ดินไหว จาํนวนเงินเอาประกนัภยั
ตั4งแต ่16,500 – 18,000 บาท 2.โคนมตายเนื/องจากเจบ็ป่วย จาํนวนเงินเอาประกนัภยัตั4งแต ่16,500 – 18,000 บาท 3.ความสูญเสียที/
เกิดจากการเจบ็ป่วยของโคนมดว้ยโรคปากและเทา้เปื/ อย จนไม่สามารถใหน้ํ4 านมได ้จาํนวนเงินเอาประกนัภยัตั4งแต ่3,300 – 3,600 
บาท และ 4. ความสูญเสียที/เกิดจากการเจ็บป่วยของโคนมดว้ยโรคเตา้นมอกัเสบจนไม่สามารถใหน้ํ4 านมได ้จาํนวนเงินเอา
ประกนัภยัตั4งแต ่1,650 – 1,800 บาท โดย การจ่ายคา่สินไหมทดแทนจะจ่ายตามจาํนวนที/ตกลงกนัไวต้ามที/ระบุในกรมธรรม์
ประกนัภยัแบบตอ่ตวัตอ่ปี และเบี4ยประกนัภยัอยูร่ะหวา่ง 600-1,257 บาท สาํหรับโคนมที/เอาประกนัภยั ตอ้งมีอายตุั4งแต ่18 เดือน 
แตไ่ม่เกิน 8 ปี และทุกตวัที/อยูใ่นฟาร์มจะตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์ โดยใชใ้บรับรองสุขภาพจากสตัวแ์พทยย์นืยนั 
 

 โครงการการบริการที/เป็นเลิศในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนลว้นเลง็เห็นความสาํคญัของอุบติัเหตุทางถนนในประเทศไทยที/มีจาํนวนสูงที/สุดเป็นอนัดบั

ตน้ๆ ของโลก อนัทาํให้เกิดความสูญเสียทั4 งชีวิตและทรัพยสิ์น และฉุดรั4 งการพฒันาของประเทศ จึงมีการรณรงค์และปฏิบัติ
โครงการตา่งๆ เพื/อลดจาํนวนอุบติัเหตุและความสูญเสียจากอุบติัเหตุทางถนนมาโดยตลอด โดยตระหนกัวา่ประกนัภยัรถยนตเ์ป็น
ส่วนสาํคญัของภาคธุรกิจประกนัวินาศภยัในประเทศไทย บริษทัฯ จึงมีโครงการ “การบริการที/เป็นเลิศในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ GC63” ขึ4นโดยร่วมกบักรมทางหลวงในแต่ละพื4นที/ และการทางพิเศษ เพื/ออาํนวยความสะดวกให้ทั4 งประชาชนและ
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เจา้หน้าที/หน่วยงานรัฐที/ทาํหน้าที/ในช่วงเทศกาลในการป้องกนัอุบัติเหตุ รวมถึงเตรียมพร้อมให้บริการทางประกนัภยัรถยนต์
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์อนัเป็นช่วงที/มีการใชร้ถใชถ้นนมากที/สุด และมีอุบติัเหตุทางถนนสูงสุดในรอบปี 
 
 โครงการ “การบริการที/เป็นเลิศในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์GC\3” มีการปฏิบติังานดงันี4  

1. การจดัวางพนกังานตรวจสอบอุบติัเหตุและพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ ตามจุดใหบ้ริการในจงัหวดัตา่งๆ เพื/อใหบ้ริการ  
ดว้ยความรวดเร็วทนัตอ่เหตุการณ์ โดยเพิ/มจาํนวนเจา้หนา้ที/ในการใหบ้ริการ ในบริเวณที/มีการจราจรหนาแน่น 
ถนนสายหลกัที/สาํคญัในการสญัจรของผูใ้ชร้ถใชถ้นน และสถานที/ท่องเที/ยวสาํคญัๆ เพื/อใหบ้ริการ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว
ทนัเหตุการณ์ 

2. เพิ/มจาํนวนพนกังานบริการรับแจง้อุบติัเหตุ และพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ เพื/อใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
ช่วงเทศกาลดงักล่าว  โดยใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็วทนัตอ่เหตุการณ์  

 

 การเสริมสร้างความรู้และการเขา้ถึงประกนัภยั  
 ความรู้และความเขา้ใจดา้นประกนัภยัสาํหรับผูบ้ริโภคเป็นสิ/งสาํคญั แมว้า่ปัจจุบนัมีการใชเ้ทคโนโลยีในการเชื/อมโยง
ข่าวสารมากยิ/งขึ4น แต่ก็ยงัมีผูบ้ริโภคบางส่วนยงัเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดา้นประกนัภยัไม่มากพอ ส่งผลให้ผูบ้ริโภคบางส่วน ไม่ได้
เห็นความสาํคญัของประกนัภยัที/จะช่วยลดความเสี/ยงต่อชีวิตและทรัพยสิ์นหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน  บริษทัฯในฐานะบริษทั
ประกนัภยัจึงร่วมเป็นส่วนหนึ/ งเพื/อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเขา้ใจเกี/ยวกบัการประกนัภยัให้แก่ประชาชนไดเ้ขา้ถึงขอ้มูล
ขา่วสาร โดยมีการจดัทาํรายละเอียดดงันี4   

1. จดัทาํเนื4อหา เผยแพร่ความรู้ ดา้นการประกนัภยั ทั4งประกนัภยัรถยนต ์ประกนัสุขภาพ ประกนัเดินทางและประกนั 
อื/นๆ ผา่นสื/อสงัคมออนไลน์ อาทิ เวบ็ไซต ์และโซเชียลมีเดียตา่งๆ  

2. ร่วมมือกบั Key Opinion Leader ตา่งๆ เพื/อสร้างความตระหนกัรู้และส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคเห็นถึงความสาํคญัของ
การทาํประกนัภยัเพื/อลดความเสี/ยงตอ่ชีวติ และทรัพยสิ์น   

 
การดูแลพนักงาน 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัวา่พนกังานคือทรัพยากรที/มีคุณคา่ ซึ/งจะตอ้งไดรั้บการดูแลและพฒันาขีดความสามารถ
เพื/อความพร้อมในการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงกาํหนดนโยบายให้บริษทัฯให้ความสาํคญักบัการพฒันาพนกังานทุกระดบั
อยา่งต่อเนื/อง เพื/อเพิ/มเติมความรู้ ความสามารถ ทกัษะ สร้างทัศนคติที/ดี โดยให้ความสําคญักบัการพฒันาองค์ความรู้ทั4 งด้าน 
Technical knowledge ดว้ยการฝึกอบรมภายในบริษทัและอบรมกบัหน่วยงานตา่งๆ ภายนอกบริษทั       

ในดา้นผลตอบแทน คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายเกี/ยวกบัการดูแลเรื/องคา่ตอบแทนและสวสัดิการของพนกังานที/เป็น
ธรรม ดงันี4   
ระยะสั4น  : บริษทั มีการพิจารณาผลการปฏิบติังานของพนกังานปีละ G ครั4 ง โดยกาํหนดใหมี้การปรับเงินเดือนตามสภาวะและการ
แขง่ขนัในตลาดโดยพิจารณาร่วมกบัผลการปฏิบติังานและมีการใหโ้บนสัตามความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทั   
ระยะยาว : บริษทั มีการพิจารณาผลตอบแทนระยะยาวโดยเนน้ถึงความสมดุลทั4งในรูปแบบของผลตอบแทนที/เป็นตวัเงินและไม่
เป็นตวัเงิน รวมถึงความสมดุลของความตอ้งการของพนกังาน และความเหมาะสมทางดา้นการเงินขององคก์รในระยะยาว 

ในส่วนของสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ นอกจากการให้สิทธิการลาและวนัหยดุพกัผอ่นประจาํปีอยา่งเหมาะสมแลว้ 
บริษทัฯ ยงัให้ความสําคญัในเรื/องการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตพนักงานรวมไปถึงครอบครัวของพนักงาน สิทธิประโยชน์
ต่างๆ ที/บริษทัฯ มีให้พนักงานนั4นมีจุดประสงค์คือ เพื/อให้บุคลากรมีความสุขในการทาํงาน อนัจะนําไปซึ/ งปฏิบัติงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพของพนกังาน 
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 บุคลากรในบริษทัฯ เมื/อผ่านการทดลองงานแลว้ไดรั้บการบรรจุเป็นพนักงานประจาํ พนักงานบริษทัฯ เป็นพนักงาน
ประจาํทั4งหมด ซึ/งจะไดรั้บคา่ตอบแทนและมีสิทธิที/จะไดรั้บสวสัดิการต่างๆ จากบริษทั ดงันี4  
 

 สวสัดิการเพื/อคุณภาพชีวติที/ดี 
 กองทุนสํารองเลี4ยงชีพ : บริษทัฯ มีนโยบายให้พนักงานทุกคนไดอ้อมทรัพยไ์วส้าํหรับใชห้ลงัพน้สภาพการ

เป็นพนกังานของบริษทัฯ โดยจดัตั4งกองทุนสาํรองเลี4ยงชีพขึ4น สาํหรับพนกังานที/ทาํงานติดตอ่กนัเป็นเวลา b ปี
ขึ4นไปไดเ้ขา้เป็นสมาชิก โดยสมาชิกจ่ายเงินสะสมกองทุนในอตัราร้อยละ C, 10, 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และ
บริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนใหส้มาชิกในอตัราร้อยละ _.C ของเงินเดือนทุกเดือน ซึ/งเงินกองทุนสาํรองเลี4ยง
ชีพนี4บริษทัไดจ้ดัการใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เป็นผูจ้ดัการกองทุน 

 สวสัดิการด้านเงินกู้ : บุคลากรของบริษัทฯ จะได้รับสิทธิขอกู้เงินบริษัทฯ หลังจากได้รับการบรรจุเป็น
พนักงานแลว้ไม่น้อยกวา่ 3 ปี โดยตอ้งมีจุดประสงค์ในการกูเ้งินเพื/อใชใ้นวตัถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื/อที/อยู่
อาศยั เพื/อการรักษาพยาบาล เพื/อการศึกษา   

 เงินช่วยเหลือพนกังานและครอบครัว : สาํหรับงานแตง่งานของพนกังาน  และงานศพของบิดา มารดา  
 การรักษาพยาบาล : นอกจากการจดัทาํประกนัสงัคมใหแ้ก่พนกังานทุกคน เพื/อรองรับสิทธิการรักษาพยาบาล

ตามกฎหมายแรงงานแลว้ บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ทีมงานพยาบาลจาก โรงพยาบาลจุฬาฯ คอยดูแลปฐมพยาบาล
เบื4องตน้และวนิิจฉยัเพื/อส่งตอ่โรงพยาบาลในกรณีที/ร้ายแรง เป็นสวสัดิการใหก้บัพนกังานในทุกวนัทาํงาน ที/
อาคารสาํนกังานใหญ่ซึ/งเป็นสถานที/ปฏิบติังานของพนกังานส่วนใหญ่ 

 การประกนัอุบติัเหตุ : เพื/อสวสัดิภาพของพนกังาน บริษทัฯ ไดท้าํการประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลไวใ้หแ้ก่
พนกังานในกรณีที/ไดรั้บอุบติัเหตถึุงแก่ความตาย เพื/อแบ่งเบาภาระครอบครัวพนกังาน  

 การประกนัสุขภาพ : เพื/อเพิ/มความสะดวกใหก้บัพนกังาน บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประกนัภยัสุขภาพ เพื/อ
รองรับการรักษาพยาบาล ใหก้บัพนกังาน เพิ/มเติมจากสิทธิการรักษาพยาบาลตามสวสัดิการประกนัสงัคม 

 
 

 การดูแลและพฒันาพนกังานมีการเปลี/ยนแปลง 
บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การอบรม-พฒันาความสามารถของบุคลากรในบริษทัฯ อยา่งสมํ/าเสมอ ทั4งในดา้นความรู้ดา้นการ

ประกนัภยั และ ทกัษะดา้นอื/นที/จาํเป็นในการปฏิบติังาน ดา้นการรับประกนัภยัและการบริการ ในปี GC\b เมื/อมีการปรับปรุง
โครงสร้างการทาํงานของบริษทั ไดมี้การแยกแผนกพฒันาบุคลากรออกเป็นสดัส่วนชดัเจน จากแผนกบริหารงานบุคคล โดยมุ่ง
หมายใหก้ารพฒันาบุคลากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ในเบื4องตน้ บริษทัฯ จดัปฐมนิเทศพนกังานใหม่ G รุ่น ในปี GC\b 
รุ่นที/  D  ในวนัที/  D\ กนัยายน GC\b โดยมีพนกังานใหม่เขา้ร่วมอบรม จาํนวน  G]  คน 
รุ่นที/  G  ในวนัที/  D\ พฤศจิกายน GC\b โดยมีพนกังานใหม่เขา้ร่วมอบรม จาํนวน  GC  คน 
-  หลกัสูตร “ Basic Insurance Product Knowledge ” โดยคุณพรกาญจน์ทิมา  ผลส่ง, คุณดวงชุดา พฤกษาพิศาล    คุณ

วาสนา จิตรวเิศษ อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน์ หอ้งประชุมชั4น \ วตัถุประสงคเ์พื/อเกิดความรู้ความเขา้ใจในหลกัประกนัภยั
เบื4องตน้ ทราบถึงโครงสร้างขององคก์ร และสวสัดิการของพนกังานโดยรวม 

จดัใหมี้การอบรมวธีิการประเมินตนเอง ลงในแบบประเมินผลงานรายบุคคล ประจาํปี GC\b แบบออนไลน ์
ผา่น Microsoft Teams 

รอบที/ D : วนัที/  G ตุลาคม GC\b เวลา D].]] – 1D.]] น.  
รอบที/ G : วนัที/  G ตุลาคม GC\b เวลา DD.]] – DG.]] น. 
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หลงัจากไดรั้บการอบรมเบื4องตน้ดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ ยงัจดัการอบรมหลกัสูตรที/นาํไปใช ้ในการเพิ/มทกัษะในการ

ปฏิบติังานไดจ้ริง โดยในปี GC\3 มีการจดัอบรมที/สาํคญัคือ 
- หลกัสูตร "เทคนิคการประเมินราคาอยา่งมืออาชีพ เพื/อลดขอ้โตแ้ยง้ของลูกคา้และคูค่า้ รุ่นที/ 2"  โดยวทิยากร คุณกนก

ฉตัร์ ถาวรนนัท ์ทั4งนี4 เพื/อเพิ/มทกัษะใหก้บับุคลากรในหน่วยงาน ใหส้ามารถประเมินราคาอยา่งมืออาชีพ และมีความเป็น
ธรรมในการประเมินราคาเรื/องคา่เสียหายของรถที/เกิดอุบติัเหตุใหแ้ก่คูค่า้และลูกคา้ 

- หลกัสูตร "รอบรู้สถานการณ์ รอบรู้งานเคลม รุ่นที/ 1" โดยวทิยากร คุณองศา  กมลวบูิลย ์เพื/อพฒันาฝีมือและทกัษะ
สถานการณ์ในดา้นงานเคลมของพนกังานฝ่ายเคลมพร้อมกบัการแลกเปลี/ยนประสบการณ์ของพนกังานงานเคลมทั4งใน
กรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั  

- หลกัสูตร "ลด/ปรับเปลี/ยนกระบวนการการทาํงาน ภายในระบบ Power Vision (ระบบตั4งเรื/อง)" กบัพนกังานเพื/อความ
รวดเร็วเพื/อเพิ/มชิ4นงานและลดขั4นตอนในการทาํงานใหก้ระชบัมากขึ4น รวมถึงความถูกตอ้งของการตั4งเบิกจ่ายสินไหม
รถยนต ์ 

- หลกัสูตร "พฒันาความรู้ความเขา้ใจขอ้กฎหมายและกฎระเบียบที/เกี/ยวขอ้งกบัการจ่ายคา่สินไหมทดแทน ตามคาํ
พิพากษาที/เกี/ยวขอ้งกบัการประกนัภยัรถยนตแ์ละคาํชี4ขาดอนุญาโตตุลากร โดยวทิยากร  พชัริน บูรพฒัน์สิริ และคุณจุรี
พร  อ่อนสาํโรง เพื/อพฒันาความรู้ความเขา้ใจเกี/ยวกบัขอ้กฎหมายและระเบียบที/เกี/ยวขอ้งกบัการจ่ายคา่สินไหมทดแทน
ใหก้บัพนกังานภายในองคก์ร โดยจดัอบรมทั4งหมดจาํนวน 4 รุ่น  

- หลกัสูตร "วธีิใชง้านโปรแกรม SmartFleet CallTaker สาํหรับคน้หาสถานที/เกิดอุบติัเหตุของลูกคา้ไดอ้ยา่งทนั
เหตุการณ์" ทั4งนี4 เพื/อเพิ/มความสะดวกรวดเร็วในการบริการลูกคา้อยา่งทนัท่วงที  

- หลกัสูตร "การใชง้าน SPSS เพื/อประยกุตใ์ชก้บัการวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติการรับประกนัภยั" ใหแ้ก่บุคลากรของบริษทัฯ 
เพื/อความสะดวกในการวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติดา้นการรับประกนัภยั โดยจดัอบรมทั4งหมดจาํนวน 3 รุ่น  

- หลกัสูตร "เทคนิคการบริหารการรับเบี4ย ติดตามเบี4ย ใหท้ะลุตามเป้าหมายที/กาํหนด"  เพื/อเพิ/มทกัษะใหก้บับุคลากร
รวมถึงเพิ/มเบี4ยประกนัภยัใหบ้รรลุตามเป้าหมาย โดยจดัอบรมทั4งหมดจาํนวน 2 รุ่น  

- หลกัสูตร "ปิดงานขายเสนอขายผลิตภณัฑอ์ยา่งไร ใหไ้ดท้ั4งงานและใจลูกคา้" พฒันาทกัษะดา้นการเสนอขายใหก้บั
เจา้หนา้ที/ฝ่ายขาย ใหส้ามารถปิดการขายไดอ้ยา่งมืออาชีพ รวมถึงการสร้างเทคนิคใหม่ๆ ในดา้นการขายโดยจดัอบรม
ทั4งหมดจาํนวน 3 รุ่น  

- หลกัสูตร “CompTIA Security + ” วตัถุประสงคเ์พื/อส่งเสริมและพฒันาผูเ้ชี/ยวชาญดา้นความมั/นคงปลอดภยัสารสนเทศ 
ใหมี้ปริมาณมากขึ4นในตลาดแรงงานและเท่าทนักบัเศรษฐกิจดิจิทลั โดยมีบุคลากรเขา้ร่วมอบรม จาํนวน  1  คน 

- หลกัสูตร "Work Shop LAN & Wireless Network" วตัถุประสงคเ์พื/อส่งเสริมและพฒันาทกัษะของบุคลากรดา้นไอทีให้
มีความเชี/ยวชาญในดา้นการใช ้Network เพื/อประสิทธิภาพการใชง้านภายในองคก์ร  

- หลกัสูตร “พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : กระบวนการและแนวปฏิบติั รุ่นที/ 5 และรุ่นที/ 6” 
วตัถุประสงคเ์พื/อสร้างความเขา้ใจเกี/ยวกบัหลกัการและสาระสาํคญัของพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 อาทิ ความสมัพนัธ์ของระบบกฎหมายดิจิทลั นิยามสาํคญั การตีความ การบงัคบัใช ้ขอ้ยกเวน้ บทลงโทษ ตลอดจน
ผลกระทบตอ่ผูป้ระกอบการและภาคธุรกิจ โดยมีบุคลากรเขา้ร่วมอบรม 

- หลกัสูตร "กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สาํหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล" วตัถุประสงคเ์พื/อสร้างความเขา้ใจ
เกี/ยวกบัหลกัการและสาระสาํคญัของพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตลอดจนผลกระทบและการ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมายของส่วนงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
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- หลกัสูตร "เตรียมพร้อมรับมือ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สาํหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล" วทิยากร
โดย นายภาณุ เนื4อนุ่ม เพื/อเตรียมความพร้อมที/จะรับมือกบัความเปลี/ยนแปลงเรื/องกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ใหก้บับุคลากรของบริษทัฯ           

นอกจากการอบรมที/จดัภายในองคก์รแลว้ บริษทัฯ ยงัส่งพนกังานเขา้ร่วมอบรมทั4งความรู้และทกัษะที/เกี/ยวขอ้งกบัการทาํงาน 
ซึ/ งจดัโดยองค์กรภายนอกต่างๆ โดยจะพิจารณาส่งบุคลากรในแต่ละฝ่ายที/เกี/ยวขอ้งกบัหัวขอ้การอบรมหรือสัมมนา ตามวาระ
โอกาส บริษทัฯ ไดส่้งบุคลากรเขา้รับการอบรม-สมัมนา ตามสายงาน เฉลี/ยคนละ  ^  ชั/วโมง  
 

 การรับผูพิ้การเขา้ทาํงาน 
บริษทัฯ มีความยนิดีในการรับผูพิ้การในดา้นตา่งๆ กนั เขา้ทาํงานในตาํแหน่งงานที/เหมาะสม ที/ศกัยภาพทางร่างกายของ

แตล่ะบุคคลไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคต่อทกัษะการทาํงานที/จาํเป็นในงานนั4นๆ ทั4งยงัมีมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทน และเปิดโอกาสให้
เติบโตในตาํแหน่งหนา้ที/อยา่งเท่าเทียมกนั 
ในปี GC\2 จนถึงปัจจุบนั บริษทัฯ มีพนกังานที/เป็นผูพิ้การ จาํนวน 6 คน 

พิการทางสายตา      จาํนวน D คน 
 พิการทางการไดย้นิ    จาํนวน 5 คน 
 

 กิจกรรมแรงงานสมัพนัธ์  
บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมแรงงานสมัพนัธ์ในทุกปี โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลากรและระหวา่ง

หน่วยงานตา่งๆ ในองคก์ร ไดเ้รียนรู้การทาํงานเป็นทีม, การติดตอ่และประสานงานที/ดีผา่นกิจกรรมตา่งๆ อนัจะส่งผลที/ดีถึงการ
ทาํงานร่วมกนั รวมถึงเพื/อส่งเสริมการออกกาํลงักายใหพ้นกังาน และเพื/อใหบุ้คลากรเกิดความผกูพนักบัองคก์ร 
  

 ความปลอดภยัในสถานที/ทาํงาน 
คณะกรรมการบริษทัฯ ห่วงใยสวสัดิภาพ สุขอนามยั และความปลอดภยัของพนกังาน โดยเห็นวา่เรื/องดงักล่าวส่งผลตอ่การมี

คุณภาพชีวติที/ดี และเป็นปัจจยัหนึ/งที/ช่วยส่งเสริมใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ มีความมั/นใจในการประกอบกิจกรรมตา่งๆ 
คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้าํหนดนโยบายและใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัโดยไดมี้การเตรียมป้องกนัภยัไวล่้วงหนา้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
ที/สาํคญัคือ 

 
- ไดด้าํเนินงานเชิงป้องกนัและรณรงคใ์หค้วามรู้ในเรื/องการป้องกนัอคัคีภยัและซอ้มหนีไฟเป็นประจาํทุกปี รวมถึงมีการ

ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดบัเพลิงและระบบการเตือนภยัอยา่งสมํ/าเสมอ เพื/อใหบุ้คลากรทราบถึงแนวทาง

ปฏิบติัและรับมือกบัสถานการณ์จริง ที/อาจเกิดขึ4นได ้ในปี GC\b บริษทั ไดจ้ดัใหมี้การอบรมป้องกนัอคัคีภยั ในวนัที/  D> 

พฤศจิกายน GC\b โดยไดเ้ชิญวทิยากรจาก สถานีดบัเพลิงพระโขนง กองปฏิบติัการดบัเพลิงและกูภ้ยั G สาํนกังานป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั มาใหค้วามรู้เบื4องตน้ทั4งภาคทฤษฎีและปฏิบติั ส่วนการซอ้มหนีไฟประจาํปี GC\b จดัขึ4นในวนัที/ 

D_ พฤศจิกายน GC\b ณ อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน์ โดยมีเจา้หนา้ที/จากสถานีดบัเพลิงพระโขนงคอยควบคุมดูแล 

เช่นกนั  

- นโยบายและหลกัการปฏิบติัหนา้ที/ของพนกังานปฏิบติัการและพนกังานตรวจสอบอุบติัเหตุที/เกี/ยวขอ้งกบัความปลอดภยั 

ในส่วนของพนกังานที/จาํเป็นตอ้งใชร้ถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตใ์นการปฏิบติังาน ที/สาํคญัคือ พนกังานตรวจสอบ

อุบติัเหตุ (พนกังานเคลม) และพนกังานบริการลูกคา้และตวัแทน (พนกังานส่งกรมธรรม ์และ เอกสาร) บริษทัฯ มีกฎ

และระเบียบเรื/องความปลอดภยั สาํหรับตวับุคคล (การขบัรถตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด, การแตง่กายตามเครื/องแบบ
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พนกังานอยา่งถูกตอ้งรัดกมุ และมีแถบสะทอ้นแสงตามที/บริษทัฯ กาํหนด, สวมหมวกนิรภยั-คาดเขม็ขดันิรภยั) และ

ยานพาหนะที/ใช ้(เป็นรถของบริษทัฯ ผา่นการตรวจสภาพ, มีการติดตั4งกลอ้งที/รถยนต,์ มี GPS ประจาํตวัพนกังาน) ทั4งยงัมี

บทลงโทษอยา่งเคร่งครัดในเรื/องวนิยัจราจร โดยในปี GC63 

 มีอุบติัเหตุที/เกิดขึ4นระหวา่งทาํงาน  C   ครั4 ง มีผูบ้าดเจ็บ  คือ พนักงานปฏิบติัการกรุงเทพ (พนักงาน
ตรวจสอบอุบติัเหตุ)  G  คน และพนกังานฝ่ายการเงินและการลงทุน  b  คน  รวม  C คน  และขณะนี4
ทาํการรักษาหายดีแลว้ 

 ตรวจสุขภาพประจาํปี  
เนื/องดว้ยปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มของโลกมีการเปลี/ยนแปลงผลกระทบคือทาํใหมี้โรคใหม่ๆ เกิดขึ4น รวมถึงพฤติกรรมใน

การดาํเนินชีวิตประจาํวนัของแต่ละบุคคล ที/นิยมบริโภคอาหารที/ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เพื/อเป็นการคน้หาความผิดปกติ และ
หาทางรักษาอาการเริ/มตน้เพื/อไม่ให้ลุกลามตอ่ ยงัคงเป็นวิธีที/ช่วยลดความรุนแรงของโรคได ้และเพื/อป้องกนัและเฝ้าระวงัก่อนที/
จะเกิดปัญหากับสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจาํปีจะทาํให้สามารถรู้แนวโน้มความเสี/ยงของผลการตรวจสุขภาพ และเป็น
แนวทางในการปรับเปลี/ยนพฤติกรรมในการดาํรงชีวติ   

เมื/อวนัที/ 26 กนัยายน และวนัที/ 3 ตุลาคม ปี 2563 บริษทัฯ จึงไดจ้ดัให้มีการตรวจสุขภาพพนกังานประจาํปี เพื/อส่งเสริม
สุขภาพของพนกังาน รวมถึงใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวิตที/ดี ทาํให้สามารถทาํงานและพฒันางานไดดี้อยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
องคก์รสามารถพฒันาต่อไปได ้โดยการจดัตรวจสุขภาพในครั4 งนี4  ดาํเนินการโดย โรงพยาบาลบางประกอก 9 ณ สํานกังานใหญ่
ของบริษทั 

 ออกมาตรการเขม้ป้องกนัไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
เนื/องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ยงัคงรุนแรงและเกิดขึ4นอยา่งต่อเนื/อง ซึ/ งได้

นาํพาผลกระทบมาสู่ชีวิตของคนไทย รวมถึงผูค้นทั/วโลก บริษทัฯ จึงไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของความปลอดภยัและสุขภาพ
ของพนกังานและครอบครัว วา่เหตุการณ์ในช่วงเวลานี4 เราจะตอ้งร่วมฝ่าฟันอุปสรรคไปดว้ยกนั และร่วมรับผิดชอบตอ่ส่วนรวมใน
การป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื4อไวรัสโคโรนา ตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และประกาศของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุขอยา่งเคร่งครัดเพื/อความปลอดภยัของทุกคน 

ดงันั4น เพื/อสามารถใหบ้ริการลูกคา้อยา่งตอ่เนื/องและดีที/สุด และเพื/อสร้างความมั/นใจและปลอดภยัใหก้บัลูกคา้ พนกังาน 
ครอบครัวของพนกังาน รวมไปถึงสงัคมและประเทศ ทางบริษทัฯ ไดมี้มาตรการดาํเนินการอยา่งเขม้งวด ดงันี4  คือ 

1. ให้พนักงานบางส่วนงานปฏิบัติงานจากที/บ้าน (Work from home) เพื/อลดการเดินทางและลดความเสี/ยงการแพร่
ระบาดของเชื4อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 

2. เพิ/มมาตรการความปลอดภยัภายในอาคารสํานักงาน โดยบริษทัฯ มีมาตรการคดักรอง ตรวจวดัไข ้และสอบถาม
ประวติัการเดินทางของบุคคลที/จะเขา้มาภายในอาคารอยา่งเคร่งครัด  

3. สั/งการให้พนกังานใส่หนา้กากอนามยั/ผา้ตลอดเวลา ไม่รับประทานอาหารร่วมจาน หมั/นลา้งมือ และรักษาระยะห่าง
ระหวา่งกนั 1-2 เมตร (Social distancing) ขณะเดียวกนับริษทัฯ ไดอ้อกสื/อประชาสัมพนัธ์ ให้ความรู้และแนวทางการปฏิบติัเพื/อ
ระวงัและป้องกนัตวัเองจากโรคดงักล่าวแก่พนกังานอยา่งทั/วถึงและตอ่เนื/อง 

4. ส่งเสริมดา้นอุปกรณ์ป้องกนัไวรัสให้แก่พนักงานทุกคน โดยบริษทัฯ ไดแ้จกหน้ากากผา้ เจลแอลกอฮอล์ และนํ4 ายา
ลา้งมือเพื/อลดภาระค่าใชจ่้ายและการช่วยจดัหาสินคา้ให้กบัพนักงานและครอบครัวพนกังานในยามที/สินคา้ขาดแคลน พร้อมทั4ง
ดาํเนินการทาํความสะอาดและฆ่าเชื4อโรค (Big cleaning) ทั4งอาคารสาํนกังาน  

5. ออกมาตรการรับมือ หากบริษทัฯ ไดรั้บแจง้วา่มีพนักงานของบริษทัฯ เป็นผูต้อ้งสงสัยติดเชื4อ/ผูติ้ดเชื4อ COVID-19 
ถึงแมว้า่ ณ ขณะนี4ยงัไม่มีพนกังานของบริษทัติดเชื4อ COVID-19 ก็ตาม 
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ภาพรวมพนกังานประกนัภยัไทยววิฒัน ์2563 
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การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านหลักการพื4นฐานเรื/ องสิทธิมนุษยชน ทั4 งใน

กระบวนการดาํเนินธุรกิจและกิจกรรมร่วมพฒันาชุมชนและสังคมนอกกระบวนการดาํเนินธุรกิจ เช่น การพฒันาทรัพยากรบุคคล 
ที/นบัวา่เป็นหัวใจสาํคญัในการพฒันาธุรกิจและสร้างความยั/งยนืใหก้บัธุรกิจ บริษทัฯ มีนโยบายในการปฏิบติัตอ่พนกังานและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่มีการแบ่งแยกสีผิว เชื4อชาติ เพศ ศาสนา เผ่าพนัธ์ุ สัญชาติ ความยากจน ความพิการ 
รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกต่างทางความคิด สังคม สิ/งแวดลอ้มกฎหมาย และวฒันธรรม (ดูเพิ/มเติมในหัวขอ้ “การดูแล
พนกังาน”) ในปี GC\3 บริษทัฯ ไดส่้งเสริมการพฒันาชุมชนและสงัคมผา่นการบริจาคและการกศุลในวาระโอกาสตา่งๆ กนัดงันี4  
  

 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา 
บริษทัฯ ร่วมส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกนัตามสิทธิมนุษยชนกบักลุ่มคนต่างๆ ในสังคมอยา่งสมํ/าเสมอ โดยเฉพาะ

สิทธิในการรับการศึกษาขั4นพื4นฐาน ดว้ยเล็งเห็นวา่การสร้างทรัพยากรมนุษยที์/มีศกัยภาพทั4 งทางความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
คุณธรรมเป็นส่วนสําคญัในการสร้างความมั/นคงและในการพฒันาประเทศในปี GC\3 บริษทัฯ ไดด้าํเนินกิจกรรมเพื/อช่วยเหลือ
ดา้นการศึกษาดงันี4  

- บริษทัฯ ไดร่้วมสนบัสนุนทุนในงานการจดัการเรียนการสอนในโครงการลดความเหลื/อมลํ4าดว้ยการศึกษา

ปฐมวยัที/มีคุณภาพ RIECE Thailand เป็นโครงการที/จดัทาํขึ4นเพื/อช่วยใหเ้ด็กปฐมวยัเหล่านั4นเติบโตเป็นผูใ้หญ่

ที/มีคุณภาพ ณ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ อบต. ท่าสองคอน (บา้นบ่อนอ้ย) จ.มหาสารคาม โดยงานวจิยัดา้น

เศรษฐศาสตร์การศึกษาในช่วงหลายสิบปีที/ผา่นมา ชี4ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ การพฒันาเด็กปฐมวยั (early 

childhood development) มีส่วนสาํคญัในการสร้างทุนมนุษย ์(human capital) ใหก้บัประชากรของประเทศ ซึ/ง

จะมีส่วนช่วยเพิ/มประสิทธิภาพดา้นการผลิตของสงัคม ช่วยลดตน้ทุนทางสงัคมที/อาจจะเกิดจากการก่อ

อาชญากรรม ติดยาเสพติด ประกนัภยัไทยววิฒัน์ในฐานะองคก์รที/ใหค้วามสาํคญัในดา้นการศึกษา จึงร่วมเป็น

ส่วนหนึ/งในการสนบัสนุนเพื/อพฒันาการศึกษาพื4นฐานแก่เด็กปฐมวยัไทยใหมี้คุณภาพอยา่งย ั/งยนื โดยจะมีการ

ดาํเนินกิจกรรมและติดตามผลอยา่งตอ่เนื/องในปี GC\b 

- โครงการลดความเหลื/อมลํ4าดว้ยการศึกษาปฐมวยัที/มีคุณภาพ (Reducing Inequality through Early Childhood 
Education: RIECE Thailand) 

ประสิทธิภาพเรื/องการเรียนการสอนสาํหรับเด็กถือเป็นสิ/งที/สาํคญั เนื/องจากพวกเขาคืออนาคตของ
ประเทศชาติ ดงันั4นการสนบัสนุนดา้นการเพิ/มประสิทธิภาพทางการศึกษาจึงเป็นสิ/งที/ทั4งภาครัฐและเอกชนตอ้ง
คาํนึงถึงเป็นอนัดบัแรก  ดว้ยบริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัตอ่การพฒันาประสิทธิภาพทางการศึกษาใหแ้ก่เด็ก
และเยาวชนเสมอมา ในปี GC\3 จึงไดร่้วมกบัโครงการ ลดความเหลื/อมลํ4าดว้ยการศึกษาปฐมวยัที/มีคุณภาพ 
หรือ RIECE Thailand ในการสนบัสนุนทุนทรัพย ์มูลคา่กวา่ DC],]]] บาท เพื/อเป็นทุนสาํหรับจดัทาํโครงการ
ใหป้ระสบความสาํเร็จ  

โดยโครงการดงักล่าว มีวตัถุประสงคเ์พื/อตอ้งการ สร้างทุนมนุษยที์/มีประสิทธิภาพใหแ้ก่เด็กปฐมวยั
เพื/อช่วยใหเ้ด็กปฐมวยัเหล่านั4นเติบโตเป็นผูใ้หญ่ที/มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการผลิตเพียงพอที/จะสามารถ
สร้างรายไดที้/มั/นคงใหก้บัครอบครัว มีศกัยภาพภายเพียงพอที/จะสามารถดูแลตนเองและครอบครัว มีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม และมีวจิารณญาณที/ดีไม่ตดัสินใจทาํในสิ/งที/เป็นปัญหาของสงัคม ไม่วา่จะเป็น การก่อ
อาชญากรรม การติดยาเสพติด การติดการพนนั ฯลฯ 
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ซึ/งงานวจิยัดา้นเศรษฐศาสตร์การศึกษาในช่วงหลายสิบปีที/ผา่นมา ชี4ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ การพฒันา
เด็กปฐมวยั (early childhood development) มีส่วนสาํคญัในการสร้างทุนมนุษย ์(human capital) ใหก้บั
ประชากรของประเทศ ซึ/งจะมีส่วนช่วยเพิ/มประสิทธิภาพดา้นการผลิตของสงัคม ช่วยลดตน้ทุนทางสงัคมที/
อาจจะเกิดจากการก่ออาชญากรรม ติดยาเสพติด นอกจากนี4  การพฒันาเด็กปฐมวยัยงัสามารถช่วยลดความ
เหลื/อมลํ4าทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ จากการลดความแตกต่างดา้นทุนมนุษยน์บัตั4งแตจุ่ดเริ/มตน้ของ
ชีวติ ซึ/งเป็นสาเหตุสาํคญัของความเหลื/อมลํ4าทางเศรษฐกิจและสงัคมที/เราพบเห็นอยูใ่นปัจจุบนั 

 
การบริจาคสมทบทุนเพื�อการพฒันาสังคมและชุมชนในด้านต่าง  ๆ 

 ดา้นสงัคมและชุมชน 
บริษทัร่วมบริจาคสมทบทุนใหก้บัองคก์ร และหน่วยงานตา่งๆ ในปี GC63 ดงันี4  
- ตลอดระยะเวลาที/ผา่นมาในปี 2563 ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดอยา่งตอ่เนื/องของเชื4อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ไดส่้งผลกระทบไปทั/วโลก รวมถึงประเทศไทยดว้ย ซึ/งหนึ/งในปัญหาที/สาํคญั คือ การขาดแคลน
อุปกรณ์ทางการแพทย ์และอุปกรณ์การป้องกนัเชื4อไวรัส โดยเฉพาะหนา้กากอนามยั อาจทาํใหเ้กิดความเสี/ยง
ในการแพร่ระบาดของเชื4อไวรัสสู่บุคลากรทางการแพทยที์/ปฏิบติัหนา้ที/ รวมไปถึงประชาชนทั/วไป บริษทั 
ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ร่วมสมทบทุนสนบัสนุนทีมวจิยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จาํนวน 
1,000,0000 บาท เพื/อใชใ้นการผลิตหนา้กากสะทอ้นนํ4 า (ThamMask) นาํไปมอบใหก้บับุคลากรทางการแพทย์
ในพื4นที/ขาดแคลน ทั4งนี4 เป็นการสนบัสนุนการทาํหนา้ที/ในการตรวจคดักรอง และดูแลผูป่้วยของบุคลากรทาง
การแพทย ์และลดปัญหาการขาดแคลนหนา้กากอนามยั พร้อมทั4งร่วมสร้างขวญักาํลงัใจใหก้บับุคลากรผูที้/อุทิศ
แรงกายแรงใจเพื/อประชาชน ในการสนบัสนุนการผลิตหนา้กากสะทอ้นนํ4 าในครั4 งนี4  มุ่งหวงัเพื/อช่วยป้องกนั
การแพร่เชื4อ และเพื/อใหก้าํลงัใจแก่บุคลากรทางการแพทยที์/ทาํหนา้ที/อยา่งหนกัเพื/อดูแลประชาชน ดงันั4นการ
จะผา่นพน้วกิฤตการณ์ในครั4 งนี4ไปไดทุ้กคนตอ้งร่วมมือกนัเพื/อตอ่สูแ้ละฝ่าวกิฤตครั4 งนี4ไปใหไ้ด”้   
สาํหรับหนา้กากสะทอ้นนํ4 า (ThamMask) ที/คิดคน้โดยทีมนกัวจิยัของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นหนา้กาก
ผา้ 3 ชั4น โดยชั4นที/ 1-2 ทาํดว้ยผา้ Cotton Silk ที/มีโครงสร้างเป็นดา้ยยนื Polyester Microfiber มีคุณสมบติักนั
นํ4 า กนัไรฝุ่ น มีเนื4อนุ่มและระบายอากาศไดดี้ โดยมีการเคลือบสาร NUVA-1811 ซึ/งมีอนุภาคระดบัไมครอน 
แทรกไปในเนื4อผา้ ทาํใหน้ํ4 าไม่สามารถแทรกซึมได ้และชั4นในสุด ทาํดว้ยผา้ Cotton เพื/อดูดซบัความชื4นและ
สารคดัหลั/ง ทั4งยงัระบายอากาศไดดี้ ซึ/งสามารถซกัทาํความสะอาดไดถึ้ง 30 ครั4 ง ทั4งนี4 เพื/อเป็นการลดปัญหา
หนา้กากอนามยัขาดแคลนและมีราคาสูง ส่งผลกระทบตอ่ผูบ้ริโภคและประชาชนโดยตรง     

- บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือและดูแลสุขภาพของทุกคน ไดอ้อกมาตรการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื4อไวรัสภายในองคก์ร อยา่งเคร่งครัด ทั4งนี4 เพื/อใหบุ้คลากรของบริษทัสามารถ
บริการลูกคา้อยา่งตอ่เนื/องและดีที/สุด ตลอดจนเพื/อสร้างความมั/นใจและความปลอดภยัใหก้บัลูกคา้ พนกังาน 
ครอบครัวของพนกังาน ตลอดจนประชาชนทั/วไป นอกจากนี4ยงัมีการมอบสิทธิพิเศษ เพื/อเยยีวยาใหแ้ก่ผูเ้อา
ประกนัภยัของบริษทัในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดงันี4   
•   ประกนัเดินทางตา่งประเทศ กรมธรรมร์ายปีและกรมธรรมป์ระกนัเดินทางเปิดปิด ที/มีผลคุม้ครองอยูใ่นวนัที/     
    1 เมษายน 2563 บริษทัฯ จะขยายระยะเวลาคุม้ครองออกไป 3 เดือน นบัจากวนัสิ4นสุดความคุม้ครองเดิมโดย 
    อตัโนมติั ซึ/งไม่มีการคิดเบี4ยประกนัภยัเพิ/มเติม  
•   ประกนัรถเปิดปิดไทยววิฒัน์ กรมธรรมคุ์ม้ครอง COVID-19 ความคุม้ครอง 100,000 บาท ระยะเวลา 
    คุม้ครอง 6 เดือน สาํหรับผูซื้4อกรมธรรมใ์หม่หรือตอ่อายกุรมธรรมป์ระกนัรถเปิดปิด แพก็เกจ 12 เดือน  
    ตั4งแตว่นัที/ 23 มีนาคม 2563 ถึงวนัที/ 30 เมษายน 2563 (ร่วมมอบสิทธิพิเศษโดย พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จาํกดั)  
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•   ประกนัสุขภาพ Thaivivat Active Health มอบสิทธิพิเศษ คา่ตรวจคดักรองไวรัส COVID-19 สูงสุดถึง 2,000    
     บาท ใหก้บัผูเ้อาประกนัภยักรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ Thaivivat Active Health ที/กรมธรรมมี์ผลคุม้ครอง 
     ระหวา่งวนัที/ 23 มีนาคม 2563 ถึงวนัที/ 30 เมษายน 2563  

        - เมื/อวนัที/ 22 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมและเปิดงาน “Beyond the New Normal : เติมเตม็กาํลงัใจ
ช่วยคนไทย กบั ประกนัรถเปิดปิด แบบ Top-up” ผา่นช่องทางออนไลน์ ร่วมกบั Influencers รุ่นใหม่ชื/อดงัของ
ไทย อาทิ คุณแบม  ปิติภทัร  คุณอู๋  Spin9 พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ ร่วมมือกนั จดัรายการ LIVE ผา่นช่องทาง 
Social Media ประกนัรถเปิดปิด แบบ Top-up ประกนัรูปแบบใหม่เบี4ยประกนัทั4งปีมีราคาเริ/มตน้ประกนัชั4น 1 
แค ่4,900 บาท ประหยดัไดถึ้งประมาณ 70% แตไ่ดรั้บความคุม้ครองครบตลอด 24 ชั/วโมง เปิด-ปิดใหอ้ตัโนมติั 
#คุม้ครองใหญ่แตจ่่ายเลก็ พร้อมโปรโมชนัส่วนลดคา่เบี4ยประกนัสูงสุด 1,000 บาท ใหก้บั 3,000 กรมธรรม์
แรก โดยนาํรายไดส่้วนหนึ/งร่วมสมทบทุนบริจาคตูต้รวจคดักรอง COVID-19 มอบให ้10 โรงพยาบาลรัฐ ทั/ว
ประเทศ 

 
- เดือนมิถุนายน 2563 บริษทัฯ ไดเ้ดินทางเพื/อร่วมมอบตู ้Modular Swab Unit สาํหรับตรวจคดักรองผูป่้วย 

COVID-19 ใหก้บัเครือขา่ยโรงพยาบาลสถาบนัแพทยศ์าสตร์ทั/วประเทศ มูลคา่กวา่ 2.6 ลา้นบาท ทั4งนี4  เพื/อเป็น
การสนบัสนุนการทาํหนา้ที/ในการตรวจคดักรอง และดูแลผูป่้วยของบุคลากรทางการแพทย ์โดยเครื/องมือ
ดงักล่าว บุคลากรทางการแพทยแ์ละเจา้หนา้ที/สามารถใชด้าํเนินการตรวจคดักรองผูป่้วยที/มีความเสี/ยงไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและปลอดภยั ดว้ยระบบควบคุมแรงดนัและการหมุนเวยีนอากาศของตู ้ที/ช่วยลดโอกาสในการติดเชื4อ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

ซึ/งในการสนบัสนุนอุปกรณ์ในครั4 งนี4 เนื/องดว้ยสถานการณ์การระบาดอยา่งตอ่เนื/องของเชื4อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ไดส่้งผลกระทบไปทั/วโลก รวมถึงประเทศไทยดว้ย และหนึ/งในปัญหาที/สาํคญัคือ การขาด
แคลนอุปกรณ์ทางการแพทย ์และอุปกรณ์การป้องกนัเชื4อไวรัส รวมถึงอุปกรณ์ในการตรวจคดักรองผูป่้วยที/มี
ความเสี/ยง ถึงแมว้า่ช่วงที/ผา่นมาสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID -19  ภายในประเทศจะดีขึ4นเป็นลาํดบั 
และมีจาํนวนผูติ้ดเชื4อลดลง แตก็่ยงัคงวางใจไม่ได ้ดงันั4นการ เตรียมความพร้อมสาํหรับการรับมือตอ่การแพร่
ระบาดของเชื4อไวรัส โดยเฉพาะความพร้อมดา้นอุปกรณ์ทางการแพทยจึ์งเป็นสิ/งสาํคญั จึงไดจ้ดัตั4งโครงการ 
“รวมนํ4 าใจจากผูใ้ชป้ระกนัรถเปิดปิด” โดยนาํรายไดส่้วนหนึ/งจากคา่เบี4ยประกนัของผูใ้ชป้ระกนัรถเปิดปิด 
ตั4งแตว่นัที/ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563 สมทบทุนเพื/อจดัซื4ออุปกรณ์การตรวจคดักรองเชื4อ COVID -19   

อยา่งไรก็ตามในการจดัซื4อตู ้Modular Swab Unit ในครั4 งนี4  บริษทัฯ มุ่งหวงัเป็นอยา่งยิ/งวา่จะสามารถ
ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทยใ์หป้ลอดภยัและลดความเสี/ยงขณะปฏิบติัหนา้ที/ในการคดักรองผูป่้วยที/มี
ความเสี/ยง และสามารถตรวจคดักรองเชื4อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยเหลือประชาชนใหส้ามารถเขา้ถึง
การตรวจคดักรองเชื4อ COVID ไดอ้ยา่งทั/วถึง ซึ/งวกิฤตการณ์ในครั4 งนี4จะผา่นไปได ้ทุกคนตอ้งร่วมมือกนัใส่ใจ 
ป้องกนั การแพร่ระบาดของเชื4อไวรัส เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยใหต้วัเองปลอดภยัแลว้ ยงัช่วยบุคลากร
ทางการแพทยด์ว้ย 

 
- เมื/อวนัที/ 25 สิงหาคม 2563 พนกังานบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมบริจาคเลือดกบัสมาคมประกนัวนิาศภยั จาํนวน

ทั4งหมด 10 ท่าน ทั4งนี4 เพื/อเป็นการร่วมตอ่ชีวติใหก้บัผูป่้วย เนื/องจากปริมาณโลหิตในคลงัของธนาคารเลือดมี
ปริมาณนอ้ยซึ/งยงัตอ้งการโลหิตอีกจาํนวนมาก สมาคมฯ จึงร่วมเป็นศูนยก์ลางในการรับบริจาคโลหิต เพื/อ
นาํไปช่วยเหลือผูป่้วยที/มีความตอ้งการโลหิตตอ่ไป 
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โครงการจดัอบรมเพื�อพฒันาด้านสิ�งแวดล้อม  
คณะกรรมการบริษทัฯ มีความมุ่งมั/นที/จะรักษาสงัคมและสิ/งแวดลอ้ม ดว้ยการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรมและการ

กาํกบัที/ดี ควบคูไ่ปกบัการใส่ใจดูแลรักษาสงัคมและสิ/งแวดลอ้มเพื/อนาํไปสู่การพฒันาธุรกิจอยา่งย ั/งยนื แมว้า่ บริษทั ประกนัภยั
ไทยววิฒัน์ มิไดอ้ยูใ่นภาคอุตสาหกรรมการผลิตที/ตอ้งใชท้รัพยากรทางธรรมชาติในสายการผลิตอยา่งกวา้งขวาง แตก็่ปฏิเสธไม่ได้
วา่บริษทัไดใ้ชพ้ลงังานและทรัพยากรตา่งๆ ในการขบัเคลื/อนธุรกิจ บริษทัจึงใหค้วามสาํคญัในการสร้างจิตสาํนึกในการใช้
ทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้คา่ รวมถึงสร้างความตระหนกัในหนา้ที/การดูแลรักษาสิ/งแวดลอ้มของพนกังานและบุคลากรของ
บริษทั 

- เมื/อวนัที/ Gc มิถุนายน GC\b บริษทัไดม้อบกรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยั ที/ใหค้วามคุม้ครองมูลคา่DC],]]],]]] 
บาท ใหแ้ก่มูลนิธิอุทยานนานาชาติสิ/งแวดลอ้มสิรินธร เพื/อเป็นการส่งเสริมใหมู้ลนิธิดาํเนินงานหรือกิจกรรม
เพื/อฟื4 นฟแูละอนุรักษสิ์/งแวดลอ้ม เพื/อการพฒันาตอ่ไป เนื/องจากอุทยานสิ/งแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร เป็นศูนย์
การเรียนรู้และฝึกอบรมดา้นการฟื4 นฟแูละอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสิ/งแวดลอ้ม รวมทั4งการอนุรักษพ์ลงังาน 
ตามแนวพระราชดาํริ ระดบัสากล สร้างสรรคน์วตักรรมเชื/อมโยงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและภูมิปัญญา
ทอ้งถิ/น ส่งเสริมการประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื/อพฒันาชุมชนอยา่งย ั/งยนื โดยมีเครือขา่ย
การศึกษาวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ทั4งในและตา่งประเทศ ทั4งนี4 เพื/อใหป้ระชาชนทุกกลุ่ม ทั4งเด็ก เยาวชน 
นกัวชิาการชุมชนทอ้งถิ/น และประชาชนทั/วไป มีความรู้ ความเขา้ใจ และเห็นความสาํคญัของการฟื4 นฟแูละ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสิ/งแวดลอ้ม รวมทั4งการอนุรักษพ์ลงังาน ตามแนวพระราชดาํริ 

 

 การจดัการคดัแยกขยะภายในองคก์ร  
 สืบเนื/องจากปัจจุบนัปัญหาเกี/ยวกบัขยะอนัตรายเป็นปัญหาที/ส่งผลกระทบตอ่คุณภาพสิ/งแวดลอ้ม และคุณภาพชีวติของ
นายจา้ง ลูกจา้งและประชาชนทั/วไปจากสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย  ซึ/งที/ผา่นมาพบวา่ ของเสียอนัตรายหรือขยะมลพิษที/
มีปริมาณมาก ซึ/งส่วนหนึ/งจะถูกจดัเก็บและทาํลายตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย แตส่าํหรับของเสียที/เกิดจากกิจกรรมในสาํนกังาน 
หน่วยงานราชการ รวมทั4งร้านคา้ ยงัไม่มีกฎหมายใด ที/บญัญติัมาเพื/อควบคุมดูแล ทาํใหข้องเสียอนัตรายถูกทิ4งและทาํลายอยา่งไม่
ถูกวธีิเกิดการปนเปื4 อนในสิ/งแวดลอ้ม และส่งผลกระทบตอ่สุขภาพของผูที้/สมัผสั   
 บริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํโครงการ "การคดัแยกขยะ" ภายในสาํนกังานขึ4นเพื/อสร้างจิตสาํนึกใหบุ้คลากรในองคก์ร  และ
ดาํเนินการคดัแยกและจดัการขยะอยา่งถูกวธีิ โดยการแบ่งประเภทขยะตามประเภทตา่งๆ เพื/อใหส้ะดวกในการกาํจดัและไม่ส่งผล
กระทบตอ่สุขภาพของบุคลากรในองคก์ร รวมไปถึงการจาํกดัเวลาสั/งซื4อของลง และรณรงคก์ารใชภ้าชนะของใชส่้วนตวัเพื/อลด
ปริมาณขยะภายในสาํนกังาน  
 

 พฒันาผลิตภณัฑด์า้นอิเลก็ทรอนิกส์เพื/อสิ/งแวดลอ้ม (ลดการใชก้ระดาษ) 
 ปี GC\b บริษทัฯ ไดมี้การปรับปรุงและพฒันาธุรกิจใหเ้ป็นในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์มากยิ/งขึ4น เพื/อส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ/งแวดลอ้ม โดยเป็นการลดปริมาณการใชก้ระดาษ ที/มีบทบาทและความจาํเป็นอยา่งมากในหน่วยงาน ซึ/งในประเทศไทยนั4น
พบวา่ มีการใชก้ระดาษประมาณ b> กิโลกรัม ตอ่คนตอ่ปี หรือ G ลา้นตนัตอ่ปี และมีอตัราการใชเ้พิ/มขึ4นปีละ DC% (ขอ้มูลอา้งอิง
จากสาํนกัจดัการกากของเสียและสารอนัตราย) บริษทัฯ จึงเห็นถึงความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิ/งในการใชก้ระดาษใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด เพื/อลดปริมาณขยะกระดาษที/จะเกิดขึ4น พร้อมทั4งลดการใชว้สัดุธรรมชาติและพลงังานในการผลิตกระดาษ  ดงันี4   

1. ประชาสมัพนัธ์/รณรงคก์ารปฏิบติัตามแนวทางการลดการใชก้ระดาษผา่นกิจกรรมตา่งๆ  
- การนาํกระดาษที/ใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ (ใชก้ระดาษทั4ง G ดา้น)  
- การคดัแยกกระดาษ (กระดาษที/มีหนา้วา่ง, กระดาษสีใชแ้ลว้ กระดาษขาวใชแ้ลว้) เพื/อประโยชนใ์นการ 

recycle 
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2. พฒันาระบบการซื4อขายผา่นอิเลก็ทรอนิกส์ โดยการที/ลูกคา้สามารถเลือกช่องทางการซื4อผา่นออนไลน์ โดยผลิตภณัฑที์/
ไดรั้บการพฒันา เช่น ผลิตภณัฑป์ระกนัรถยนต ์และประกนัเดินทางตา่งประเทศ ที/สามารถซื4อบริการผา่นช่องทาง
ออนไลน์ไดโ้ดยไม่ตอ้งใชก้ระดาษ นอกจากนี4ผูเ้อาประกนัยงัสามารถเลือกรับกรมธรรมผ์า่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์
ตา่งๆ อาทิ อีเมล แอปพลิเคชนั มากกวา่การเลือกใชก้รมธรรมที์/เป็นกระดาษ เพื/อลดการใชก้ระดาษและส่งเสริมการ
อนุรักษด์า้นพลงังานและสิ/งแวดลอ้ม  
 

 ปรับเปลี/ยนระบบ Air ของบริษทัฯ จากระบบ Chiller เป็นระบบ VRV  
พลงังานไฟฟ้าเป็นปัจจยัที/สาํคญัในการดาํเนินชีวติและการพฒันาประเทศ ความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของประเทศ

ไทยมีแนวโนม้เพิ/มสูงขึ4นอยา่งตอ่เนื/อง ในปัจจุบนัการผลิตพลงังานไฟฟ้าของประเทศยงัคงพึ/งพาเชื4อเพลิงฟอสซิลเป็นเชื4อเพลิง
หลกัในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ/งเชื4อเพลิงดงักล่าวกาํลงัจะหมดไปในอนาคตอนัใกล ้ดงันั4นเพื/อเป็นการลดปัญหาการขาดแคลน
พลงังานไฟฟ้าในอนาคต จึงตอ้งช่วยกนัประหยดัพลงังานไฟฟ้า ใชพ้ลงังานไฟฟ้าใหคุ้ม้คา่ที/สุด เพื/อใหมี้พลงังานไฟฟ้าใชต้อ่ไป
ในอนาคตไดอี้กยาวไกล  

บริษทัฯ ไดเ้ห็นความสาํคญัในการประหยดัพลงังาน จึงไดมี้การปรับเปลี/ยนระบบแอร์ของบริษทัฯ จากระบบ Chiller 
เป็นระบบ VRV เป็นเทคโนโลยทีี/ควบคุมการจ่ายปริมาณสารทาํความเยน็โดยตรง โดยติดตวัควบคุมการจ่ายสารทาํความเยน็ไวที้/
ตวัคอยลเ์ยน็ (indoor Unit)ทาํใหค้วบคุมอุณภูมิไดแ้ม่นยาํ และช่วยประหยดัพลงัไดถึ้ง GC% เมื/อเทียบกบัระบบปรับอากาศอื/นๆ 
และที/สาํคญัระบบจะมีการปรับปรุงคุณภาพของอากาศใหดี้ขึ4นดว้ยการระบายอากาศลดความชื4น และกระบวนการอื/นๆ ทาํให้
บุคคลากรภายในสาํนกังานอยูใ่นสภาวะสบายตวัไม่รู้สึกอึดอดั หรือหายใจลาํบาก 

 

 ติดตั4งเครื/องฉีดละอองนํ4 าบนดาดฟ้าอาคาร เพื/อลดปริมาณฝุ่ น PM 2.5  
เมื/อปี GC\b จากเหตุการณ์ปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM G.C ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึง

ความสาํคญัตอ่สุขภาพของประชาชน จึงไดร่้วมส่งเสริมและแกไ้ขปัญหามลภาวะฝุ่ น PM G.C ร่วมกบั สาํนกังานเขตพญาไท โดย
ไดด้าํเนินการติดตั4งเครื/องฉีดพน่ละอองนํ4 าฝอยบนดาดฟ้า อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน์ สาํนกังานใหญ่ ถนนดินแดง เพื/อช่วยลดคา่
ฝุ่ นละออง ซึ/งตอ้งใชเ้ครื/องฉีดพน่แรงดนันํ4 าประมาณ DG] - 150 PSI ซึ/งตลอดช่วงที/มีสภาวะฝุ่ นละออง บริษทัฯ ไดด้าํเนินการเปิด
เครื/องอยา่งตอ่เนื/องทุกวนั วนัละ G ช่วงเวลา คือเวลา ]c.]] น. - D].]] น. และ เวลา D\.]] น. - D_.]] น. จนกวา่มลภาวะฝุ่ นละออง
ขนาดเลก็จะมีปริมาณลดลง 
 
11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง 

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี/ยงที/มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัและ
ผูบ้ริหารมีหน้าที/และรับผิดชอบในการจดัให้มีและรักษาไวซึ้/ งระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจดัการความเสี/ยง โดย
กรรมการฝ่ายบริหารไดด้าํเนินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
ทาํหนา้ที/และรับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึ/งครอบคลุมในดา้นตา่งๆ ดงันี4  
การควบคมุภายในองค์กร (Control Environment) 
D.   องคก์รแสดงถึงความยดึมั/นในคุณคา่ของความซื/อตรง (Integrity) และจริยธรรม 
G.   คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทาํหนา้ที/ในการกาํกบัดูแล (Oversight) และพฒันาการ 
     ดาํเนินการดา้นการควบคุมภายใน 
b.   ฝ่ายบริหารไดจ้ดัใหมี้โครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการสั/งการ และความรับผดิชอบที/เหมาะสม เพื/อให ้
      องคก์รบรรลุวตัถุประสงคภ์ายใตก้ารกาํกบัดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ 
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>.   องคก์รแสดงถึงความมุ่งมั/นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรที/มีความรู้ความสามารถ 
C.   องคก์รกาํหนดใหบุ้คลากรมีหนา้ที/และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื/อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

การประเมินความเสี/ยง (Risk Assessment) 
  \.   องคก์รกาํหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจนเพียงพอเพื/อใหส้ามารถระบุและประเมินความเสี/ยงตา่งๆ ที/เกี/ยวขอ้งกบัการ 
        บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
  _.   องคก์รระบุและวเิคราะห์ความเสี/ยงทุกประเภทที/อาจจะกระทบตอ่การบรรลุวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งครอบคลุมทั/วทั4งองคก์ร 
  ^.   องคก์รไดพิ้จารณาถึงโอกาสที/จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี/ยงที/จะบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
  c.   องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปลี/ยนแปลงที/อาจกระทบตอ่ระบบการควบคุมภายใน 
การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities) 
   10. องคก์รมีมาตรการควบคุมที/ช่วยลดความเสี/ยงที/จะไม่บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รใหอ้ยูใ่นระดบัที/ยอมรับได ้
   DD. องคก์รเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคุมทั/วไปดว้ยระบบเทคโนโลยเีพื/อช่วยสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงค ์
   DG. องคก์รจดัใหมี้กิจกรรมการควบคุมผา่นทางนโยบาย ซึ/งไดก้าํหนดสิ/งที/คาดหวงัและขั4นตอนการปฏิบติัเพื/อใหน้โยบายที/ 
         กาํหนดไวน้ั4นนาํไปสู่การปฏิบติัได ้
ระบบสารสนเทศและสื/อสารขอ้มูล (Information & Communication) 
   Db. องคก์รมีขอ้มูลที/เกี/ยวขอ้งและมีคุณภาพ เพื/อสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปไดต้ามที/กาํหนดไว ้
   D>. องคก์รสื/อสารขอ้มูลภายในองคก์ร ซึ/งรวมถึงวตัถุประสงคแ์ละความรับผิดชอบตอ่การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได ้
         ตามที/วางไว ้
   15. องคก์รไดสื้/อสารกบัหน่วยงานภายนอกเกี/ยวกบัประเดน็ที/อาจมีผลกระทบตอ่การควบคุมภายใน 
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
   16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื/อใหม้ั/นใจไดว้า่การควบคุมภายในยงัดาํเนินไปอยา่งครบถว้น 
         เหมาะสม 
   17. องคก์รประเมินและสื/อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอยา่งทนัเวลาตอ่บุคคลที/รับผดิชอบ ซึ/งรวมถึงผูบ้ริหาร 
         ระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
 

คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาระบบประเมินการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี/ยงของบริษทัฯ แลว้ มี
ความเห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี/ยงที/เหมาะสมและเพียงพอที/จะดาํเนินการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ตามแบบประเมินฯ ของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์แลว้มีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี/ยงที/เหมาะสมและเพียงพอที/จะดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ในปี GC\3 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ที/ตามที/ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในปฏิบติังานตามขอบเขต หนา้ที/ และความรับผิดชอบตามที/กาํหนดไวใ้นคูมื่อการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของ
บริษทัฯ  
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    12.    รายการระหว่างกัน 
                    บริษทัไดก้าํหนดมาตรการและขั4นตอนในการทาํรายการระหวา่งกนัไวอ้ยา่งชดัเจน รวมทั4งถือปฏิบติัตามประกาศของ
สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในเรื/องที/เกี/ยวกบัการทาํรายการที/อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งเคร่งครัด ในกรณี
ที/อาจมีการพิจารณารายการระหวา่งกนักบับุคคลที/อาจมีความขดัแยง้ กรรมการและผูบ้ริหารที/อาจมีส่วนไดเ้สียในเรื/องที/พิจารณา
จะไม่เขา้ร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื/อให้การตดัสินใจของคณะกรรมการและผูบ้ริหารเป็นไปอยา่งอิสระและยติุธรรม ทั4งนี4  
เพื/อประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นอยา่งแทจ้ริง สําหรับรายการระหวา่งกนัที/เกิดขึ4นใหม่จะคาํนึงถึงขนาดของรายการและจาํนวนเงินที/
เกิดขึ4น โดยจะนาํเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทัเพื/อพิจารณาอนุมติัตอ่ไป นอกจาก
นี4ณะกรรมการตรวจสอบไดท้าํหนา้ที/เป็นผูส้อบทานการทาํรายการระหวา่งกนัในทุกไตรมาส เพื/อดูแลและป้องกนัการเกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึงบริษทัไดเ้ปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินที/ไดรั้บการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีอีกดว้ย 
 ทั4งนี4  ในปีที/ผา่นมาบริษทัไม่มีการทาํรายการระหวา่งกนัในลกัษณะที/เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัที/
ไม่ใช่บริษทัยอ่ยของบริษทัรวมทั4งไม่เคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในเรื/องการทาํรายการระหวา่งกนัหรือการซื4อขายสินทรัพยแ์ตป่ระการใด 
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ส่วนที� 3 
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
13.  ข้อมลูทางการเงนิที�สําคัญ 
 
ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงนิรวม 
 

(หน่วย : พ ันบาท)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 227,320       4.0 224,225       3.4 329,949       4.2 229,767       4.1 225,295       3.4 332,677       4.2
เบี�ยประกนัภยัคา้งรบั 523,144       9.3 610,197       9.3 754,058       9.6 523,278       9.3 610,378       9.3 754,287       9.6
รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรบั 7,306           0.1 5,410           0.1 12,141         0.2 12,040         0.2 12,104         0.2 14,108         0.2
สินทรพัย์จากการประกนัภยัตอ่ 408,451       7.2 527,109       8.1 427,847       5.5 408,451       7.2 527,109       8.1 427,847       5.5
ลูกหนี� จากสญัญาประกนัภยัตอ่ 215,938       3.8 151,801       2.3 179,805       2.3 215,132       3.8 149,908       2.3 178,405       2.3
สินทรพัย์ทางการเงินตราสารหนี� -               0.0 -               0.0 3,819,937    48.6 -               0.0 -               0.0 3,865,601    49.3
สินทรพัย์ทางการเงินตราสารทนุ -               0.0 -               0.0 695,222       8.9 -               0.0 -               0.0 695,222       8.9
เงินลงทนุในหลกัทรพัย์ 3,216,491    57.1 3,737,658    57.2 -               0.0 3,262,294    57.8 3,778,639    57.9 -               0.0
เงินให้กูย้ ืมและดอกเบี�ยคา้งรบั 7,168           0.1 7,698           0.1 6,232           0.1 7,168           0.1 7,698           0.1 6,232           0.1
เงินลงทนุในบริษทัย่อย 67,200         1.2 67,200         1.0 67,200         0.9 -               0.0 -               0.0 -               0.0
ที4ดิน อาคารและอุปกรณ์ 312,883       5.5 325,866       5.0 331,043       4.2 317,223       5.6 327,892       5.0 332,452       4.2
สินทรพัย์สิทธิการใช ้ -               0.0 -               0.0 -               0.0 -               0.0 -               0.0 3,341           0.0
คา่ความนิยม -               0.0 -               0.0 -               0.0 18,240         0.3 16,320         0.2 16,800         0.2
สินทรพัย์ไม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10,088         0.2 10,014         0.2 15,967         0.2 10,200         0.2 10,024         0.2 15,967         0.2
สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 91,702         1.6 116,754       1.8 179,925       2.3 91,702         1.6 116,754       1.8 179,925       2.3
สินทรพัย์อื4น 554,395       9.9 749,439       11.5 1,023,416    13.0 553,948       9.8 748,598       11.5 1,022,436    13.0
รวมสินทรัพย์ 5,642,086    100.0 6,533,371 100.0 7,842,742 100.0 5,649,443    100.0 6,530,719 100.0 7,845,300 100.0
หนิ5สินและส่วนของเจ้าของ
หนี� สินจากสญัญาประกนัภยั 3,133,928    55.5 3,825,740    58.5 5,019,917    64.0 3,135,720    55.4 3,828,683    58.6 5,023,162    63.9
เจ้าหนี� บริษทัประกนัภยัตอ่ 506,563       9.0 470,391       7.2 459,783       5.9 506,563       9.0 470,391       7.2 459,783       5.9
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 15,421         0.3 12,727         0.2 32,539         0.4 15,421         0.3 12,727         0.2 32,539         0.4
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 91,216         1.6 122,473       1.9 116,778       1.5 91,216         1.6 122,473       1.9 116,778       1.5
หนี� สินอื4น 647,204       11.5 781,992       12.0 862,783       11.0 647,872       11.5 782,872       12.0 867,279       11.1
ส่วนของเจ้าของ 1,247,754    22.1 1,320,048    20.2 1,350,942    17.2 1,252,651    22.2 1,313,573    20.1 1,345,759    17.2
รวมหน ี5สินและส่วนของเจ้าของ 5,642,086    100.0 6,533,371    100.0 7,842,742    100.0 5,649,443    100.0 6,530,719    100.0 7,845,300    100.0

%2561 % 2562 % 2563 %
งบการเงินเฉพาะกจิการ งบการเงินรวม

2561 % 2562 % 2563
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ตารางสรุปผลการดาํเนนิงานแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
 

(หน่วย : พ ันบาท)

2562
กาํไรหรือขาดทุน
รายได้
เบี�ยประกนัภยัรบั 4,152,256    127.9 4,806,272    123.8 5,982,238    127.5 4,155,144    127.9 4,809,544    123.7 5,985,826    127.5
หัก : เบี�ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัตอ่ (893,260)      (27.5) (984,810)      (25.4) (648,956)      (13.8) (893,260)      (27.5) (984,810)      (25.3) (648,956)      (13.8)
เบี�ยประกนัภยัรบัสุทธิ 3,258,996    100.4 3,821,462    98.4 5,333,282    113.7 3,261,884    100.4 3,824,734    98.4 5,336,870    113.7
หัก : สาํรองเบี�ยประกนัภยัที4ยงัไม่ถือเป็นรายได้
           (เพิ4ม) ลดจากปีกอ่น (283,683)      (8.8) (357,459)      (9.2) (796,615)      (17.0) (284,067)      (8.7) (358,140)      (9.2) (796,569)      (17.0)
เบี�ยประกนัภยัที4ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจาก
   การประกนัภยัตอ่ 2,975,313    91.6 3,464,003    89.2 4,536,667    96.7 2,977,817    91.7 3,466,594    89.2 4,540,301    96.7
รายไดค้า่จ้างและคา่บาํเหน็จ 242,017       7.5 269,683       6.9 140,376       3.0 242,017       7.4 269,683       6.9 140,376       3.0
รายไดจ้ากการลงทนุ 66,664         2.1 79,606         2.1 68,628         1.5 69,639         2.1 82,227         2.1 71,459         1.5
กาํไร (ขาดทนุ) สุทธิจากเครื4องมือทางการเงิน (16,497)        (0.5) 37,083         1.0 (19,090)        (0.4) (16,497)        (0.5) 37,083         1.0 (19,090)        (0.4)
กาํไร (ขาดทนุ) จากการปรบัมูลคา่ยุตธิรรม
   ของเครื4องมือทางการเงิน (29,920)        (0.9) 17,416         0.4 (47,426)        (1.0) (29,920)        (0.9) 17,416         0.4 (47,426)        (1.0)
รายไดอื้4น 7,371           0.2 14,551         0.4 8,280           0.2 7,296           0.2 14,536         0.4 8,024           0.2
รวมรายได้ 3,244,948    100.0 3,882,342    100.0 4,687,435    100.0 3,250,352    100.0 3,887,539    100.0 4,693,644    100.0
ค่าใช้จ่าย
คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการจัดการ
   คา่สินไหมทดแทน 2,099,903    64.7 2,821,265    72.7 3,189,299    68.0 2,102,671    64.7 2,824,319    72.7 3,191,826    68.0
หัก : คา่สินไหมทดแทนรบัคนืจากการประกนัภยัตอ่ (412,611)      (12.7) (750,887)      (19.3) (489,282)      (10.4) (412,611)      (12.7) (750,887)      (19.3) (489,282)      (10.4)
คา่จ้างและคา่บาํเหน็จ 675,538       20.8 771,199       19.9 941,726       20.1 675,858       20.8 771,669       19.8 942,172       20.1
คา่ใชจ่้ายในการรบัประกนัภยัอื4น 267,322       8.2 363,868       9.4 351,539       7.5 267,491       8.2 364,103       9.4 351,881       7.5
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 474,160       14.6 536,825       13.8 594,250       12.7 480,984       14.8 542,194       13.9 597,767       12.7
ตน้ทนุทางการเงิน -               0.0 -               0.0 -               0.0 -               0.0 -               0.0 109              0.0
ผลขาดทนุดา้นเครดิตที4คาดวา่จะเกดิขึ�น -               0.0 -               0.0 3,113           0.1 -               0.0 -               0.0 3,150           0.1
รวมค่าใช้จ่าย 3,104,312    95.6 3,742,270    96.5 4,590,645    98.0 3,114,393    95.8 3,751,398    96.5 4,597,623    98.0
กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 140,636       4.4 140,072       3.5 96,790         2.0 135,959       4.2 136,141       3.5 96,021         2.0
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (25,266)        (0.8) (23,983)        (0.6) (18,351)        (0.4) (25,266)        (0.8) (23,983)        (0.6) (18,351)        (0.4)
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 115,370       3.6 116,089       2.9 78,439         1.6 110,693       3.4 112,158       2.9 77,670         1.6
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น
   ผลตา่งของอตัราแลกเปลี4ยนจากการแปลงคา่
      งบการเงินที4เป็นเงินตราตา่งประเทศ (ขาดทนุ) -               -               -               (2,219)          (7,440)          2,098           
   ผลกาํไร (ขาดทนุ) จากการเปลี4ยนแปลงมูลคา่
      เงินลงทนุเผื4อขาย (24,398)        29,974         -               (24,398)        29,974         -               
   ผลกาํไรจากการเปลี4ยนแปลงมูลคา่เงินลงทนุใน
      ตราสารหนี� ที4วดัมูลคา่ยุตธิรรมผา่น
      กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื4น -               -               10,265         -               -               10,265         
   ผลขาดทนุจากการเปลี4ยนแปลงมูลคา่เงินลงทนุใน
      ตราสารทนุที4กาํหนดให้วดัมูลคา่ยุตธิรรมผา่น
      กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื4น -               -               (167,619)      -               -               (167,619)      
   กาํไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตาม
      หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 2,691           (8,968)          3,297           2,691           (8,968)          3,297           

 ผลกระทบของภาษีเงินได้ 4,341           (4,201)          30,811         4,341           (4,201)          30,811         
กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื4นสาํหรบัปี-สุทธิ
   จากภาษีเงินได้ (17,366)        16,805         (123,246)      (19,585)        9,365           (121,148)      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 98,004         132,894       (44,807)        91,108         121,523       (43,478)        

กาํไรสุทธิตอ่หุ้น (บาท) 0.38             0.38             0.26             0.37             0.37             0.26             
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.20             0.20             0.20             0.20             0.20             0.20             
จาํนวนหุ้น (พนัหุ้น) 303,000       303,000       303,000       303,000       303,000       303,000       

งบการเงินเฉพาะกจิการ งบการเงินรวม
2561 % 2562 % 2563 % 2561 % % 2563 %
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ตารางสรุปงบกระแสเงนิสดรวม 
 

(หน่วย: พ ันบาท)

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมดาํเนนิงาน
เบี�ยประกนัภยัรบัจากการรบัประกนัภยัโดยตรง 4,103,005      4,744,556      5,603,274      4,107,218      4,750,561      5,608,660      
เงินจ่ายเกี4ยวกบัการประกนัภยัตอ่ (310,641)        (40,250)          (35,951)          (311,270)        (40,944)          (37,460)          
ดอกเบี�ยรบั 30,015           30,822           32,393           30,302           30,985           40,145           
เงินปันผลรบั 36,215           50,795           29,551           36,215           50,795           29,551           
รายไดจ้ากการลงทนุอื4น 2,737             2,238             1,424             2,737             2,238             1,424             
รายไดอื้4น 4,296             11,989           6,519             4,244             11,980           6,517             
คา่สินไหมทดแทนจากการรบัประกนัภยัโดยตรง (2,121,534)     (2,538,691)     (2,638,449)     (2,124,209)     (2,541,349)     (2,640,985)     
คา่ใชจ่้ายในการจัดการสินไหมทดแทนโดยตรง (41,767)          (52,293)          (53,544)          (41,818)          (52,330)          (53,578)          
คา่จ้างและคา่บาํเหน็จจากการรบัประกนัภยัโดยตรง (665,456)        (764,884)        (938,038)        (665,951)        (765,821)        (938,882)        
คา่ใชจ่้ายในการรบัประกนัภยัอื4น (266,258)        (361,764)        (348,395)        (266,427)        (361,998)        (348,738)        
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (387,144)        (456,177)        (575,463)        (390,531)        (458,548)        (577,613)        
ภาษีเงินได ้ (20,931)          (55,930)          (64,205)          (20,931)          (55,930)          (64,205)          
เงินลงทนุในหลกัทรพัย์ (243,183)        (618,506)        -                 (243,183)        (618,506)        -                 
เงินให้กูย้ ืม (1,454)            (530)               -                 (1,454)            (530)               -                 
เงินฝากสถาบนัการเงิน (50,838)          142,946         -                 (48,102)          142,946         -                 
เงินสดรบั - สินทรพัย์ทางการเงินส่วนเงินลงทนุ -                 -                 6,114,023      -                 -                 6,114,023      
เงินสดจ่าย - สินทรพัย์ทางการเงินส่วนเงินลงทนุ -                 -                 (6,927,194)     -                 -                 (6,930,694)     

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมดาํเนนิงาน 67,062           94,321           205,945         66,840           93,549           208,165         
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื�อที4ดิน อาคารและอุปกรณ์ (48,691)          (35,057)          (32,349)          (49,000)          (35,426)          (32,351)          
เงินสดจ่ายซื�อสินทรพัย์ไม่มีตวัตน (7,593)            (1,968)            (7,895)            (7,781)            (1,968)            (7,895)            
เงินสดรบัจากขายอุปกรณ์ 372                209                890                372                231                890                

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมการลงทุน (55,912)          (36,816)          (39,354)          (56,409)          (37,163)          (39,356)          
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจัดหาเงิน

ชาํระหนี� สินตามสญัญาเชา่ -                 -                 -                 -                 -                 (542)               
เงินปันผลจ่าย (21,210)          (60,600)          (60,600)          (21,210)          (60,600)          (60,600)          

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจัดหาเงิน (21,210)          (60,600)          (60,600)          (21,210)          (60,600)          (61,142)          
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง -                 -                 -                 (98)                 (258)               31                  
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกดิขึ5น -                 -                 (90)                 -                 -                 (90)                 
ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกดิขึ5น -                 -                 (177)               -                 -                 (226)               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ ิ�มขึ5น (ลดลง) สุทธิ (10,060)          (3,095)            105,724         (10,877)          (4,472)            107,382         
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 237,380         227,320         224,225         240,644         229,767         225,295         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ5นปี 227,320         224,225         329,949         229,767         225,295         332,677         

งบการเงินเฉพาะกจิการ งบการเงินรวม
2561 2562 2563 2561 2562 2563
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

(1) อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
1.1 อตัราส่วนสภาพคลอ่ง 0.49             0.49             0.47             0.50             0.49             0.47             
1.2 อตัราหมุนเวียนเบี� ยประกนัคา้งรับ 43.67            42.47            41.10            43.64            42.43            41.07            

(2) อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
(Profitability Ratio)
2.1 Retention Ratio 78.49            79.51            89.15            78.50            79.52            89.16            
2.2 อตัราการจ่ายคา่สินไหมทดแทน 52.44            55.45            57.73            52.49            55.49            57.74            
2.3 อตัรากาํไรขั�นตน้ 18.25            14.15            14.62            18.21            14.11            14.61            
2.4 อตัรากาํไรขั�นตน้ตอ่รายไดร้วม 18.10            13.61            14.59            18.04            13.56            14.57            
2.5 อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภัย 44.04            44.78            40.36            44.24            44.91            40.42            
2.6 อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 0.58             3.32             0.04             0.66             3.41             0.10             
2.7 อตัราเบี� ยประกนัรับสุทธิ 2.69             2.98             3.99             2.68             2.98             4.01             
2.8 อตัรากาํไรสุทธิ 3.56             2.99             1.67             3.41             2.89             1.65             
2.9 อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น 9.54             9.04             5.87             9.09             8.74             5.84             

(3) อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน
(Efficiency Ratio)
3.1 อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์ 2.13             1.91             1.09             2.04             1.84             1.08             
3.2 อตัราการหมุนของสินทรัพย์ 0.60             0.64             0.65             0.60             0.64             0.65             

(4) อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
(Financial Ratio)
4.1 อตัราส่วนหนี� สินตอ่ส่วนของผูถื้อหุ้น 3.52             3.95             4.81             3.51             3.97             4.83             
4.2 Policy Liability to Capital Fund 2.01             2.38             3.27             2.01             2.40             3.28             
4.3 อตัราส่วนเงินสาํรองตอ่ส่วนของผูถ้ือหุ้น 1.32             1.52             2.08             1.32             1.53             2.09             
4.4 อตัราส่วนเงินสาํรองตอ่สินทรัพย์ 30.97            32.35            36.91            30.96            32.40            36.92            
4.5 อตัราการจ่ายเงินปันผล 52.53            52.20            77.26            54.75            54.03            78.02            

(5) กําไรสุทธิต่อหุ้น 0.38             0.38             0.26             0.37             0.37             0.26             

(6) เงินปันผลต่อหุ้น 0.20             0.20             0.20             0.20             0.20             0.20             

(7) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 4.12             4.36             4.46             4.13             4.34             4.44             

งบการเงินรวม
2561 2562 25632561 2562 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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14. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

คณะกรรมการบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ไดใ้ห้ความสําคญัต่อหน้าที4และความรับผิดชอบดูแล
กิจการบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที4ดี การกาํกบัดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที4ปรากฏใน
รายงานประจาํปี  มีขอ้มูลที4ถูกตอ้ง ครบถว้น เปิดเผยอยา่งเพียงพอ งบการเงินไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีที4รับรองทั4วไป
ในประเทศไทยและหลกัเกณฑ์ที4เกี4ยวขอ้งกบัซึ4 งกาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั โดยเลือกใชน้โยบายการบญัชีที4เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ4าเสมอและใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงั รวมถึงมีการ
เปิดเผยขอ้มูลที4สาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและไดผ้า่นการตรวจสอบรับรองจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการบริหารความเสี4ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการ
กาํกบัดูแลที4มีประสิทธิภาพเหมาะสม เพื4อให้มั4นใจว่าบริษทัฯมีการบันทึกขอ้มูลทางบัญชีที4ถูกตอ้ง ครบถว้น และทันเวลา 
ตลอดจนสามารถป้องกันความเสี4 ยงจากการดําเนินงาน โดยการนี� คณะกรรมการได้แต่งตั� งคณะกรรมการตรวจสอบซึ4 ง
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระผูท้รงคุณวฒิุที4ไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นผูก้าํกบัดูแลในเรื4องดงักล่าว  
 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัที4น่าพอใจ และสามารถ
ให้ความมั4นใจอยา่งมีเหตุผลต่อความเชื4อถือไดข้องงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัที4 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ซึ4 ง
ผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที4รับรองทั4วไป และแสดงความเห็นวา่งบการเงินแสดงฐานะ
การเงินและผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามที4ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
        นายชลอ  เฟื4 องอารมย ์
          ประธานกรรมการ 
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15.  การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ 
ผลการดาํเนินงาน 

ในปี 2563 เปรียบเทียบกบัปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการรับประกนัภยัเพิ4มขึ�น 944.4 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 25.3 ในขณะที4มีรายไดจ้ากการลงทุนลดลง 131.8 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 96.4 อนัเนื4องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจและ
การเมืองทั4วโลก ทาํให้มูลค่าหลกัทรัพยมี์การเปลี4ยนแปลงเป็นอยา่งมาก ในขณะเดียวกนับริษทัมีคา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 
รวมคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานเพิ4มขึ�น 843.0 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 22.5 ทาํใหมี้กาํไรสุทธิลดลงจากปีก่อน 
 
รายได้จากการรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 4,680.7 ลา้นบาท เพิ4มขึ�นร้อยละ 25.3 เมื4อเปรียบเทียบกบัปี 2562 
โดยมาจากการขยายตวัของกลุ่มประกนัภยัรถยนต์และประกนัภยัเบ็ดเตล็ด และมีค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัรวมค่าใชจ่้าย
ดาํเนินงาน 4,594.3 ลา้นบาท เพิ4มขึ�นร้อยละ 22.5 เมื4อเทียบกบัปี 2562 มาจากการเพิ4มขึ�นของคา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายใน
การจดัการสินไหมทดแทน และค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ ทาํใหใ้นปี ^_`a มีผลกาํไรจากการรับประกนัภยั 86.3 ลา้นบาท เพิ4มขึ�น
จากปีก่อน 101.4 ล้านบาท ซึ4 งเป็นผลมาจากการที4บริษัทและบริษัทย่อยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื4อง โดยการนํา
นวตักรรมใหม่ๆ มาใช้ในการคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ให้อาํนวยความสะดวกและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้อา
ประกนัภยั ควบคูไ่ปกบักิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งตอ่เนื4อง 
 
รายได้จากการลงทุน 

บริษทัมีรายไดจ้ากการลงทุนซึ4งถือเป็นรายไดห้ลกัอีกทางหนึ4งนอกจากรายไดจ้ากการรับประกนัภยั โดยมีสดัส่วนการ
ลงทุนเป็นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื4นของคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(คปภ.) ซึ4 งยอดเงินลงทุน ณ วนัสิ�นปี 2563 ที4แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน บนัทึกตามราคาตลาดมีจาํนวนทั�งสิ�น 4,567.1 ลา้น
บาท เพิ4มขึ�น 780.8 ลา้นบาท จากปีก่อน ในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดแ้ละกาํไรจากเงินลงทุนซึ4 งเกิดจากการลงทุน
ลดลงจาํนวน 131.8 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 96.4 จากปีก่อน อนัเนื4องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทั4วโลก ประกอบ
กบัสถานการณ์ Covid-19 ทาํใหมู้ลคา่หลกัทรัพยที์4บริษทัและบริษทัลงทุนมีความผนัผวนเป็นอยา่งมาก 
 
สินทรัพย์ลงทุน ณ วนัที� 31 ธันวาคม  2563 

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร 13              0.3    675             14.7   54              1.4    720             15.8   
พนัธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 444             11.6   570             12.4   444             11.7   570             12.5   
ตราสารหนี� ภาคเอกชน 408             10.7   1,229          26.8   408             10.8   1,229          26.9   
หุ้นทุน 411             10.8   485             10.6   411             10.9   485             10.6   
หน่วยลงทุน 2,461          64.6   1,557          33.9   2,461          65.0   1,557          34.1   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 67              1.8    67              1.5    -                 -    -                 -    
อื4นๆ 8                0.2    6                0.1    8                0.2    6                0.1    
รวมทั5งสิ5น 3,812          100.0 4,589          100.0 3,786          100.0 4,567          100.0 

จาํนวนเงิน สัดส่วน จาํนวนเงิน สัดส่วน จาํนวนเงิน สัดส่วน จาํนวนเงิน สัดส่วน
(ล้านบาท) % (ล้านบาท) % (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม
2562 2563 2562 2563
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ฐานะทางการเงนิ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม 7,845.3 ลา้นบาท เพิ4มขึ�น 1,314.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.1 จากปีก่อน 

รายการสินทรัพยที์4มีการเปลี4ยนแปลงที4สาํคญั คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ4มขึ�น 107.4 ลา้นบาท เบี�ยประกนัภยัคา้ง
รับเพิ4มขึ�นจาํนวน 143.9 ลา้นบาท และสินทรัพยล์งทุนเพิ4มขึ�นจาํนวน 780.8 ลา้นบาท 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนี� สินรวม 6,499.5 ลา้นบาท เพิ4มขึ�น 1,282.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.6 จากปีก่อน 
รายการสินทรัพยที์4มีการเปลี4ยนแปลงที4สําคญั คือ หนี� สินจากสัญญาประกนัภยัเพิ4มขึ�น 1,194.5 ลา้นบาท เป็นผลมาจากสาํรอง
สินไหมทดแทนเพิ4มขึ�น 480.1 ลา้นบาท และสาํรองเบี�ยประกนัภยัเพิ4มขึ�น 714.4 ลา้นบาท 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้น 1,345.8 ลา้นบาท เพิ4มขึ�น 32.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.5 จากปีก่อน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิ 77.7 ลา้นบาท และมีผลขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 121.1 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวด 43.5 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการเปลี4ยนแปลงของสินทรัพยล์งทุนลดลงจากปีก่อน 
 
ตารางเปรียบเทยีบเบี5ยประกันภัยของธุรกิจประกันวนิาศภัยและประกันภัยไทยววิฒัน์ 
 

(หน่วย: ล้านบาท)

1 เบี�ยประกนัภยัรบัโดยตรงรวม 254,376           5,975               245,499           4,804               233,090           4,149               
          % ขยายตวั 4% 24% 5% 16% 7% 17%

2 อคัคภียั 10,120             152                  10,072             152                  10,165             157                  
          % ขยายตวั 0% 0% -1% -3% 3% -3%

3 ภยัทางทะเลและขนส่ง 5,285               10                    5,431               13                    5,522               10                    
          % ขยายตวั -3% -23% -2% 30% 3% -12%

4 ภยัรถ 146,392           4,837               144,658           3,746               136,933           3,244               
          % ขยายตวั 1% 29% 6% 15% 9% 24%

5 ภยัเบด็เตล็ด 92,579             976                  85,338             893                  80,470             738                  
          % ขยายตวั 8% 9% 6% 21% 4% -3%

ประกนัวินาศภยั ไทยวิวัฒน์

ปี 2561
ธุรกจิ ประกนัภยั

ปี 2563 ปี 2562
ประกนัภยั
ไทยวิวัฒน์

ธุรกจิ ประกนัภยั
ประกนัวินาศภยั ไทยวิวัฒน์

ธุรกจิ
ประกนัวินาศภยั

 
 

ในปี 2563 บริษทัมีเบี� ยประกนัภยัรับโดยตรง 5,975 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 24 มากกวา่อตัราการ
เติบโตของธุรกิจประกนัวนิาศภยัโดยรวม และบริษทัมีส่วนแบ่งตลาดเบี�ยประกนัภยัรถยนตใ์นปี 2563 จดัอยูล่าํดบัที4 9 (ปี 2562 
ลาํดบัที4 12) 
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ภาวะเศรษฐกิจ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ณ สิ�นเดือน ธันวาคม 2563 ปิดที4 1449.35 จุด ลดลง 8.23% มูลค่าราคาตลาด 16,343 พนัลา้นบาท 

ลดลง 3.65% อตัราผลตอบแทนเงินปันผล 3.32%  PE 28.84  P/BV1.64 
 
ภาวะเศรษฐกิจปรับตวัลงจากผลกระทบการระบาดของไวรัส COVID-19 ที4เริ4มระบาดจากเมืองอู่ฮั4นประเทศจีน

ตั�งแต่ เดือน มกราคม และกระจายไปทั4วโลก  ปลายเดือนมีนาคมรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั4วราชอาณาจกัรเพื4อ
ควบคุมสถานการณ์ การระบาด ส่งผลต่อภาวเศรษฐกิจจากเดิมคาดวา่ปี 2563 จะขยายตวั 2.8% การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ส่งผลกระทบเพิ4มเติมจากภาวะภยัแลง้และความล่าชา้ของพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาํปีและการวา่งงานที4
สูงขึ�นจากการส่งออกชะลอตวั โดยทั�งปี 2563 จะขยายตวั-6.4% เทียบกบัปี 2562 ขยายตวั 2.4% 

 
ภาวะดอกเบี� ย  คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) มีมติปรับลดดอกเบี� ยนโยบาย ลงสามครั� งจาก 1.25% ลดลง

เหลือ 0.5% ส่วน FED ปรับลดดอกเบี� ยลงเหลือ 0% จาก 1.5% จากการหดตวัอยา่งรุนแรงมากกวา่ประมาณการเดิมในช่วง
เดือนมีนาคม ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลไทยผนัผวนตามภาวะตลาดเงินโลกเนื4องจากการขายกองทุนตราสารหนี�  ธปท.
เขา้ซื�อพนัธบตัรรัฐบาล และปรับลดอตัราดอกเบี� ยนโยบายทาํให้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลปรับลดลง รวมทั�งช่วย
ให้ภาวะการเงินโดยรวมผ่อนคลายมากขึ�น  

 
มาตราการภาครัฐ เพื4อบนัเทาผลกระทบ ไดแ้ก่ พ.ร.ก. กูเ้งินฯ กรอบวงเงินกูไ้ม่เกิน 1,000,000 ลา้นบาท เพื4อเป็น

งบประมาณเพิ4มเติมเพื4อรองรับการช่วยเหลือ เยียวยา และฟื� นฟูเศรษฐกิจและสังคมที4ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาด
แบ่งเป็นวงเงิน 600,000 ลา้นบาท ช่วยเหลือและเยียวยาให้กบัประชาชน เกษตรกร และผูป้ระกอบการที4ไดรั้บผลกระทบ 
และวงเงิน 400,000 ลา้นบาท เพื4อเพิ4มศกัยภาพ และยกระดบัการคา้ การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที4สาํคญัของ
ประเทศและในระดบัพื�นที4 เพื4อสร้างงาน สร้างอาชีพ ตลาดจนการส่งเสริมตลาดสาํหรับผลผลิต และผลิตภณัฑ ์

 
พ.ร.ก. soft loan 500,000 ลา้นบาท ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปล่อยสินเชื4อดอกเบี� ยตํ4า (soft loan) 

ให้แก่ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจในอตัราร้อยละ 0.01 ต่อปี วงเงิน 500,000 ลา้นบาทโดยกาํหนดให้จดัตั�ง
กองทุนเสริมสภาพคล่องเพื4อลดความเสี4ยงของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี� ภาคเอกชน (Corporate Bond Liquidity 
Stabilization Fund: BSF) และให้ ธปท. สามารถซื�อขายหน่วยลงทุนในกองทุนโดยกองทุนจะเขา้ไปซื�อตราสารหนี� เพื4อช่วย
เพิ4มสภาพคล่องแก่บริษทัผูอ้อกหุ้นกูที้4มีคุณภาพ แต่ประสบปัญหาสภาพคล่องชั4วคราว (Temporary liquidity shortage) 
สามารถ rollover หุ้นกูต้่อไปไดใ้ห้อาํนาจ ธปท. ในการซื�อขายตราสารหนี� ภาคเอกชนในตลาดรองในกรณีที4มีความจาํเป็น
เร่งด่วนเพื4อการรักษาเสถียรภาพของตลาดตราสารหนี� ภาคเอกชนและระบบการเงิน 

 
การปรับลดอตัราเงินนําส่งจากสถาบนัการเงินเป็นการชั4วคราว ทราบการปรับลดอตัราเงินนําส่งจากสถาบนั

การเงินจากอตัราร้อยละ 0.41 ต่อปี เหลือร้อยละ 0.23 ต่อปี เพื4อให้สถาบนัการเงินมีตน้ทุนตํ4าลง 
 
มาตรการสินเชื4อดอกเบี� ยตํ4าสาํหรับผูป้ระกอบธุรกิจการเงินที4ไม่ใช่สถาบนัการเงิน (Non-banks) เพื4อให้ธนาคาร

ออมสินปล่อยสินเชื4อให้แก่ Non-Banks เพื4อให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี� รายยอ่ยของแต่ละบริษทัโดยการผ่อนปรนเงื4อนไข
สินเชื4อบตัรเครดิต สินเชื4อส่วนบุคคล ลิสซิ4ง เช่าซื�อรถจกัรยานยนต์และสินเชื4อทะเบียนรถให้แก่ประชาชน 
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มาตราการลดเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสังคม ของนายจา้งและลูกจา้ง เพิ4มเงินชดเชยกรณีวา่งงานเพราะถูกเลิก
จา้งเป็น 75% จากเดิม 50% เป็นเวลา 200 วนั และเพิ4มเงินชดเชยกรณีวา่งงานจากการลาออกเป็น 45% จากเดิม 30% (ฐาน
เงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท) เป็นเวลา 90 วนั มาตรการเยียวยาลูกจา้งผูป้ระกนัตนที4ไม่ไดท้าํงาน เนื4องจากมีเหตุสุดวิสัย 
รับเงินทดแทนการขาดรายได ้50% ของค่าจา้ง กรณีหน่วยงานภาครัฐมีคาํสั4งให้นายจา้งหยุดประกอบกิจการชั4วคราว ไดรั้บ
เงินทดแทนการขาดรายได ้50% แต่ไม่เกิน 60 วนั กลุ่มแรงงาน ลูกจา้งชั4วคราว อาชีพอิสระที4ไม่อยูใ่นระบบประกนัสังคม 
ชดเชยรายไดค้นละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือนวงเงิน 45,000 ลา้นบาท 
 
แนวโน้มเศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพย์ ปี 2564 

ภาคท่องเที4ยว ไดร้ับผลกระทบอยา่งมากจากการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19จากมาตราการ Lockdownและ
มาตราการจาํกดัการเดินทางของแต่ละประเทศรวมถึงไทย ส่งผลให้ไม่มีนักท่องเที4ยวเขา้มานับตั�งแต่เดือนเมษายน จาํนวน
นักท่องเที4ยวลดลงจาก 39 ลา้นคนเหลือเพียง 6.7ลา้นคน กระทบต่อธุรกิจโรงแรมธุรกิจการบินและภาคบริการที4เกี4ยวขอ้ง
เช่น SPA โรงพยาบาลที4รับคนไขช้าวต่างชาติ ศูนยก์ารคา้ shopping mall การฟื� นตวัของภาคท่องเที4ยวตอ้งใชเ้วลาอยา่งน้อย 
2-3 ปี   คาดวา่จาํนวนนักท่องเที4ยวจะเริ4มกลบัมาช่วงครึ4 งหลงัของปี 2564 และการจา้งงานที4เกี4ยวขอ้งกบัภาคท่องเที4ยวยงัฟื� น
ตวัไดช้า้  

 
การส่งออกปี 2563 ติดลบ 7.5% เพิ4มขึ�นจากปี 2562 ที4ติดลบ 2.6% จากความอ่อนแอของประเทศคู่คา้ คาดวา่การ

ส่งออกจะฟื� นตวัตามการฟื� นตวัของเศรษฐกิจโลก IMFคาดการณ์วา่เศรษฐกิจโลกปี 2564 จะขยายตวั 5.2 จากติดลบ 4.4 ปี 
2563  โดยเฉพาะกลุ่มชิ�นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอาหารสาํเร็จรูป  ทั� งนี� สัดส่วนการส่งออกกลุ่มยานต์ยนต์และเครื4องจกัร 
อยูใ่นระดบัสูงซึ4 งเป็นกลุ่มที4ฟื� นตวัชา้ เมื4อเทียบกบั ชิ�นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอาหารสาํเร็จรูปที4ฟื� นตวัเร็ว ทาํให้การส่งออก
ของไทยจะฟื� นตวัไดต้ ํ4ากวา่ประเทศคู่แข่ง  

 
การลงทุนเอกชนและการบริโภคภาคครัวเรือน ผลกระทบจากการแพร่ระบาด ไวรัส COVID-19 ส่งผลให้

กิจกรรมเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคท่องเที4ยวและบริการสายการบินหยดุชะงกั การบริโภคนํ� ามนัลดลงอยา่งมาก  ส่งผลให้การ
ลงทุนภาคเอกชน ติดลบ 11.0 และการบริโภค ติดลบ 1.1  หนี� ภาคครัวเรือนต่อ GDP ปรับขึ�นสูงสุด ที4 83.3%  การวา่งงาน
เพิ4มขึ�น เป็น 4.4% อุปสงค์รวมหดตวัจากมาตราการป้องการแพร่ระบาดส่งผลให้ราคานํ� ามนัไตรมาส 2 ปรับตวัลงไปตํ4าสุด
ที4 28$/barrel  แนวโน้มการบริโภคภาคครัวเรือนยงัคงอ่อนแอจากระดบัหนี� ครัวเรือนที4สูงขึ�น การใชจ่้ายที4ระมดัระวงั การ
ลงทุนมีแนวโน้มค่อยๆเพิ4มขึ�นจากการแนวโน้มการส่งออกที4ปรับขึ�นและการผลิตภาคอุตสาหกรรมที4ปรับขึ�นจากความ
ตอ้งการบริโภคหลงัการใชว้คัซีนในวงกวา้งเพื4อยบัย ั�งการแพร่ระบาด 

 
การใชจ่้ายภาครัฐเป็นปัจจยัสาํคญัเพื4อช่วยฟื� นการบริโภคภาคเอกชนและครัวเรือน ผ่านการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ

รายจ่ายประจาํปี 2564 การใชเ้งินคงเหลือของวงเงินกู ้1 ลา้นลา้นบาท  เพื4อเพิ4มศกัยภาพ การคา้ การผลิต เพื4อสร้างงาน และ
การก่อสร้าง ทั�งนี� กรอบภาระหนี� สาธารณต่อ GDP ที4คาดวา่จะเพิ4มขึ�นเขา้ใกลร้ะดบั 60% ทีวา่งกรอบไว ้เนื4องจากการกูเ้งิน
ภาครัฐเพิ4มขึ�นขณะที4การจดัเก็บภาษีไดน้้อยกวา่ประมาณการ  

 
ตลาดหลกัทรัพย ์SET index คาดวา่จะค่อยๆปรับตวัขึ�นสู่ระดบั 1600-1620 จุด PE 20-23เท่า  จากความคาดหวงั

เรื4องวคัซีนสามารถควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 รวมถึงอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตวัขึ�น คาด
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วา่จะปรับขึ�นไปถึง 1.5% จาก 0.915% ณ สิ�นปี 2563 จากการทาํ stimulus programs ร่วมกบัมาตราการการเงินการคลงัทั4ว
โลกเพื4อกระตุน้ภาวะเศรษฐกิจโลก นอกจากมาตราการกระตุน้เศรษฐกิจผ่านวงเงินกู ้1ลา้นลา้นบาทต่อเนื4องจากปีที4แลว้ 
ดา้นอตัราดอกเบี� ยคาดการณ์วา่ กนง.อาจปรับลดดอกเบี� ยนโยบายลงอีก 0.25% ต่อเนื4องจากตน้ปีที4แลว้ที4ปรับลดดอกเบี� ย
นโยบายลงสามครั� งเพื4อช่วยพยุงการบริโภคภาคครัวเรือนและการลงทุนเอกชน 

 
กลุ่มธนาคารและกลุ่มสินเชื4อ คาดการณ์สินเชื4อขยายตวัปานกลางที4 4.5% จากสินเชื4อรายยอ่ยและสินเชื4อโครงการ 

ขณะที4 NPL ระบบธนาคารปรับตวัขึ�นเป็น 4.5% จากสินเชื4อ SME เนื4องจากสิ�นสุด debt relief programs ความแข็งแกร่ง
ของเงินทุนอยูใ่นระดบัเพียงพอ การกนัสาํรองอยูที่4 114%   

 
กลุ่มสินเชื4อเพื4อการบริโภค การแข่งขนัจะเพิ4มสูงขึ�นโดยเฉพาะสินเชื4อรถยนต์จากมาตราการของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยกาํหนดให้ลดอตัราดอกเบี� ยสินเชื4อสูงสุดลง 200-400 bps อยา่งไรก็ตามกรณีที4 กนง.ปรับลดอตัราดอกเบี� ย
นโยบายลง จะช่วยลดตน้ทุนเงินทุน ชดเชยการลดลงของรายไดจ้ากดอกเบี� ยสินเชื4อและการจบัจ่ายใชส้อยและการใชบ้ตัร
เดรดิตของประชาชนมีแนวโน้มใชจ่้ายอยา่งระมดัระวงัขึ�น     

 
กลุ่มพลงังาน อุปสงค์การบริโภคนํ� ามนัค่อยๆฟื� นตวัจากการผ่อนคลายการเขา้ออกประเทศ แต่เชื4อเพลิงอากาศ

ยานต์จะฟื� นตวัชา้จากการท่องเที4ยวยงัไม่ฟื� นตวั ค่าการตลาดเฉลี4ยปี 2564 จะทรงตวั ที4ระดบั 2.30-2.40บาท/ลิตร  
 
กลุ่มท่องเที4ยว การฟื� นตวัขึ�นอยูก่บัความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส แต่ยงัมีความเสี4ยงที4จะเกิด

การระบาดใหญ่รอบใหม่ คาดวา่การฟื� นตวัในกลุ่มท่องเที4ยวจะเริ4มเห็นเด่นชดัช่วงกลางปี แต่จาํนวนนักท่องเที4ยว คาดวา่
ตอ้งใชเ้วลาอีก 2-3ปี จาํนวนนักท่องเที4ยวถึงจะกลบัไปที4ระดบัก่อนเกิดไวรัสแพร่ระบาด ที4ระดบั 40 ลา้นคน 

 
สําหรับปี 2564 อตัราการเติบโตของเบี� ยประกนัภยัของธุรกิจประกนัวินาศภยัจะเติบโตประมาณ 2.5%  ตาม

แนวโน้มขยายตวัของเศรษฐกิจไทยประมาณ 4-5% ที4มาจากจาํนวนนักท่องเที4ยวต่างชาติที4จะกลบัมาในช่วงครึ4 งหลงัของปี 
2564 ส่งผลดีต่อภาคการท่องเที4ยว  ภาคการส่งออกจะปรับขึ�นตามอุปสงค์ที4เพิ4มขึ�นของประเทศคู่คา้  การฟื� นตวัของการ
บริโภคและการลงทุนภาคเอกชน  รวมทั�งมาตรการการเงินการคลงัแบบขยายตวั, การส่งเสริมการจา้งงาน และการลงทุน
โครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีนั�นใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
ผกูพนับริษทั  ลงลายมือชื�อพร้อมทั�งประทบัตราบริษทั  (ถา้มี)  ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี   พร้อมทั�งมอบ 
อาํนาจใหบุ้คคลใดลงนามกาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูป 
แบบ ดงันี�  
                “บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันี�แลว้ ดว้ยความระมดัระวงัขา้พเจา้ 
ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักลา่วถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อ้ื)นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที)ควรตอ้งแจง้ใน 
สาระสาํคญั  นอกจากนี�  บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที)สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูล 
อย่างถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเกี)ยวกบัฐานะการเงิน   ผลการดาํเนินงาน   และกระแสเงินสดของบริษทัและ 
บริษทัย่อยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลที)ดี เพื)อใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูล
ในส่วนที)เป็นสาระสาํคญัทั�งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้   รวมทั�งควบคุมดูแล 
ใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในที)ดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 
และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที) 78 ธนัวาคม :;63 
ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้    ซึ)งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญั 
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั�งการกระทาํที)มิชอบที)อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 
และบริษทัย่อย 
                 ในการนี�  เพื)อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั�งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที�บริษทัที)บริษทัไดรั้บรองความถูก 
ตอ้งแลว้   บริษทํไดม้อบหมายให ้  นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกรู   เป็นผูล้งลายมือชื)อกาํกบัเอกสารนี� ไวทุ้กหนา้ดว้ยหาก 
เอกสารใดไม่มีลายมือชื)อของ   นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกรู   กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใ ช่ขอ้มูลที)บริษทั
ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

                                           ชื)อ                                       ตาํแหน่ง                                                            ลายมือชื)อ 

           1.  นายจีรพนัธ์  อศัวะธนกลุ           ประธานเจา้หนา้ที)บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่       ……………………… 

           2.  นายถวลัย ์ วิรานนท ์                  กรรมการ                    ……………………….                            

           3.  นางสุเทพี  อศัวะธนกลุ              กรรมการผูอ้าํนวยการ                                   ………………………. 

           4.  นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกรู             กรรมการและเลขานุการบริษทั                           …………………….…                                       
  5.  นายสุชีพ หลกัทอง       ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี     ………………………. 
 
                                           ชื)อ                                       ตาํแหน่ง                                                   ลายมือชื)อ 
 

ผูรั้บมอบอาํนาจ  นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกรู           กรรมการและเลขานุการบริษทั                            …………………………     
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                     ทั�งนี�  มาตรา 56/89 *** แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 8>?> ซึ�งแกไ้ข 
เพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� C) พ.ศ. 8>>D กาํหนดใหก้รรมการและผู ้
บริหารตอ้งร่วมกนัรับผดิตอ่บุคคลที�ซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในความเสียหายใด ๆ  อนัเกิดขึ�นเนื�องจาก 
การเปิดเผยขอ้มูลตอ่ผูถื้อหุน้หรือประชาชนทั�วไป   โดยแสดงขอ้ความที�เป็นเทจ็ในสาระสาํคญั หรือปกปิด 
ขอ้ความจริงที�ควรบอกใหแ้จง้ในสาระสาํคญัในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผล 
การดาํเนินงานของบริษทัหรือรายงานอื�นใดที�ตอ้งเปิดเผยตามมาตรา >I หรือมาตรา D66  โดยมิไดจ้าํกดัความ 
รับผิดไวเ้ฉพาะกรรมการและผูบ้ริหารที�ลงลายมือชื�อรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในเอกสารดงักล่าวเท่านั�น 
อยา่งไรก็ดีกรรมการหรือผูบ้ริหารซึ�งสามารถพิสูจน์ไดว้า่โดยตาํแหน่งหนา้ที�ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแทจ้ริง 
ความแทจ้ริงของขอ้มูลหรือการขาดขอ้มูลที�ควรตอ้งแจง้นั�น ยอ่มไม่มีความรับผิดตามมาตรา 56/89 
 
                     หมายเหต ุ*** ใชบ้งัคบักบับริษทัที�อยูภ่ายใตบ้งัคบัของหมวด ?/D แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 8>?> ซึ�งแกไ้ขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัที� C) พ.ศ. 8>>D เท่านั�น     
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การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอียดเกี�ยวกับ 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอํีานาจควบคมุ และเลขานุการบริษัท 

 
ชื�อ-สกุล / อาย ุ/ ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั,ง 

นายชลอ เฟื องอารมย ์อาย ุ83 ปี   
กรรมการอิสระ    แตง่ตั�งเมือวนัที   ! เมษายน 2555 
ประธานกรรมการ     แตง่ตั�งเมือวนัที   % เมษายน &!!% ถึง ปัจจุบนั 
ประธานคณะกรรมการลงทุน  แตง่ตั�งเมือวนัที -& พฤษภาคม &!!1 ถึง ปัจจุบนั 

คณุวฒุิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัฟิลลิปส์ สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเซาเทอร์น อิลินอยส์ สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโทสงัคมศาสตร์ (บริหาร) มหาวทิยาลยัเบอร์มิงแฮม  องักฤษ 
- ปริญญาบตัร วปอ. หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที &? 
- หลกัสูตร Director Certificate Program (IOD) รุ่นที -% และหลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการ 

การอบรมในปี 0163  - ไม่มี 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) 
-ไม่มีหุน้ในบริษทั  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่มี 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 1 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� ;< ธันวาคม 011=) 
พ.ศ. &!!! ถึง &!!? ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรีประกนัชีวติ จาํกดั  
พ.ศ. &!!- ถึง &!!! ดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการ บมจ.โปรเฟสชันแนล เวสต ์ เทคโนโลย ี(-111) 
 
 
 
การดาํรงตาํแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
บริษัทจดทะเบียน 
-  ไม่มี 
กิจการอื�น  ๆ 
-  ไม่มี 
 
 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 1 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563)  
พ.ศ. &!!! ถึง &!!%  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน์ ,ประกนัภยั  
พ.ศ. &!!! ถึง &!!%   กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรีประกนัชีวติ , ธุรกิจประกนัชีวติ 
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การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอียดเกี�ยวกับ 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอํีานาจควบคมุ และเลขานุการบริษัท 

 
ชื�อ-สกุล / อาย ุ/ ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั,ง 

นางพิไล เปี ยมพงศส์านต ์ อาย ุ %4 ปี 
กรรมการอิสระ                        แตง่ตั�งเมือวนัที  & มิถุนายน &!V& 
กรรมการตรวจสอบ        แตง่ตั�งเมือวนัที &W กมุภาพนัธ์ &!!& ถึง ปัจจุบนั 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แตง่ตั�งเมือวนัที -- สิงหาคม &!!1 ถึง ปัจจุบนั 

คณุวฒุิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
             -  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
             -  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต CPA Thailand (CPA. No 2336) 

             -  Certified Internal Auditor กิตติมศกัดิc  จาก Institute of Internal Auditors (CIA No.30861) 

             -  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) (IOD) 

การอบรมในปี 0163  - ไม่มี 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) 

-ไม่มีหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

-ไม่มี 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 1 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� ;< ธันวาคม 0163) 
พ.ศ. &!47 ถึง &!56      กรรมการตรวจสอบ  บมจ.เมโทรสตาร์พร็อพเพอร์ตี� , ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
พ.ศ. &!V& ถึง มิถุนายน 2563 กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ฝาจีบ,ธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรม 
พ.ศ. &!V& ถึง ปัจจุบนั  ประธานบริษทั ออดิตแอนดแ์มเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั, ธุรกิจสาํนกังานบญัชี 

      
 
 

 
การดาํรงตาํแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ฝาจีบ, ธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรม (ลาออกวนัที &V มิถุนายน &!jW) 

บริษัทจาํกัด 
- ประธานบริษทั ออดิตแอนดแ์มเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั, ธุรกิจสาํนกังานบญัชี  (อาชีพหลกั) 
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การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอียดเกี�ยวกับ 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอํีานาจควบคมุ และเลขานุการบริษัท 

 
ชื�อ-สกุล / อาย ุ/ ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั,ง 
 นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์  อาย ุ ?6 ปี 

กรรมการอิสระ   แตง่ตั�งเมือวนัที  &% ตุลาคม &!V% 
กรรมการตรวจสอบ  แตง่ตั�งเมือวนัที   ! เมษายน &!!! ถึง 2558 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  แตง่ตั�งเมือวนัที    8 เมษายน &!!% ถึง ปัจจุบนั 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แตง่ตั�งเมือวนัที -- สิงหาคม &!!1 ถึง ปัจจุบนั 

คณุวฒุิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริกา 
 - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริกา 
 - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD) 

การอบรมในปี 0163  - ไม่มี 

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) 

-ไม่มีหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

-ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 1 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� ;< ธันวาคม 0163) 
พ.ศ. 2555 ถึง 2557  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน,์ ธุรกิจประกนัภยั 
 
 
การดาํรงตาํแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
      -    ไม่มี 
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การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอียดเกี�ยวกับ 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอํีานาจควบคมุ และเลขานุการบริษัท 

 
ชื�อ-สกุล / อาย ุ/ ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั,ง 
               นางปราณี ภาษีผล  อาย ุ 71 ปี 

กรรมการอิสระ   แตง่ตั�งเมือวนัที  % เมษายน &!!% 
กรรมการตรวจสอบ  แตง่ตั�งเมือวนัที % เมษายน &!!% ถึง ปัจจุบนั 
คณะกรรมการลงทุน  แตง่ตั�งเมือวนัที    12  พฤษภาคม &!!1 ถึง ปัจจุบนั 
ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี   แตง่ตั�งเมือวนัที    &? กมุภาพนัธ์ &!jW ถึง ปัจจุบนั  

คณุวฒุิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
- บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชนประจาํปีการศึกษา 2546 - 2547 

- ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน รุ่นที 9 - มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และสาํนกังานกฤษฎีกา 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชยรุ่์นที 2 -  สถาบนัวทิยาการการคา้     

   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

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

- ประกาศนียบตัร Change Management จาก Ripa International ประเทศองักฤษ 

- ประกาศนียบตัร Distance Learning Course for Insurance Supervisors (Module 2) World Bank 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

  - หลกัสูตร DCP รุ่น 10/2001, DCPU 3/2015, ACP 20/2010   (IOD) 

- Advance Audit Committee Programs 

การอบรมในปี 0163             

- วฒิุบตัรวชิาชีพดา้นการบญัชีนิติวทิยา โดย สภาวิชาชีพนกับญัชีฯ 11-12 กนัยายน 2563 (Forensic Accounting  
   Certificate: FAC) 
- Transfer pricing การกาํหนดราคาโอน หลกัการเหตุผลและแนวทางปฏิบติัใหถู้กตอ้ง โดย สภาวชิาชีพนกับญัชีฯ  
  20 กรกฎาคม 2563 
 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) 

-ไม่มีหุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 -ไม่มี 
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ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 1 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� ;< ธันวาคม 0163) 
พ.ศ. &!!5 ถึง &!j- ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการสรรหา 

 และบรรษทัภิบาล  บมจ.ดุสิตธานี ,ธุรกิจการ ท่องเทียวและสนัทนาการ 

พ.ศ. &!!7 ถึง &!jW  ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
                                  และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค, ธุรกิจพลงังาน 
2558    ถึง &!j}    ผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
2558   ถึง &!j}   กรรมการตรวจสอบ – ศูนยศิ์ลปาชีพเพือการส่งออก 
   ถึง &!j}   กรรมการกองทุนประกนัชีวติ – กองทุนประกนัชีวติ         
   ถึง &!j}   คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนตา่งดา้ว กระทรวงพาณิชย ์
2557   ถึง 2560   ทีปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมและควบคุมคุณภาพงานผูส้อบบญัชี /  
     คณะกรรมการบริหารการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี/คณะกรรมการทดสอบ 
                                  การปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี  – สภาวชิาชีพนกับญัชีในพระบรมราชูปถมัป์ 
พ.ศ &!VV ถึง &!j-     กรรมการผูท้รงคุณวฒิุสาขาการเงินและการบญัชี-สาํนกังาน ก.พ.     
พ.ศ.&!!? ถึง &!jW     ทีปรึกษาคณะกรรมการ – สภาวชิาชีพนกับญัชีในพระบรมราชูปถมัป์ 
 
 
 
การดาํรงตาํแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
บริษัทจดทะเบียน 

-  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ดุสิตธานี, ธุรกิจการท่องเทียวและสนัทนาการ 
-  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
    บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค , ธุรกิจพลงังาน 

บริษัทจาํกัด  
- ไม่มี 

 
กิจการอื�น  ๆ 
    กรรมการผูท้รงคุณวฒิุสาขาการเงินและการบญัชี-สาํนกังาน ก.พ.     
    ทีปรึกษาคณะกรรมการ – สภาวชิาชีพนกับญัชีในพระบรมราชูปถมัป์ 
    คณะอนุกรรมการชุดตา่งๆ – สภาวชิาชีพนกับญัชีในพระบรมราชูปถมัป์ 
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การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอียดเกี�ยวกับ 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอํีานาจควบคมุ และเลขานุการบริษัท 

 
ชื�อ-สกุล / อาย ุ/ ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั,ง 

นางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี  อาย ุ 66 ปี 
กรรมการอิสระ               แตง่ตั�งเมือวนัที 14 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบนั 
กรรมการตรวจสอบ  แตง่ตั�งเมือวนัที & มิถุนายน &!jW – ปัจจุบนั 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี แตง่ตั�งเมือวนัที &? กมุภาพนัธ์ &!jW – ปัจจุบนั  

คณุวฒุิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
      - บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
      - บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
      - Certified Public Accountant (CPA), หมายเลข &%}} 
      - หลกัสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที ? สถาบนัพระปกเกลา้ 
      - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที-?&/&}-W 
      - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที %?/&}-- 
      - หลกัสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที-W/&}-- 
      - วทิยาลยัการทพัอากาศ รุ่นที W! (วทอ.W!) กองทพัอากาศ 
      - หลกัสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที V สภาวชิาชีพบญัชี 
      - ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง รุ่นที 2 สถาบนัวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง 
      - หลกัสูตร Strategic Airport Development ประเทศเยอรมนี 
      - หลกัสูตร Airport Management Commercial ประเทศสิงคโปร์ 
      - หลกัสูตร Advance Audit Committee (AACP23/2016) IOD 
การอบรมในปี 2563 

- สรุปเนื�อหาและกรณีศึกษา TFRS -! โดย สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

- สารสนเทศทางการบญัชี -, &โดย กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

- จรรยาบรรณและมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการทีไม่ไดมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะ โดย  

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

- การวเิคราะห์งบการเงิน โดย กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

- งบกระแสเงินสด โดย กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

- Director's Briefing 10 “Driving Organizational Culture from the Boardroom” โดย สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย วนัที V ธนัวาคม &!jW 

- Independent Director Forum “Inside CEO Succession: Essential Guide for Board" โดย สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย วนัที &1 ตุลาคม &!jW 

- Chairman forum "Leading Boardroom Through Disruption What Directors Should Know?" โดย สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย วนัที -V ตุลาคม &!jW 
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- การอบรมมาตรฐานการบญัชีประจ าปี &!jW โดย ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั วนัที &V-&! 

กนัยายน &!jW 

- Director's Briefing 7 " Building A Consumer Centric Boardroom from Insights to Delight" โด ย สมาคมส่งเสริม 

- สถาบนักรรมการบริษทัไทย วนัที &% สิงหาคม &!jW 

- การเปิดเผยขอ้มูลเพือวเิคราะห์การด าเนินงานของบริษทั (MD&A) โดย สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย วนัที W} 

กรกฎาคม &!jW 

- Board War Room EP.7 " Personalized Marketing vs. Data Privacy: Engaging You Customers while Protecting 

Their Identities" โดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย วนัที -} กรกฎาคม &!jW 

- Director Briefing “The Roles of Directors during COVID-19: Financial Reporting, Leadership and Beyond” 

โดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย วนัที -& มิถุนายน &!jW 

- Board War Room Series # 6 "People Readiness after COVID19” โดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย วนัที ! มิถุนายน &!jW 

- Board War Room Series 5 : " Cybersecurity Enters the Boardroom” โดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย วนัที &? พฤษภาคม &!jW 

- Director Briefing COVID-1 9 : "Business implications and the new normal" โดย สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย วนัที -& พฤษภาคม &!jW 

- Board War Room Series 3 : "Key Business and Legal Issues to Consider in Light of COVID--1" โดย สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย วนัที &% เมษายน &!jW 

- Board War Room Series 2: "Leading Your Business Through Pandemic Time" โดย สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทยวนัที && เมษายน &!jW 

- Board War Room Series 1: "Financial Immunity in Pandemic Time" โดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย วนัที &} เมษายน &!jW 

 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) 

-ไม่มีหุน้ในบริษทั 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่มี 
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ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 1 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� ;< ธันวาคม 0163) 
2558 ถึง 2563 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริหารความเสียง, กรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน, กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ - บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน), ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์

2558 ถึง 2558 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ   บริษทั ชีวาทยั จาํกดั,ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
2551 ถึง 2556 รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญส่ายงานแผนงานและการเงิน (CFO)  

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน), ธุรกิจสนามบิน 
2551 ถึง 2555 กรรมการ บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาํกดั, ธุรกิจโรงแรม 
 
 
 
 
การดาํรงตาํแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
บริษัทจดทะเบียน  

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริหารความเสียง, กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน, กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ - บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) , ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

บริษัทจาํกัด  
- ไม่มี   

กิจการอื�น 
- ไม่มี 
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การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอียดเกี�ยวกับ 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอํีานาจควบคมุ และเลขานุการบริษัท 

 
ชื�อ-สกุล / อาย ุ/ ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั,ง 

นายจีรพนัธ์  อศัวะธนกลุ  อาย ุ  61 ปี 
กรรมการ      แตง่ตั�งเมือวนัที  -& พฤษภาคม &!&1 ถึง ปัจจุบนั 
คณะกรรมการลงทุน  แตง่ตั�งเมือวนัที  -& พฤษภาคม &!!1 ถึง ปัจจุบนั 

คณุวฒุิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บณัฑิต    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโทการบญัชี University Of Texas At Austin, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาบตัร วปอ. หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที !j 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง รุ่นที - สถาบนัวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง    

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุ่นที %  สถาบนัวทิยาการการคา้     

   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

- หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที && 

-  Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA)  รุ่นที & วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหิดล 

- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที &j 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)  

การอบรมในปี 01B;  - หลกัสูตรสุดยอดผูน้าํวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง Super วปส. รุ่นที - 

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) 

151,461,632 หุน้ คิดเป็น 49.99 %  (ตนเอง 0.36 %  / คูส่มรส -.!j % / นิติบุคคลทีมีอาํนาจควบคุมกิจการ 48.07 % ) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

สามี        นางสุเทพี อศัวะธนกลุ  กรรมการผูอ้าํนวยการ 
นอ้งเขย         นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู  กรรมการและเลขานุการบริษทั 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 1 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� ;< ธันวาคม 0163) 
พ.ศ.&!&1 ถึง ปัจจุบนั     ประธานเจา้หนา้ทีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ , กรรมการลงทุน 
                                        บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน์ ,ธุรกิจประกนัวนิาศภยั 
พ.ศ.&!Wj ถึง ปัจจุบนั     กรรมการ 

                        บมจ.ไทยรับประกนัภยัตอ่ , ธุรกิจประกนัวนิาศภยัตอ่ 
พ.ศ.&!!! ถึง ปัจจุบนั     กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

                         บมจ.ไทยรับประกนัภยัตอ่ , ธุรกิจประกนัวนิาศภยัตอ่ 
พ.ศ.&!!1  ถึง ปัจจุบนั     กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ 
           กาํหนดคา่ตอบแทน บมจ.วจิิตรภณัฑ ์ปาลม์ออยล ์, ธุรกิจการเกษตร 



-91- 
 

 
 
 พ.ศ.&!VV ถึง ปัจจุบนั    รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน         
                                   บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั, ธุรกิจประกนัวนิาศภยั 
 พ.ศ.&!!&  ถึง เมษายน &!j&   บจก.ที.ไอ.ไอ.(สถาบนัประกนัภยัไทย) , ธุรกิจการศึกษา 
พ.ศ.&!!?  ถึง &!!1          กรรมการ บมจ.ไทยรีประกนัชีวติ , ธุรกิจประกนัชีวติตอ่ 
พ.ศ.&!!%  ถึง 2560                   กรรมการเหรัญญิก หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
พ.ศ.&!j}  ถึง เมษายน &!j&    นายกสมาคม สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 
พ.ศ. &!j& ถึง ปัจจุบนั             กรรมการและกรรมการทีปรึกษาคณะกรรมการบญัชี-และการลงทุน, 
                  สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย, ธุรกิจประกนัวนิาศภยั 
พ.ศ.&!!6 ถึง ปัจจุบนั               กรรมการ สภาธุรกิจประกนัภยัไทย 
พ.ศ.&!!1 ถึง ปัจจุบนั  ประธานสภาธุรกิจไทย-อิหร่าน 
พ.ศ.&!!% ถึง ปัจจุบนั  กรรมการเหรัญญิก, สภาธุรกิจไทย-จีน 
พ.ศ.&!j} ถึง &!j&                  กรรมการเลขาธิการ หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
พ.ศ.&!j& ถึง ปัจจุบนั              รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย 
พ.ศ. 2562 ถึง ปัจจุบนั  ทีปรึกษา สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
พ.ศ. &!j} ถึง ปัจจุบนั              กรรมการ กองทุนประกนัวนิาศภยัไทย 
 
การดาํรงตาํแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
บริษัทจดทะเบียน 

-  กรรมการ, กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  บมจ.ไทยรับประกนัภยัตอ่, ธุรกิจประกนัภยั 
-  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  

        บมจ. วจิิตรภณัฑ ์ปาลม์ออยล ์, ธุรกิจการเกษตร 

บริษัทจาํกัด 

-  รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั, 

       ธุรกิจประกนัภยั 

กิจการอื�น  ๆ 
-  กรรมการและกรรมการทีปรึกษาคณะกรรมการบญัชีและการลงทุน  สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 
-  กรรมการ  สภาธุรกิจประกนัภยัไทย 
-  รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย 
-  ทีปรึกษาสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
-  กรรมการกองทุนประกนัวนิาศภยัไทย 
- ประธาน สภาธุรกิจไทย – อิหร่าน 
- กรรมการเหรัญญิก สภาธุรกิจไทย – จีน 
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การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอียดเกี�ยวกับ 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอํีานาจควบคมุ และเลขานุการบริษัท 

 
ชื�อ-สกุล / อาย ุ/ ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั,ง 

นายถวลัย ์วริานนท ์ อาย ุ 72 ปี 
กรรมการทีปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ แตง่ตั�งเมือวนัที &1 เมษายน  2530 ถึง ปัจจุบนั 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี แตง่ตั�งเมือวนัที &? กมุภาพนัธ์ &!jW – ปัจจุบนั  

คณุวฒุิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
- นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD) 

การอบรมในปี 0163 

- ไม่มี 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) 
-%,}}} หุน้ คิดเป็น 0.006 %  (ตนเอง 0.006 %  / บุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0% ) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่มี 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 1 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� ;< ธันวาคม 0163) 
พ.ศ. &!43 ถึง &!!? กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน ์
พ.ศ. &!!? ถึง ปัจจุบนั กรรมการทีปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน ์
สิงหาคม &!!1 – กมุภาพนัธ์ &!jW  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   
 

 
 
การดาํรงตาํแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  

- ไม่มี 
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การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอียดเกี�ยวกับ 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอํีานาจควบคมุ และเลขานุการบริษัท 

 
ชื�อ-สกุล / อาย ุ/ ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั,ง 

นางสุเทพี อศัวะธนกลุ   อาย ุ  60 ปี 
กรรมการผูอ้าํนวยการ, CFO        แตง่ตั�งเมือวนัที -% มิถุนายน &!29 ถึง ปัจจุบนั 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แตง่ตั�งเมือวนัที -- สิงหาคม &!!1  ถึง ปัจจุบนั 

คณุวฒุิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
- ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บณัฑิต    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ     Tarleton State University สหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง รุ่นที 2 สถาบนัวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง 
- นกับริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.รุ่นที j) – สถาบนัวทิยาการธุรกิจ 

และอุตสาหกรรม 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์ TEPCoT รุ่นที -- 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) (IOD) 

การอบรมในปี 01B; 

- วทิยาการการจดัการสาํหรับนกับริหารระดบัสูง (วบส.)" รุ่นที ! (Advance Master of Management Program, 
AMM)-สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) 

151,461,632 หุน้ คิดเป็น 49.99 %  (ตนเอง -.!j% /คูส่มรส 0.36 %  /นิติบุคคลทีมีอาํนาจควบคุมกิจการ 48.07 % ) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ภรรยา นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 นอ้งสาว นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู  กรรมการและเลขานุการบริษทั 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 1 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� ;< ธันวาคม 0163) 
พ.ศ. 2543 ถึง ปัจจุบนั กรรมการผูอ้าํนวยการ และ CFO บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน)  
 

 
 
การดาํรงตาํแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  

- ไม่มี 
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การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอียดเกี�ยวกับ 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอํีานาจควบคมุ และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกุล / อาย ุ/ ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั,ง 
นางสุณีย ์ธีราวทิยางกรู อาย ุj9 ปี 
กรรมการ  แตง่ตั�งเมือวนัที -% มิถุนายน &!&1 ถึง ปัจจุบนั 
เลขานุการบริษทั   แตง่ตั�งเมือวนัที        14 สิงหาคม &!!- ถึง ปัจจุบนั 

คณุวฒุิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD) 

การอบรมในปี 0163 
- ไม่มี 

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) 

-%,}}} หุน้ คิดเป็น 0.006 %   (ตนเอง 0.006 %  / บุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 0%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

พีสาว  นางสุเทพี อศัวะธนกลุ  กรรมการผูอ้าํนวยการ 
พีภรรยา  นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ ประธานเจา้หนา้ทีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 1 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� ;< ธันวาคม 0163) 
พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบนั  กรรมการและเลขานุการบริษทั   - บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตาํแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  

- ไม่มี 
 

 
หน้าที�ของเลขานุการบริษัท 

1 .จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี�  
        ก.ทะเบียนกรรมการ 
        ข.หนงัสือนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั 
        ค.หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียทีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนารายงานการมี 
    ส่วนไดเ้สียตามมาตรา %1/-V ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน ? วนั 
    ทาํการนบัแตว่นัทีบริษทัไดรั้บรายงานนั�น 
3. ดาํเนินการอืนๆ ตามทีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
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การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอียดเกี�ยวกับ 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอํีานาจควบคมุ และสมห์ุบัญชี 

 

ชื�อ-สกุล / อาย ุ/ ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั,ง 
นายสุชีพ หลกัทอง อาย ุ &j ปี 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี, สมุห์บญัชี แตง่ตั�งเมือวนัที j มิถุนายน &!6W ถึง ปัจจุบนั 

คณุวฒุิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
- ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยับูรพา 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA)  ใบอนุญาตเลขที -W-jV 
การอบรมในปี 0163 

- แนวทางการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัทีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 

- กลยทุธ์บริหารการเงินเพือพลิกฟื� นองคก์รและสร้างการเติบโตในยคุ New Normal 

- การตั�งสาํรองการดอ้ยคา่ของเครืองมือทางการเงิน (TFRS9) และสญัญาเช่า (TFRS16) 

- TFRS4,RBC2 และการเตรียมตวัเขา้สู่ TFRS17 

- ตามติด Disclosure Form พร้อมรับหลกัเกณฑก์าํหนดราคาโอน 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) 
-ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่มี  

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 1 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� ;< ธันวาคม 2563) 

พ.ศ. 2559 ถึง 2562 ผูช่้วยผูส้อบบญัชี  - บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  
พ.ศ. 25jW ถึง ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  - บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  

- ไม่มี 
 

 

หน้าที�ของสมห์ุบัญชี 
1. จดัทาํรายงานฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานในรูปแบบทีหน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนด 
2. นาํส่งขอ้มูลรายงานฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานตามกาํหนดระยะเวลาทีหน่วยงานกาํกบัดูแล

กาํหนดไว ้
3. จดัเก็บขอ้มูลรายงานฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานตามระเบียบ และขอ้บงัคบัของหน่วยงาน 

กาํกบัดูแล 
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การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอียดเกี�ยวกับ 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอํีานาจควบคมุ และเลขานุการบริษัท ของบริษัทย่อย 

 

 
ชื�อ-สกุล / อาย ุ/ ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั,ง 

นายวเิพด็ สีหาจกัร  อาย ุ �3  ปี 

ประธานกรรมการ  

คณุวฒุิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
ปริญญาโท ประเทศสหภาพโซเวยีต  

การอบรมในปี 0163 

- ไม่มี 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) 
ไม่มี  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 1 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� ;< ธันวาคม 0163) 
พ.ศ. '�(0 ถึง ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการ บจก.ลาวววิฒัน์ประกนัภยั 

ทาํธุรกิจส่วนตวั 

 

 
 
การดาํรงตาํแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  

- ไม่มี 
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การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอียดเกี�ยวกับ 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอํีานาจควบคมุ และเลขานุการบริษัทของบริษัทย่อย 

 
ชื�อ-สกุล / อาย ุ/ ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั,ง 

นายถวลัย ์วริานนท ์ อาย ุ 41  ปี 

รองประธานกรรมการ  

 

คณุวฒุิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD) 

การอบรมในปี 0163 

- ไม่มี 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) 
ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 1 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� ;< ธันวาคม 0163) 
พ.ศ. '�43 ถึง '��4     ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน ์

พ.ศ. '��4 ถึง ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการทีNปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน ์

พ.ศ. '�(Q ถึง ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง รองประธานกรรมการ บจก.ลาวววิฒัน์ประกนัภยั 

 

 

 
 
การดาํรงตาํแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  

- ไม่มี 
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การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอียดเกี�ยวกับ 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอํีานาจควบคมุ และเลขานุการบริษัทของบริษัทย่อย 

 
ชื�อ-สกุล / อาย ุ/ ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั,ง 

นายปราสาทชยั พีลาพนัแดช  อาย ุ �6  ปี 

รองประกรรมการ  

คณุวฒุิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
- 

การอบรมในปี 0163 

- ไม่มี 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) 
ไม่มี  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 1 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� ;< ธันวาคม 0163) 
      รองประธานกรรมการ บจก.ลาวโตโยตา้ 

      กรรมการ บจก.เค 

      พ.ศ. '�(Q ถึง ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง รองประธานกรรมการ บจก.ลาวววิฒัน์ประกนัภยั 

 

 

 

การดาํรงตาํแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
- ไม่มี 
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การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวตั ิ: รายละเอียดเกี�ยวกับ 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอํีานาจควบคมุ และเลขานุการบริษัทของบริษัทย่อย 

 
ชื�อ-สกุล / อาย ุ/ ตาํแหน่ง / วนัที�ได้รับแต่งตั,ง 

นายพงศพจน์  เปีN ยมเจริญ  อาย ุ �9  ปี 

กรรมการ  

คณุวฒุิทางการศึกษา / ประวตัอิบรม  
 ปริญญาตรี  สาขานิติศาสตร์ 

การอบรมในปี 0163 

- ไม่มี 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) 
ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 1 ปี ย้อนหลัง (ข้อมลู ณ วนัที� ;< ธันวาคม 0163) 
  พ.ศ. '�(Q ถึง ปัจจุบนั  ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ บจก.ลาวววิฒัน์ประกนัภยั 

  พ.ศ. 2550 ถึง 2560  ดาํรงตาํแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายสินไหมรถยนต ์บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน ์

 

 

 

 
การดาํรงตาํแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  

- ไม่มี 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 
คณะกรรมการบริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั (มหาชน)ไดใ้ห้ความสําคญัต่อหนา้ที(และความรับผิดชอบดูแลกิจการ

บริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที(ดี  การกาํกบัดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที(ปรากฏในรายงาน
ประจาํปี  มีขอ้มูลที(ถูกตอ้ง  ครบถว้น  เปิดเผยอยา่งเพียงพอ  งบการเงินไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีที(รับรองทั(วไปในประเทศ
ไทยและหลกัเกณฑ์ที(เกี(ยวขอ้งกบัซึ( งกาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั โดย
เลือกใชน้โยบายการบญัชีที(เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ(าเสมอและใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงั  รวมถึงมีการเปิดเผยขอ้มูลที(
สาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและไดผ้า่นการตรวจสอบรับรองจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการบริหารความเสี(ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกาํกบั
ดูแลที(มีประสิทธิภาพเหมาะสม เพื(อใหม้ั(นใจวา่บริษทัฯมีการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีที(ถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา ตลอดจนสามารถ
ป้องกนัความเสี(ยงจากการดาํเนินงาน โดยการนี>คณะกรรมการไดแ้ต่งตั>งคณะกรรมการตรวจสอบซึ(งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
ผูท้รงคุณวฒิุที(ไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นผูก้าํกบัดูแลในเรื(องดงักล่าว  

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัที(น่าพอใจ และสามารถให้
ความมั(นใจอยา่งมีเหตผุลตอ่ความเชื(อถือไดข้องงบการเงินของบริษทัฯ ณ วนัที(  ?@ ธนัวาคม พ.ศ. BCD3 ซึ(งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ได้
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที(รับรองทั(วไป และแสดงความเห็นวา่งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานโดย
ถูกตอ้งตามที(ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที(รับรองทั(วไป 

 
 
 

 
   นายชลอ เฟื( องอารมย ์    

              ประธานกรรมการ   
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2563 

 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั(มหาชน) 
 
         คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จาํกดั(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จาํนวน 4 ท่าน เป็น
ผู ้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การสอบบัญชี และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมี นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางพิไล เปี( ยม
พงศส์านต ์นางปราณี ภาษีผล และนางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี เป็นกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี และนางสาวยพิุน 
ตรงพิทกัษก์ลุ ทาํหนา้ที(เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
          ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฎิบติัหน้าที(อยา่งเป็นอิสระตามที(ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ เพื(อ
ปฏิบติัหนา้ที(ตามขอบเขต ความรับผิดชอบ และการกาํกบัดูแล มีการประชุมรวมทั>งสิ>น C ครั> ง โดยมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี 
ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร และผูต้รวจสอบภายใน เพื(อพิจารณาประเด็นปัญหา แลกเปลี(ยนความคิดเห็น ตลอดจนให้คาํแนะนาํในเรื(องตา่งๆ 
รวมถึงการใหข้อ้เสนอแนะที(เป็นประโยชน์ตอ่การบริหารงานใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที(ดีของบริษทัฯ และไดร้ายงาน
ผลการประชุมตอ่คณะกรรมการฯ ทุกครั> ง ซึ(งสรุปสาระสาํคญัได ้ดงันี>  
 @)  สอบทานรายงานทางการเงินประจาํไตรมาสและประจาํปี 2563  โดยการสอบถามผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหาร ในเรื(องความ
ครบถว้น ถูกตอ้ง ความเชื(อถือไดข้องรายงานทางการเงิน การจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและความเพียงพอใน
การเปิดเผยขอ้มูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ รายงานทางการเงินของบริษทัฯ ถูกตอ้งตามที(ควรในสาระสําคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผูส้อบบญัชีไดเ้สนอรายงานแบบไม่มีเงื(อนไข นอกจากนี>  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุม
ร่วมกบัผูส้อบบญัชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน ผูส้อบบัญชีได้รายงานว่า มีความอิสระในการ
ปฏิบติังานและไดรั้บความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเป็นอยา่งดี 
 B)  สอบทานการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ตามหลกัการควบคุมภายใน
ของ COSO โดยไดรั้บการรับรองจากผูบ้ริหารของหน่วยงานที(เกี(ยวขอ้ง รวมทั>งจดัใหมี้การประเมินความเสี(ยงดา้นการตอ่ตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชั(นของบริษทัฯ มีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในที(เพียงพอ เหมาะสม มีการบริหารงานเป็นไปตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที(ดี นอกจากนี>  ในปี 256B บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองตอ่อายฐุานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทุจริต    
 ?)  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั>ง โยกยา้ย เลิกจา้ง 
ประเมินผลการปฏิบติังาน ตลอดจนพิจารณาแนวทางการปฏิบติังานและแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี โดยเน้นตรวจสอบ
ประสิทธิผลของการปฏิบติังาน การประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี(ยงในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
 4)  สอบทานการบริหารความเสี(ยงตามกรอบและนโยบายการบริหารความเสี(ยงของบริษทัฯ มีความเห็นวา่ บริษทัฯ ได้
ปฏิบติัตามแผนงานการบริหารความเสี(ยง และมีการติดตามใหไ้ดผ้ลเพียงพอ รวมถึงไดมี้การพิจารณาทบทวนการบริหารความเสี(ยง
ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัอยูเ่สมอ ซึ(งเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องหน่วยงานกาํกบัดูแล 
 C)  สอบทานการปฏิบติัตามกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์พ.ร.บ. ประกนั
วินาศภยัและกฏหมายที(เกี(ยวขอ้ง และตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
รวมถึงการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มีความเห็นว่า บริษทัฯ มีการปฏิบติัไดส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบและ
ขอ้กาํหนดตา่งๆ ที(เกี(ยวขอ้งอยา่งตอ่เนื(อง 
 D)  สอบทานและให้ความเห็นการเขา้ทาํรายการที(เกี(ยวโยงกนั หรือรายการที(อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์รวมทั>ง
รายการที(มีนยัสาํคญัที(เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ(งทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์
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แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ เป็นรายการที(เกิดขึ>นทางการคา้เป็นธุรกิจปกติ มีความสมเหตุสมผล และ
เป็นประโยชน์สูงสุดตอ่บริษทัฯ 
 R)  สอบทานการปฏิบติัและทบทวนการเปลี(ยนแปลงนโยบายตา่งๆ ที(เกี(ยวขอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที(ดี เป็นประจาํ
ทุกปี ไดแ้ก่ แนวปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินฯ และนโยบาย แนวปฏิบติัการบริหารความเสี(ยงดา้นการฟอกเงินฯ 
รวมทั>งการทบทวน กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื(อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
 S)  พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั>งผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2564  โดยมีความเห็นวา่ ผูส้อบบญัชีจากบริษทัสาํนกังาน อีวาย 
จาํกดั มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบติัความพร้อมและจากประสบการณ์ที(ผา่นมาปฏิบติังานไดผ้ลเป็นอยา่งดี มีประสิทธิภาพ จึงเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษทัฯ เพื(อขออนุมติัที(ประชุมสามญัประจาํปี แตง่ตั>ง บริษทัสาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี ประจาํปี BCDT 
โดยกาํหนดคา่สอบบญัชี จาํนวน B.UC ลา้นบาท  
                 จากการปฏิบติัหน้าที(ของคณะกรรมการตรวจสอบ การพิจารณารายงานการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในและฝ่าย
บริหารต่างๆ แลว้ คณะกรรมการฯ เห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ เชื(อมั(นวา่
รายงานทางการเงินของบริษทัฯ จดัทาํขึ>นอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน มีการปฏิบติัตามขอ้กฎหมายและขอ้กาํหนด
ของหน่วยงานที(เกี(ยวขอ้ง โดยไม่พบขอ้บกพร่องที(เป็นสาระสาํคญั           
 
          
 
................................................. 
                               (นายพิศิษฐ  เศรษฐวงศ)์ 
          ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายละเอียดเกี(ยวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
 

ชื(อ-สกลุ 
ตาํแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุการศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา C ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื(อหน่วยงาน / บริษทั 

ประเทภธุรกิจ 
นางสาวยพิุน  
ตรงพิทกัษก์ลุ 

56 1. มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธิราช  ปริญญาตรี 
สาขา การจดัการทั(วไป      
ปี BC?R 
 
2. มหาวทิยาลยัสุโขทยั- 
ธรรมาธิราช  ปริญญาตรี 
สาขา การบญัชี ปี BCTR                 
 

2559 -
ปัจจุบนั              

รองผูจ้ดัการฝ่าย
ตรวจสอบ บริษทั 
ประกนัภยัไทย
ววิฒัน์ จาํกดั 
(มหาชน)  

บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน ์
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 

เรียน ท่านผถื้อหุน้ บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน)  
 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ไดป้ฏิบติัหนา้ที(ตามที(ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
ภายใตห้นา้ที(และความรับผดิชอบที(กาํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ในการสรรหาคดัเลือก และ
เสนอบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ รวมทั>งเสนอนโยบายคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื(นๆ 
สาํหรับคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการชุดยอ่ยตา่งๆ ซึ(งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ 
3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ B ท่าน กรรมการบริหาร 1 ท่าน 
 ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีการประชุม @ครั> ง เพื(อพิจารณาในเรื(องสาํคญัตา่งๆ 
และรายงานผลการประชุม พร้อมความเห็นและขอ้เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษทัฯ เพื(อพิจารณา โดยสรุปไดด้งันี>  
1. พิจารณาการสรรหาและคดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการที(ครบวาระ ซึ(งไดพิ้จารณาสรรหาจาก
บุคคลที(มีคุณสมบติัที(เหมาะสม ครบถว้นตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายกาํหนด โดยคาํนึงถึงคุณวฒิุ ประสบการณ์ และความรู้
ความสามารถ ที(จะเป็นประโยชนต์อ่บริษทัฯ เพื(อนาํเสนอตอ่ที(ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และที( 
ประชุมผูถื้อหุน้ เพื(อพิจารณาอนุมติัตอ่ไป  
2. พิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ยตา่งๆ อยา่งละเอียด โดยกรรมการที(ไดรั้บมอบหมายหนา้ที(และความ
รับผิดชอบเพิ(มขึ>นในคณะกรรมการชุดยอ่ยตา่งๆ จะไดรั้บคา่ตอบแทนเพิ(มตามปริมาณงานและความรับผิดชอบ ที(เพิ(มขึ>นตามความ
เหมาะสม 
 ทั>งนี>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ไดป้ฏิบติัหนา้ที(ตามที(ไดรั้บมอบหมายดว้ยความรอบคอบโปร่งใส 
เที(ยงธรรม และเป็นอิสระ ตามหลกัการกากบัดูแลกิจการที(ดี โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูมี้ 
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเป็นสาํคญั 
 
 
 
 
 
                      นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์
             ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการลงทุน 

 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน)  
 
 คณะกรรมการลงทุนไดป้ฏิบติัหนา้ที(ตามที(ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯภายใตห้นา้ที(และความรับผิดชอบที(
กาํหนดไวใ้นการพิจารณาและอนุมติัเรื(องที(เกี(ยวกบัการลงทุนของบริษทั ซึ( งคณะกรรมการลงทุนประกอบดว้ยกรรมการ ? ท่าน โดย
เป็นกรรมการอิสระ B ท่าน กรรมการบริหาร @ ท่าน 
 ในปี BCD3 คณะกรรมการลงทุนมีการประชุม Bครั> ง เพื(อพิจารณาในเรื(องสําคญัต่างๆและรายงานผลการประชุม พร้อม
ความเห็นและขอ้เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษทัฯ เพื(อพิจารณา โดยสรุปไดด้งันี>  

@.พิจารณากรอบนโยบายการลงทุน เพื(อเสนออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
B. พิจารณาอนุมติัแผนการลงทุนของบริษทัที(สอดคลอ้งกบักรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหารความเสี(ยงรวม 
?. กาํกบัดูแลการลงทุนของบริษทั ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี(ยงรวมระเบียบวิธี
ปฏิบติัเกี(ยวกบัการลงทุน และขอ้กาํหนดของกฎหมายที(เกี(ยวขอ้ง 
T. กาํกบัดูแลในเรื(องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที(เกี(ยวกบัธุรกรรมการลงทุน
ของบริษทั 
C. กาํกบัดูแล ระบบงาน บุคลากร และขอ้มูลที(ใชป้ระกอบการลงทุนของบริษทัใหมี้ความเพียงพอตอ่การดาํเนินงาน 
D. บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที(ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
 

 ทั> งนี> คณะกรรมการลงทุนไดป้ฏิบติัหนา้ที(ตามที(ไดรั้บมอบหมายดว้ยความรอบครอบโปร่งใส เที(ยงธรรม และเป็นอิสระ 
โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเป็นสาํคญั 
 
 
 
 
 
        นายชลอ เฟื( องอารมย ์
                     ประธานกรรมการลงทุน     
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รายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที&ด ี

 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน)  
 
 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที(ดีไดป้ฏิบติัหนา้ที(ตามที(ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯภายใตห้นา้ที(และความ
รับผิดชอบที(กาํหนดไวใ้นการส่งเสริม สนับสนุนตลอดจนติดตามให้กรรมการ ผูบ้ริหาร ตลอดจนพนกังานทุกระดบั ปฏิบติัตาม
นโยบายที(เกี(ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการที(ดีของบริษทั ซึ( งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที(ดีประกอบดว้ยกรรมการ ? ท่าน โดยเป็น
กรรมการอิสระ B ท่าน กรรมการบริหาร @ ท่าน 
 ในปี BCD? คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที(ดีมีการประชุม B ครั> ง เพื(อพิจารณาในเรื(องสําคญัต่างๆและรายงานผลการ
ประชุม พร้อมความเห็นและขอ้เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษทัฯ เพื(อพิจารณา โดยสรุปดงันี>  

1. ปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที(ดี ให้เหมาะสมกบับริษทั ภายใตก้รอบของกฎหมาย  หลกัเกณฑ์
ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานกํากับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) หน่วยงานที(เกี(ยวขอ้ง ตลอดจนแนวทางในการกาํกบัดูแลกิจการที(ดีตาม
มาตรฐานสากลเพื(อเสนอคณะกรรมการอนุมติั 

2. พิจารณาทบทวนการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที(ดี เพื(อให้สอดคลง้อกบันโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการที(ดีของบริษทั และสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ์ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัตา่งๆ และธุรกิจของบริษทั จดัทาํรายงานผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการที(ดีประจาํปี
เพื(อรายงานคณะกรรมการพร้อมทั> งนําเสนอความเห็น และขอ้เสนอแนะเพื(อแก้ไขปรับปรุงตามความ
เหมาะสม 

3. กาํกบัดูแลและใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการผูบ้ริหารและพนกังาน ในการปฏิบติัหนา้ที(และความรับผิดชอบ  
ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที(ดีเพื(อใหมี้ผลในทางปฏิบติัและมีความตอ่เนื(อง 

4.     สนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย ร่วมปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที(ดีของบริษทั 
5.     ทบทวนการปฏิบติัเกี(ยวกบัการตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั(น เพื(อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏิบติั 
        เกี(ยวกบัการตอ่ตา้นการทุจริต คอร์รัปชั(นสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติั ตามมาตรฐานสากล ตลอดจน 
        กฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัตา่งๆ และธุรกิจของบริษทั 
6.     ใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการ และผูบ้ริหารในการปฏิบติัหนา้ที(และความรับผิดชอบ ตามนโยบายและแนว 
         ปฏิบติัเกี(ยวกบัการตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั(น เพื(อใหมี้ผลในทางปฏิบติัและมีความตอ่เนื(อง 
 

 ทั> งนี> คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที(ดี ไดป้ฏิบติัหน้าที(ตามที(ไดรั้บมอบหมายดว้ยความรอบคอบ และเป็นอิสระ โดย
คาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเป็นสาํคญั 
 
 
 
        นางปราณี ภาษีผล 
                 ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที(ดี 
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    เอกสารแนบ 4    รายละเอียดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 

- ไม่ม ี
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    เอกสารแนบ 5    อื�น ๆ 

- ไม่ม ี




