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1.     ข้อมูลทั�วไป 
 
 #.# รายละเอียดบริษทั 
        บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
        ประกอบธุรกิจหลกัประเภท  ธุรกิจประกนัวนิาศภยั 
        ที+ต ั-งสาํนกังานใหญ่  2# อาคารประกนัภยัไทยวิวฒัน ์ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
        กรุงเทพมหานคร #7877 
        เลขทะเบียนบริษทั  7#729:;77#8<2 ( เดิม บมจ. <#; ) 
        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 ์ 7-<;Q9-7277 ; โทรสาร 7-2644-6545 
        Customer Care  :  โทรศพัท ์ 7-<;Q9-7222 ; โทรสาร 7-2644-6545 
        Health Claim     :  โทรศพัท ์ 7-<;Q9-7272 ; โทรสาร 7-2644-6545 
        บริษทัมีหุน้สามญัจาํนวน 303,000,000 หุน้ ที+จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั-งหมด 
 
#.<  การลงทุนในบริษทัยอ่ย 
       บริษทัลาววิวฒัน์ประกนัภยั จาํกดั  
       ประกอบธุรกิจหลกัประเภท  ธุรกิจประกนัวินาศภยั 
       ที+ตั-งสาํนกังาน 7## บา้นทดัขา้ว หน่วย 7# เมืองสีสดัตะนาถ แขวงนครหลวงเวยีงจนัทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
       ประชาชนลาว    
       เลขทะเบียนบริษทั ;#8#82:;QQ77 
       ทุนจดทะเบียนจาํนวน #;,777,777,777 กีบ (หนึ+งหมื+นหกพนัลา้นกีบ)  
       หุน้สามญัจาํนวน <,777,7777 หุน้ (สองลา้นหุน้) มูลคา่ที+ตราไวหุ้น้ละ ],777 กีบ (แปดพนักีบ)  
       บริษทัมีหุน้สามญัจาํนวน #,877,777 หุน้ (หนึ+งลา้นสี+แสนหุน้) คิดเป็นร้อยละ 27 ของจาํนวนหุน้ทั-งหมด      
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2.   ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
ข้อมูลทางการเงินที�สําคัญ 
ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงินรวมและผลการดาํเนินงานรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 237,380        4.6 227,320        4.0 224,225        3.4 240,644        4.6 229,767        4.1 225,295        3.4
เบี- ยประกนัภัยคา้งรับ 483,761        9.3 523,144        9.3 610,197        9.3 483,828        9.3 523,278        9.3 610,378        9.3
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 6,905            0.1 7,306            0.1 5,410            0.1 9,005            0.2 12,040          0.2 12,104          0.2
สินทรัพยจ์ากการประกนัภัยตอ่ 476,375        9.1 408,451        7.2 527,109        8.1 476,375        9.1 408,451        7.2 527,109        8.1
ลูกหนี- จากสัญญาประกนัภัยตอ่ 52,071          1.0 215,938        3.8 151,801        2.3 51,584          1.0 215,132        3.8 149,908        2.3
สินทรัพยล์งทุน
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 2,984,710     57.3 3,216,491     57.1 3,737,658     57.2 3,034,526     58.1 3,262,294     57.7 3,778,639     57.9
   เงินให้กูย้ืม 5,715            0.1 7,168            0.1 7,698            0.1 5,715            0.1 7,168            0.1 7,698            0.1
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 67,200          1.3 67,200          1.2 67,200          1.0 -               0.0 -               0.0 -               0.0
ที+ดิน  อาคารและอุปกรณ์ 284,833        5.5 312,883        5.5 325,866        5.0 292,109        5.6 317,223        5.6 327,892        5.0
คา่ความนิยม -               0.0 -               0.0 -               0.0 18,720          0.4 18,240          0.3 16,320          0.2
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,173            0.1 10,088          0.2 10,014          0.2 6,362            0.1 10,200          0.2 10,024          0.2
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชี 79,009          1.5 91,702          1.6 116,754        1.8 79,009          1.5 91,702          1.6 116,754        1.8
สินทรัพยอ์ื+น 524,067        10.1 554,395        9.9 749,440        11.5 523,784        10.0 553,948        9.9 748,598        11.5
รวมสินทรัพย์ 5,208,199     100.0 5,642,086 100.0 6,533,372 100.0 5,221,661 100.0 5,649,443 100.0 6,530,719 100.0

หนิ4สินและส่วนของเจ้าของ
หนี- สินจากสัญญาประกนัภัย 2,824,323     54.2 3,133,928     55.5 3,825,740     58.6 2,825,442     54.1 3,135,720     55.5 3,828,683     58.6
เจ้าหนี- บริษทัประกนัภัยตอ่ 507,548        9.7 506,563        9.0 470,391        7.2 507,548        9.7 506,563        9.0 470,391        7.2
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,734            0.1 15,421          0.3 12,727          0.2 2,734            0.1 15,421          0.3 12,727          0.2
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 87,820          1.7 91,216          1.6 122,474        1.9 87,820          1.7 91,216          1.6 122,473        1.9
หนี- สินอื+น 614,815        11.8 647,204        11.5 781,992        12.0 615,364        11.7 647,872        11.4 782,872        12.0
ส่วนของเจ้าของ 1,170,959     22.5 1,247,754     22.1 1,320,048     20.2 1,182,753     22.7 1,252,651     22.2 1,313,573     20.1
รวมหนี 4สินและส่วนของเจ้าของ 5,208,199     100.0 5,642,086     100.0 6,533,372     100.1 5,221,661     100.0 5,649,443     100.0 6,530,719     100.0

2560 % 2561 % 2562 %2560 % 2561 % 2562 %
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม
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ตารางสรุปผลการดําเนินงานแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  
                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(หน่วย : พันบาท)

กําไรหรือขาดทุน
รายได้
เบี- ยประกนัภัยรับ 3,545,876     125.1 4,152,256     127.9 4,806,271     123.8 3,547,254     125.0 4,155,144     127.8 4,809,544     123.7
หัก : เบี- ยประกนัภัยจ่ายจากการเอาประกนัภัยตอ่ (848,001)       (29.9) (893,260)       (27.5) (984,810)       (25.4) (848,001)       (29.9) (893,260)       (27.5) (984,810)       (25.4)
เบี- ยประกนัภัยรับสุทธิ 2,697,875     95.2 3,258,996     100.4 3,821,461     98.4 2,699,252     95.1 3,261,884     100.3 3,824,734     98.3

(188,893)       (6.7) (283,683)       (8.7) (357,459)       (9.2) (189,922)       (6.6) (284,067)       (8.6) (358,140)       (9.1)
เบี- ยประกนัภัยที+ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัตอ่ 2,508,982     88.5 2,975,313     91.7 3,464,002     89.2 2,509,330     88.5 2,977,817     91.7 3,466,594     89.2
รายไดค้า่จ้างและคา่บาํเหน็จ 228,307        8.1 242,017        7.4 269,683        6.9 228,307        8.0 242,017        7.4 269,683        6.9
รายไดจ้ากการลงทุน 66,131          2.3 66,664          2.1 79,606          2.1 68,262          2.4 69,639          2.1 82,227          2.1
กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 4,361            0.2 (16,497)         (0.5) 37,083          1.0 4,361            0.2 (16,497)         (0.5) 37,083          1.0
กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลคา่ยุติธรรมของเงินลงทุน 20,107          0.7 (29,920)         (0.9) 17,416          0.4 20,107          0.7 (29,920)         (0.9) 17,416          0.4
รายไดอื้+น 6,317            0.2 7,371            0.2 14,551          0.4 6,303            0.2 7,296            0.2 14,536          0.4
รวมรายได้ 2,834,205     100.0 3,244,948     100.0 3,882,341     100.0 2,836,671     100.0 3,250,351     100.0 3,887,539     100.0
ค่าใช้จ่าย

2,047,672     72.2 2,099,903     64.7 2,821,265     72.7 2,048,395     72.2 2,102,671     64.7 2,824,319     72.7
หัก : คา่สินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภัยตอ่ (485,170)       (17.1) (412,611)       (12.7) (750,887)       (19.3) (485,217)       (17.1) (412,611)       (12.7) (750,887)       (19.3)
คา่จ้างและคา่บาํเหน็จ 588,498        20.8 675,538        20.8 771,198        19.9 588,633        20.8 675,857        20.8 771,669        19.8
คา่ใชจ้่ายในการรับประกนัภัยอื+น 226,385        8.0 267,322        8.2 363,868        9.4 226,868        8.0 267,491        8.2 364,103        9.4
คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 422,912        14.9 474,160        14.6 536,825        13.8 426,211        15.0 480,984        14.8 542,194        13.9
รวมค่าใช้จ่าย 2,800,297     98.8 3,104,312     95.6 3,742,269     96.5 2,804,890     98.9 3,114,392     95.8 3,751,398     96.5
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 33,908          1.2 140,636        4.3 140,072        3.6 31,781          1.1 135,959        4.2 136,141        3.5
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 342              0.0 (25,266)         (0.8) (23,982)         (0.6) 341              0.0 (25,266)         (0.8) (23,982)         (0.6)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 34,250          1.2 115,370        3.5 116,090        3.0 32,122          1.1 110,693        3.4 112,159        2.9
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
   ผลตา่งของอตัราแลกเปลี+ยนจากการแปลคา่งบการเงิน
      ที+เป็นเงินตราตา่งประเทศ (ขาดทุน) -               -               -               (6,240)          (2,219)          (7,440)          
   ส่วนเกิน (ต ํ+ากวา่) ทุนจากการเปลี+ยนแปลงมูลคา่เงินลงทุน 64,428          (24,399)         29,974          64,428          (24,398)         29,974          
   ส่วนเกิน (ต ํ+ากวา่) ทุนจากการประมาณการ
      ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (5,324)          2,691            (8,968)          (5,324)          2,691            (8,968)          

หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้ (11,821)         4,341            (4,201)          (11,821)         4,341            (4,201)          
47,283          (17,367)         16,805          41,043          (19,585)         9,365            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 81,533          98,003          132,895        73,165          91,108          121,524        

กาํไรสุทธิตอ่หุ้น (บาท) 0.11             0.38             0.38             0.11             0.37             0.37             
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.07             0.20             0.20             0.07             0.20             0.20             
จาํนวนหุ้น (พนัหุ้น) 303,000        303,000        303,000        303,000        303,000        303,000        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+นสาํหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้

2561 % 2562 %

หัก : สาํรองเบี- ยประกนัภัยที+ยงัไม่ถือเป็นรายได ้

           (เพิ+ม) ลดจากปีกอ่น

คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ้่ายในการจัดการคา่

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม
2560 % 2561 % 2562 % 2560 %
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ตารางสรุปงบกระแสเงินสดรวม 

 

 

 

 

 

 

(หน่วย: พันบาท)

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
เบี- ยประกนัภัยรับจากการรับประกนัภัยโดยตรง 3,388,520     4,103,005     4,744,556     3,390,462     4,107,218     4,750,562     
เงินจ่ายเกี+ยวกบัการประกนัภัยตอ่ (252,688)       (310,641)       (40,250)         (252,688)       (311,270)       (40,944)         
ดอกเบี- ยรับ 27,250          30,015          30,822          27,281          30,302          30,985          
เงินปันผลรับ 39,602          36,215          50,795          39,602          36,215          50,795          
รายไดจ้ากการลงทุนอื+น 2,480            2,737            2,238            2,480            2,737            2,238            
รายไดอื้+น 3,590            1,791            11,989          3,758            4,244            11,980          
คา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภัยโดยตรง (1,816,380)    (2,121,534)    (2,538,691)    (1,817,464)    (2,124,209)    (2,541,349)    
คา่ใชจ้่ายในการจัดการสินไหมทดแทน
   จากการรับประกนัภัยโดยตรง (33,463)         (41,767)         (52,293)         (33,479)         (41,818)         (52,330)         
คา่จ้างและคา่บาํเหน็จจากการรับประกนัภัยโดยตรง (569,540)       (665,456)       (764,884)       (569,745)       (665,951)       (765,821)       
คา่ใชจ้่ายในการรับประกนัภัยอื+น (224,342)       (266,258)       (361,764)       (224,516)       (266,427)       (361,998)       
คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงาน (353,112)       (384,639)       (456,177)       (354,855)       (390,531)       (458,548)       
ภาษีเงินได้ (7,129)          (20,931)         (55,930)         (7,090)          (20,931)         (55,930)         
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (176,911)       (243,183)       (618,506)       (176,911)       (243,183)       (618,506)       
เงินให้กูย้ืม 3,636            (1,454)          (530)             3,636            (1,454)          (530)             
เงินฝากสถาบันการเงิน 79,135          (50,838)         142,946        50,119          (48,102)         142,946        

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 110,648        67,062          94,321          80,590          66,840          93,550          

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (67,200)         -               -               (22,395)         -               -               
ซื-อที+ดิน อาคารและอุปกรณ์ (19,263)         (48,691)         (35,057)         (27,348)         (49,000)         (35,426)         
ซื-อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (846)             (7,593)          (1,968)          (1,044)          (7,781)          (1,968)          
ขายอุปกรณ์ 296              372              209              296              372              231              

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการลงทุน (87,013)         (55,912)         (36,816)         (50,491)         (56,409)         (37,163)         

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย (15,150)         (21,210)         (60,600)         (15,150)         (21,210)         (60,600)         

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (15,150)         (21,210)         (60,600)         (15,150)         (21,210)         (60,600)         
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง -               -               -               (3,200)          (98)               (259)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ 4น (ลดลง) สุทธิ 8,485            (10,060)         (3,095)          11,749          (10,877)         (4,472)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 228,895        237,380        227,320        228,895        240,644        229,767        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ4นปี 237,380        227,320        224,225        240,644        229,767        225,295        

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม
2560 2561 2562 2561 2561 2562
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อัตราส่วนทางการเงิน 

 

                      

 

 

(1) อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
1.1 อตัราส่วนสภาพคลอ่ง 0.50             0.49             0.49             0.50             0.49             0.49             
1.2 อตัราหมุนเวียนเบี- ยประกนัคา้งรับ 43.52            43.67            42.47            43.50            43.64            42.43            

(2) อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
(Profitability Ratio)
2.1 Retention Ratio 76.10            78.49            79.51            76.09            78.50            79.52            
2.2 อตัราการจ่ายคา่สินไหมทดแทน 57.08            52.44            55.45            57.10            52.49            55.49            
2.3 อตัรากาํไรขั-นตน้ 13.15            18.25            14.15            13.11            18.21            14.11            
2.4 อตัรากาํไรขั-นตน้ตอ่รายไดร้วม 12.70            18.10            13.61            12.65            18.04            13.56            
2.5 อตัราส่วนคา่ใชจ้่ายในการรับประกนัภัย 45.22            44.04            44.78            45.36            44.24            44.91            
2.6 อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 2.81             0.58             3.32             2.83             0.66             3.41             
2.7 อตัราเบี- ยประกนัรับสุทธิ 2.37             2.69             2.98             2.36             2.68             2.98             
2.8 อตัรากาํไรสุทธิ 1.21             3.56             2.99             1.13             3.41             2.89             
2.9 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น 3.01             9.54             9.04             2.81             9.09             8.74             

(3) อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน
(Efficiency Ratio)
3.1 อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์ 0.68             2.13             1.91             0.64             2.04             1.84             
3.2 อตัราการหมุนของสินทรัพย์ 0.56             0.60             0.64             0.56             0.60             0.64             

(4) อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
(Financial Ratio)
4.1 อตัราส่วนหนี- สินตอ่ส่วนของผูถื้อหุ้น 3.45             3.52             3.95             3.41             3.51             3.97             
4.2 Policy Liability to Capital Fund 1.96             2.01             2.38             1.94             2.01             2.40             
4.3 อตัราส่วนเงินสาํรองตอ่ส่วนของผูถื้อหุ้น 1.17             1.32             1.52             1.16             1.32             1.53             
4.4 อตัราส่วนเงินสาํรองตอ่สินทรัพย์ 27.79            30.97            32.35            27.73            30.96            32.40            
4.5 อตัราการจ่ายเงินปันผล 61.93            52.53            52.20            66.03            54.75            54.03            

(5) กําไรสุทธิต่อหุ้น 0.11             0.38             0.38             0.11             0.37             0.37             

(6) เงินปันผลต่อหุ้น 0.07             0.20             0.20             0.07             0.20             0.20             

(7) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 3.86             4.12             4.36             3.90             4.13             4.34             

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2561 2562

งบการเงินรวม
2561 2561 2562
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การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ผลการดําเนินงาน 

ในปี 2562 เปรียบเทียบกบัปี 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากการรับประกนัภยัเพิ+มขึ-น 516.4 ลา้นบาท คิดเป็น 16.1% และ

มีรายไดจ้ากการลงทุนเพิ+มขึ-น 113.9 ลา้นบาท คิดเป็น 562.3% อนัเนื+องมาจากสภาวะตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศไทยในปี

ปัจจุบนั แตใ่นขณะเดียวกนับริษทัมีคา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยั รวมคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงานเพิ+มขึ-น 638.0 ลา้นบาท คิด

เป็น 20.6% ทาํใหบ้ริษทัมีกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเพิ+มขึ-นจากปีก่อนเลก็นอ้ย 

 

รายได้จากการรับประกันภยัและค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภยั 

บริษทัมีรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 3,733.7 ลา้นบาท เพิ+มขึ-น 16.1% เมื+อเปรียบเทียบกบัปี 2561 มีคา่ใชจ่้ายในการ

รับประกนัภยัรวมคา่ใชจ่้ายดาํเนินงาน 3,742.3 ลา้นบาท เพิ+มขึ-น 20.6% เมื+อเทียบกบัปี 2561 ทาํให้มีผลขาดทุนจากการรับ

ประกนัภยั 8.6 ลา้นบาท คิดเป็นผลการรับประกนัลดลง #72.;% เมื+อเทียบกบัปี <9;# ซึ+ งเป็นผลมาจากการที+บริษทัฯมีการ

พฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งตอ่เนื+อง โดยการนาํนวตักรรมใหม่ๆ  มาใชใ้นการคดิคน้ออกแบบผลิตภณัฑ์ใหอ้าํนวยความสะดวกและ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้อาประกนัภยั ควบคู่ไปกบักิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งตอ่เนื+อง 

สาํหรับงบการเงินรวมนั-น ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 3,736.3 ลา้นบาท เพิ+มขึ-น 

516.4 ลา้นบาท คิดเป็น 16.1% มีคา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัรวมค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน 3,751.4 ลา้นบาท เพิ+มขึ-น 20.5% 

ส่งผลใหมี้ขาดทุนจากการรับประกนัภยั 15.1 ลา้นบาท 

 

รายได้จากการลงทุน 

บริษทัมีรายไดจ้ากการลงทุนซึ+ งถือเป็นรายไดห้ลกัอีกทางหนึ+งนอกจากรายไดจ้ากการรับประกนัภยั โดยมีสดัส่วน

การลงทุนเป็นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื+นของคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั (คปภ.) ซึ+งยอดเงินลงทุน ณ วนัสิ-นปี 2562 ที+แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน บนัทึกตามราคาตลาดมีจาํนวนทั-งสิ-น 

3,745.4 ลา้นบาท เพิ+มขึ-น 521.7 ลา้นบาท จากปี 2561 ในปี 2562 บริษทัฯ มีรายไดแ้ละกาํไรจากเงินลงทุนซึ+ งเกิดจากการ

ลงทุนเพิ+มขึ-นจาํนวน 113.9 ลา้นบาท คิดเป็น 562.3% จากปี 2561 อนัเนื+องมาจากสภาวะตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศไทยในปี

ปัจจุบนั 

 สาํหรับงบการเงินรวม ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุน ที+บนัทึกตามราคาตลาด มจีาํนวนทั-งสิ-น 3,786.3 

ลา้นบาท เพิ+มขึ-น 516.9 ลา้นบาท 



-9- 

 

สินทรัพย์ลงทุน ณ วันที� 31 ธันวาคม  2562 

 

 

สถานะทางการเงิน 

บริษทัมีสินทรัพยร์วม 6,533.4 ลา้นบาท เพิ+มขึ-น 15.8% จากปี 2561 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 224.2 ลา้น

บาท คิดเป็น 3.4% มีสินทรัพยล์งทุนซึ+ งประกอบดว้ย เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี-  ตราสารทุน พนัธบตัร เงินลงทุนในบริษทั

ยอ่ย และเงินลงทุนอื+น จาํนวน 3,812.6 ลา้นบาท คิดเป็น 58.4%  สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ และเบี-ยประกนัภยัคา้งรับ

จาํนวน 1,289.1 ลา้นบาท คิดเป็น 19.7% ที+ดินอาคารและอุปกรณ์ และทรัพยสิ์นอื+นจาํนวน 1,207.5 ลา้นบาท คิดเป็น 18.5% 

ดา้นหนี- สิน บริษทัมีหนี- สินรวม  5,213.3 ลา้นบาท เพิ+มขึ-น 18.6% จากปี 2561 รายการที+สาํคญัเป็นหนี-สินจากสัญญา

ประกนัภยั จาํนวน 3,825.7 ลา้นบาท เพิ+มขึ-น 22.1% จากปี 2561 นอกจากนี- ยงัมีรายการหนี- สินจากการประกนัภยัต่อและ

หนี-สินอื+นจาํนวน 1,387.6 ลา้นบาท เพิ+มขึ-น 10.1% เมื+อเทียบกบัปี 2561 

บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 1,320.0 ลา้นบาท เพิ+มขึ-น 5.8% จากปี 2561 บริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงาน 

116.1 ลา้นบาท และมีกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผื+อขาย รวมทั-งจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเกี+ยวกบัผลประโยชนพ์นกังานคา้งจ่าย จาํนวนทั-งสิ-น 16.8 ลา้นบาท 

 สาํหรับงบการเงินรวม ในปี 2562  บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพย ์6,530.7 ลา้นบาท เพิ+มขึ-น 15.6% จากปี 2561 

มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 225.3 ลา้นบาท คิดเป็น 3.4% มีสินทรัพยล์งทุนซึ+ งประกอบดว้ย เงินฝากธนาคาร ตรา

สารหนี-  ตราสารทุน พนัธบตัร เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และเงินลงทุนอื+น จาํนวน 3,786.3 ลา้นบาท คิดเป็น 58.0% สินทรัพย์

จากการประกนัภยัต่อ และเบี- ยประกนัภยัคา้งรับจาํนวน 1,287.4 ลา้นบาท คิดเป็น 19.7% ที+ดินอาคารและอุปกรณ์ และ

ทรัพยสิ์นอื+นจาํนวน 1,231.7 ลา้นบาท คิดเป็น 18.9% 

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร 156              4.7      13                0.3      202              6.2      54                1.4      
พนัธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 686              20.9    444              11.6    686              21.0    444              11.7    
ตราสารหนี- ภาคเอกชน 434              13.2    408              10.7    434              13.3    408              10.8    
หุ้นทุน 347              10.5    411              10.8    347              10.6    411              10.9    
หน่วยลงทุน 1,593            48.4    2,461            64.6    1,593            48.7    2,461            65.0    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 67                2.0      67                1.8      -                   -      -                   -      
อื+นๆ 7                  0.3      8                  0.2      7                  0.2      8                  0.2      
รวมทั4งสิ4น 3,290            100.0   3,812            100.0   3,269            100.0   3,786            100.0   

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม
2561 2562 2561 2562

จาํนวนเงิน สัดส่วน จาํนวนเงิน สัดส่วน จาํนวนเงิน สัดส่วน จาํนวนเงิน สัดส่วน
(ล้านบาท) % (ล้านบาท) % (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %
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ดา้นหนี- สิน บริษทัมีหนี- สินรวม 5,217.1 ลา้นบาท รายการที+สาํคญัเป็นหนี- สินจากสัญญาประกนัภยั จาํนวน 3,828.7 

ลา้นบาท เพิ+มขึ-น 22.1% จากปี 2562 นอกจากนี-ยงัมีรายการหนี- สินจากการประกนัภยัตอ่และหนี- สินอื+นจาํนวน 1,388.4 ลา้น

บาท เพิ+มขึ-น 10.1% เมื+อเทียบกบัปี 2561 

 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 1,313.6 ลา้นบาท บริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงาน 112.2 ลา้นบาท และมีผลต่าง

จากการแปลงมูลค่างบการเงิน กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื+อขาย รวมทั-งจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเกี+ยวกบัผลประโยชนพ์นกังานคา้งจ่าย จาํนวนทั-งสิ-น 9.4 ลา้นบาท โดยมีส่วน

ของผูมี้ส่วนไดเ้สียที+ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 13.3 ลา้นบาท 

ในปี 2562 บริษทัมีเบี-ยประกนัภยัรับโดยตรง 4,803 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 16 มากกวา่อตัราการ

เติบโตของธุรกิจประกนัวินาศภยัโดยรวม และบริษทัมีส่วนแบ่งตลาดเบี-ยประกนัภยัรถยนตใ์นปี 2562 จดัอยูล่าํดบัที+ 12 

ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย ในรอบ 3 ปีที�ผ่านมา   หน่วย 1,000 บาท 

 

* ข้อมูลจากสํานักงานอตัราเบี4ยประกันวินาศภัย  ณ วันที� 6 กุมภาพนัธ์ 2563 

ตารางเปรียบเทียบเบี4ยประกันภยัของธุรกิจประกันวินาศภัยและประกันภัยไทยวิวัฒน์ 

 

ประเภทการรบัประกนัภยั อนัดบัที� ปี 2562 อนัดบัที� ปี 2561 อนัดบัที� ปี 2560

13 153,530           11 152,206           11 145,361           

29 12,594            31 10,423            31 12,867            

12 3,768,297        12 3,223,592        14 2,551,738        

23 936,333           26 795,140           26 699,089           

15 4,870,754        15 4,181,362        16 3,409,055        

อคัคีภยั

ภยัทางทะเล

ภยัรถยนต ์

ภยัเบด็เตลด็

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

1 เบี- ยประกนัภัยรับโดยตรงรวม 245,499          4,803             233,090          4,150             218,434          3,545             
          % ขยายตวั 5% 16% 7% 17% 2% 3%

2 อคัคีภัย 10,072            152                10,165            157                9,850             163                
          % ขยายตวั -1% -3% 3% -3% -5% 0%

3 ภัยทางทะเลและขนส่ง 5,431             13                  5,522             11                  5,356             13                  
          % ขยายตวั -2% 14% 3% -12% 1% 14%

4 ภัยรถ 144,658          3,746             136,933          3,244             126,118          2,612             
          % ขยายตวั 6% 15% 9% 24% 2% 4%

5 ภัยเบ็ดเตลด็ 85,338            893                80,470            738                77,110            758                
          % ขยายตวั 6% 21% 4% -3% 3% -2%

ธุรกิจ
ประกันวินาศภัย

ปี 2562 ปี 2561
ประกันภัย
ไทยวิวัฒน์

ธุรกิจ ประกันภัย
ประกันวินาศภัย ไทยวิวัฒน์ ประกันวินาศภัย ไทยวิวัฒน์

ปี 2560
ธุรกิจ ประกันภัย
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ภาวะเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจโลกปี 2562 ชะลอตวัจากสงครามการคา้สหรัฐฯ-จีนนอกจากสงครามการคา้แลว้ ความไม่แน่นอนของ

กรณีองักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) และอตัราดอกเบี-ยตํ+า เป็นปัจจยัที+ทาํใหเ้ศรษฐกิจโลกชะลอตวั  

IMF ไดป้รับลดตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปี 2562 ลงเหลือ 3.0% ซึ+ งเป็นระดบัตํ+าสุด จาก

เดิมที+ระดบั 3.2% และยงัไดป้รับลดตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปี 2563 ลงสู่ระดบั 3.4% จากเดิมที+

ระดบั 3.5%  เช่นเดียวกบัเวิลด์แบงกไ์ดป้รับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2562 ลงสู่ระดบั 2.6% จากเดิมที+ระดบั 2.9% 

และคาดวา่ในปี 2563เศรษฐกิจโลกจะขยายตวัเพยีง 2.7% โดยเวลิดแ์บงก์มีมุมมองไมต่่างไปจาก IMF วา่ เศรษฐกิจมีแนวโนม้

ถูกกระทบจากสงครามการคา้ และภาวะตึงตวัดา้นการเงินที+เกิดขึ-นทั+วโลก 

เศรษฐกิจไทยปี 2562 เติบโตตํ+ากวา่การคาดการณ์ ทั-งนี-ภาคการผลิตและส่งออกของไทย โดยเฉพาะสินคา้เกษตร

ที+เกี+ยวขอ้งกบัคนส่วนใหญ่ของประเทศยงัอยูใ่นช่วงขาลง ส่งผลให้ราคาสินคา้เกษตรภาพรวมยงัทรงตวัถึงตํ+า ดชันี

ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) หดตวัร้อยละ 3.8 ในขณะที+ปี 2561 ที+ MPI ขยายตวัร้อยละ 3.6 ดัชนีความเชื+อมั+นผูบ้ริโภค 

(Consumer Confidence Index)เดือน ธ.ค.2562 อยูที่+ 68.3 จาก 69.1 ในเดือน พ.ย.2562 เป็นตวัเลขตํ+าสุดในรอบ 68 เดือนและ

ปรับตวัลดลงต่อเนื+องเป็นเดือนที+ #7 ส่วนดชันีความเชื+อมั+นต่อเศรษฐกิจโดยรวม เดือนธ.ค. อยูที่+ 9;.7 ลดลงจากเดือน พ.ย. 

<9;< ที+ระดบั 9;.8 เนื+องจากผูบ้ริโภคมีความกงัวลเกี+ยวกบัเสถียรภาพทางการเมืองในปัจจุบนัและในอนาคต กงัวลเกี+ยวกบั

ภาวะเศรษฐกิจไทยที+ยงัฟื- นตวัชา้และ กาํลงัซื-อของประชาชน ยงัไมฟื่- นตวั คา่เงินบาทแขง็คา่ และสถานการณ์ไมแ่น่นอนของ 

เศรษฐกิจโลก 

ผลการเลือกตั-ง มีนาคมปี<9;< พรรคพลงัประชารัฐไดเ้ป็นแกนนาํจดัตั-งรัฐบาล และ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา

เป็นนายก หลงัจากไม่มีการเลือกตั-งมานานเนื+องจากการรัฐประหาร เมื+อ ปี <992 ประเทศไทยหลงัจากจดัตั-งคณะรัฐมนตรี 

ไม่นาน Fitch และ Moody’s ไดป้รับมุมมองตอ่เศรษฐกิจไทยเป็นบวก จากเดิมที+มีเสถียรภาพ เป็นการปรับมุมมองครั- งแรก 

ตั-งแต่ ปี 2546 สะทอ้นมุมมองเชิงบวกดา้นการลงทุนและทุนมนุษยใ์นไทยที+ปรับตวัดีขึ-น และมองวา่ ไทยมีบรรยากาศการ

ดาํเนินธุรกิจที+เอื-อใหเ้กิดการแขง่ขนั สามารถตั-งรับปัจจยัจากภายนอกไดอ้ยา่งดี  

ปี <9;< อตัราดอกเบี-ยนโยบาย ปรับลดลง 7.97% โดย กนง. มีมติปรับลดอตัราดอกเบี-ยรวมสองครั- ง ครั- งละ7.<9% 
เป็นการปรับลดครั- งแรกในรอบ 8 ปี ส่งผลใหอ้ตัราดอกเบี-ยนโยบาย อยูที่+ระดบัตํ+าสุด ที+ #.<9%  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลไทย อายุ 5 ปี และ10 ปี ลงไปแตะระดบัตํ+าที+1.34% และ 1.43% .ตํ+าสุดในรอบหลายปี ส่วนเงินบาท ณ วนัทาํการ
สุดทา้ย แขง็คา่ไปแตะที+ระดบั <Q.Q; บาท/ดอลลาร์ เงินบาทเป็นสุกลเงินที+แขง็คา่มากสุดในเอเชีย แขง็คา่ ถึง 2.; % 

แนวโน้มเศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพย์ ปี ^_`a  

ตามมติ กนง วนัที+ #; ธันวาคม <9;< ให้คงดอกเบี- ยนโยบายไวที้+ #.<9% ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม

ขยายตวัตํ+ากวา่ประมาณการเดิมและตํ+ากวา่ระดบัศกัยภาพ จากการส่งออกที+ลดลงอตัราเงินเฟ้อทั+วไปอยูใ่นระดบัตํ+า  การใช้

จ่ายภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนม้ขยายตวัตํ+ากวา่ที+คาดการณ์ การบริโภคภาคเอกชนชะลอลงจากรายไดข้อง

ครัวเรือนและการจา้งงานที+ปรับลดลงขณะที+ หนี-ครัวเรือนที+อยูใ่นระดบัสูงและอาจเพิ+มขึ-นในภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั 
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ผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นเศรษฐกิจไทยปี 63 เติบโต 2.8% แต่ไทยมีศกัยภาพมากกว่านั-น 

เศรษฐกิจที+เติบโตตามศกัยภาพควรขยายตวัอยูที่+ระดบั 3.5-4% เพราะที+ผา่นมา ไทยมีการเปลี+ยนแปลงทางการเมืองที+สาํคญั มี

การเลือกตั-งในช่วงเดือนมีนาคม 2562 ทาํใหโ้ครงการต่างๆ หยดุชะงกั เพราะรอรัฐบาลใหม่ แตห่ลงัจากนี-ไปภาคเศรษฐกิจจะ

มีแรงส่งที+ดีจากงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2563 ที+กาํลงัจะผา่นการพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร และโครงการขนาดใหญ่

กาํลงัจะเดินหนา้ รวมทั-งยงัจะมีการลงทุนอีกหลายโครงการกาํลงัจะตามมา การเกินดุลบญัชีเดินสะพดั ซึ+ งปี<9;< คาดวา่จะ

เกินดุลอยูที่+ 6% ของGDP หรือราว 3.5 หมื+นลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับลดลงจาก 2-3 ปีก่อนอยูที่+ 4.4 หมื+นลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

คาดวา่ปี 2563 การเกินดุลฯ จะลดลงเหลือ 3 หมื+นลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

การส่งออกและนาํเขา้ได้รับผลกระทบหลกัจากปัจจยัหลกัคือภาวะเศรษฐกิจโลกที+ยงัคงชะลอตวัจากสงคราม

การคา้ ทาํใหก้ารคา้ระหวา่งประเทศและการส่งออกของหลายประเทศทั+วโลกหด ส่งผลให ้การส่งออกของไทย 2562 ในช่วง 

11 เดือน หดตวัร้อยละ 2.8 โดยมลูคา่ส่งออกอยูที่+ 227,090 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ขณะที+การนาํเขา้มีมูลคา่ 218,081 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.2 ซึ+ งไทยยงัคงมีตวัเลขการคา้เกินดุล 9,009 ลา้นดอลลาร์ และกระทรวงพาณิชยค์าดการณ์ว่าการ

ส่งออกปี 2562 ทั-งปีน่าจะติดลบ 2% หรือมีมูลคา่ 247,898 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ขณะที+การส่งออกปีหนา้กระทรวงพาณิชย์

คาดขยายตวัที+ 3% หรือมีมูลค่าส่งออกทั-งปีที+ 250,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  ขณะที+ภาคเอกชน อยา่งศูนยว์ิจยักสิกร กลบั

มองวา่ การส่งออก ปี <9;: น่าขยายตวัติดลบ 1%  

 

ปัจจัยที�มีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ ในปี ^_`a 

ความลา่ชา้ของงบประมาณ ปี <9;:  วงเงินงบประมาณ :.<ลา้นลา้นบาท คาดวา่จะผา่นรัฐสภาและประกาศใชไ้ด้

ช่วงปลายเดือนกุมภาพนัธ์ ไม่เกินกลางเดือนมีนาคม <9;: ซึ+ งล่าชา้ไปจากปกติ 8-5 เดือน ทาํใหมี้ผลกระทบต่องบลงทุน

วงเงิน ;.99แสนลา้น ที+ตอ้งชะลอการเบิกจ่ายออกไป กระทบตอ่การเดินหนา้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ 

ปัญหาภยัแลง้ ศูนยว์ิจยักสิกรไทย  คาดวา่จะรุนแรงและยาวนาน ไปถึงช่วงเดือนพฤษภาคม <9;:  เนื+องจากระดบั
นํ- าในเขื+อนใหญ่มีปริมาณเพียง สามสิบกวา่เปอร์เซนต ์สถานการณ์ภยัแลง้ในปี <9;: น่าจะมีความรุนแรงมากขึ-นกวา่ปีก่อน 
จนกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรที+จะเก็บเกี+ยวในช่วงฤดูแล้งนี- ให้ลดลง รวมถึงส่งผลกระทบต่อเนื+องไปยงัรายได้
เกษตรกรใหต้อ้งเผชิญความยากลาํบาก ประเมินวา่ มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจอาจอยูที่+ราว #2,000-19,777 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 7.#7-7.## ของ GDP ซึ+งเป็นการประเมินความเสียหาย ของขา้วนาปรัง มนัสาํปะหลงั และออ้ยเป็นหลกั 

คา่เงินบาทแขง็คา่กระทบต่อการส่งออกโดยเฉพาะสินคา้เกษตร ซึ+งมีสัดส่วน 10% ของมลูคา่ส่งออก สาํหรับสาเหตุ
ที+คาดว่าเงินบาทยงัมีแนวโนม้แข็งค่า เกิดจากปัจจยัดุลบญัชีเดินสะพดัไทยในปี 63 จะยงัคงเกินดุลสูงใกลเ้คียงในปี 62 
เนื+องจาก มูลค่าการส่งออกและนาํเขา้ในปี 63 มีแนวโนม้ทรงตวัจากปีก่อนและการท่องเที+ยวจะยงัคงขยายตวัในอตัราที+ชะลอ
ตวัลง นอกจากนี-  การเกินดุลบญัชีเดินสะพดัในระดับสูง เงินทุนสํารองต่อหนี-ต่างประเทศที+มาก ก็จะยงัทาํให้เงินบาทมี
สถานะเป็นสินทรัพยป์ลอดภยัของภูมิภาค (regional safe haven)  
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SET INDEX สิ-นปี <9;< ปิดที+ #92Q.]8 จุด Forward PE อยูที่+ #;.Q7 เท่า มูลคา่การซื-อขายเฉลี+ยตอ่วนั รวม MAIอยูที่+ 

9.:#หมื+นลา้นบาทต่อวนั ตา่งชาติขายสุทธิ 8.82หมื+นลา้นบาท สาํหรับปี <9;: คาดวา่กาํไรของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์จะ

เพิ+มขึ-นไม่มากใกลเ้คียงกบั GDP growth: ซึ+ งคาดวา่ GPD growth อยูที่+ประมาณ <.9-2.8% และกาํไรของบริษทัจดทะเบียน

เพิ+มขึ-นประมาณ :.9-4.5%  ทั-งนี- เนื+องจากสภาพเศรษฐกิจน่าจะโตตํ+ากวา่ศกัยภาพ และยงัมีความไมแ่น่นอนเรื+องงบประมาณ

ปี <9;: ที+ล่าชา้ ประกอบกบัภยัแลง้ที+คาดวา่จะแลง้นานกวา่ปกติ รวมถึงคา่เงินบาทที+แขง็กวา่ประเทศอื+นในภูมิภาคเดียวกนั 

อยา่งไรก็ตามกรณีที+เศรษฐกิจสามารถกลบัมาขยายไดป้ระมาณ :.77% ถึง :.97% จากการลงทุนของภาครัฐและเอกชน หรือ

การบริโภคภาคครัวเรือนกลบัฟื- นตวั ซึ+งความเป็นไปไดข้องปัจจัยเหล่านี- น่าจะเห็นผลช่วงปลายไตรมาสสอง  ส่งผลใหก้าํไร

ของบริษทัในตลาดอาจเพิ+มขึ-น 9-6%  คาดการณ์ดชันีตลาดหลกัทรัพยปี์ <9;: อยูที่+ประมาณ  1,500 – 1,596  และในกรณีที+ดี

สุดจะอยูที่+ 1,536 – 1,635  Forward PE 15.5-16.5 เท่า สาํหรับปี <9;: ธุรกิจประกนัวินาศภยัจะเติบโตประมาณ 9.;% อนัเป็น

ผลมาจากการขยายตวัเร่งขึ-นของเศรษฐกิจไทยในปี <9;: ที+จะโตขึ-นประมาณ :.:%  โดยไดรั้บแรงสนบัสนุนมาจากการใช้

จ่ายภาคเอกชนและการใชจ่้ายภาครัฐ และการลงทุนโครงสร้างพื-นฐานดา้นคมนาคมขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ ซึ+ งจะช่วย

สร้างความมั+นใจใหก้บัภาคเอกชนในการลงทุนในประเทศมากขึ-น สาํหรับอุปสงคภ์ายนอกประเทศนั-น คาดวา่การส่งออก

สินคา้และบริการมีแนวโนม้ขยายตวัเร่งขึ-นจากปี <9;< ตามเศรษฐกิจประเทศคูค่า้ของไทยที+มีแนวโนม้ขยายตวัได ้ 

 
3 .   โครงสร้างรายได้  

บริษทัเป็นบริษทัประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั โดยมีรายไดห้ลกัมาจากเบี-ยประกนัภยั  เมื+อบริษทัไดรั้บเบี-ย
ประกนัภยัแลว้ เบี-ยประกนัภยัส่วนหนึ+งบริษทัจะนาํไปทาํการประกนัภยัตอ่  และอีกส่วนหนึ+งบริษทัจะรับเสี+ยงภยัไวเ้อง   
สาํหรับในส่วนที+บริษทัรับเสี+ยงภยัไวน้ั-น เมื+อหกัคา่ใชจ่้ายแลว้  บริษทัจะนาํไปลงทุนตามพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั  
และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั   เกี+ยวกบัการลงทุนประกอบธุรกิจอื+น
ของบริษทัประกนัวินาศภยัอนุญาตเพื+อแสวงหารายไดอ้ีกส่วนหนึ+ง 
 

                รายไดข้องบริษทัในรอบ : ปีที+ผา่นมาเป็นดงันี-                                                                                                   (หน่วย: ลา้นบาท)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ปี 2560 %  ปี 2561 %  ปี 2562 %  ปี ^_60 %  ปี ^_61 %  ปี ^_62 %  

รายไดจ้ากการรับ
ประกนัภยั 2,737.3 96.6 3,217.3 99.1 3,733.7 96.2 2,737.6 96.5 3,219.8 99.1 3,736.3 96.1 

รายไดจ้ากการลงทุน 90.6 3.2 20.2 0.7 134.1 3.5 92.7 3.3 23.2 0.7 136.7 3.5 

รายไดอ้ื+น 6.3 0.2 7.4 0.2 14.6 0.3 6.3 0.2 7.4 0.2 14.5 0.4 

รวมรายได้ 2,834.2 100.0 3,244.9 100.0 3,882.4 100.0 2,836.6 100.0 3,250.4 100.0 3,250.5 100.0 
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                                     การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์             
                             ( 1 )  ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 
                                      บริการหลกัของบริษทัมี  4 ประเภทคือ 
                      1. การประกนัภยัรถยนต ์
                  1.1   การประกนัภาคบงัคบั   (Compulsory Insurance) 
                  1.2   การประกนัภาคสมคัรใจ   (Voluntary Insurance)  โดยแบ่งการประกนัภยัในกลุม่นี-  
            เป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภท 1, ประเภท 2, ประเภท 3, ประเภท 4  และประเภท 5                              
                                                        ซึ+งมีความคุม้ครองที+แตกต่างกนั 
                       2.      การประกนัอคัคีภยัคือ      การทาํสญัญารับเสี+ยงภยัโดยบริษทัตกลงจะชดใชค้า่สินไหม       
                                 ทดแทนแก่ผูเ้อาประกนัในกรณีที+ทรัพยสิ์นที+เอาประกนัไดเ้กิดความเสียหายอนัเนื+อง  

มาจากเพลิงไหมห้รือฟ้าผา่หรือการระเบิดของแก๊สที+ใชป้ระกอบการอุปโภคบริโภคอาจ 
ขยายความคุม้ครองไปถึงเปียกนํ- า   ระเบิด   จราจล   นดัหยดุงาน  ลูกเห็บ  นํ- าท่วม แผน่ดิน 
ไหว ลมพาย ุภยัอากาศยาน เป็นตน้ 

                               3.     การประกนัภยัทางทะเลและขนส่งคือ    การทาํสญัญารับเสี+ยงภยัโดยบริษทัตกลงชดใช ้   
                                คา่สินไหมทดแทนแก่ผูเ้อาประกนัในกรณีที+ทรัพยสิ์นที+เอาประกนัไดเ้กิดความเสียหาย 
                                อนัเนื+องมาจากการขนส่ง 
                              4.     การประกนัภยัเบด็เตล็ด    ซึ+งประกอบดว้ยการประกนัวินาศภยัอีกมากมายหลายประเภท      
                                เช่น  การประกนัอุบติัเหตสุ่วนบุคคล, การประกนัอบุติัเหตุเดินทาง,  การประกนัสุขภาพ,  
                                การประกนัภยัชดเชยรายได,้ การประกนัภยัโรคร้ายแรง, การประกนัการเสี+ยงภยัระหวา่ง 
                                ก่อสร้าง, การประกนัโจรกรรม, การประกนัภยัสุขภาพ และ การประกนัภยัอุบติัเหตุและ 
                                สุขภาพเดินทางต่างประเทศ  เป็นตน้  
 
                             ( 2 )  ตลาดและภาวะการแขง่ขนั 
            (ก)    นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ ์และบริการที+สาํคญั 
                                               กลยทุธ์ในการแขง่ขนัการใหบ้ริการที+รวดเร็ว,    สะดวกพร้อมกบัสร้างความประทบัใจใหก้บั 
                                               ผูเ้อาประกนั และประชาสมัพนัธ์ใหรู้้จกับริษทัมากขึ-น และใชเ้ทคโนโลยกีารสื+อสารทนัสมยั                             
                                               ทุกรูปแบบ   และฝึกอบรมใหพ้นกังานมีคุณภาพตลอดเวลา 
                                  จุดเด่น 
                                              -  เป็นบริษทัที+ดาํเนินการดา้นการประกนัภยัรถยนตม์ายาวนานเกือบจะที+สุดในบรรดาบริษทั 

       ประกนัภยัในปัจจุบนั   ซึ+ งทาํใหมี้ประสบการณ์ในการใหบ้ริการแก่ผูเ้อาประกนัภยั  และผู ้
      เกี+ยวขอ้ง พร้อมกบัมีฐานขอ้มูลในการกาํหนดการรับประกนัภยัที+คอ่นขา้งสมบูรณ์ 

                            -   ฐานลูกคา้ที+ทาํประกนัอยา่งยาวนานกบับริษทั   
                             -   มีวฒันธรรมของบริษทัที+เขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้   และผูเ้กี+ยวขอ้งเป็นอยา่งดีซึ+งทาํให ้
       ลูกคา้และ ผูเ้กี+ยวขอ้งประทบัใจกบัการใหบ้ริการของบริษทั 

- บริษทัมีฐานลูกคา้ที+คอ่นขา้งจะมีการกระจายความเสี+ยงที+ดี ประกอบกบัเงินกองทุนของบริษทั 
                                                 ที+คอ่นขา้งมาก  ทาํใหบ้ริษทัมีความสามารถในการที+จะรับเสี+ยงภยัไวเ้องไดค้อ่นขา้งสูง 
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                                   จุดดอ้ย 
                            -   งานของทางบริษทัเป็นงานที+มาจากการตลาดโดยตรง  ไมมี่งานที+ไดรั้บจากความสัมพนัธ ์     
                         ของการถือหุน้  ( CAPTIVE  BUSINESS ) 
 
                                    ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัท 
                             เนื+องจากงานประกนัภยัที+เป็นงานดา้นอุตสาหกรรมใหญ่ๆนั-นส่วนใหญ่จะเป็นการประกนัภยั 

กบับริษทัประกนัภยัที+มีความสัมพนัธ์กนัในรูปของการลงทุนดังนั-นจากโครงสร้างของบริษทั  
ทางบริษทัมีเป้าหมายในการที+จะทาํการตลาดในกลุ่มลกูคา้รายยอ่ยหรือขนาดกลางซึ+งจะมีความ 
อิสระในการเลือกบริษทัประกนัภยัคอ่นขา้งสูง  ทาํใหจุ้ดเด่นในการใหบ้ริการและการพฒันา   
ผลิตภณัฑที์+เหมาะกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค สามารถมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจไดสู้ง             
  

      (ข)    ภาวะการแข่งขนั   
     ตลาดรวมเบี-ยประกนัวินาศภยัปี <9;<  มีมูลค่า <89.7#7 ลา้นบาท เพิ+มขึ-นจากปี <9;# ร้อย

ละ 9.#  เนื+องจากรถยนต ์ที+ขายไดโ้ดยรวมมีราคาสูงขึ-น และธุรกิจประกนัวินาศภยัมีการปรับ
ขึ-นอตัราเบี- ยประกนัภยัรถยนต์ อนัเกิดจากอตัราค่าสินไหมทดแทนที+สูงขึ-นเรื+อย  การขยาย
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐและเอกชน เป็นตวัเร่งธุรกิจประกนัภยัประเภทประกนัภยั 
วิศวกรรมและ IAR ให้เ ติบโตอย่างชัดเจนและต่อเนื+อง  การเข้าสู่สังคมสูงว ัยและค่า
รักษาพยาบาลที+เพิ+มขึ-นทุกปี ทาํใหต้ลาดธุรกิจการประกนัสุขภาพมีการแข่งขนัสูงขึ-นและเบี- ย
ประกนัภยัรับโดยตรงไดเ้ติบโตขึ-นอยา่งมาก  รวมทั-งการนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการขายและ
ออกแบบผลิตภณัฑเ์พื+อตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนั และการเห็นความสาํคญั
ของการประกนัการเดินทางและอุบตัิเหตุ ส่งผลใหห้าซื-อกรมธรรมไ์ดง้า่ยและมีความตอ้งการ
มากขึ-น ซึ+ งเบี-ยประกนัภยัรับโดยตรงของการประกนัภยประเภทนี-  จะเติบโตไปในทิศทาง
เดียวกบัการประกนัสุขภาพ   บริษทัเน้นความเป็นผูน้าํดา้นนวตักรรม ปรับกลยุทธ์กา้วสู่ยุค
ดิจิทลั นาํเทคโนโลยีมาพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพื+อตอบโจทยล์ูกคา้ทั-งระดบัองคก์รและลูกคา้
รายยอ่ย โดยขายผา่นช่องทางการจดัจาํหน่ายที+หลากหลายเพื+อเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้
ไดม้ากที+สุด เช่น ตวัแทน นายหนา้ ธนาคาร (Bancassurance) สถาบนัการเงิน ขายผา่นโทรศพัท ์
(Telemarketing) ร้านสะดวกซื-อและผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ+งขึ-น พฒันาการให้บริการ
สินไหมผา่นแอปพลิเคชั+นบนสมาร์ทโฟน    
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            ตารางเบี4ยประกันภัยรับของการประกันวินาศภยัทั4งระบบโดยตรงแยกตามประเภทของการประกันภยั   
    เบี4ยประกันรับโดยตรง (Direct Premium) 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ลําดับ ประเภทการประกันภัย 
Class of Business 

ปี (Year) 2559 2560 2561 2562 

รายการ (Sub Class) 
1. รถยนต ์(Motor) 1.1 สมคัรใจ (Voluntary) 105,508 110,160 118,870 126,147 
  1.2 บงัคบั (Compulsory) 16,680 15,958 18,063 18,511 
   รวม (Total) 122,188 126,118 136,933 144,658 
2. อคัคีภยั (Fire) 2. อคัคีภยั (Fire) 10,233 9,850 10,165 10,072 
3. เบด็เตลด็ (Misc.) 3. เบด็เตลด็ (Misc.) 74,124 77,110 80,470 85,338 
4. ทะเล (Marine) 4. ทะเล (Marine) 5,268 5,356 5,522 5,431 

รวมทั4งสิ4น (Grand Total) 211,813 218,434 233,090 245,499 
                             
                                ( 3 )  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
   (ก)   แหลง่ที+มาของเงินทุน 
ธุรกิจประกนัวินาศภยัมีรายไดห้ลกัจากเบี-ยประกนัภยั  กรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นผลิตภณัฑข์องบริษทั ซึ+งกระทาํผา่นตวักลางได ้ 
3 วิธีดงันี- : - 
                                             1.    การจาํหน่ายผา่น    ตวัแทนประกนัวินาศภยัในพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั     มาตรา 4 
                                                   ไดใ้หค้าํจาํกดัความไวว้า่   “ตวัแทนประกนัวินาศภยั  หมายความวา่  ผูซึ้+งบริษทัมอบหมาย 
                                                    ใหท้าํการชกัชวนใหบุ้คคลทาํสัญญาประกนัภยักบับริษทั” 
                                             2.    การจาํหน่ายผา่น   นายหนา้ประกนัภยัในพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั  มาตรา 4   ไดใ้ห ้
                                                    คาํจาํกดัความไวว้า่  “นายหนา้ประกนัวินาศภยัหมายความวา่ ผูซึ้+ งชี- ช่องหรือจดัการใหบุ้คคล 
                                                    ทาํสญัญาประกนัภยักบับริษทั โดยหวงับาํเหน็จเนื+องจากการนั-น” 
                                             3.    การจาํหน่ายตรงโดยอาศยัพนกังานของบริษทั 
 
                                     (ข)   ความสามารถในการดาํรงอตัราส่วนตามประเภทธุรกิจ 
                                             บริษทัไดด้าํรงเงินกองทุนไมต่ํ+ากวา่  :7 ลา้นบาท    โดยพิจารณาอตัราส่วนความเพียงพอของ       
                                              เงินกองทุน   ซึ+งคาํนวณจากเงินกองทุนของบริษทัที+มีอยู ่  หารดว้ยจาํนวนเงินกองทุนที+บริษทั 
                                             ตอ้งดาํรงไว ้ไมต่ ํ+ากวา่ร้อยละหนึ+งร้อยสี+สิบ โดย  ณ   วนัที+ 31 ธนัวาคม 2562   บริษทัไดมี้เงิน 
                               กองทุนตามราคาบญัชีคิดเป็น 1,320,047,722 บาท และมีระดบัการดาํรงเงินกองทุนตาม 
                                ระดบัความเสี+ยง  CAR Ratio ที+ร้อยละ 236.26                                      
 
                                     (ค)   สภาพคลอ่ง 
                                             การบริหารสภาพคลอ่งสาํหรับเบี-ยประกนัภยัรับของบริษทัตอ่คา่สินไหมทดแทนไดม้ีสดัส่วน 
                                             ที+เหมาะสม โดยในปี 2562  อตัราส่วนคา่สินไหมและคา่ใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 
                                             ตอ่รายไดจ้ากการรับประกนัภยั คิดเป็นร้อยละ 99.89 ซึ+งเพิ+มขึ-นจากปี <9;# คิดเป็นร้อยละ 3.01 
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                             (8) วสิยัทศัน ์พนัธกิจ และ เป้าหมายระยะยาวของบริษทั 
 คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การทบทวนวสัิยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ และ เป้าหมายระยะยาวของบริษทั เป็นประจาํทกุปี   
                เพื+อพจิารณาถึงความเหมาะสมและรับทราบผลการดาํเนินงานต่างๆ ที+เกี+ยวขอ้ง โดยในปี 2562 คณะกรรมการได ้
                พิจารณาแลว้เห็นวา่วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ และ เป้าหมายระยะยาวของบริษทั มีความเหมาะสม  
วิสัยทัศน์       เป็นหลกัประกนัที+มั+นคงสาํหรับคนไทย ที+ประชาชนใหค้วามไวว้างใจเลือกใชบ้ริการมากที+สุด 
พนัธกิจ       พฒันาองคก์รใหม้ีฐานะการเงินที+แขง็แกร่งและบริหารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล 

พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความคุม้คา่ สามารถช่วยลดภาระความเสี+ยงภยั และบรรเทาความเสียหายของ
ประชาชนไดอ้ยา่งเหมาะสมพฒันาการบริการใหไ้ดม้าตรฐานที+ดี ช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 
และคูค่า้อยา่งเป็นธรรม 

เป้าหมายระยะยาว    เป็นผูน้าํดา้นนวตักรรมของธุรกิจประกนัวนิาศภยั ตลอด 10 ปี  
 
  4.   ปัจจัยความเสี�ยง 
       ปัจจยัความเสี+ยงของธุรกิจประกนัภยั สามารถแบ่งออกไดด้งันี-   

1. ความเสี�ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) 
หมายถึง    การกาํหนดนโยบายภาพรวม   ระดบักลุม่ธุรกิจ  (Business Portfolio)   ประเภทของผลิตภณัฑ ์อุตสาหกรรม เขต
ภูมิศาสตร์ รวมถึงแผนการดาํเนินงาน ซึ+ งเป็นการเพิ+มความเสี+ยงของบริษทั เช่น เนน้การเติบโตดา้นปริมาณหรือส่วนแบ่งตลาด 
มากกวา่มูลคา่ผลกาํไร  เพิ+มยอดขายดว้ยการแขง่ขนัตดัราคาเบี-ยประกนัภยัทั-งการรับประกนัภยัที+มีความเสี+ยงสูงและตํ+า   การขาย
ผลิตภณัฑที์+มีความเสี+ยงสูงแตก่าํไรนอ้ย  
เพื+อรักษาลูกคา้พนัธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงปัจจยัเสี+ยงที+มีผลกระทบทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถบรรลุเป้าหมายธุรกิจที+กาํหนดไว ้

2. ความเสี�ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) 
หมายถึง ความเสี+ยงที+เกิดขึ-นที+หนา้งาน การปฏิบติังาน ซึ+งมีสาเหตุจาก 

 บุคลากร (People Risk)  เช่น การขาดความรู้ ความชาํนาญ การสั+งสมประสบการณ์ความรับผิดชอบตอ่
หนา้ที+  ประมาทเลินเลอ่ จาํนวนบุคลากรที+ไม่เพียงพอ ทาํใหค้วามผิดพลาด (Human Error)   การทจุริต 
(Fraud)   ของพนกังาน   รวมถึงการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนดว้ยเหตุอนัเทจ็จากลูกคา้และคูค่า้  เช่น  

อูซ่่อมรถ, โรงพยาบาล เป็นตน้    บริษทัไดมี้การกาํหนดนโยบายภาพรวมตลอดจนแผนการดาํเนินงาน 
ตา่ง ๆ  โดยคาํนึงถึงปัจจยัความเสี+ยงต่าง ๆ   ที+อาจส่งผลกระทบตอ่ผลการดาํเนินงานของบริษทั    เช่น  
ความเสี+ยงจากสภาวะ เศรษฐกิจที+ผนัผวน และความเสี+ยงที+เกิดจากกฏระเบียบที+เปลี+ยนแปลง นอกจากนั-น 
บริษทัไดมี้การ   ทบทวนวิเคราะห์เพื+อปรับปรุงนโยบายภาพรวม     ตลอดจนแผนการดาํเนินงานอยา่งสมํ+าเสมอแผนการรับ
พนกังานใหมเ่พื+อใหท้นัตอ่การขยายบริษทัไดมี้การจดัการความเสี+ยงโดย  การจดัอบรมพนกังานอยา่งสมํ+าเสมอ, แผนการรับ
พนกังานใหม ่เพื+อใหท้นัตอ่การขยายงาน รวมทั-งการจดัตั-ง 
หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื+อตรวจสอบใหก้ารปฏิบติังานของทุกฝ่ายเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง  โปร่งใส 

 กระบวนการปฏิบติังาน  (Process Risk)      เช่น   ความบกพร่องของระบบงาน กระบวนการปฏิบติังาน
ภายในที+ไมรั่ดกมุ  การจดัโครงสร้างระบบการควบคุมระหวา่งหน่วยงาน  การแบ่งแยกหนา้ที+ระหวา่งผู ้
พิจารณาอนุมติัและผูจ่้าย การระบุวงเงินตามอาํนาจอนุมติั บริษทัไดมี้การพฒันาวิธีการปฏิบตัิงานและมี
การปรับปรุงคูมื่อการทาํงานอยา่งสมํ+าเสมอ   เพื+อใหก้ารทาํงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 Technology Risk เช่น ระบบคอมพวิเตอร์ไมม่ีประสิทธิภาพ ขอ้มูลไมถู่กตอ้ง ล่าชา้ หรือถกูโจรกรรม  
โดยบริษทัดาํเนินการลงทุนใน Hardware และ Software ที+ทนัสมยั กาํหนดใหมี้กระบวนการรักษาความ
ปลอดภยั การจาํกดัการเขา้ถึงขอ้มูล เฉพาะผูม้ีอาํนาจหรือผูไ้ดรั้บการอนุมติัเท่านั-น  

3. ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  
หมายถึง ความเสี+ยงที+เกิดจากการที+ไมส่ามารถจดัหากระแสเงินสดไดเ้พียงพอที+จะชาํระหนี- สินและภาระผกูพนั 

   ประเมินสถานะการเงิน ก่อนการแตง่ตั-งเป็นตวัแทนและ Broker 

   จดัเก็บเบี-ยประกนัภยัรถยนตต์ามหลกัเกณฑ ์Cash Before Cover  

   สร้างระบบติดตามเก็บเบี-ยที+เกินกาํหนดชาํระจากตวัแทนและ Broker   
4. ความเสี�ยงด้านการประกันภยั (Insurance Risk) 

หมายถึง    ความเสี+ยงตอ่ความสูญเสียทางการเงิน จากการรับประกนัภยัและหนี-สิน   (Underwriting and Liability Risk) ที+เป็นผล
จากการคดัเลือกและการใหค้วามเห็นชอบประเภทความเสี+ยงที+จะรับประกนัภยั อตัราส่วนระหวา่งการรับความเสี+ยงภยัไวเ้อง และ
การโอนความเสี+ยง  (Risk Transfer)  รวมถึงดูแลกระบวนการจดัการสินไหมของบริษทัใหรั้ดกุม และมีระบบ ถูกตอ้งตรงตาม
ความเป็นจริงของความเสียหายที+เกิดขึ-น 

 บริษทัมีการบริหารความเสี+ยงอยา่งเป็นระบบ โดยเริ+มตั-งแตก่ารรับประกนัภยั กาํหนดเงื+อนไขการรับ
ประกนัภยั อตัราเบี-ยประกนัภยัที+เหมาะสมกบัความเสี+ยง 

 บริษทัจดัใหมี้การโอนความเสี+ยงภยั  (Risk Transfer)    ใหแ้ก่บริษทัรับประกนัภยัตอ่ที+มีฐานะมั+นคง  
                                        ทั-งในประเทศและต่างประเทศ  

 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) จากต่างประเทศ  เป็นตน้  

 มุง่สร้างผลตอบแทนการลงทุนที+มั+นคงในระยะยาว ใหสู้งกวา่อตัราเงินเฟ้อ 
 การจดัสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) นโยบายการลงทุนของบริษทัเป็นการลงทนุแบบผสมผสาน

เพื+อกระจายความเสี+ยง   จะใหน้ํ-าหนกักบัการลงทนุตามเกณฑข์องสาํนกังาน  คปภ. ที+เนน้ 
การลงทุนอยา่งระมดัระวงัและปลอดภยั บริษทัวางกรอบการแบ่งเงินลงทนุไปยงัสินทรัพย ์(Asset Class) ประเภทต่างๆ  พิจารณา
ภาวะที+นกัลงทุนกลา้รับความเสี+ยง (Risk on)  และ กลวัความเสี+ยง  (Risk off)  ประกอบการตดัสินใจ  โดยเลือกกระจายการลงทุน
ในสินทรัพยที์+มีความเสี+ยงตํ+า คือ พนัธบตัรรัฐบาล ตราสารหนี-  ตราสารทุน ของบริษทัที+มีความมั+นคงสูง สร้างรายไดแ้ละกาํไร
คอ่นขา้งสมํ+าเสมอ ไมผ่นัผวนมากนกั มีสภาพคล่องและจ่ายเงินปันผลสูง ซึ+ งจะช่วยสร้างผลตอบแทนในระดบัสูง  

 วธีิการบริหารจดัการเงินลงทุน ปรับแผนการลงทุนเพื+อใหส้อดคลอ้งและทนัตอ่สถานการณ์ตลาดทุนทั+ว
โลกที+มีความเชื+อมโยงกนัมากขึ-น แนวโนม้เงินเฟ้อและดอกเบี-ยอยูใ่นช่วงขาขึ-น ใชโ้อกาสที+ตลาดผนั
ผวนเพิ+มผลตอบแทนที+ดีกว่าตลาด ทาํการบริหารเชิงรุก (Active Management) มากขึ-น ทาํการปรับ
สัดส่วนการลงทุนระยะสั- น  (Tactical Asset Allocation)   ที+ เน้นการปรับพอร์ตการลงทุน โดยปรับ
นํ-าหนกัลงทุนระหวา่งสินทรัพย ์และการเลือกตราสารที+ลงทุน (Security Selection) ภายในสินทรัพยที์+ไป
ลงทุน เพื+อรองรับแนวโนม้เศรษฐกิจการเงินที+เปลี+ยนแปลงในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือเมื+อมีเหตุการณ์
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สําคัญๆ  (Event Risk)  และการปรับสัดส่วนระยะกลาง  (Dynamic Asset Allocation) เพื+อสะท้อน
มุมมอง 1-3 ปี โดยปรับพอร์ตใหส้อดรับกบัวฎัจกัรเศรษฐกิจที+เปลี+ยนแปลงไป เช่น ในช่วงเศรษฐกิจฟื- น
ตวัและเงินเฟ้อไมเ่ป็นปัญหา จะเพิ+มนํ-าหนกัลงทุนในหุน้ 

                      
6. ความเสี�ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 

หมายถึง ความเสี+ยงที+เกิดจากคู่สัญญา (Counter Party) โดยเฉพาะฐานะการเงินที+ดอ้ยลงของคูสั่ญญา การผิดนดัชาํระหนี-  (Default 
Risk)  เช่น  ผูรั้บประกนัภยัตอ่ (Reinsurer),  นายหนา้,  ลูกหนี- ,  ผูค้ ํ-าประกนั,  ลูกคา้ทาํใหไ้มส่ามารถปฏิบตัิตามภาระที+ตกลงไว้
กบับริษทั อาจส่งผลกระทบตอ่รายได ้ผลประกอบการของบริษทัไดก้าํหนดการจดัอนัดบัความน่าเชื+อถือในการคดัเลือกผูรั้บ
ประกนัภยัต่อและการลงทุน     ตามเกณฑที์+สาํนกังาน  คปภ. กาํหนด  บริษทัไดมี้ระบบตรวจสอบและติดตามการชาํระหนี-
คูส่ญัญาอยา่งสมํ+าเสมอ 
 
5.  โครงสร้างการถือหุ้นการจัดการ  

กลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบั  ขอ้มลู ณ วนัที+  26 พฤศจิกายน 2562 

ผู้ถือหุ้น จํานวนผู้ถือหุ้น สัดส่วน 
(% ) 

1.    บริษทั เอม็.เอ.อินเตอร์เนชั+นแนล จาํกดั 76,084,280 25.11 
2.    บริษทั ตั-งใจมั+น จาํกดั 69,570,840 22.96 
:.    นางจีราภรณ์  บูรณะสมบติั 18,239,400 6.02 
4.    BANK OF SINGAPORE LIMITED 15,096,000 4.98 
5.    บริษทั เจน พนัธ์ พร็อพเพอร์ตี-  จาํกดั 15,082,648 4.98 
;.    นายเทพพนัธ์  อศัวะธนกลุ 12,600,000 4.16 
2.    นางสาวเจนจิรา  อศัวะธนกลุ 12,600,000 4.16 
].    นางสาวรจนา ธีราวทิยางกรู 9,620,000 3.17 
9.    นายจีรพฒัน์  อศัวะธนกลุ 5,954,400 1.97 
10.  นางสุเทพี อศัวะธนกุล 4,725,384 1.56 

  
          ( : )  นโยบายการจ่ายปันผล 
                  บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมน่อ้ยกวา่ 87% ของกาํไรหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

 โครงสร้างการจัดการ 
   รายชื�อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 

1.   นายชลอ  เฟื+ องอารมย ์         กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน * 
     <.   นายพศิิษฐ  เศรษฐวงศ ์                           กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

       และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน* 
:.   นางพไิล   เปี+ ยมพงศส์านต ์        กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา 

       และพิจารณาคา่ตอบแทน* 
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  4.   นางปราณี  ภาษีผล            กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน  
            และประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี* 

9.   นางสุภาภรณ์  บุรพกศุลศรี        กรรมการอิสระ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี * 
;.   นายจีรพนัธ์  อศัวะธนกลุ         ประธานเจา้หนา้ที+บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

       และกรรมการลงทุน 
2.   นายถวลัย ์ วริานนท ์         กรรมการที+ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ ่และกรรมการกาํกบัดูแล 

            กิจการที+ดี 
 ].   นางสุเทพี  อศัวะธนกุล         กรรมการผูอ้าํนวยการและกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

9.   นางสุณีย ์ ธีราวทิยางกรู              กรรมการบริหารและเลขานุการบริษทั 
*กรรมการอิสระ 
  บริษทักาํหนดคาํนิยามกรรมการอิสระไว ้เท่ากับ ขอ้กาํหนดขั-นตํ+าของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั   หลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระถือหุน้ไมเ่กิน  #%  ของจาํนวนหุน้ที+มีสิทธิ
ออกเสียงทั-งหมดของบริษทั    ไม่เป็นกรรมการบริหาร   ลกูจา้ง พนกังาน ที+ปรึกษา    ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือคู่
สมรสของผูบ้ริหาร  ไมมี่ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ มีความเป็นอิสระในการทาํหนา้ที+ 
 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายหา้มกรรมการ ที+ปรึกษา ผูบ้ริหาร พนกังานพนกังานที+ลว่งรู้ถึงผลประกอบการของบริษทั
ไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม    และบุคคลที+เกี+ยวขอ้งซื-อขายหุน้ของบริษทัในช่วงเวลา  ;7 วนัก่อนประกาศงบการเงินตอ่
สาธารณะชนและกาํหนดให ้กรรมการ ที+ปรึกษา ผูบ้ริหาร และ พนกังานตั-งแตร่ะดบั ผูจ้ดัการฝ่ายขึ-นไป ที+ทาํการซื-อ  หรือ 
ขายหุน้ของบริษทัจะตอ้งแจง้ให ้แผนกกฎหมายกฎระเบียบทราบถึงการซื-อขายนั-น  ภายในวนัถดัไปนบัจากที+ไดมี้การซื-อขาย
นั-น  เพื+อรายงานการซื-อขายต่อสาํนกังาน กลต.ตอ่ไป หรือดาํเนินการรายงานดว้ยตนเอง ภายใน : วนัทาํการนบัจากวนัที+
ไดม้า หรือจาํหน่ายไปในหุน้นั-นและจะมีการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร   และผูส้อบบญัชี
ให ้ที+ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั- ง 

 
บริษทัไมมี่กรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอก 

ที+บริษทัใชบ้ริการอยูใ่นช่วง < ปีที+ผา่นมา 
 
คณุสมบัติของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการที+มีความรู้ความเชี+ยวชาญ  ทกัษะที+หลากหลายเป็นประโยชนต์อ่บริษทั  
สามารถอุทิศเวลาและความพยายามใหก้บัการเป็นกรรมการบริษทั  ไดอ้ยา่งเตม็ที+ โดยบริษทั ไดก้าํหนดคุณสมบติัเบื-องตน้ 
ของคณะกรรมการไวด้งันี-   
 ขอ้ที+  #   ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่  2  คน  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ+งหนึ+งของจาํนวน 

กรรมการทั-งหมดตอ้งมีถิ+นที+อยูใ่นราชอาณาจกัร 
       ขอ้ที+  <   ใหที้+ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั-งกรรมการ   ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปนี-    

(#)    ผูถื้อหุน้คนหนี+งมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ+งหุน้ตอ่เสียงหนึ+ง 
          (<)    ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที+มีอยูท่ ั-งหมดตาม (#)  เลือกตั-งบคุคลคนเดียว 
                            หรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้
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(:)    บุคคลซึ+งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั-งเป็นกรรมการเทา่จาํนวน 
                   กรรมการที+จะพงึมีหรือจะพึงเลือกตั-งในครั- งนั-น    ในกรณีที+บุคคลซึ+ งไดรั้บการเลือกตั-งในลาํดบัถดั 

ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที+จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั-งในครั- งนั-น  ใหผู้เ้ป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี-ขาด 

ขอ้ที+  :    ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั-ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง # ใน : เป็นอตัราส่วน ถา้จาํนวน 
กรรมการที+จะแบ่งออกใหต้รงเป็น : ส่วนไมไ่ด ้ ก็ใหอ้อกจาํนวนที+ใกลเ้คียงที+สุด กบั # ใน : กรรมการที+
จะตอ้งออกจากตาํแหน่ง ในปีแรก และปีที+ < ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั-น ใหจ้บัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการที+อยูใ่นตาํแหน่งนานที+สุดนั-น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

        ขอ้ที+  8   นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมื+อ 
                   (#)  ตาย 
                     (<)  ลาออก 
               (:)  ขาดคุณสมบติั หรือลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
        (8)  ที+ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
              (9)  ศาลมีคาํสั+งใหอ้อก 

ขอ้ที+  9    กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ื+นใบลาออกตอ่บริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัที+ใบลา
ออกไป 

ขอ้ที+  ;    ในกรณีที+ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุผลอื+น  นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการ
เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ+ง ซึ+งมีคุณสมบตัิตามที+กฎหมายกาํหนด เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ < เดือน   บุคคลซึ+งเขา้เป็น
กรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระ ที+ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที+ตนแทน 
มติขอคณะกรรมการตามวรรคหนึ+ง ตอ้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ : ใน 8 ของจาํนวน
กรรมการที+ยงัเหลืออยู ่

ขอ้ที+  2   ที+ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน
เสียงไมน่อ้ยกวา่ : ใน 8 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ+งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่กึ+งหนึ+งของจาํนวนหุน้ที+ถือโดยผูถ้ือหุน้ที+มาประชุม  และมีสิทธิออกเสียง                         

         ขอ้ที+  ]    กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่กไ็ด ้
ขอ้ที+  Q    ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ+งเป็นประธานกรรมการ   ในกรณีที+คณะกรรมการพิจารณา

เห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ+ง   หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกไ็ด ้ รองประธาน
กรรมการมีหนา้ที+ตามขอ้บงัคบัในกิจการซึ+ งประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ้ที+ #7  ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไมน่อ้ยกวา่กึ+งหนึ+งของจาํนวนกรรมการทั-งหมด 
จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยูใ่นที+ประชุมหรือไมส่ามารถปฏิบติัหนา้ที+ได ้ถา้มี
รองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมมี่รองประธานกรรมการหรือมีแตไ่ม่
สามารถปฏิบติัหนา้ที+ไดใ้หก้รรมการซึ+งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ+งเป็นประธานในที+ประชุม   การ
วินิจฉยัชี-ขาดของที+ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก  กรรมการคนหนึ+งมีเสียงหนึ+งในการลงคะแนน  เวน้แต่
กรรมการซึ+งมีส่วนไดเ้สียในเรื+องใด  ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื+องนั-น  ถา้คะแนนเสียงเทา่กนัให้
ประธานในที+ประชุมออกเสียงเพิ+มขึ-นอีกเสียงหนึ+งเป็นเสียงชี-ขาด 
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ขอ้ที+ ##   ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ  หรือกรรมการผูซึ้+ งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือ
นดัประชุมไปยงักรรมการไมน่อ้ยกวา่ 2 วนั ก่อนวนัประชุม  เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพื+อรักษาสิทธิ
หรือประโยชนป์ระโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื+นและกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่
นั-นก็ได ้          

ขอ้ที+ #<   กรรมการตอ้งปฏิบตัิหนา้ที+ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย   วตัถุประสงค ์  และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติ
ที+ประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ที+ #:   หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการ  เขา้เป็นหุน้ส่วนหรือเขา้เป็นผูถ้ือหุน้ในนิติบุคคลอื+น ที+มีสภาพอยา่ง
เดียวกนั  และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษทั     เวน้แตจ่ะแจง้ใหที้+ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนที+จะมี
มติแตง่ตั-ง 

ขอ้ที+ #8   กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไมช่กัชา้  หากมีส่วนไดเ้สียในสญัญาที+บริษทัทาํขึ-นหรือถือหุน้ หรือ
หุน้กูเ้พิ+มขึ-นหรือลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ 

         ขอ้ที+ #9  ใหค้ณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย : เดือนต่อครั- ง 
               
อํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณากาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี เพื+อใหฝ่้ายบริหารนาํไปปฏิบตัิ ซึ+งรวมถึงการทบทวนประเมินผล
การปฏิบติัเพื+อนาํมาพจิารณาปรับปรุงใหเ้หมาะสม และรายงานไวใ้นรายงานประจาํปี 

2. พิจารณาความเหมาะสม ใหค้าํแนะนาํ และอนุมติัวสิยัทศัน์ กลยทุธ์ ตลอดจนเป้าหมายการดาํเนินงานของบริษทั ที+
นาํเสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงการติดตามประเมินผลความสาํเร็จของการดาํเนินงาน 

        3.     ดูแลใหบ้ริษทั  มีระบบบริหารความเสี+ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบที+เหมาะสม 
        4.     ดูแลใหมี้กระบวนการสรรหา และแผนการสืบทอดตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั  ที+มี   
                ประสิทธิผล คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั-งกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เป็นหวัหนา้คณะผูบ้ริหารระดบัสูง เพื+อ 
                รับผดิชอบในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริษทั  
        9.     ดูแลใหมี้แนวทางปฏิบตัิเกี+ยวกบัจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  ขอ้พึงปฏิบติัที+ดีของกรรมการและ  
                พนกังานรวมถึงการสื+อสารใหผู้เ้กี+ยวขอ้งไดท้ราบ 
        ;.    พิจารณาความเหมาะสมในการแตง่ตั-งและกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที+ของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
        2.    พิจารณามอบอาํนาจอยา่งเหมาะสมใหแ้ก่กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เพื+อใหส้ามารถดาํเนินงานธุรกิจปกติไดอ้ยา่ง 
 รวดเร็ว 
        ].    จดัทาํรายงานอธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั  ในการจดัทาํรายงานทางการเงินไวใ้นรายงาน 
 ประจาํปี 
        Q.    พิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั  กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ ่รวมทั-งกาํกบัดูแลใหมี้ 
               กระบวนการที+มีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูง 
      #7.    ดาํเนินการอื+นๆ เพื+อใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติของที+ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั    
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี ^_`^  
มีการจดัประชุมจาํนวน ; ครั- ง มีจาํนวนการเขา้ประชุมดงันี-  

1. นายชลอ  เฟื+ องอารมย ์     กรรมการอิสระและประธานกรรมการ                    เขา้ประชุม       ;    ครั- ง 
2. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์     กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ               เขา้ประชุม       ;    ครั- ง 
3. นางพไิล เปี+ ยมพงศส์านต ์    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                   เขา้ประชุม       9    ครั- ง  
4. นางปราณี ภาษีผล               กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ    เขา้ประชุม        5    ครั- ง 
5. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี      กรรมการอิสระ                    เขา้ประชุม        ;    ครั- ง 
6. นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล        ประธานเจา้หนา้ที+บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   เขา้ประชุม        ;    ครั- ง 
7. นางสุเทพ ีอศัวะธนกลุ          กรรมการผูอ้าํนวยการ     เขา้ประชุม        5    ครั- ง 
8. นายถวลัย ์วริานนท ์   กรรมการ      เขา้ประชุม        9    ครั- ง 
9. นางสุณีย ์ธีราวิทยางกรู         กรรมการและเลขานุการบริษทั    เขา้ประชุม        6    ครั- ง 

 
คณะกรรมการชุดย่อย 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน : ท่าน กาํหนดใหม้ีการประชุมอยา่งนอ้ยไตรมาสละ # ครั- ง 
โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี-                    
      #.   นายพิศิษฐ       เศรษฐวงศ ์                        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      <.   นางพไิล          เปี+ ยมพงศส์านต ์                กรรมการตรวจสอบ 
      :.   นางปราณี        ภาษผีล                              กรรมการตรวจสอบ 
                       
 อํานาจ หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 #. คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจ ดงัตอ่ไปนี-  
#.#   เชิญกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร หรือเจา้หนา้ที+ของบริษทัฯ มาร่วมประชุม หารือ ชี-แจงหรือตอบขอ้ซกัถาม ในเรื+องที+ 
        เกี+ยวกบักิจการและการดาํเนินงานของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมทนุ และโครงการร่วมทุน ที+อยูใ่นขอบแขตหนา้ที+ 
        และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
#.<   ปรึกษาหารือผูเ้ชี+ยวชาญหรือที+ปรึกษาของบริษทัฯ (ถา้มี) หรือจา้งที+ปรึกษาหารือผูเ้ชี+ยวชาญภายนอกในกรณีจาํเป็น 
        ดว้ยคา่ใชจ่้ายของบริษทัฯ 
#.:   ตรวจสอบ และสอบสวนตามที+จาํเป็นในเรื+องต่างๆ เพื+อใหก้ารปฏิบตัิงานภายใตห้นา้ที+ความรับผิดชอบของ   
        คณะกรรมการตรวจสอบสาํเร็จลุลว่งดว้ยดี 
 
<. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที+และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี-  :- 
2.1   สอบทานใหบ้ริษทัฯ  มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้ง  และเพยีงพอ  มีระบบการควบคุมภายใน (Internal   
        Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal  Audit) ใหเ้หมาะสม มีประสิทธิภาพ และครอบคลมุถึงกระบวนการ 
        อื+นที+เกี+ยวขอ้งกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอร์รัปชั+น   
2.2   พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตั-ง  โยกยา้ย  
        เลิกจา้ง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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2.3   สอบทานการบริหารความเสี+ยงตามกรอบการบริหารความเสี+ยงของบริษทั วา่มีการบริหารความเสี+ยงอยา่งมี 
        ประสิทธิภาพ ซึ+งจะส่งผลใหส้ามารถบรรลวุตัถุประสงคข์องบริษทั ทั-งในเชิงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน 
2.4   สอบทานใหบ้ริษทัฯ  ปฏิบติัหนา้ที+ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์  
        หรือกฎหมายที+เกี+ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
2.5   พิจารณาคดัเลือก  เสนอแตง่ตั-งบุคคลซึ+ งมีความเป็นอิสระ  เพื+อทาํหนา้ที+เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  และเสนอ 
        คา่ตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทั-งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย  อยา่งนอ้ย 
        ปีละ  #  ครั- ง 
2.6    พิจารณารายการที+เกี+ยวโยงกนั  หรือรายการที+อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ 
         ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ ทั-งนี- เพื+อใหม้ั+นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล  และเป็นประโยชน์สูงสุดตอ่บริษทัฯ 
2.7    สอบทานการปฏิบติัตามนโยบายตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+น และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 
2.8    จดัทาํรายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  
         ซึ+งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี-  
  (ก)   ความเห็นเกี+ยวกบัความถูกตอ้ง  ครบถว้น  เป็นที+เชื+อถือไดข้องรายงานทาง การเงินของบริษทัฯ 
  (ข)   ความเห็นเกี+ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 

(ค)   ความเห็นเกี+ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของ 
         ตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายที+เกี+ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

                (ง)    ความเห็นเกี+ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
           (จ)    ความเห็นเกี+ยวกบัรายการที+อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
  (ฉ)   จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

         แตล่ะท่าน 
       (ช)   ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที+คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ที+ตามกฎบตัร  
          (Charter) 
  (ซ)   รายการอื+นที+เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั+วไปควรทราบ  ภายใตข้อบเขตหนา้ที+และความรับผิดชอบ 
          ที+ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
 
:. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษทัฯ ตามหนา้ที+และความรับผดิชอบที+ไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทัฯ ในขณะที+ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษทัฯ ต่อบคุคลภายนอก ยงัเป็นของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ทั-งหมด  
 
 คณะกรรมการจดัตั-งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ-นเป็นหน่วยงานหนึ+งภายในบริษทั โดยมีรองผูจ้ดัการฝ่าย
ตรวจสอบ ภายใน (นางสาวยพุิน ตรงพิทกัษก์ลุ) เป็นผูรั้บผิดชอบ 
        ประวติัรองผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
                  นางสาวยพุิน ตรงพทิกัษก์ลุ 
                   ประวติัการศึกษา 
                   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ปริญญาตรี สาขา การจดัการทั+วไป          ปี 2537 
                   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ปริญญาตรี สาขา การบญัชี                      ปี 2547  
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         ประสบการณ์ในการทาํงาน 5 ปียอ้นหลงั 
                   รองผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ บริษทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์จาํกดั (มหาชน)    ปี 2557 -2562        
 
การพจิารณาแตง่ตั-ง โยกยา้ย  เลิกจา้ง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นอาํนาจหนา้ที+ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี <9;< มีการจดัประชุมจาํนวน 7 ครั- ง  มีจาํนวนการเขา้ประชุมดงันี-  

1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์     กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ            เขา้ประชุม        7    ครั- ง 
2. นางพไิล เปี+ ยมพงศส์านต ์    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                 เขา้ประชุม       7    ครั- ง  
3. นางปราณี ภาษีผล            กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                 เขา้ประชุม       7    ครั- ง 

 
^. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ < ทา่น และ กรรมการบริหาร # ทา่น  
มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง : ปี กาํหนดใหมี้การประชุมเป็นแบบเฉพาะกิจเมื+อมีความจาํเป็น แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ # ครั- งต่อปี 
โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี-   
 #.นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 <.นางพิไล เปี+ ยมพงศส์านต ์                 กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 :.นางสุเทพี อศัวะธนกลุ  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ขอบเขตหนา้ที+และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเพื+อใหก้ารปฏิบติังานของ
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี คณะกรรมการบริษทัจึงกาํหนด
ขอบเขตหนา้ที+ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทนดงันี-  
 
s ด้านการสรรหา 
#.# กาํหนดวธีิการสรรหาบุคคลเพื+อดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะขององคก์ร เช่น พิจารณากรรมการ 
      เดิมเพื+อเสนอใหด้าํรงตาํแหน่งตอ่ เปิดรับการเสนอชื+อจากผูถ้ือหุน้ การใชบ้ริษทัภายนอกใหช่้วยสรรหา การ 
      พิจารณาบุคคลจากทาํเนียบกรรมการอาชีพ หรือ การใหก้รรมการแตล่ะคนเสนอชื+อบุคคลที+เหมาะสม เป็นตน้ 
#.< ดาํเนินการพิจารณารายชื+อบุคคลที+ไดรั้บการเสนอชื+อและคดัเลือกบุคคลที+มีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณสมบติั 
      ที+กาํหนดไว ้ 
#.: ตรวจสอบใหร้อบคอบวา่ บุคคลที+จะถูกเสนอชื+อนั-นมีคุณสมบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการ 
#.8 ดาํเนินการทาบทามบุคคลที+มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณสมบติัที+กาํหนดไว ้เพื+อจะไดม้ั+นใจวา่บุคคลดงักล่าว 
      มีความยนิดีจะมารับตาํแหน่งกรรมการของบริษทั หากไดรั้บการแต่งตั-งจากผูถื้อหุน้ 
#.9 เสนอชื+อใหค้ณะกรรมการเพื+อพจิารณาและบรรจชืุ+อในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ เพื+อใหผู้ถ้ือหุน้พิจารณาแตง่ตั-งตอ่ไป  
#.; คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน อาจไดรั้บมอบหมายใหพิ้จารณาสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง  
      โดยเฉพาะกรรมการผูอ้าํนวยการ ก็ได ้ 
 
^ ด้านการพจิารณาค่าตอบแทน 
<.# ทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนที+ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
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<.< พจิารณาขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทัอื+นที+อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกบับริษทั 
<.: กาํหนดหลกัเกณฑ์ใหมี้ความเหมาะสมเพื+อใหเ้กิดผลงานตามที+คาดหวงั ใหมี้ความเป็นธรรมและเป็น การตอบแทน 
      บุคคลที+ช่วยใหง้านของบริษทัประสบผลสําเร็จ 
<.8 ทบทวนรูปแบบการจ่ายคา่ตอบแทนทุกประเภท โดยพจิารณาจาํนวนเงินและสัดส่วนการจ่ายคา่ตอบแทนของแตล่ะ 
      รูปแบบใหมี้ความเหมาะสม ทั-งนี-  หลกัการสาํคญัในการพิจารณารูปแบบคา่ตอบแทนแตล่ะประเภท ไดแ้ก่  

<.8.# คา่ตอบแทนประจาํ (Retainer Fee) เช่น คา่ตอบแทนรายเดือน คา่ตอบแทนรายปี เป็นตน้ ควรคาํนึงถึงปัจจยั : 
ประการ คือ (#) แนวปฏิบติัที+บริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัใชอ้ยู ่ 
(<) ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษทั (:) ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของ
กรรมการ หรือ กรรมการผูอ้าํนวยการที+บริษทัตอ้งการ 

 <.8.< คา่ตอบแทนตามผลการดาํเนินงานของบริษทั (Incentive) ควรเชื+อมโยงกบัมลูคา่ที+บริษทัสร้างใหก้บัผูถื้อหุน้  
 เช่นผลกาํไรของบริษทัหรือเงินปันผลที+จ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
 <.8.: คา่เบี-ยประชุม (Attendance Fee) ควรพจิารณาใหอ้ยูใ่นระดบัที+เหมาะสม เพื+อจูงใจใหก้รรมการปฏิบติัหนา้ที+ 
 โดยการเขา้ประชุมอยา่งสมํ+าเสมอ 
<.9  พิจารณาใหก้ารจ่ายคา่ตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที+หน่วยงานทางการกาํหนดหรือขอ้แนะนาํที+เกี+ยวขอ้งโดยบริษทัมี 
       นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
       ค่าตอบแทนใหอ้ยูใ่นระดบัที+เทียบเคียงไดก้บับริษทัจดทะเบียนที+มีขนาดใกลเ้คียงกนั และบริษทัอื+นในอุตสาหกรรม 
       เดียวกนั เพื+อจูงใจและรักษากรรมการผูบ้ริหารระดบัสูง และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ที+มีคุณภาพไวก้บับริษทั 
 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ปี <9;< มีการจดัประชุมจาํนวน # ครั- ง  
มีจาํนวนการเขา้ประชุมดงันี-   
#.นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาคา่ตอบแทน         เขา้ประชุม # ครั- ง 
<.นางพิไล เปี+ ยมพงศส์านต ์  กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาคา่ตอบแทน    เขา้ประชุม # ครั- ง 
:.นางสุเทพี อศัวะธนกลุ  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  เขา้ประชุม # ครั- ง 
 

3. คณะกรรมการลงทนุ 
คณะกรรมการลงทุน ประกอบไปดว้ย กรรมการอิสระ < ท่าน กรรมการบริหาร # ท่าน มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง : ปี  
โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี-  

1. นายชลอ เฟื+ องอารมย ์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน 
2. นางปราณี ภาษีผล  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการลงทุน 
3. นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการลงทุน มีอาํนาจหนา้ที+ดงัตอ่ไปนี-  
#. จดัทาํกรอบนโยบายการลงทุน เพื+อขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
<. พิจารณาอนุมติัแผนการลงทุนของบริษทัที+สอดคลอ้งกบักรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหารความ  
    เสี+ยงรวม 
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:. กาํกบัดูแลการลงทุนของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี+ยงรวมระเบียบ 
    วิธีปฏิบติัเกี+ยวกบัการลงทนุ และขอ้กาํหนดของกฎหมายที+เกี+ยวขอ้ง 
8. กาํกบัดูแลในเรื+องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที+เกี+ยวกบัธุรกรรมการ 
    ลงทุนของบริษทัฯ 
9. กาํกบัดูแล ระบบงาน บุคลากร และขอ้มูลที+ใชป้ระกอบการลงทุนของบริษทัใหมี้ความเพียงพอต่อการดาํเนินงาน 
;. บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที+ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
2. รายงานผลการลงทุนใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งสมํ+าเสมอ  
การประชุมคณะกรรมการลงทุน ปี <9;<    มีการจดัประชุมจาํนวน 2 ครั- ง มีจาํนวนการเขา้ประชุมดงันี-  

1. นายชลอ เฟื+ องอารมย ์   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ  
                  และประธานกรรมการลงทุน    เขา้ประชุม 2 ครั- ง 

2. นางปราณี ภาษีผล   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
  และกรรมการลงทุน    เขา้ประชุม 2 ครั- ง 

3. นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล   กรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ละกรรมการลงทุน  เขา้ประชุม 2 ครั- ง 
 
        4.     คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที�ด ี
 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี ประกอบดว้ย ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ < ทา่น และ กรรมการบริหาร # 
ท่านมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง : ปี  โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี-   
                #. นางปราณี ภาษีผล           กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน  

และ ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี 
<. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี 
:. นายถวลัย ์วริานนท ์ กรรมการที+ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี มีอาํนาจหนา้ที+ดงัตอ่ไปนี-  
# กาํหนดและทบทวนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดีของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการที+เป็นมาตรฐานสากลและ 

แนวทาง การกาํกบัดูแลกิจการที+ดีของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื+นที+เกี+ยวขอ้ง 
< สนบัสนุนและส่งเสริมใหบ้ริษทัมีการดาํเนินงานที+มีประสิทธิภาพดวยความโปร่งใส น่าเชื+อถือและตรวจสอบได ้
3 สื+อสาร เสริมสร้างความรู้และความเขา้ใจในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดีใหแ้ก่กรรมการผูบ้ริหารและพนกังาน

ของบริษทั ใหเ้กิดจิตสาํนึก และตระหนกัถึงความสาํคญัของปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี 
8 กาํกบัดูแล และติดตามใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทั ปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดีอยา่ง

ถูกตอ้งและมีประสิทธิผลเพื+อสร้างความเชื+อมั+นของผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุม่คณะกรรมการกาํกบัดูแล
กิจการที+ดี มีกาํหนดใหม้ีการประชุมไม่นอ้ยกวา่ # ครั- งตอ่ปี 
 
_. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี�ยง 
          คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี+ยง ประกอบดว้ยกรรมการ และผูบ้ริหาร  ไม่นอ้ยกวา่ 9 ท่าน มีวาระการดาํรง
ตาํแหน่ง : ปี โดยกาํหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยไตรมาสละ # ครั- ง  
          คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี+ยงมีหนา้ที+และความรับผดิชอบ ดงัตอ่ไปนี-  
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1. กาํหนดนโยบายการบริหารจดัการความเสี+ยงเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทั ซึ+ งตอ้งครอบคลมุความเสี+ยงที+
สาํคญั  เช่น ความเสี+ยงดา้นกลยทุธ์ ความเสี+ยงดา้นการรับประกนัภยั ความเสี+ยงดา้นสภาพคลอ่ง ความเสี+ยง
ดา้นปฏิบติัการ ความเสี+ยงดา้นตลาดความเสี+ยงดา้นเครดิต ความเสี+ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ และความเสี+ยงอื+นๆ ที+มีผลกระทบต่อการดาํเนินกิจการ 

2. ประเมินความเพียงพอของกลยทุธ์การบริหารจดัการความเสี+ยง รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การบริหารจดัการ ความเสี+ยง 

3. รายงานผลความคืบหนา้การบริหารจดัการความเสี+ยงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยไตรมาสละ # 
ครั- ง  ยกเวน้มีความเสี+ยงที+มีนยัสาํคญัใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

4. กาํหนดนโยบายการบริหารความตอ่เนื+องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) และจดัทาํแผน
รองรับการดาํเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื+อง (Business Continuity Plan) 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี+ยง ปี <9;< มีการจดัประชุม ; ครั- ง มีจาํนวนกรรมการเขา้ประชุมดงันี-  
นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล  ประธาน                            เขา้ประชุม   9 ครั- ง  
นายประพิทย ์ธีระประยติุ  รองประธาน         เขา้ประชุม   ; ครั- ง   
นางรัชนี วงษกิ์จพฒันา   กรรมการ           เขา้ประชุม   ; ครั- ง 
นายสมกฤษณ์ สุระชีวะกฤต  กรรมการ           เขา้ประชุม   9 ครั- ง 
นายกนกฉตัร์ ถาวรนนัท ์  กรรมการ           เขา้ประชุม   ; ครั- ง 
นางสาวนนัทวนั อรุณพิริยะกลุ กรรมการ          เขา้ประชุม   ; ครั- ง 
นายธนาวฒิุ บุญพุฒ                 กรรมการ - เลขานุการ เขา้ประชุม   ; ครั- ง 
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เอกสารแนบ # รายละเอียดเกี+ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจ ควบคุมและเลขานุการของบริษทั 
 

การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกี�ยวกับ 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 
ชื�อ-สกุล / อาย ุ/ ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั4ง 
นายชลอ เฟื+ องอารมย ์อาย ุ8< ปี   
กรรมการอิสระ    แตง่ตั-งเมื+อวนัที+   9 เมษายน <999 
ประธานกรรมการ     แตง่ตั-งเมื+อวนัที+   ] เมษายน <99] ถึง ปัจจบุนั 
ประธานคณะกรรมการลงทุน  แตง่ตั-งเมื+อวนัที+ #< พฤษภาคม <99Q ถึง ปัจจุบนั 
คณุวฒุทิางการศึกษา / ประวัติอบรม  
- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัฟิลลิปส์ สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเซาเทอร์น อิลินอยส์ สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโทสังคมศาสตร์ (บริหาร) มหาวทิยาลยัเบอร์มิงแฮม  องักฤษ 
- ปริญญาบตัร วปอ. หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที+ <2 
- หลกัสูตร Director Certificate Program (IOD) รุ่นที+ #] และหลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการ 

การอบรมในปี ^_62  - ไมมี่ 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) 
-ไมมี่หุน้ในบริษทั  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไมมี่ 
 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ _ ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที� as ธันวาคม ^__u) 
พ.ศ. <999 ถึง <992 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรีประกนัชีวติ จาํกดั  
พ.ศ. <99# ถึง <999 ดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการ บมจ.โปรเฟสชั+นแนล เวสต ์ เทคโนโลย ี(#QQQ) 
 
 
 
การดํารงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
บริษัทจดทะเบียน 
-  ไมมี่ 
กิจการอื�น  ๆ 
-  ไมมี่ 
 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ _ ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที� as ธันวาคม ^_`^) 
พ.ศ. <999 ถึง <99]  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน ์,ประกนัภยั  
พ.ศ. <999 ถึง <99]   กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรีประกนัชีวิต , ธุรกิจประกนัชีวติ 
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การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกี�ยวกับ 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 
ชื�อ-สกุล / อาย ุ/ ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั4ง 
นางพไิล เปี+ ยมพงศส์านต ์ อาย ุ ]3 ปี 
กรรมการอิสระ                        แตง่ตั-งเมื+อวนัที+  < มิถุนายน <98< 
กรรมการตรวจสอบ        แตง่ตั-งเมื+อวนัที+ <: กุมภาพนัธ์ <99< ถึง ปัจจุบนั 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แตง่ตั-งเมื+อวนัที+ ## สิงหาคม <99Q ถึง ปัจจุบนั 
คณุวฒุทิางการศึกษา / ประวัติอบรม  
             -  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
             -  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต CPA Thailand (CPA. No 2336) 

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

             -  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) (IOD) 

การอบรมในปี ^_62  - ไมมี่ 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) 

-ไมมี่หุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไมมี่ 
 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ _ ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที� as ธันวาคม ^_62) 
พ.ศ. <982 ถึง <99;     กรรมการตรวจสอบ  บมจ.เมโทรสตาร์พร็อพเพอร์ตี- , ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
พ.ศ. <98< ถึง ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ฝาจีบ,ธุรกิจสินคา้อตุสาหกรรม 
พ.ศ. <98< ถึง ปัจจุบนั ประธานบริษทั ออดิตแอนดแ์มเนจเมน้ท ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั, ธุรกิจสาํนกังานบญัชี 
      
 
 
 
การดํารงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
บริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ฝาจีบ, ธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรม 
บริษัทจํากัด 

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

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 
ชื�อ-สกุล / อาย ุ/ ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั4ง 
 นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์  อาย ุ 29 ปี 
กรรมการอิสระ   แตง่ตั-งเมื+อวนัที+  <] ตุลาคม <98] 
กรรมการตรวจสอบ  แตง่ตั-งเมื+อวนัที+   9 เมษายน <999 ถึง <99] 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  แตง่ตั-งเมื+อวนัที+    ] เมษายน <99] ถึง ปัจจุบนั 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน แต่งตั-งเมื+อวนัที+ ## สิงหาคม <99Q ถึง ปัจจุบนั 
คณุวฒุทิางการศึกษา / ประวัติอบรม  
 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริกา 
 - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริกา 
 - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD) 
การอบรมในปี ^_62  - ไมมี่ 

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) 
-ไมมี่หุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไมมี่ 
 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ _ ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที� as ธันวาคม ^_62) 
พ.ศ. <999 ถึง <992  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน,์ ธุรกิจประกนัภยั 
 
 
การดํารงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
      -    ไมมี่ 
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การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกี�ยวกับ 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 
ชื�อ-สกุล / อาย ุ/ ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั4ง 
               นางปราณี ภาษผีล  อาย ุ 27 ปี 
กรรมการอิสระ   แตง่ตั-งเมื+อวนัที+  ] เมษายน <99] 
กรรมการตรวจสอบ  แตง่ตั-งเมื+อวนัที+ ] เมษายน <99] ถึง ปัจจุบนั 
คณะกรรมการลงทุน  แตง่ตั-งเมื+อวนัที+    #<  พฤษภาคม <99Q ถึง ปัจจุบนั 
คณุวฒุทิางการศึกษา / ประวัติอบรม  
- บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- 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 ^_62             

- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 11/2019, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- Boards that Make a Difference (BMD) 9/2019, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- LEGAL & TAX IHQ ITC & ROH, Omega World Class 

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) 
-ไมมี่หุน้ในบริษทั 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -ไมมี่ 
 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ _ ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที� as ธันวาคม ^_`^) 
พ.ศ. <999 ถึง <9;# ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา 
 และบรรษทัภิบาล  บมจ.ดุสิตธานี ,ธุรกิจการ ท่องเที+ยวและสันทนาการ 
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พ.ศ. <992 ถึง <9;#   ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
                                  และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค, ธุรกิจพลงังาน 
   ถึง <9;7   กรรมการตรวจสอบ – ศูนยศิ์ลปาชีพเพื+อการส่งออก 
   ถึง <9;7   กรรมการกองทุนประกนัชีวติ – กองทุนประกนัชีวติ         
   ถึง <9;7   คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนตา่งดา้ว กระทรวงพาณิชย ์
     ถึง <9;7   ที+ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมและควบคุมคุณภาพงานผูส้อบบญัชี /  
     คณะกรรมการบริหารการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี/คณะกรรมการทดสอบ 
                                  การปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชี  – สภาวชิาชีพนกับญัชีในพระบรมราชูปถมัป์ 
พ.ศ <988   ถึง <9;#   กรรมการผูท้รงคุณวฒิุสาขาการเงินและการบญัชี-สาํนกังาน ก.พ.     
                              
 
 
การดํารงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
บริษัทจดทะเบียน 

-  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน กรรมการสรรหาและบรรษทัภิบาล 
       บมจ.ดุสิตธานี, ธุรกิจการท่องเที+ยวและสันทนาการ 

-  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการ 
         อิสระ, บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริค , ธุรกิจพลงังาน 
บริษัทจํากัด  

- ไมมี่ 
 
กิจการอื�น  ๆ 
    กรรมการผูท้รงคุณวฒิุสาขาการเงินและการบญัชี-สาํนกังาน ก.พ.     
    ที+ปรึกษาคณะกรรมการ – สภาวชิาชีพนกับญัชีในพระบรมราชูปถมัป์ 
    คณะอนุกรรมการชุดตา่งๆ – สภาวชิาชีพนกับญัชีในพระบรมราชูปถมัป์ 
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การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกี�ยวกับ 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 
ชื�อ-สกุล / อาย ุ/ ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั4ง 
นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี  อาย ุ 65  ปี 
กรรมการอิสระ               แตง่ตั-งเมื+อวนัที+ #8 พฤศจิกายน <99Q – ปัจจุบนั 
คณุวฒุทิางการศึกษา / ประวัติอบรม  
      - บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
      - บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
      - Certified Public Accountant (CPA), หมายเลข <]77 
      - หลกัสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที+ 2 สถาบนัพระปกเกลา้ 
      - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที+#2</<7#: 
      - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที+ ]2/<7## 
      - หลกัสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที+#:/<7## 
      - วิทยาลยัการทพัอากาศ รุ่นที+ :9 (วทอ.:9) กองทพัอากาศ 
      - หลกัสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที+ 8 สภาวชิาชีพบญัชี 
      - ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง รุ่นที+ 2 สถาบนัวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง 
      - หลกัสูตร Strategic Airport Development ประเทศเยอรมนี 
      - หลกัสูตร Airport Management Commercial ประเทศสิงคโปร์ 
      - หลกัสูตร Advance Audit Committee (AACP23/2016) IOD 
การอบรมในปี 2562 
- การบรรยายหวัขอ้ “IT สิ+งที+กรรมการตอ้งรู้แตไ่ม่กลา้ถาม” (IOD) 
- การบรรยายหวัขอ้ “Audit Committee of the future-driving through the era of disruption”  และ รับฟัง   
  ประสบการณ์ผา่นมุมมองของกรรมกาตรวจสอบจากบริษทัที+ไดร้ับรางวลั board of the year (IOD)  
- การปาฐกถาและเสวนา COSO ERM 2017 Enterprise Risk Management Intergrating with Strategy and   
   Performance (SET) 
- งานสมัมนาประจาํปีสาํหรับคณะกรรมการตรวจสอบ หวัขอ้ “ความย ั+งยืนของธุรกิจยคุดิจิทลั: รู้ใหไ้ว-ใชใ้หเ้ป็น” (EY) 
- อบรมความรู้กี+ยวกบัภาษีอากร  (PwC) 
- การอบรมมาตรฐานการบญัชีประจาํปี <9;< (PwC) 
- เรื+องเลา่ข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบญัชีของบริษทัจดทะเบียน รุ่นที+ #/;< (สภาวิชาชีพบญัชี) 
- How Block chain influence the business operations (สภาวชิาชีพบญัชี) 
- Refreshment Traditional Costing รุ่นที+ #/;< (สภาวชิาชีพบญัชี) 
- ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที+ </;< (สภาวชิาชีพบญัชี) 
- งานสมัมนาวชิาการดา้นการประกนัภยั หวัขอ้ “Proactive InsurTenh for National Sustainability” (สาํนกังาน คปภ.) 
- สมันาเผยแพร่ผลการศึกษาขอ้มูล audit adjustment (SEC)   
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) 
-ไมมี่หุน้ในบริษทั 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไมมี่ 
 
 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ _ ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที� as ธันวาคม ^_`2) 
<99] ถึง ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริหารความเสี+ยง, กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน, กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ - บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน), ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
<99] ถึง <99] กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ   บริษทั ชีวาทยั จาํกดั,ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
<99# ถึง <99; รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่สายงานแผนงานและการเงิน (CFO)  

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน), ธุรกิจสนามบิน 
<99# ถึง <999 กรรมการ บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาํกดั, ธุรกิจโรงแรม 
 
 
 
 
การดํารงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
บริษัทจดทะเบียน  
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริหารความเสี+ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน, กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ - บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) , ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
บริษัทจํากัด  

- ไมมี่   
กิจการอื�น 

- ไมมี่ 
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การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกี�ยวกับ 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 
ชื�อ-สกุล / อาย ุ/ ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั4ง 
นายจีรพนัธ์  อศัวะธนกลุ  อาย ุ  ;7 ปี 
กรรมการ      แตง่ตั-งเมื+อวนัที+  #< พฤษภาคม <9<Q ถึง ปัจจุบนั 
คณะกรรมการลงทุน  แตง่ตั-งเมื+อวนัที+  #< พฤษภาคม <99Q ถึง ปัจจุบนั 
คณุวฒุทิางการศึกษา / ประวัติอบรม  
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บณัฑิต    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโทการบญัชี University Of Texas At Austin, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาบตัร วปอ. หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที+ 9; 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง รุ่นที+ # สถาบนัวทิยาการประกนัภยัระดบัสูง    

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุ่นที+ ]  สถาบนัวทิยาการการคา้     

   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD) 

 - หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที+ << 

การอบรมในปี ^_`^   #. เป็นวิทยากรในหวัขอ้ “ประกนัวนิาศภยับริหารความเสี+ยงใหก้บัคุณและธุรกิจไดอ้ยา่งไร”  

          โดยสมาคมประกนัวินาศภยั 

      <. เป็นวิทยากรในหวัขอ้ “Insurance Ratings Outlook 2020” โดย Tris และ S&P 

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) 
151,461,632 หุน้ คดิเป็น 8Q.99 %  (ตนเอง 7.:; %  / คูส่มรส #.9; % / นิติบุคคลที+มีอาํนาจควบคุมกิจการ 48.07 % ) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
สามี        นางสุเทพี อศัวะธนกลุ  กรรมการผูอ้าํนวยการ 
นอ้งเขย         นางสุณีย ์ธีราวิทยางกูร  กรรมการและเลขานุการบริษทั 
 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ _ ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที� as ธันวาคม ^_`^) 
พ.ศ.<9<Q ถึง ปัจจุบนั     ประธานเจา้หนา้ที+บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ , กรรมการลงทุน 
                                        บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์,ธุรกิจประกนัวินาศภยั 
พ.ศ.<9:; ถึง ปัจจุบนั     กรรมการ 
                         บมจ.ไทยรับประกนัภยัตอ่ , ธุรกิจประกนัวนิาศภยัตอ่ 
พ.ศ.<999 ถึง ปัจจุบนั     กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
                          บมจ.ไทยรับประกนัภยัตอ่ , ธุรกิจประกนัวนิาศภยัตอ่ 
 พ.ศ.<988 ถึง ปัจจุบนั    รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน  
           บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั, ธุรกิจประกนัวินาศภยั 
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 พ.ศ.<99<  ถึง เมษายน <9;<   บจก.ที.ไอ.ไอ.(สถาบนัประกนัภยัไทย) , ธุรกิจการศึกษา 
พ.ศ.<992  ถึง <99Q          กรรมการ บมจ.ไทยรีประกนัชีวติ , ธุรกิจประกนัชีวติตอ่ 
พ.ศ.<99]  ถึง 2560                   กรรมการเหรัญญิก หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
พ.ศ.<99Q  ถึง ปัจจุบนั     กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ 
           พิจารณาคา่ตอบแทน บมจ.วจิิตรภณัฑ ์ปาลม์ออยล ์, ธุรกิจการเกษตร 
พ.ศ.<9;7  ถึง เมษายน <9;<    นายกสมาคม สมาคมประกนัวินาศภยัไทย 
พ.ศ. <9;< ถึง ปัจจุบนั             กรรมการและกรรมการที+ปรึกษาคณะกรรมการบญัชี-และการลงทุน, 
                  สมาคมประกนัวินาศภยัไทย, ธุรกิจประกนัวินาศภยั 
พ.ศ.<99; ถึง ปัจจุบนั              กรรมการ สภาธุรกิจประกนัภยัไทย 
พ.ศ.<99Q ถึง ปัจจุบนั  ประธานสภาธุรกิจไทย-อิหร่าน 
พ.ศ.<99] ถึง ปัจจุบนั  กรรมการเหรัญญิก, สภาธุรกิจไทย-จีน 
พ.ศ.<9;7 ถึง <9;<                  กรรมการเลขาธิการ หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
พ.ศ.<9;< ถึง ปัจจุบนั              รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทยและที+ปรึกษาสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
พ.ศ. <9;7 ถึง ปัจจุบนั              กรรมการ กองทุนประกนัวินาศภยัไทย 
 
การดํารงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
บริษัทจดทะเบียน 
-  กรรมการ, กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  บมจ.ไทยรับประกนัภยัตอ่, ธุรกิจประกนัภยั 
-  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  

        บมจ. วิจิตรภณัฑ์ ปาลม์ออยล ์, ธุรกิจการเกษตร 

บริษัทจํากัด 

-  รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั, 

       ธุรกิจประกนัภยั 

-  กรรมการ  บริษทั ที.ไอ.ไอ.จาํกดั (สถาบนัประกนัภยัไทย), ธุรกิจการศึกษา 
กิจการอื�น  ๆ 
-  กรรมการและกรรมการที+ปรึกษาคณะกรรมการบญัชีและการลงทุน  สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 
-  กรรมการ  สภาธุรกิจประกนัภยัไทย 
-  รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทยและที+ปรึกษาสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
-  กรรมการกองทุนประกนัวินาศภยัไทย 
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กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 
ชื�อ-สกุล / อาย ุ/ ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั4ง 
นายถวลัย ์วริานนท ์ อาย ุ 21  ปี 
กรรมการที+ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ แตง่ตั-งเมื+อวนัที+ <Q เมษายน  <9:7 ถึง ปัจจุบนั 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  แตง่ตั-งเมื+อวนัที+ ## สิงหาคม <99Q  ถึง ปัจจุบนั 
คณุวฒุทิางการศึกษา / ประวัติอบรม  

- นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD) 

การอบรมในปี ^_`^ 

- ไมมี่ 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) 
#],777 หุน้ คิดเป็น 7.77; %  (ตนเอง 7.77; %  / บุตรที+ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 7% ) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไมมี่ 
 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ _ ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที� as ธันวาคม ^_`^) 
พ.ศ. <98: ถึง <992 กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน ์
พ.ศ. <992 ถึง ปัจจุบนั กรรมการที+ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์
 
 
 
การดํารงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  

- ไมมี่ 
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กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 
ชื�อ-สกุล / อาย ุ/ ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั4ง 
นางสุเทพ ีอศัวะธนกลุ   อาย ุ  9Q ปี 
กรรมการผูอ้าํนวยการ, CFO        แต่งตั-งเมื+อวนัที+ #] มิถุนายน <9<Q ถึง ปัจจุบนั 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน แตง่ตั-งเมื+อวนัที+ ## สิงหาคม <99Q  ถึง ปัจจุบนั 
คณุวฒุทิางการศึกษา / ประวัติอบรม  

- ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บณัฑิต    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ     Tarleton State University สหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง รุ่นที+ 2 สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) (IOD) 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์ TEPCoT รุ่นที+ ## 
การอบรมในปี ^_`^ 

- มาตรฐานรายงานทางการเงินเกี+ยวกบัเครื+องมือทางการเงิน สาระสาํคญั ผลกระทบและประเดน็ที+ตอ้งพิจารณา – 

สภาวิชาชีพบญัชี 

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) 
151,461,632 หุน้ คดิเป็น 8Q.99 %  (ตนเอง #.9;% /คูส่มรส 0.36 %  /นิติบุคคลที+มีอาํนาจควบคุมกิจการ 48.07 % ) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 ภรรยา นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ  ประธานเจา้หนา้ที+บริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 นอ้งสาว นางสุณีย ์ธีราวิทยางกรู  กรรมการและเลขานุการบริษทั 
 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ _ ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที� as ธันวาคม ^_`^) 
พ.ศ. <98: ถึง ปัจจุบนั กรรมการผูอ้าํนวยการ และ CFO บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน)  
 
 
 
การดํารงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  

- ไมมี่ 
 
 
 
 
 



-40- 

 

การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกี�ยวกับ 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกุล / อาย ุ/ ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั4ง 
นางสุณีย ์ธีราวิทยางกรู อาย ุ;] ปี 
กรรมการ  แตง่ตั-งเมื+อวนัที+ #] มิถุนายน <9<Q ถึง ปัจจุบนั 
เลขานุการบริษทั   แตง่ตั-งเมื+อวนัที+        #8 สิงหาคม <99# ถึง ปัจจุบนั 
คณุวฒุทิางการศึกษา / ประวัติอบรม  

- ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD) 

การอบรมในปี ^_`^ 
- ไมมี่ 

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) 
#],777 หุน้ คิดเป็น 7.77; %   (ตนเอง 7.77; %  / บุตรที+ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 0%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
พี+สาว  นางสุเทพ ีอศัวะธนกลุ  กรรมการผูอ้าํนวยการ 
พี+ภรรยา  นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกุล ประธานเจา้หนา้ที+บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ _ ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที� as ธันวาคม ^_`^) 
พ.ศ. <992 ถึง ปัจจุบนั  กรรมการและเลขานุการบริษทั   - บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
 
การดํารงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  

- ไมมี่ 
 
 
หน้าที�ของเลขานุการบริษัท 
1 .จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปนี-  
        ก.ทะเบียนกรรมการ 
        ข.หนงัสือนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั 
        ค.หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
<. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที+รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนารายงานการมี 
    ส่วนไดเ้สียตามมาตรา ]Q/#8 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 2 วนั 
    ทาํการนบัแตว่นัที+บริษทัไดรั้บรายงานนั-น 
:. ดาํเนินการอื+นๆ ตามที+คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
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การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกี�ยวกับ 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื�อ-สกุล / อาย ุ/ ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั4ง 
นางสาวสรีพร แสงศิริตระกลู อาย ุ30 ปี 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี, สมุหบ์ญัชี แตง่ตั-งเมื+อวนัที+ 6 มีนาคม <961 ถึง ปัจจุบนั 
คณุวฒุทิางการศึกษา / ประวัติอบรม  

- ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโทบญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมในปี 2562 
- กา้วทนัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ในอนาคตที+จะนาํมาใชใ้นปี 2562 และ 2563 รุ่นที+ 1/62 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที+ 17 เรื+อง สัญญาประกนัภยั (IFRS 17) 

 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) 
-ไมมี่ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไมมี่  
 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ _ ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที� as ธันวาคม ^_`^) 
พ.ศ. 2557 ถึง 2560 ผูช่้วยผูส้อบบญัชี  - บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  
พ.ศ. 25;# ถึง ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  - บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
 
การดํารงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  

- ไมมี่ 
 
 
หน้าที�ของสมุห์บัญชี 

1. จดัทาํรายงานฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานในรูปแบบที+หน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนด 
2. นาํส่งขอ้มูลรายงานฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานตามกาํหนดระยะเวลาที+หน่วยงานกาํกบัดูแล

กาํหนดไว ้
3. จดัเก็บขอ้มูลรายงานฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงานตามระเบียบ และขอ้บงัคบัของหน่วยงาน 

กาํกบัดูแล 
 
 
เอกสารแนบ <    รายละเอียดเกี+ยวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 
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การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกี�ยวกับ 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 
ชื�อ-สกุล / อาย ุ/ ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั4ง 
นายวิเพด็ สีหาจกัร  อาย ุ 9<  ปี 
ประธานกรรมการ  
คณุวฒุทิางการศึกษา / ประวัติอบรม  
ปริญญาโท ประเทศสหภาพโซเวยีต  
การอบรมในปี ^_`2 
-ไมม่ี 
 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) 
-ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไมม่ี 
 
 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ _ ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที� as ธันวาคม ^_62) 
พ.ศ. <9;7 - ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการ บจก.ลาววิวฒัน์ประกนัภยั 
ทาํธุรกิจส่วนตวั 
 
 
 
 
การดํารงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
-ไมม่ี 
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การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกี�ยวกับ 
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 
ชื�อ-สกุล / อาย ุ/ ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั4ง 
นายถวลัย ์วริานนท ์ อาย ุ 27  ปี 
รองประธานกรรมการ  
 
คณุวฒุทิางการศึกษา / ประวัติอบรม  
นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD) 
การอบรมในปี ^_`2 
-ไมม่ี 
 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) 
-ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไมม่ี 
 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ _ ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที� as ธันวาคม ^_`2) 
พ.ศ. <98: - <992 ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการ บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์
พ.ศ. <992 - ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการที+ปรึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน ์
พ.ศ. <9;# - ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง รองประธานกรรมการ บจก.ลาวววิฒันป์ระกนัภยั 
 
 
 
 
การดํารงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
-ไมม่ี 
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การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกี�ยวกับ 
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 
ชื�อ-สกุล / อาย ุ/ ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั4ง 
นายปราสาทชยั พีลาพนัแดช  อาย ุ 98  ปี 
รองประกรรมการ  
คณุวฒุทิางการศึกษา / ประวัติอบรม  
- 
การอบรมในปี ^_`2 
-ไมม่ี 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) 
ไมมี่ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไมมี่ 
 
 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ _ ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที� as ธันวาคม ^_62) 
รองประธานกรรมการ บจก.ลาวโตโยตา้ 
กรรมการ บจก.เค 
พ.ศ. <9;# - ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง รองประธานกรรมการ บจก.ลาวววิฒันป์ระกนัภยั 
 
 
 
 
การดํารงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
-ไมม่ี 
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การเปิดเผยข้อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกี�ยวกับ 

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 
ชื�อ-สกุล / อาย ุ/ ตําแหน่ง / วันที�ได้รับแต่งตั4ง 
นายพงษพจน ์ เปี+ ยมเจริญ  อาย ุ 98  ปี 
กรรมการ  
คณุวฒุทิางการศึกษา / ประวัติอบรม  
- 
การอบรมในปี 2562 
-ไมม่ี 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (% ) 
ไมมี่ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
ไมมี่ 
 
 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ _ ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที� as ธันวาคม ^_62) 
พ.ศ. <9;# - ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ บจก.ลาวววิฒัน์ประกนัภยั 
พ.ศ. <990 - <9;7 ดาํรงตาํแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายสินไหมรถยนต ์บมจ.ประกนัภยัไทยววิฒัน ์
 
 
 
 
 
การดํารงตําแหน่งใด  ๆในกิจการหรือองค์กรอื�นในปีที�ผ่านมา  
-ไมม่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 



-46- 

 

 
หน้าที�ของเลขานุการบริษัท 
#. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี-  
 #.#. ทะเบียนกรรมการ 
 1.2. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั 
 #.:. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที+รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร พร้อมทั-งจดัทาํสาํเนาส่งใหป้ระธาน 
     กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 2 วนัทาํการ นบัจากวนัที+ไดรั้บรายงาน 
:.  ดาํเนินการอื+นๆ ตามที+คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
 
เลขานุการบริษัท     
                  การแตง่ตั-งเลขานุการบริษทัฯ ขึ-นอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการคดัเลือกบุคคลที+มีคณุสมบตัิ
เหมาะสมที+จะทาํหนา้ที+ดงักล่าว โดยที+ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ครั- งที+ :/<99#   เมื+อวนัที+  #: สิงหาคม <99#  ไดม้ีมติแตง่ตั-ง   
นางสุณีย ์ธีราวิทยางกรู ใหด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั โดยใหม้ีผลตั-งแตว่นัที+ #8 สิงหาคม <99# เป็นตน้ไป จนกระทั+งปัจจุบนั 
 
        นางสุณีย ์ธีราวทิยางกูร   อาย ุ;2 ปี  สดัส่วนการถือครองหุน้ 7.77;% 
        กรรมการ  แตง่ตั-งเมื+อวนัที+   #] มิถุนายน <9<Q – ปัจจุบนั 
        เลขานุการบริษทั   แตง่ตั-งเมื+อวนัที+      #8 สิงหาคม <99# – ปัจจุบนั 
        ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร – พี+สาว นางสุเทพ ีอศัวะธนกลุ   
                                                                                                 พี+ภรรยา นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ 
        คุณวฒิุทางการศึกษา / ประวติัอบรม  
                 ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
                 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD) 
        ประสบการณ์ทาํงานยอ้นหลงั 9 ปี 
        <992-<9;<  กรรมการและเลขานุการบริษทั (บมจ.ประกนัภยัไทยวิวฒัน์)  
 
 หน้าที�และความรับผิดชอบ 
    1.    กาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมาย 
             1.1  เป็นศูนยก์ลางการรวบรวมกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ของหน่วยงานภายนอกที+กาํกบัดูแลธุรกิจประกนัวินาศภยั 
  อาทิ คปภ. กลต. และ ปปง. 
             1.2  เป็นศูนยก์ารการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายใหแ้ก่ทุกหน่วยงานภายในองคก์รไดท้ราบถึงการเปลี+ยนแปลง 
  กฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ คาํสั+ง ประกาศ ที+ออกใหม ่และจดัทาํสรุปสาระสาํคญัของกฎหมายกฎเกณฑ ์ฯลฯ  
  ที+ออกใหมด่งักล่าว 
             1.3  จดัทาํคูมื่อการปฏิบติัตามกฎหมายเบื-องตน้ในรูปของฐานขอ้มลูกฎหมายและกฎเกณฑท์างการที+สาํคญั ใหข้อ้มลู 
  เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ เพื+อประโยชนใ์นการปฏิบติังานและเป็นขอ้มูลอา้งอิงในการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ  
  ภายในองคก์ร 
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             1.4  ติดตามใหห้น่วยงานภายในมีการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑต์่างๆ 
             1.5  เป็นที+ปรึกษา ใหค้าํแนะนาํ ชี-แจง และใหค้วามเห็นเกี+ยวกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์นโยบายระเบียบ หรือประกาศตา่งๆ  
   ที+เกี+ยวกบัธุรกิจประกนัวนิาศภยั 
             1.6  งานในหนา้ที+รับผิดชอบเฉพาะ ไดแ้ก่ การเป็นหน่วยงานกลางในการกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย 

เกี+ยวกบัป้องกนัและปราบปรามฟอกเงินและการตอ่ดา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(AML/CFT) 

         1.7  สนบัสนุนงานบริหารความเสี+ยงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย โดยสนบัสนุนขอ้มูลต่างๆ ที+ไดจ้ากการติดตาม 
การปฏิบติังานดา้นกฎหมายของทุกหน่วยงาน รวมถึงร่วมใหข้อ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะแนวทางเกี+ยวกบัการ
ควบคุม 
ภายในดา้นการปฏิบตัิตามกฎหมายเพื+อนาํไปใชว้เิคราะห์และจดัทาํแผนบริหารความเสี+ยงดา้นการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย 

     2.  ประสานงานหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในองคก์ร 
   <.#   ประสานงานเรื+องการขออนุญาตในการดาํเนินการใดๆ ขององคก์รซึ+งจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงาน 
   ภายนอกที+กาํกบัดูแลก่อน หรือเพื+อขอหารือประเด็นขอ้กฎหมายต่างๆ เพื+อความชดัเจนในการนาํมาปฏิบติั 
   หนา้ที+ของหน่วยงานภายในองคก์รทั-งนี-หน่วยงานภายนอกที+สาํนกักาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายตอ้งติดตอ่ 
   ประสานงาน ไดแ้ก่ 
   (1)  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
   (2)  สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 
   (3)  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 
   (4)  หน่วยงานทางการอื+นตามที+คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
              <.<.   เป็นผูป้ระสานงานในนามขององคก์รกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการการประกอบธุรกิจประกนั 
    (คปภ.) หรือหน่วยงานกาํกบัอื+นตามกฎหมาย 
              2.3.   เป็นผูป้ระสานงานในนามขององคก์รกบัสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ตา้นการสนบัสนุน 
    ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ปปง.) หรือหน่วยงานทางการอื+นใด ในประเด็นดา้น AML/CFT 
              <.8.   ประสานงานกบัหน่วยงานภายในองคก์ร เพื+อใหจ้ดัทาํรายงานตามที+หน่วยงานภายนอกที+กาํกบัดูแลแจง้ขอ หรือตามที+ 
    กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัทาํ 
              <.9    ใหค้วามรู้ดา้นกฎหมาย จดัทาํขอ้มูลกฎหมายดา้นการประกนัวนิาศภยั หรือกฎหมายอื+นใดที+น่าสนใจและเกี+ยวขอ้ง 
    กบัธุรกรรมหลกัขององคก์ร เพื+อรองรับการอบรมใหแ้ก่บุคลากรภายในองคก์ร 
 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
       คณะกรรมการพจิารณาและอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารก่อนที+จะนาํเสนอขออนุมติัจากที+ประชุมผูถื้อหุน้   
โดยเกณฑก์าํหนดคา่ตอบแทนจะอยูใ่นระดบัเทียบไดก้บัระดบัที+จ่ายอยูใ่นธุรกิจ เหมาะสมกบัภาระหนา้ที+ความรับผิดชอบ    
รวมทั-งมีการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปีและนาํผลที+ไดม้าใชร่้วมในการกาํหนดคา่ตอบแทนดว้ยค่าตอบแทน 
ที+เป็นตวัเงิน 
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โครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
      ที+ประชุมผูถื้อหุน้ครั- งที+ <;/<9;< ไดมี้การอนุมติัคา่ตอบแทนและคา่เบี-ยประชุมของคณะกรรมการ 
 และคณะกรรมการชุดยอ่ยดงัตอ่ไปนี-   
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี ^_`^ 

1. ค่าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ) 3,480,000 
     จาํนวนกรรมการ 9 
2. ค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ) 640,000 
     จาํนวนกรรมการ 3 

3. ค่าบําเหน็จกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (บาท/คณะ) - 
    จาํนวนกรรมการ 3 
w. ค่าบําเหน็จกรรมการลงทุน (บาท/คณะ) - 
     จาํนวนกรรมการ 3 

ค่าเบี4ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั4ง/คน)   

1 คณะกรรมการบริษทัฯ   
- ประธานกรรมการ 30,000 
- กรรมการ 20,000 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี ^_`^ 

2 คณะกรรมการตรวจสอบ   
- ประธานกรรมการ 20,000 
- กรรมการ 20,000 
3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน   
-ประธานกรรมการ 20,000 
- กรรมการ 20,000 
w. คณะกรรมการลงทุน   
-ประธานกรรมการ 20,000 
- กรรมการ 20,000 
_. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที�ด ี   
-ประธานกรรมการ 20,000 
- กรรมการ 20,000 
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ก.  คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดรั้บคา่ตอบแทนในรูปของเบี-ยประชุมและเงินบาํเหน็จกรรมการ ปี 2562 ดงันี-      (หน่วย: บาท) 

                       ชื+อ                            ตาํแหน่ง 
จาํนวนครั- ง

ที+เขา้
ประชุม 

คา่ตอบแทน 

  
เบี-ยประชุม คา่บาํเหน็จ รวม 

1 นายชลอ เฟื+ องอารมย ์ กรรมการอิสระประธานกรรมการ 6/6 220,000 680,000 900,000 

   และประธานกรรมการลงทุน     
2 นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ ์ กรรมการอิสระประธานกรรมการ 6/6 280,000 570,000 850,000 

   

ตรวจสอบประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน     

3 นางพไิล เปี+ ยมพงศส์านต ์ กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ 5/6 260,000 560,000 820,000 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน     
 
4 นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 5/6 280,000 560,000 840,000 

   และกรรมการลงทุน     
5 นางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี กรรมการอิสระ 6/6 120,000 350,000 470,000 

6 นายจีรพนัธ์ อศัวะธนกลุ กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่และกรรมการ 6/6 160,000 350,000 510,000 

   ลงทุน     
7 นางสุเทพ ี อศัวะธนกลุ กรรมการผูอ้าํนวยการ กรรมการสรรหา 5/6 120,000 350,000 470,000 

   และพิจารณาคา่ตอบแทน     
8 นายถวลัย ์ วริานนท ์ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา 5/6 100,000 350,000 450,000 

   คา่ตอบแทน     
9 นางสุณีย ์ ธีราวทิยางกรู กรรมการและเลขานุการบริษทั 6/6 120,000 350,000 470,000 

      รวม - 1,660,000 4,120,000 5,780,000 
* ค่าเบี-ยประชุมรวมการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย 
 
ข.  ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตั-งแตร่ะดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ-นไปของบริษทัฯ ทั-งหมด <4 ท่าน ไดรั้บคา่ตอบแทน    
                             ในรูปของเงินเดือนและโบนสัในปี <9;<  รวมเป็นเงินทั-งสิ-น  ;:,Q2Q,977 บาท 
 
  บุคลากร 
           ในปี <9;< บริษทัฯ มีจาํนวนพนกังานทั-งหมด 608 คน  ผลตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนสั คิดเป็นเงิน 
    314,206,889 บาท รวมทั-งเงินสมทบกองทุนสาํรองเลี-ยงชีพ คิดเป็นเงิน #<,864,<Q] บาท 
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การถือครองหุ้นบริษัทของ กรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูง ปี 2562 

ชื�อ ตําแหน่ง มกราคม กรกฎาคม ธันวาคม 

นายชลอเฟื+ องอารมย ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ - - - 

นายพิศิษฐเศรษฐวงศ ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ - - - 

นางพไิลเปี+ ยมพงศส์านต ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ - - - 

นางปราณีภาษผีล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ - - - 

นางสุภาภรณ์ บรุพกุศลศรี กรรมการอิสระ   - 

นายจีรพนัธอ์ศัวะธนกลุ ประธานเจา้หนา้ที+บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 8,781,128 8,781,128 1,081,128 

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

 นิติบุคคลที+มีอาํนาจควบคุมกิจการ 137,955,120 137,955,120 145,655,120 

นายถวลัยว์ริานนนท ์ กรรมการ 18,000 18,000 18,000 

นางสุเทพอีศัวะธนกุล กรรมการผูอ้าํนวยการ 4,725,384 4,725,384 4,725,384 

 คูส่มรส 8,781,128 8,781,128 1,081,128 

 นิติบุคคลที+มีอาํนาจควบคุมกิจการ 137,955,120 137,955,120 145,655,120 

นางสุณียธี์ราวิทยางกรู กรรมการและเลขานุการบริษทั 18,000 18,000 18,000 

นายสุรพงษธี์ราวิทยางกูร รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 476,040 476,040 476,040 

นายประพิทยธี์ระประยติุ รองกรรมการผูอ้าํนวยการ 50,264 50,264 50,264 

นายเทพพนัธ์ อศัวะธนกลุ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 12,600,000 12,600,000 12,600,000 

นางสาวเจนจิรา อศัวะธนกลุ ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 12,600,000 12,600,000 12,600,000 

นายพมิลฉนัทวรีกรู ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการและประสานงาน - - - 

นายเฉลิมพล สายสุวรรณ ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายนวตักรรม - - - 

นายสมกฤษณ์สุระชีวกฤต ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย - - - 
 
6. การกํากับดูแลกิจการ     

        6.1   คณะกรรมการบริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน) ใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี 
เพราะแสดงให ้เห็นถึงการมีระบบบริหารจดัการที+มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซึ+งช่วยสร้างความเชื+อมั+น
และความมั+นใจตอ่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุนผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผูที้+เกี+ยวขอ้งทุกฝ่าย และเป็นเครื+องมือที+จะนาํบริษทั ไปสู่ความ
มั+นคง บริษทัจึงไดก้าํหนดหลกัการ กาํกบัดูแล  กิจการทีดี+ รวมถึงแนวปฏิบติัโดยมีเนื-อหาสาํคญั ไดแ้ก่ 
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#.     หมวดสิทธิของผูถื้อหุน้ 
        บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัและเคารพสิทธิพื-นฐานของผูถื้อหุน้  โดยสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ทุกราย ทั-งราย
ใหญ่และรายยอ่ยสามารถใชสิ้ทธิไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัตามหลกัเกณฑที์+กฎหมายกาํหนด  ไดแ้ก่   การซื-อขายหรือ
โอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในกาํไรของกิจการ การไดรั้บขา่วสารขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ สิทธิในการทราบ
ขอ้มลูเกี+ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิการเขา้ร่วมประชุมเพื+อใชสิ้ทธิออกเสียง รวมถึงการซกัถาม และส่งคาํถาม
ลว่งหนา้ สิทธิในการแตง่ตั-งถอดถอนกรรมการ และกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวมถึงสิทธิในการแต่งตั-ง
ผูส้อบบญัชี กาํหนดคา่สอบบญัชี และเรื+องตา่งๆ ที+มีผลกระทบตอ่บริษทั เช่นการจดัสรรเงินปันผล  การเพิ+มทุนลด
ทุน เป็นตน้  โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ที+กฎหมายกาํหนด 

บริษทัไดส่้งเสริมสิทธิของผูถื้อหุน้ โดย สนบัสนุน และส่งเสริมผูถ้ือหุน้ทุกกลุม่ รวมถึงผูถ้ือหุน้ประเภท
สถาบนั ใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้  กาํหนดใหม้ีการเปิดเผย ขอ้มูล วนั เวลา สถานที+ และวาระการประชุม โดยมีคาํ
ชี-แจงและเหตุผลประกอบในแตล่ะวาระหรือประกอบมติที+ขอตามที+ระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัและ
วสิามญัผูถื้อหุน้ หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม  
        บริษทั  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามลว่งหนา้ก่อนวนัประชุม โดยกาํหนดหลกัเกณฑก์ารส่งคาํถาม
ลว่งหนา้ใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถ้ือหุน้ 
    บริษทั  ไดจ้ดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. เพื+อใหผู้ถื้อหุน้สามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้และ
ไดก้าํหนดใหมี้กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย # คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ในการประชุมผูถื้อหุน้
บริษทัจดัใหมี้การลงมติเป็นแตล่ะรายการในกรณีที+วาระนั-นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั-งกรรมการ บริษทัมี
การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระที+สาํคญั เช่น การทาํรายการเกี+ยวโยง การทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ+ง
สินทรัพย ์เป็นตน้ เพื+อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงัระหวา่งการประชุม  
ประธานในที+ประชุมควรจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั-ง
คาํถามตอ่ที+ประชุมในเรื+องที+เกี+ยวขอ้งกบับริษทัได ้
   บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุน้ใหส้าธารณชนทราบถึงผลการ
ลงคะแนนของแตล่ะวาระในการประชุมสามญัและวสิามญัผูถื้อหุน้ในวนัทาํการถดัไปบน  website ของตลาด
หลกัทรัพย ์และบริษทั   
     ในปี <9;<    บริษทัจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ในวนัที+ <Q  เมษายน  <56<    มีกรรมการ ] ทา่น   เขา้ร่วม
ประชุม  โดยทางบริษทัมอบใหบ้ริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย)  จาํกดั    ซึ+ งเป็นนายทะเบียนหุน้ของ
บริษทัเป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม #8 วนั ประธานในที+ประชุมไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเท่ากนัในการตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทั,  สอบถาม   และแสดงความคิดเห็น  ซึ+ง
ไดล้งบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 
            <.   หมวดการปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
    บริษทัใหค้วามสาํคญักบัผูถ้ือหุน้และส่งเสริมความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ ไมว่า่จะเป็นผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ผูถื้อหุน้ตา่งชาติ และ นกัลงทุนสถาบนั โดยบริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัไวด้งันี-  
    บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอชื+อบุคคลเพื+อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการรวมถึง
เสนอเพิ+มวาระการประชุมลว่งหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ในเวลาอนัสมควร  
       บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที+ไมส่ามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงโดยมอบ
ฉนัทะใหผู้อื้+นประชุมและออกเสียงลงมติแทน  
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   บริษทักาํหนดใหก้รรมการบริษทัและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเกี+ยวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้กี+ยวขอ้ง 
เพื+อใหค้ณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษทัที+อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน ์และสามารถ
ตดัสินใจเพื+อประโยชนข์องบริษทัโดยรวม ทั-งนี-  กรรมการและผูบ้ริหารที+มีส่วนไดเ้สียกบัธุรกรรมที+ทาํกบับริษทั
ไมค่วรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจทาํธุรกรรมดงักล่าว  
       คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในที+มีผลตอ่การซื-อขายหลกัทรัพย ์เพื+อ
เป็นมาตรการป้องกนักรณีที+กรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มลูภายในเพื+อหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอื้+น
ในทางมิชอบ โดยหา้มกรรมการ ที+ปรึกษา ผูบ้ริหาร พนกังานพนกังานที+ล่วงรู้ถึงผลประกอบการของบริษทัไมว่า่
ทางตรงหรือทางออ้ม และบุคคลที+เกี+ยวขอ้งซื-อขายหุน้ของบริษทัในช่วงเวลา ;7 วนัก่อนประกาศงบการเงินตอ่
สาธารณะชน  ในระหวา่งปีที+ผา่นมากรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัดไม่ปรากฎวา่มีการ
ซื-อขายหุน้ในช่วงนั-นเลย  รวมทั-งหา้มไมใ่หผู้บ้ริหารหรือหน่วยงานที+ไดรั้บทราบขอ้มลูภายใน  เปิดเผยขอ้มูลแก่
บุคคลภายนอก หรือบุคคลที+ไม่มีหนา้ที+เกี+ยวขอ้งตามรายละเอียดที+ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้การดูแลเรื+องการใชข้อ้มลู
ภายใน 
            :.    หมวดบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
       คณะกรรมการบริษทั บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัตอ่สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั-งภายในและภายนอก  บริษทัจะไม่
กระทาํการใดๆที+เป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงยดึถือแนวปฎิบติัที+ก่อใหเ้กิดความเสมอภาคตอ่ทุกฝ่าย 
โดยกาํหนดบทบาทของบริษทัตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียดงันี-  
ลูกคา้              บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการใหบ้ริการที+ดี เพื+อใหลู้กคา้มีความพึงพอใจและเชื+อมั+นในการ 

ใหบ้ริการของบริษทัควบคูไ่ปกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ที+มีคุณภาพ ตรงกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ เพื+อใหลู้กคา้มีความพึงพอใจสูงสุด 

คูค่า้   บริษทัดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ปฏิบติัตอ่คูค่า้ทุกรายดว้ยความเสมอภาคและเท่าเทียม
กนั และปฏิบติัตามเงื+อนไขทางการคา้ และสญัญาระหวา่งกนัอยา่งเคร่งครัด บริษทัให้
ความสาํคญัอยา่งยิ+งในการคดัเลือกคูค่า้ที+เหมาะสม โดยตระหนกัถึงความสาํคญัในการมีคูค่า้ที+
จริยธรรม ความเป็นมืออาชีพ ควบคูไ่ปกบัการมีชื+อเสียงที+ดี  

ผูถื้อหุน้  บริษทัมุง่มั+นที+จะดาํเนินงานใหมี้ผลประกอบการที+ดี อนัจะนาํไปสู่ผลตอบแทนตอ่ผูถื้อหุ้น เพื+อ
สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

พนกังาน            บริษทัถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรที+มีคา่อยา่งยิ+ง จึงมีการส่งเสริมและใหโ้อกาสพนกังาน
ไดรั้บการพฒันาอยา่งสมํ+าเสมอ  เพื+อใหมี้ความพร้อมที+จะกา้วไปขา้งหนา้กบับริษทั  และมี
นโยบายในการใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการที+เหมาะสม และสามารถเทียบเคียงไดก้บัธุรกิจ
เดียวกนั  

คูแ่ขง่              บริษทัยดึมั+นในการแขง่ขนัทางธุรกิจดว้ยจริยธรรม โดยไมล่ะเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบั 
  ทางการคา้ของคูแ่ข่งโดยวธีิฉอ้ฉล โดยเนน้การปฏิบติัภายใตก้ติกาการแขง่ขนัที+ดี ไมแ่สวงหา 
  ความลบัทางการคา้ของคูแ่ขง่ดว้ยวธีิที+ไม่เหมาะสม ไมท่าํลายชื+อเสียงของคู่แขง่ดว้ยการ 
  กล่าวหาในทางร้าย  
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เจา้หนี-                   บริษทัยดึมั+นในการปฏิบตัิเรื+องการชาํระหนี-ตามกาํหนดเวลาและสัญญาระหวา่งกนัโดย 
  เคร่งครัดโดยจะปฏิบติัตอ่เจา้หนี- ทุกรายอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม  โดยเฉพาะเรื+องเงื+อนไข 

การคํ-าประกนั การบริหารเงินทุน  กรณีที+ ไมส่ามารถปฏิบติัตามเงื+อนไขที+ตกลงกนัไวไ้ด ้จน
เป็นเหตทุาํใหผ้ิดนดัชาํระหนี-   บริษทัจะรีบแจง้ใหเ้จา้หนี-ทราบลว่งหนา้โดยไมป่กปิด
ขอ้เทจ็จริงเพื+อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
รวมถึงการบริหารจดัการเงินทุนใหมี้โครงสร้างที+เหมาะสม เพื+อรักษาความเชื+อมั+นตอ่เจา้หนี-  

ลูกหนี-   บริษทัยดึมั+นในการปฎิบติัตามสญัญาระหวา่งกนัอยา่งเคร่งครัด กรณีที+ลูกหนี- มีเหตุที+ไม่
สามารถปฏิบติัตามเงื+อนไขที+ตกลงกนัไวไ้ด ้จนเป็นเหตใุหต้อ้งผดินดัชาํระหนี-  บริษทัจะเขา้
เจรจาเพื+อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 

สงัคมและ           บริษทัตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคม จึงมุ่งมั+นใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือและเขา้ร่วม 
สิ+งแวดลอ้ม กิจกรรมต่างๆ ที+เป็นประโยชนต์อ่สงัคมและชุมชนอยา่งสมํ+าเสมอ 
สิทธิมนุษยชน     บริษทัยดึมั+นในหลกัสิทธิมนุษยชน จึงกาํหนดนโยบายเกี+ยวกบัสิทธิมนุษยชน โดยใหพ้นกังาน

ทุกคน มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกนัในการปฏิบติังาน ตลอดจน
ความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน ภายใตข้อ้บงัคบัการทาํงานของบริษทั และจะใหค้วามรู้ความ
เขา้ใจแก่พนกังาน เพื+อนาํหลกัสิทธิมนุษยชนไปปรับใชใ้นการปฏิบติังาน 

ทรัพยสิ์นทางปัญญา บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายเกี+ยวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา และมีนโยบายไมส่นบัสนุนการ
ดาํเนินการที+มีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาทุกประเภท โดยพนกังานทุกคนมี
หนา้ที+ตอ้งปกป้องรักษาความลบัอนัเกี+ยวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั ไมว่า่จะเป็น 
ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัระบบคอมพิวเตอร์ จนถึงคูมื่อการปฏิบติังาน และอื+นๆ ที+พนกังานได้
สร้างสรรคขึ์-นในระหวา่งการปฏิบติังานโดยไดรั้บมอบหมายจากบริษทั ในขณะเดียวกนั
พนกังานทุกคนตอ้งไม่นาํทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้+นไปใชโ้ดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากเจา้ของ
ผลงาน 

การตอ่ตา้นทุจริต    บริษทัไดก้าํหนดนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบตัิเพื+อตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+น ที+ไดรั้บความ 
คอร์รัปชั+น เห็นชอบจากคณะกรรมการ และไดเ้ผยแพร่ใหพ้นกังาน คู่คา้ และบุคคลทั+วไปทราบเพื+อปฎิบติั

ตามโดยเคร่งครัด 
8.  หมวดการเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 
         คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษทั    งบการเงินไดจ้ดัทาํขึ-นตามมาตรฐานการ
บญัชีที+รับรองทั+วไปในประเทศไทย   โดยใชน้โยบายบญัชีที+เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสมํ+าเสมอ และใชดุ้ลย
พินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที+ดีในการจดัทาํ     รวมทั-งการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 
         คณะกรรมการไดจ้ดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน     เพื+อใหม้ ั+นใจวา่การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชี มี
ความถกูตอ้งครบถว้น    พร้อมทั-งแตง่ตั-งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ+งประกอบดว้ย     กรรมการที+ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร
เป็นผูดู้แลรับผิดชอบรายงานทางการเงิน     และระบบควบคุมภายในโดยไดแ้สดงรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไวใ้นรายงานประจาํปี 
         บริษทัไดก้าํหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบั
อุตสาหกรรม  และสูงเพยีงพอที+จะรักษากรรมการที+มีคุณสมบติัที+ตอ้งการ   ซึ+งไดผ้า่นการอนุมติัจากที+ประชุมผูถื้อ
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หุน้แลว้   ส่วนคา่ตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที+คณะกรรมการบริษทักาํหนด     ซึ+งเกี+ยวกบั
ผลการดาํเนินงานของบริษทัและของผูบ้ริหารแตล่ะท่านคา่ตอบแทนที+เป็นตวัเงินไดร้ะบุรายละเอียดไวใ้นหนา้ที+ 
47 ถึง 49 แตไ่ม่ไดเ้ปิดเผยคา่ตอบแทนของกรรมการที+เป็นผูบ้ริหารในส่วนที+ไดรั้บจากการเป็นกรรมการบริษทัอื+น  
เพราะไมใ่ช่ขอ้มูลของบริษทั 
          คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงขอ้มลูของบริษทัวา่มีผลตอ่การตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนได้
เสียของบริษทัจึงไดเ้นน้และถือปฏิบติักบัฝ่ายบริหารในการเปิดเผยขอ้มูลที+ครบถว้นและเชื+อถือได ้    
 9.  หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีความเป็น
อิสระในการตดัสินใจเพื+อประโยชนสู์งสุดและผูถื้อหุน้โดยรวม  คณะกรรมการทาํหนา้ที+ในการกาํหนดวสิยัทศัน์
และพนัธกิจของบริษทั เพื+อผูบ้ริหารและพนกังานมีจุดมุง่หมายในการดาํเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั ซึ+งในปี 
<9;< คณะกรรมการไดมี้การพิจารณาทบทวนและอนุมติัวิสยัทศัน์ ภารกิจกลยทุธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทั รวมถึงทบทวนนโยบายที+สาํคญัใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งตอ่การดาํเนินธุรกิจตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี เช่น นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ นโยบายการต่อตา้นการทจุริต เป็นตน้ 
คณะกรรมการไดติ้ดตามดูแลใหมี้การนาํกลยทุธ์ของบริษทัไปปฏิบติั โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส 
คณะกรรมการไดติ้ดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกาํหนดใหมี้การรายงานผลการดาํเนินงานและผล
ประกอบการของบริษทั โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่าง ๆ เพื+อใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์
ที+วางไว ้และทาํหนา้ที+ในการดูแลความเสี+ยงและระบบควบคุมภายในภาพรวมของทั-งบริษทั โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี+ยงทาํหนา้ที+พิจารณากาํหนดนโยบายบริหารความเสี+ยงของบริษทั  โดยมีฝ่ายบริหารความเสี+ยง เป็น
หน่วยงานสนบัสนุน และทาํหนา้ที+เสนอผลการพิจารณาและบริหารความเสี+ยงและควบคุมภายใน ให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา เพื+อรายงานใหก้บัคณะกรรมการบริษทัทราบตอ่ไป 
หน้าที�ของประธานคณะกรรมการ 
หนา้ที+หลกัของประธานคณะกรรมการคือบริหารจดัการและเป็นผูน้าํของคณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการมี
หนา้ที+รับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษทัและดาํเนินการในฐานะเป็นผูป้ระสานงานโดยตรงระหวา่งคณะกรรมการ
บริษทักบัฝ่ายบริหารของบริษทัผา่นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รวมทั-งถ่ายทอดมติของคณะกรรมการสู่ผูเ้กี+ยวขอ้ง 
เพื+อใหม้ั+นใจไดว้า่ไดมี้การนาํมติของคณะกรรมการบริษทัไปดาํเนินการตอ่อยา่งมีประสิทธิผลสูงสุดและมีความ
เหมาะสม ดว้ยภาระหนา้ที+ที+แตกตา่งกนัระหวา่งประธานกรรมการในฐานะผูน้าํดา้นนโยบาย และกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ในฐานะผูน้าํดา้นการบริหารงานประจาํ บริษทัจึงไดแ้บง่แยกบทบาทของประธานกรรมการออกจาก
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่อยา่งชดัเจน ซึ+ งหมายความวา่ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ไมมี่
ผลประโยชน ์และไมม่ีธุรกิจหรือความสมัพนัธ์อื+นใดอนัอาจเป็นอุปสรรคตอ่การใชดุ้ลยพินิจอยา่งเป็นอิสระ 
ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจและหนา้ที+ในการจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของที+
ประชุมผูถ้ือหุน้ทั-งนี-  คณะกรรมการไม่สามารถอนุมติัหรือพิจารณากาํหนดเป็นประการใดๆ เวน้แต่ไดรั้บความ
เห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการที+เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษทั 
ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
มีอาํนาจในการอนุมติัการดาํเนินธุรกิจปกติในเรื+องต่างๆ อาทิเช่น คา่ใชจ่้ายดาํเนินงาน คา่ใชจ่้ายในการขายและ
บริหาร และรายจ่ายลงทุนภายในวงเงินที+คณะกรรมการบริษทักาํหนด เป็นตน้ 
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           คณะกรรมการของบริษทัมีจาํนวน Q ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการที+เป็นผูบ้ริหาร 8 ทา่น, กรรมการที+เป็น
กรรมการอิสระ 9 ท่าน ส่วนประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพย ์ไมมี่
ความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร และไมเ่ป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการเพื+อเป็นการแบ่งแยกหนา้ที+ใน
การกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล และการบริหารงานประจาํ  โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั  ประกอบดว้ย
กรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
จดัการความเสี+ยง   ซึ+งมีการกาํหนดสมาชิกและหนา้ที+ความรับผิดชอบไวใ้นรายละเอียดหนา้  18 ถึง 27 
            คณะกรรมการแตล่ะชุดมีการจดัประชุมตามจาํนวนครั- งที+ไดก้าํหนดไว ้โดยมีการกาํหนดวาระชดัเจน
ลว่งหนา้และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ  เลขานุการของคณะกรรมการแตล่ะคณะไดจ้ดั
หนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม  และเอกสารก่อนการประชุมลว่งหนา้  2 วนั เพื+อให้
คณะกรรมการไดศึ้กษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการแตล่ะคณะไดมี้การจดบนัทึกการ
ประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร  พร้อมจดัเก็บรายงานการประชุมที+ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการ 
           บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัตอ่ระบบการควบคุมภายในทั-งในระดบับริหาร และการปฏิบติังานจึงไดก้าํหนด
หนา้ที+ อาํนาจการดาํเนินการของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร   มีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพยสิ์นของบริษทัใหเ้กิดประโยชน ์และการแบง่แยกหนา้ที+ของผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมรวมทั-งประเมินผล
ออกจากกนั เพื+อใหเ้กิดการตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน   บริษทัมีฝ่ายตรวจสอบภายใน   ทาํหนา้ที+ตรวจสอบ
การปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินของบริษทัวา่ไดด้าํเนินการตามแนวทางที+กาํหนดไว ้ รวมถึงตรวจสอบ
การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที+เกี+ยวขอ้งกบับริษทั (Compliance Control)  คณะกรรมการไดก้าํหนดให้
ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรับการประเมินผลงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเพื+อใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ที+ตรวจสอบไดอ้ยา่ง
เตม็ที+ 

รายงานการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย  
      ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทั ไดท้าํการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั โดยแบ่งหวัขอ้
การประเมินออกเป็น 6  หมวด สาํหรับวิธีการประเมินไดใ้หก้รรมการแตล่ะท่านใหค้ะแนนแตล่ะหวัขอ้โดยอิสระ 
แลว้นาํคะแนนการประเมินแต่ละหวัขอ้ของกรรมการทุกท่านมารวมกนัแลว้หารดว้ยจาํนวนกรรมการ  โดยมีผล
การประเมินแตล่ะหมวดดงัต่อไปนี-       
           
        คะแนนเฉลี+ย 
#.โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ               3.67 
<.บทบาทหนา้ที+ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ              3.71 
:.การประชุมคณะกรรมการ                3.69 
8.การทาํหนา้ที+ของกรรมการ             3.75  
9.ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ             3.76  
;.การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร          3.63   
ภาพรวมของการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ พบวา่คณะกรรมการบริษทัฯ ประเมินตนเองในระดบัดี  
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ที+คะแนนเฉลี+ย :.27 จากคะแนนเตม็ 8.77 คิดเป็นร้อยละ Q<.89 โดยหวัขอ้ประเมินที+ไดค้ะแนนสูงสุด คือ 
ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และที+ไดค้ะแนนตํ+าสุดคือ หมวดการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันา
ผูบ้ริหาร 
 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล มีการประเมินใน : หวัขอ้ โดยมีผลการประเมินดงันี-  
        คะแนนเฉลี+ย 
#. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ            3.74 
<. การประชุมของคณะกรรมการ             3.72 
:. บทบาท หนา้ที+ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                   3.73  
ภาพรวมของการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล พบวา่คณะกรรมการบริษทัประเมินตนเอง

ในระดบัดี ที+คะแนนเฉลี+ย :.2: จากคะแนนเตม็ 8.77 คิดเป็นร้อยละ Q:.<Q โดยหวัขอ้ประเมินที+ไดค้ะแนนสูงสุด คือ 
โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ และที+ไดค้ะแนนตํ+าสุดคือ หมวดการประชุมของคณะกรรมการ   
 

รวมถึงไดท้าํการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายคณะ โดยแบง่หวัขอ้การประเมินเป็น 3 หมวด 
ไดแ้ก่หมวดโครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ หมวดการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย และ หมวดบทบาท หนา้ที+ 

และความรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยใชก้ารประเมินรูปแบบเดียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการบริษทั ผลการประเมินทุกหมวด มีผลการประเมินดงันี-  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดค้ะแนนโดยเฉลี+ย .3 60 คะแนน จากคะแนนเตม็ 8.7 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 90 
คะแนนเฉลี+ย 

1.โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ           3.62 
2. การประชุมของคณะกรรมการ            3.50 
3. บทบาท หนา้ที+ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ          3.67 
 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ไดค้ะแนนโดยเฉลี+ย .3 68 คะแนน จากคะแนนเตม็ 8.7 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ Q<       คะแนนเฉลี+ย 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ              67.3  
2. การประชุมของคณะกรรมการ            3.75           
 3. บทบาท หนา้ที+ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ          3.62 
 
คณะกรรมการลงทุน ไดค้ะแนนโดยเฉลี+ย 3.97 คะแนน จากคะแนนเตม็ 8.7 คะแนน คดิเป็นร้อยละ QQ.<9 

คะแนนเฉลี+ย 
  1.โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ           4.00 
  2. การประชุมของคณะกรรมการ             3.89 
  3. บทบาท หนา้ที+ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ                         4.00 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO 
 หมวดที+  การวดัผลการปฏิบติังาน ผลการประเมินทุกหมวดไดค้ะแนนโดยเฉลี+ย 3.96  คะแนน จาก
คะแนนเตม็ 4  
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.97 โดยมีรายละเอียดผลการประเมินดงันี-  
              คะแนนเฉลี+ย 
1.ความเป็นผูน้าํ          3.91 
2.การกาํหนดกลยทุธ์             3.98 
3.การปฏิบติัตามกลยทุธ์             3.98 
4.การวางแผนและผลการปฏิบติัทางการเงิน                4.00  
5.ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ                          3.96 
6.ความสมัพนัธ์กบัภายนอก                           3.91  
7.การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับุคลากร                         3.94 
8.การสืบทอดตาํแหน่ง             3.93 
9.ความรู้ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ                          4.00  
10.คุณลกัษณะส่วนตวั            3.96 
 
โดยหมวดที+ 2 เรื+องการพฒันา CEO  คณะกรรมการมีความเห็นวา่ จุดแขง็สาํคญัที+ CEO ควรจะรักษาไวค้ือ มีความ
รอบรู้ในธุรกิจ มีความสามารถในการประสานงานกบัทุกหน่วยงาน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและผูอื้+น
มากกวา่ของตนเอง ส่วนประเด็นที+ CEO ควรไดรั้บการพฒันามากขึ-นในปีถดัไป คือ ความมุ่งมั+นในการสร้างความ
เป็นเลิศในธุรกิจ และมีการกระจายการตดัสินใจ  
     
      6.<   การสรรหาและแตง่ตั-งกรรมการและผูบ้ริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ทาํหนา้ที+สรรหา
บุคคลเพื+อดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะขององคก์ร พิจารณารายชื+อบุคคลที+ไดรั้บการเสนอชื+อ
และคดัเลือกบุคคลที+มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑ์คุณสมบติัที+กาํหนดไว ้ตรวจสอบวา่ บุคคลที+จะถูกเสนอชื+อนั-น
มีคณุสมบตัิตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการเสนอชื+อใหค้ณะกรรมการเพื+อพิจารณาและบรรจุชื+อ
ในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ เพื+อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั-งต่อไป รวมถึงไดร้ับมอบหมายใหพิ้จารณาสรรหา
ผูบ้ริหารระดบัสูง โดยเฉพาะกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดว้ย 
       6.<.# คุณสมบติักรรมการ และ กรรมการอิสระ 
        #. คุณสมบติัของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการที+มีความรู้ความเชี+ยวชาญ ประสบการณ์  ทกัษะที+หลากหลายเป็น   
ประโยชนต์อ่บริษทั โดยไม่จาํกดัเพศ มีความเขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงหนา้ที+ความรับผิดชอบของกรรมการ และ ลกัษณะ
การดาํเนินธุรกิจของบริษทั สามารถอุทิศเวลาและความพยายามใหก้บัการเป็นกรรมการบริษทั ไดอ้ยา่งเตม็ที+ 
   <. คุณสมบติักรรมการอิสระ  
      กรรมการอิสระนอกจากจะตอ้งมีคุณสมบติัที+ครบถว้นของการเป็นกรรมการบริษทัแลว้ ยงั
ตอ้งมีคุณสมบติัเพิ+มเติมดงันี-  
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#)  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ # ของจาํนวนหุน้ที+มีสิทธิออกเสียงทั-งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้องบริษทั ทั-งนี-  ใหน้บัรวมการถือ
หุน้ของผูที้+เกี+ยวขอ้งดว้ย 

<)  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที+มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจา้ง พนกังาน ที+ปรึกษาที+ไดเ้งินเดือน
ประจาํ หรือผูมี้ อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไมน่อ้ยกวา่ < ปี ทั-งนี-  ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไมร่วมถึงกรณีที+กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ   หรือ
ที+ปรึกษาของส่วนราชการซึ+ งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษทั 

:)  ไมเ่ป็นบคุคลที+มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลกัษณะที+เป็น บิดา มารดา คูส่มรส พี+นอ้ง และบุตร รวมทั-งคูส่มรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุมหรือบคุคลที+จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั 
หรือบริษทัยอ่ย 

8)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที+อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่ง
อิสระของตน รวมทั-ง 
ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที+มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้+มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั 
บริษทัใหญ่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แตจ่ะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ < ปี  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักลา่ว รวมถึงการทาํรายการ
ทางการคา้ที+กระทาํเป็นปกติเพื+อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี+ยวกบั
สินทรัพยห์รือบริการ การให ้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค ํ-าประกนั การ
ใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี- สิน รวมถึงพฤติการณ์อื+นทาํนองเดียวกนั ซึ+งเป็นผลใหบ้ริษทัหรือ
คูส่ญัญามีภาระหนี- ที+ตอ้งชาํระตอ่อีกฝ่ายหนึ+ง ตั-งแตร้่อยละ : ของสินทรัพยที์+มีตวัตนสุทธิของบริษทั 
หรือตั-งแต ่<7 ลา้นบาทขึ-นไปแลว้แตจ่าํนวนใดจะตํ+ากวา่ ทั-งนี-  การคาํนวณภาระหนี-ดงักลา่วใหเ้ป็นไป
ตามวธีิการคาํนวณมูลคา่ของรายการที+เกี+ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ย
หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที+เกี+ยวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี-ดงักลา่ว ใหน้บัรวม
ภาระหนี- ที+เกิดขึ-นในระหวา่ง # ปี ก่อนวนัที+มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

9)  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ ่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที+มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของ
สาํนกังานสอบบญัชี ซึ+ งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยูเ่วน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ < ปี 

;)  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซึ+งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที+ปรึกษา
กฎหมายหรือที+ปรึกษาทางการเงิน ซึ+ งไดรั้บคา่บริการเกินกวา่ < ลา้นบาทตอ่ปี จากบริษทั บริษทัใหญ ่
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที+มีนยั ผูมี้
อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั-นดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ < ปี 
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2)  ไมเ่ป็นกรรมการที+ไดรั้บการแตง่ตั-งขึ-นเพื+อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ+ งเป็นผูที้+เกี+ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

])  ไมป่ระกอบกิจการที+มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที+มีนยักบักิจการของบริษทั 
หรือบริษทัยอ่ยหรือไม่เป็นหุน้ส่วนที+มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที+มีส่วนร่วม บริหารงาน 
ลูกจา้ง พนกังาน ที+ปรึกษาที+รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละ # ของจาํนวนหุน้ที+มีสิทธิออก
เสียงทั-งหมดของบริษทัอื+น ซึ+ งประกอบกิจการที+มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที+มีนยักบั
กิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

Q)  ไมมี่ลกัษณะอื+นใดที+ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี+ยวกบัการดาํเนินงาน
ของบริษทั    

   :. คุณสมบติัคณะกรรมการตรวจสอบ  
  กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัดงันี-   
  #)   มคุีณสมบติัของกรรมการอิสระทุกขอ้ 

   <)  ไมเ่ป็นกรรมการที+ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที+อาจมีความขดัแยง้ 

:)  ไมเ่ป็นกรรมการของ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะที+เป็น
บริษทัจดทะเบียน  

8)  กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย # ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที+จะสามารถทาํ
หนา้ที+สอบทานความน่าเชื+อถือของงบการเงินได ้ 

 
        6.: กระบวนการสรรหากรรมการ  และผูบ้ริหาร  
 คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ทาํหนา้ที+สรรหา
บุคคลเพื+อดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะขององคก์ร   พิจารณารายชื+อบุคคลที+ไดรั้บการเสนอชื+อ
และคดัเลือกบุคคลที+มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑ์คุณสมบติัที+กาํหนดไว ้ตรวจสอบวา่ บุคคลที+จะถูกเสนอชื+อนั-น
มีคณุสมบตัิตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการเสนอชื+อใหค้ณะกรรมการเพื+อพิจารณาและบรรจุชื+อ
ในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ เพื+อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั-งต่อไป  
  6.:.# สิทธิของผูถื้อหุน้รายยอ่ยในการแตง่ตั-งกรรมการ 

   เพื+อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้รายยอ่ย เพื+อใหไ้ดรั้บการปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมกนั บริษทัจึงไดเ้ปิด   
  โอกาสใหผู้ถ้ือหุน้มีสิทธิเสนอชื+อบุคคลที+มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบติัที+เหมาะสม เพื+อรับการ    
   พิจารณาเลือกตั-งเป็นกรรมการล่วงหนา้ ซึ+งบริษทัไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นช่องทางการแจง้ขอ้มูลของ  
   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.thaivivat.co.th  โดยกาํหนดหลกัเกณฑ ์
   การเสนอชื+อบุคคลเพื+อรับการพิจารณาเลือกตั-งเป็นกรรมการ พร้อมแบบฟอร์มการเสนอชื+อกรรมการแสดง 
  ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย  

  6.:.< กระบวนการสรรหาผูบ้ริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนทาํหนา้ที+จดัใหมี้    
 กระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่งของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหาร 
 ระดบัสูงของบริษทัอยา่งมีประสิทธิผล โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั-งกรรมการผูจ้ดั 
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 การใหญ่ประธานเจา้หนา้ที+บริหาร เพื+อรับผิดชอบในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ 
 คณะกรรมการ  บริษทัสาํหรับการแตง่ตั-งผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานตามโครงสร้างองคก์รใหเ้ป็นหนา้ที+ 
 คดัเลือกและแต่งตั-งโดยประธานเจา้หนา้ที+บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญต่่อไป  
 
     6.4  การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 
  การกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัยอ่ย บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย  คือ บริษทั ลาวววิฒันป์ระกนัภยั 
จาํกดัเป็นบริษทัประกนัวินาศภยัที+จดัตั-งขึ-นใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการกาํกบัดูแลการ
ดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยนั-น  บริษทัฯ ไดแ้ตง่ตั-งผูบ้ริหารไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย  โดยกรรมการของ 
บริษทัฯ จะพจิารณาคดัเลือกบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย และเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ  
โดยบุคคลที+ไดรั้บแตง่ตั-งใหเ้ป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย   มีหนา้ที+ดาํเนินการเพื+อประโยชนที์+ดีที+สุดของบริษทัยอ่ย  
และกาํหนดใหบุ้คคลที+ไดรั้บการแตง่ตั-งตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อนจะลงมติในเรื+องสาํคญั 
 
      6.5    การดูแลเรื+องการใชข้อ้มลูภายใน 

บริษทัมีมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน โดยกาํหนดนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในที+มีผลตอ่ 
การซื-อขายหลกัทรัพย ์ซึ+งมีขอ้กาํหนดดงันี-  
  #. หา้มกรรมการ ที+ปรึกษา ผูบ้ริหาร และ พนกังานใชช้อ้มลูภายใน เพื+อประโยชน์ในการซื-อ
ขายหลกัทรัพย ์เนื+องจากการใชข้อ้มูลภายในเพื+อการซื-อขายหลกัทรัพย ์เป็นการกระทาํที+ผิดกฎหมายและขดัตอ่
หลกัการเรื+องการขดัแยง้ในผลประโยชน ์เป็นการกระทาํที+ไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้รายอื+น รวมถึงหา้มเปิดเผยขอ้มูล
ภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที+ไมมี่หนา้ที+เกี+ยวขอ้งดว้ย 
 <. กรรมการ ที+ปรึกษา ผูบ้ริหาร และ พนกังานตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที+เกี+ยวขอ้งกบัการ
ใชข้อ้มูลภายในอยา่งเคร่งครัด ซึ+งรวมถึงกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ กฎเกณฑอื์+นๆ ที+
เกี+ยวขอ้ง 
 :. หา้มกรรมการ ที+ปรึกษา ผูบ้ริหาร พนกังานที+ลว่งรู้ถึงผลประกอบการของบริษทัไมว่า่ทางตรงหรือ
ทางออ้ม และบุคคลที+เกี+ยวขอ้งซื-อขายหุน้ของบริษทัในช่วงเวลา ;7 วนัก่อนประกาศงบการเงินตอ่สาธารณะชน 
โดยมีการแจง้เตือนทุกไตรมาส  
           8. กรรมการ ที+ปรึกษา ผูบ้ริหาร และ พนกังานตั-งแตร่ะดบั ผูจ้ดัการฝ่ายขึ-นไป ที+ทาํการซื-อ หรือ ขายหุน้
ของบริษทั จะตอ้งแจง้ใหแ้ผนกกฎหมายกฎระเบียบทราบถึงการซื-อขายนั-น ภายในวนัถดัไปนบัจากที+ไดมี้การซื-อ
ขายนั-น เพื+อรายงานการซื-อขายต่อสาํนกังาน กลต.ต่อไป หรือดาํเนินการรายงานดว้ยตนเอง ภายใน : วนัทาํการนบั
จากวนัที+ไดม้า หรือจาํหน่ายไปในหุน้นั-น และจะมีการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และ ผูส้อบบญัชีให ้ที+ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั- ง   สาํหรับปี <9;< บริษทัไดป้ฎิบติัตามระเบียบที+กาํหนด
โดยเคร่งครัด 
          6.6    คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
บริษทั  สาํนกังาน อีวาย จาํกดั   เป็นบริษทัที+มีชื+อเสียงและไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล ที+ไดรั้บความเห็นชอบ
จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  และมีส่วนร่วมในการใหค้วามคิดเห็นตอ่
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)    ในการเริ+มใชก้ารกาํกบัเงินทุน
ตามระดบัความเสี+ยง  (RBC)   รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชี ใหก้บับริษทัประกนัวินาศภยัอีกหลาย
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แห่ง ทั-งยงัไมมี่ความสมัพนัธ์ และ/หรือส่วนไดเ้สียระหวา่งผูส้อบบญัชีกบับริษทั / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือ
ผูที้+เกี+ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ในรอบปี <9;< ทางบญัชีมีคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีจาํนวนเงินรวม 2,690,000.- 
บาท ตามรายละเอียดดงันี-  

1. คา่สอบบญัชีประจาํปี     1,260,777.-  บาท 
2. คา่สอบทานบญัชี : ไตรมาส    Q77,777.- บาท 
3. คา่สอบทานรายงาน RBC ไตรมาส <    #;7,777.- บาท 
4. คา่ตรวจสอบรายงาน RBC ประจาํปี     327,777.- บาท 

คา่บริการอื+นๆ   ไมมี่    
 
         6.7   การปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี  
ในปี <9;< บริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั ที+กาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที+ดีของบริษทั 
โดยรายละเอียดไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตบ์ริษทั www.thaivivat.co.th    การนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+สาํหรับ 
บริษทัจดทะเบียนปี <9;7 ไปปรับใชน้ั-น คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดใหมี้ปรับปรุงหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+
ดีของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี <9;7 และกาํหนดใหมี้การ
ทบทวนการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดีอยา่งสมํ+าเสมออยา่งนอ้ยปีละ # ครั- ง  
 
 

7. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการ (Corporate 

Social Responsibility Report) ประจาํปี <9;< เพื+อแสดงถึงนโยบาย กลยทุธ ์กระบวนการคิด และการดาํเนินงานในฐานะ
สถาบนัการเงินหนึ+งที+มีส่วนในการพฒันาสงัคมไทยในดา้นความมั+นคงทางการเงินสาํหรับประชาชนคนไทยและธุรกิจไทย 
ผา่นการดาํเนินงานทางธุรกรรมทางการประกนัภยัของบริษทั รวมถึงเปิดเผยผลจากการดาํเนินงานที+มีตอ่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ไมเ่พียงดา้นการเงิน แตใ่นประเด็นดา้นสงัคมและสิ+งแวดลอ้มดว้ย โดยบริษทัมีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกั
จริยธรรมและการจดัการที+ดี โดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ+งเเวดลอ้ม จึงไดด้าํเนินงานดา้นความรับผิดชอบตอ่
สงัคมทั-งในกระบวนการทาํงาน (CSR-in-process) และนอกกระบวนการทาํงาน (CSR-after-process) อยา่งตอ่เนื+อง 

 แนวทางการจัดทํารายงาน 
 เนื-อหาของรายงานฉบบันี-ครอบคลุมการดาํเนินงานในปี <9;< โดยมีขอบเขตครอบคลุมเฉพาะการปฏิบติังานใน
สาํนกังานใหญ่อนัเป็นสถานที+หลกัในการวางนโยบาย กลยทุธ์ และดาํเนินงานโดยรวมของบริษทั ในประเด็นทางเศรษฐกิจ 
สงัคมและสิ+งแวดลอ้ม ตลอดจนแสดงขอ้มูลการดาํเนินงานภายในตามแนวทาง CSR ที+เกี+ยวขอ้ง  
บริษทัฯ ตระหนกัถึงขอ้จาํกดัและความพร้อมของการแสดงขอ้มลู อยา่งไรก็ตามรายงานฉบบันี-ไดน้าํแนวทางการจดัทาํ
รายงานความรับผิดชอบตอ่สังคมของกิจการ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มาใชเ้พื+ออา้งอิงเป็นกรอบการจดัทาํ
รายงานฉบบันี-  เพื+อใหต้รงตามมาตรฐานของบริษทัมหาชนที+จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซึ+ งบริษทัไดเ้ขา้ร่วมจดทะเบียน
มาตั-งแต่ปี พ.ศ. <9:; 
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 การคัดเลือกเนื4อหาเพื�อการรายงาน 
บริษทัฯ ไดม้ีการพิจารณาประเด็นความรับผดิชอบตอ่สงัคม ผา่นลกัษณะการประกอบธุรกิจคือ การประกนัวินาศภยัที+
ประชาชนใหค้วามไวว้างใจเลือกใชบ้ริการมากที+สุด โดยกาํหนดวิสัยทศัน์ ที+จะเป็นหลกัประกนัที+มั+นคงสาํหรับคนไทย ซึ+งมี
พนัธกิจในการดาํเนินธุรกิจดงันี-   

1. พฒันาองคก์รใหมี้ฐานะการเงินที+แขง็แกร่งและบริหารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล 
2. พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความคุม้คา่ สามารถช่วยลดภาระความเสี+ยงภยั และบรรเทาความเสียหายของประชาชน

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. พฒันาการบริการใหไ้ดม้าตรฐานที+ดี ช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ และคู่คา้อยา่งเป็นธรรม 

เพื+อเป็นส่วนสาํคญัในการกาํหนดผลการดาํเนินธุรกิจในทางเศรษฐกิจ สงัคม สิ+งแวดลอ้ม ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน 
ระดบัตา่งๆ  

นอกจากนี-  ตั-งแตปี่ <99] บริษทัฯ ไดส้ร้างคุณคา่ร่วมของบริษทัฯ เพิ+มเติมจากวสัิยทศันแ์ละพนัธกิจเพื+อเป็น
แนวทางในการดาํเนินงานตั-งแตร่ะดบันโยบายถึงปฏิบติัการ ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั ช่วยใหว้ิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของ
องคก์รไดเ้กิดผลปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม ทั-งยงัสร้างสาํนึกร่วมใหแ้ก่บุคลากรในองคก์รใหเ้ป็นอนัหนึ+งอนัเดียวกนั คอื 
 

Trusted   
ความเป็นมืออาชีพที�สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า 

s. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
^. การต่อต้านทจุริตคอร์รัปชั�น 
a. การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน 

Progressive  
ไม่หยดุพฒันาสินค้าและบริการ ที�เข้าถึงทุกความ
ต้องการ 

w. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
_. การพฒันาผลิตภัณฑ์และบริการที�ช่วยพฒันาคณุภาพชีวติ 
    และสังคม 

Innovative 
นวตักรรมสมัยใหม่ที�สร้างความเป็นเลิศในการ
ให้บริการ 

Togetherness  
ความเห็นอกเห็นใจในการดูแลกันและกันดจุดัง
ครอบครัว 

6. การดูแลพนักงาน 
|. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
}. การจัดการสิ�งแวดล้อม 
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เพื+อจดัลาํดบัความสาํคญัของประเดน็ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ บริษทัฯไดน้าํความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
เขา้มาร่วมพจิารณา 
 

    
    

    
    

   สํ
าค

ัญต่
อผ

ู้มีส่
วน

ได้
ส่ว

นเ
สีย

 

สําคัญ
มาก 

 s. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
    และการกํากับดูแลกิจการที�ดี 
^. การต่อต้านทจุริต 
a. การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน 
w. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
_. การพฒันาผลิตภัณฑ์และบริการ 

สําคัญ |. การพฒันาสังคมและชุมชน 
}. การใช้ทรัพยากร (การจัดการสิ�งแวดล้อม) 

`. การดูแลพนักงาน (การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม) 

สําคัญ สําคัญมาก 

                                                               สําคัญต่อ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) 

 
 
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วน
ได้ส่วน

เสีย 
ความคาดหวงั แนวปฏิบัติ ช่องทางการติดต่อ 

ลูกคา้ - ผลิตภณัฑ์ที+ชดัเจน คุม้ครอง 
   ตรงตามความตอ้งการ เป็นที+ 
   เขา้ใจได ้
- บริการก่อนและหลงัการขาย 
   ที+ดี 
- บริการสินไหมที+เป็นธรรม 
- บริษทัประกนัที+มั+นคง 
  สามารถจ่ายคา่สินไหม 
  ทดแทนไดเ้มื+อเกิดเหตุ 

- การส่งเสริมการขาย 
- ใหบ้ริการก่อนและหลงัการขายที+ดี 
- ความคุม้ครองเป็นไปตามกรมธรรม ์
- พฒันาผลิตภณัฑที์+มีคณุภาพ ตรงกบัความตอ้งการ 
   ของลูกคา้ 
- ใหบ้ริการสินไหมอยา่งเป็นธรรม ถูกตอ้งและรวดเร็ว 
- บริหารความเสี+ยงดา้นการประกนัภยัตามหลกัเกณฑ ์
   ของ คปภ. 

- การสาํรวจความพงึพอใจ 
- มีช่องทางรับความคิดเห็น 
- สาํนกังานใหญ่ และสาขา 
- ฝ่ายลกูคา้สัมพนัธ ์โทร. 1231 
- ฝ่ายรับแจง้อุบติัเหตุ โทร. 1231 กด < 
- Website: thaivivat.co.th 
- Facebook:  
  www.facebook.com/thaivivat 

คูค่า้ - การปฏิบตัิตามขอ้ตกลง 
  ทางการคา้ 
- การเพิ+มปริมาณ/มลูค่าของ 
   ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

- ดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม  
- ปฏิบติัตอ่คูค่า้อยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั  
- ปฏิบติัตามเงื+อนไขทางการคา้ และสัญญาระหวา่งกนั 
  อยา่งเคร่งครัด  
 
 

- นโยบาย จรรยาบรรณในการดาํเนิน 
  ธุรกิจ 
- การเยี+ยมชมและตรวจประเมิน 
- Website: thaivivat.co.th 
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ผู้มีส่วน
ได้ส่วน

เสีย 
ความคาดหวงั แนวปฏิบัติ ช่องทางการติดต่อ 

- คดัเลือกคูค่า้ที+เหมาะสมมีจริยธรรม ความเป็นมืออาชีพ 
  ชื+อเสียงที+ดี 
- มีกระบวนการจดัซื-อจดัจา้งที+ชดัเจน 

พนกังาน - ค่าตอบแทนที+เป็นธรรม 
- การปฏิบติัตามจริยธรรมดา้น 
   แรงงาน 
- ความปลอดภยัในชีวติและ 
   ทรัพยสิ์น 
- โอกาสในการพฒันาความรู้ 
   และกา้วหนา้ตามสาขา 
   วชิาชีพ 
- สมดุลระหวา่งชีวิตและการ 
   ทาํงาน 

- ส่งเสริม ใหก้ารฝึกอบรมทกัษะและความรู้ 
- นโยบายในการใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการที+ 
   เหมาะสม  
   เทียบเคยีงไดก้บัธุรกิจเดียวกนั 
- ความมั+นคงและโอกาสในการเจริญเติบโตในหนา้ที+ 
- สภาพแวดลอ้มในการทาํงานที+ดี ปลอดภยั 
- กิจกรรมสร้างความผกูพนักบัองคก์ร 

- การใหข้อ้มูลดา้นสวสัดิการแก่ 
  พนกังาน 
- แบบสาํรวจความพึงพอใจ 
- การประชุมตามสายงาน 
- หน่วยงานรับเรื+องร้องเรียน ฝ่าย 
   ทรัพยากรบุคคล  
- ร้องเรียนโดยตรงต่อผูบ้ริหาร 
- E-mail: hrdept@thaivivat.co.th 

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

- สร้างผลตอบแทนตอ่เนื+องในระยะยาว 
- ดาํเนินธุรกิจตามธรรมภิบาล และหลกัการกาํกบัดูแล 
   กิจการที+ดี 
- เผยแพร่รายงานต่างๆ ตามกาํหนดเวลาและขอ้บงัคบั 
   ของตลาดหลกัทรัพย ์
 

- รายงานประจาํปี 
- การประชุมผูถื้อหุน้ 
- ติดตอ่ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
  โทร #<:# ตอ่ 9Q:]  
- E-mail: nantawan_aru@thaivivat.co.th 
- Website: thaivivat.co.th/th/investor_ 
  contact.php 

คูแ่ขง่ - การแขง่ขนัทางธุรกิจอยา่งมี 
   จริยธรรม 

- แขง่ขนัทางธุรกิจดว้ยจริยธรรม  
- ไมแ่สวงหาความลบัทางการคา้ของคูแ่ข่งดว้ยวธีิที+ไม่ 
   เหมาะสม  
- ไมท่าํลายชื+อเสียงของคูแ่ขง่ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 

- Website: thaivivat.co.th 

เจา้หนี-  - การชาํระหนี-ตรงตามเวลา 
- การปฏิบตัิตามขอ้กาํหนด 
   เงื+อนไข 

-  ชาํระหนี-ตามกาํหนดเวลาและสญัญาระหวา่งกนัโดย 
    เคร่งครัด 
-  ปฏิบติัตามเงื+อนไขการคํ-าประกนั และการบริหาร 
    เงินทุน 
-  กรณีที+ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื+อนไขที+ตกลงกนัไวไ้ด ้ 
   จนเป็นเหตทุาํใหผ้ิดนดัชาํระหนี-  บริษทัจะรีบแจง้ให ้
   เจา้หนี-ทราบล่วงหนา้โดยไม่ปกปิดขอ้เทจ็จริงเพื+อ 
   ร่วมกนัแกไ้ขปัญหา  

- ติดตอ่ฝ่ายการเงิน โทร #<:# 
- Website: thaivivat.co.th 
 



-65- 

 

ผู้มีส่วน
ได้ส่วน

เสีย 
ความคาดหวงั แนวปฏิบัติ ช่องทางการติดต่อ 

-  บริหารจดัการเงินทุนใหมี้โครงสร้างที+เหมาะสม เพื+อ 
   รักษาความเชื+อมั+นตอ่เจา้หนี-  

ลูกหนี-  - การปฏิบตัิตามขอ้กาํหนด 
   เงื+อนไข 
- ดอกเบี-ยเป็นไปตามกฎหมาย 
   กาํหนด 

- ปฎิบติัตามสัญญาระหวา่งกนัอยา่งเคร่งครัด  
- กรณีที+ลูกหนี-มีเหตุที+ไมส่ามารถปฏิบติัตามเงื+อนไขที+ 
  ตกลงกนัไวไ้ด ้จนเป็นเหตุใหต้อ้งผิดนดัชาํระหนี-   
  บริษทัจะเขา้เจรจาเพื+อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่ง 
  เป็นธรรมและสมเหตุสมผล 

- ติดตอ่ฝ่ายการเงิน โทร #<:# 
- Website: thaivivat.co.th 

สังคมและ
สิ+งแวด 

ลอ้ม 

- ดาํเนินธุรกิจดว้ยความ 
   รับผิดชอบ 
- การพฒันาชุมชน 
- การปฏิบตัิตามกฏหมาย  
- การใหค้วามร่วมมือใน 
  โครงการตา่งๆ ของรัฐ 

- ตระหนกัถึงและรับผิดชอบต่อผลกระทบของธุรกิจ  
   ตอ่สังคมทั-งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและสิ+งแวดลอ้ม 
- ดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี และใต ้
   ความควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐต่างๆ  
- ใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือและเขา้ร่วมกิจกรรมตา่งๆ  
   ที+เป็นประโยชนต์อ่สังคมและชุมชน 

- ติดตอ่บริษทัฯ  โทร #<:# 
- Website: thaivivat.co.th 
- ติดตอ่สาํนกัเลขานุการบริษทั  

 
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมและการกํากับดแูลกิจการที�ด ี

 นโยบาย แนวปฏิบติั และการดาํเนินงาน 
ดา้นการบริหารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล เพื+อการดาํเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้งโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้บริษทัไดป้ฏิบติัตาม
หลกักาํกบัดูแลกิจการที+ดี โดยบริษทัไดจ้ดัตั-งหน่วยงานในการกาํกบัดูแล เพื+อใหก้ารดาํเนินการต่างๆ ภายในบริษทัเป็นไป
อยา่งถูกตอ้งตามกฎระเบียบตา่งๆ และขอ้บงัคบัตามกฎหมายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และส่วนงานกาํกบัดูแลอื+นๆ ที+เกี+ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) สาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 
บริษทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ คาํนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบและมีความซื+อสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ
ประกนั ดว้ยการรักษาผลประโยชนร่์วมกบัผูที้+เกี+ยวขอ้ง ซึ+งไดรั้บการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรมขณะประกอบธุรกิจ โดยการ
ปฎิบติัตามกฎหมายและกติกาที+กาํหนดร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด มีจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ไมเ่รียก ไมรั่บและจ่าย
ผลประโยชนใ์ดๆ ที+ไมสุ่จริตในการคา้กบัคูค่า้ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดีเมื+อวนัที+  #] ธนัวาคม <9;7 บริษทั
ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัธุรกิจมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล จากหอการคา้ไทยในงานประกาศ
เกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการคา้ไทย ประจาํปี <9;7 (ไทยเท่ทาํดี วถิีย ั+งยืน) ที+ไดรั้บการยกยอ่งและเชิญชูเกียรติ ใหเ้ป็น
ภาคธุรกิจเอกชน ที+ประกอบการคา้ ดว้ยหลกัธรรมาภิบาล โดยเฉพาะเรื+องความโปร่งใส และความซื+อสตัยสุ์จริต มีความ
รับผดิชอบตอ่สงัคม  

 จริยธรรมทางธุรกิจ 
บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน) ยดึมั+นในการกาํกบัดูแลกิจการที+ดีและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดย
เนน้การใหบ้ริการลูกคา้อยา่งเป็นธรรม มีการเปิดเผยขอ้มลูที+เพียงพอ ตลอดจนมีการดูแลผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ไม่วา่จะเป็นผู ้
ถือหุน้ พนกังาน ลูกคา้ คูค่า้และเจา้หนี-  คูแ่ขง่ ตลอดจนสังคมและสิ+งแวดลอ้ม ซึ+งไมเ่พียงนาํมาใชก้บับริษทั แตย่งัรวมถึง
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บริษทัยอ่ย ตลอดจนกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัยอ่ย เพื+อใหบ้รรลุวตัถปุระสงคด์า้นความยั+งยืนทั-งทางธุรกิจ
และทางสงัคมรวมถึงการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ และเป็นประโยชนแ์ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุม่ ตลอดจนเป็นแนวทาง
ใหแ้ก่กรรมการผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัในการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัที+เกี+ยวขอ้ง ตลอดจน
จริยธรรมและจรรยาบรรณเพื+อใหม้ั+นใจวา่พนกังานทุกคนมีความรู้และความเขา้ใจเกี+ยวกบักฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ สามารถนาํไปปฏิบติัหนา้ที+ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม บริษทัจึงใหพ้นกังานทุกคนทาํแบบทดสอบ
เกี+ยวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ การควบคุมภายในผา่นระบบอินทราเน็ตของบริษทัเป็นประจาํทุกปี และนาํผลที+ไดม้า
ประเมินระดบัความรู้และความเขา้ใจของพนกังานเพื+อปรับปรุงการสื+อสารใหพ้นกังานมีความเขา้ใจอยา่งทั+วถึง และ
ตระหนกัถึงหนา้ที+ของตนในการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการที+ดีขององคก์ร โดยบริษทัพฒันาและปรับปรุงแบบทดสอบ
ดงักลา่วใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและระเบียบที+เปลี+ยนแปลงไปตลอดเวลา และกาํหนดใหพ้นกังานที+ไดผ้ลทดสอบไม่ถึง
เกณฑที์+กาํหนด ศึกษาหาความรู้เพิ+มเติม และทาํแบบทดสอบจนผา่นเกณฑ ์นอกจากการกาํหนดใหพ้นกังานปัจจุบนัตอ้งทาํ
แบบทดสอบโดยถือเป็นส่วนหนึ+งของตวัชี-วดัผลการปฏิบตัิงานแลว้ พนกังานที+เขา้ทาํงานระหวา่งปีทุกคนก็ถูกกาํหนดใหท้าํ
แบบทดสอบดงักล่าวดว้ยเพิ+มเติมจากการเขา้ฟังกฎระเบียบในการปฐมนิเทศ ทั-งนี-  ผลการทดสอบดงักล่าวถือเป็นส่วนหนึ+ง
ในการพิจารณาผลการปฏิบติังานของพนกังานในรอบการประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี 

 หน่วยงานที+เกี+ยวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทัฯ มีหน่วยงาน Compliance ที+ขึ-นตรงกบัฝ่ายผลประโยชน ์เพื+อเป็น ศูนยก์ลางในการรวบรวม ติดตามขอ้มูลเกี+ยวกบั
กฎระเบียบภายนอกที+เกี+ยวขอ้ง และสื+อสาร ใหค้วามรู้ คาํปรึกษา เรื+องกฎระเบียบภายนอกดา้นการเป็นบริษทัประกนัวนิาศ
ภยัและบริษทัจดทะเบียน โดยแปลความและ/หรือสรุปเรียบเรียง เพื+อใหบุ้คคลและหน่วยงานต่างๆ ในบริษทั ดาํเนินการได้
อยา่งถูกตอ้งตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัตา่งๆ จากหน่วยงานภายนอกที+เกี+ยวขอ้งขา้งตน้ทั-งนี-บริษทัฯ ยงัมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน เป็นหน่วยงานอิสระซึ+งขึ-นตรงตอ่คณะกรรมการการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษทั เพื+อทาํหนา้ที+ในการ
ตรวจสอบ สอบทานกิจกรรมการดาํเนินงานตา่งๆ ภายในบริษทั ใหค้าํปรึกษา เสนอขอ้คดิเห็นและคาํแนะนาํในการแกไ้ข
ปรับปรุงการดาํเนินงานใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในส่วนของรายงานการกาํกบัดูแลกิจการที+ดีนั-น ไดร้ายงานเอาไว้
แลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี <9;< (แบบ 9;-#) หวัขอ้ “การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ” และ เวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ www.thaivivat.co.th  
 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 

บริษทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนั ที+ส่งผลกระทบตอ่ขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัและการพฒันาอยา่งย ั+งยืนของประเทศ ทาํใหต้น้ทุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินธุรกิจเพิ+มสูงขึ-น 
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานที+ต ํ+าลง ไม่สามารถสร้างประโยชนสู์งสุดแก่ผูบ้ริโภค บริษทัจึงใหค้วามสาํคญักบัการตอ่ตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ โดยมองวา่การทุจริตคอร์รัปชนัไมเ่พียงเป็นการกระทาํที+ผิดกฎหมายเทา่นั-น แตย่งัขดัตอ่
คุณธรรมและจริยธรรมที+ดีงาม เป็นพฤติกรรมที+ไมส่ามารถยอมรับได ้

ดว้ยเห็นถึงความสาํคญัของการต่อตา้นการทุจริตและร่วมมือกนัเพื+อใหเ้กิดการตอ่ตา้นการทุจริตในวงกวา้งบริษทัมี
นโยบาย และแนวปฏิบติัเพื+อตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั (Code of Conduct for Anti-Corruption) รวมถึงจะจดัใหมี้การ
ทบทวนและสอบทานความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการทาํงานเป็นระยะตอ่เนื+องทุกปี สร้างความเชื+อมั+นวา่การ
ดาํเนินงานเป็นไปมาตรฐานการปฏิบติังานที+วางไวส่้วนนโยบายตอ่ตา้นการทจุริตคอร์รัปชนั จะมีการทบทวนนโยบายตาม
ความจาํเป็นและเหมาะสมทุก < ปี หรือเมื+อมีการเปลี+ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 
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บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน) ไดผ้า่นกระบวนการประเมินวา่มีนโยบายและมีแนวปฏิบตัิป้องกนั
การทจุริตภายในองคก์รครบถว้นตามเกณฑที์+คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทุจริต 
(Collective Action against Corruption) กาํหนด และไดก้ารรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ เมื+อวนัที+ 14 ตุลาคม <99Q และ 
ไดรั้บการรับรองการตอ่อายเุป็นสมาชิกของโครงการฯเมื+อวนัที+  9 สิงหาคม 2562 ทั-งนี-โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทุจริตถือเป็นโครงการระดบัชาติที+ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลและสาํนกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการนี-  บริษทัไดใ้หค้วามร่วมมือกบัภาครัฐ ภาคประชา
สงัคมและสื+อมวลชน ในการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที+โปร่งใส ปราศจากการทุจริต และร่วมเป็นส่วนหนึ+งในการ
ยกระดบัประเทศ 
 นอกจากนี-ยงัมีการสื+อสารนโยบายและแนวปฏิบติัในการตา้นทจุริตคอร์รัปชนัไปยงับุคลากรในองคก์รอยา่ง
ตอ่เนื+องผา่นสื+อต่างๆ และกิจกรรมการอบรมพฒันาบุคลากรภายในองคก์ร รวมถึงสื+อสารใหก้บัคูค่า้และหน่วยงานภายนอก 
ผา่นการออกหนงัสือขอความร่วมมืองดรับของขวญัทุกประเภทพร้อมกาํหนดนโยบาย การรับเรื+องร้องเรียน(Whistle 
Blowing Policy) และการตรวจสอบ โดยมีช่องทางแจง้เบาะแสหรือร้องเรียน ดงันี-  
 
    นางสุณีย ์ธีราวิทยางกรู (เลขานุการบริษทั) 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์   sunee_non@thaivivat.co.th 
    นางสาวนนัทวนั อรุณพิริยะกลุ  แผนก Compliance 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์   Nantawan_aru@thaivivat.co.th 
จดหมาย    บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน) 

2# ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ #7877 
โทรศพัท ์   #<:# ตอ่ 9Q:] 
ในส่วนของกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส รายละเอียดปรากฎตามนโยบายการตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัซึ+งไดเ้ปิดเผยไว้
ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
 
การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน 
ดว้ยตระหนกัดีวา่ขอ้มูลของบริษทัมีผลตอ่การตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงไดเ้นน้ใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูสาํคญั
เกี+ยวขอ้งกบับริษทั รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบติั ที+ครบถว้นและเชื+อถือไดต้อ่สาธารณชน ทั-งที+เป็นขอ้มูลทางการเงิน
และขอ้มูลที+ไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัดูแลและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั(คปภ.)  เรื+องหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื+อนไขในการเปิดเผยขอ้มูลเกี+ยวกบัฐานะการเงิน
และผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. <99# อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ตามเวลา เพื+อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสามารถ
เขา้ถึงขอ้มลูต่างๆ อยา่งเท่าเทียม นอกจากจะเปิดเผยขอ้มูลสู่องคก์รและหน่วยงานกาํกบัดูแลต่างๆ แลว้ ประชาชนและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียยงัสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ที+มีการเผยแพร่แลว้ ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
 
ข้อมูลที�บริษัทมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th 

 ขอ้บงัคบับริษทั 
 คูม่ือการปฏิบติัและหลกัการกาํกบักิจการที+ดี 
 จริยธรรมทางธุรกิจ 
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 ขอ้มลูสาํคญัทางการเงิน รวมถึงงบการเงินรายปี และ รายไตรมาส  
 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 9;-1)  
 รายงานประจาํปี  
 รายงานความรับผิดชอบตอ่สังคม 
 หนงัสือและรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
 นโยบายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
 แนวปฏิบติัเพื+อตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
 หนงัสืองดรับของขวญัของกาํนลั 
 นโยบายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

  
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 บริษทัฯ มีความมุ่งมั+นที+จะสร้างความพึงพอใจในผลิตภณัฑแ์ละความมั+นใจในบริการใหก้บัผูเ้อาประกนั ดว้ยความ
รับผดิชอบตอ่ผูเ้อาประกนั ใหไ้ดร้ับบริการที+ดี มีคุณภาพ ในระดบัราคาที+เหมาะสมตามกฎเกณฑก์าํกบัของสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) กล่าวคือ แบบและขอ้ความในกรมธรรม์
ประกนัภยัจะตอ้งสอดคลอ้งกบัการกาํหนดอตัราเบี-ยประกนัภยั  และมีความหมายชดัเจน รวมทั-งการกาํหนดนิยามที+ใชใ้ห้
ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ เพื+อไมใ่หเ้กิดปัญหาการตีความดา้นกฎหมายเมื+อเกิดการเรียกร้องคา่สินไหมทดแทน นอกจากนั-นยงั
ใชอ้ตัราเบี-ยประกนัภยัในอตัราที+เหมาะสมและอยูใ่นอตัราที+นายทะเบียนใหค้วามเห็นชอบ 
 นอกจากนี-ยงัมีการพฒันาปรับปรุงแบบประกนัอยา่งหลากหลายเพื+อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการที+เปลี+ยนไปของ
สงัคมไทย รวมถึงพฒันาปรับปรุงการบริการอยา่งตอ่เนื+องตามเทคโนโลยทีี+เปลี+ยนไป เพื+อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการแก่ผูเ้อาประกนัภยั รวมถึงรักษาสมัพนัธภาพและความยั+งยนืกบัลูกคา้อยา่งจริงจงั สมํ+าเสมอ  
 
ความสามารถในการชดใช้สินไหมทดแทนเมื�อเกิดเหตุ 
 ความมั+นคงของบริษทัประกนัภยัมีความสาํคญัอยา่งยิ+งตอ่ความน่าเชื+อถือของผลิตภณัฑป์ระกนัภยั และมีผลกระทบ
โดยตรงกบัผูเ้อาประกนัภยัและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในฐานะที+เป็นสถาบนัทางการเงิน โดยเฉพาะในดา้น
ความสามารถในการชดใชค้า่สินไหม บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน) จึงตระหนกัถึงการดาํรงสถานะทาง
การเงินตามกฎหมายที+เกี+ยวขอ้ง และตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล เช่น คปภ.ในปี <9;2 ที+ผา่นมา บริษทัฯ มี
สดัส่วนเงินกองทุนตอ่เงินกองทุนที+ตอ้งดาํรงตามกฎหมาย ณ ไตรมาส : มากกวา่ :77% ถือเป็นรับประกนัถึงความสามารถ
ในการรับประกนัภยัและชดใชค้า่สินไหมแก่ประชาชนไดอ้ยา่งดี 
 
บริการด้านสินไหมทดแทน 
 บริษทัไดก้าํหนดนโยบายเกี+ยวกบัการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื+อใหก้ารบริการสินไหมเป็นไปโดยรวดเร็ว ทนัการ 
และสามารถช่วยเหลือประชาชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาจ่ายค่าสินไหมไม่เกิน #8 วนันบัจากวนัที+ตกลงคา่สินไหม 
เพื+อความรวดเร็ว สามารถตอบสนองผูเ้อาประกนัไดท้นักบัความตอ้งการ โดยบริษทัปฏิบติัตามเงื+อนไขและขอ้ตกลงที+มีตอ่
ลูกคา้อยา่งเคร่งครัด เพื+อไมใ่ห้เกิดการฟ้องร้องอนัจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั 
 บริษทัไดน้าํเอานวตักรรมและระบบสารสนเทศใหม่ๆ เขา้มาปรับใชก้บังานบริการดา้นการประกนัภยั โดยไดใ้ช้
ระบบ E-Claim มาพฒันาการใหบ้ริการดา้นจดัการสินไหมเตม็รูปแบบ เพื+อเพิ+มประสิทธิภาพอาํนวยความสะดวกรวดเร็ว
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ใหก้บัลูกคา้ที+ประสบเหตุ เพิ+มศกัยภาพการใหบ้ริการของพนกังานสาํรวจอุบตัิเหต ุสามารถพิมพใ์บบนัทึกความเสียหายได้
ทนัที ณ จุดเกิดเหต ุตลอด 24 ชั+วโมงทั+วประเทศ นอกจากนี-บริษทัไดเ้ปิดสาขาเพื+อใหบ้ริการสินไหมทั+วประเทศ <2 สาขา 
รวมถึงมีบริการแจง้ซ่อมสาํหรับผูเ้อาประกนัภยัรถยนต ์ในศูนยบ์ริการรถยนตที์+ร่วมโครงการ เพื+อความสะดวกแก่ผูเ้อา
ประกนัในการเรียกร้องคา่สินไหมและใหค้าํปรึกษาช่วยเหลือแก่ผูเ้อาประกนั  
 
การพฒันาผลิตภณัฑ์และนวัตกรรมด้านประกันภัย   
 บริษทัฯ มุ่งมั+นและพฒันาผลิตภณัฑเ์พื+อตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคตลอดระยะเวลาที+ผา่นมาโดยในปี <9;< บริษทัฯ จึง
ไดรั้บรางวลัดา้นนวตักรรม ดงันี-    
 เมื+อวนัที+ <2 กนัยายน <9;< บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน ์จาํกดั (มหาชน)  ไดรั้บรางวลั บริษทัประกนัวินาศภยัที+มี
การพฒันาดีเด่น ประจาํปี <9;1และบริษทัประกนัวนิาศภยัที+นาํเทคโนโลยมีาใชก้บัระบบการประกนัภยัดีเด่น ประจาํปี <9;# 
โดยไดรั้บเกียรติจาก นายอตุตม สาวนายน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั มอบรางวลัอนัทรงเกียรติแก่บริษทัฯ ภายในงาน 
Thailand Insurance Expo <7#Q ซึ+งจดัขึ-นโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(คปภ.) เพื+อส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรมประกนัภยัใหเ้ป็นที+เชื+อถือศรัทธาและเป็นที+ยอมรับของประชาชน และสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึง ความมุ่งมั+นในการพฒันาผลิตภณัฑ ์ดา้นนวตักรรมประกนัภยัอยา่งต่อเนื+อง โดยการนาํเทคโนโลยมีาปรับใชก้บั
ธุรกิจประกนัภยั เพื+อตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภค เพิ+มสะดวกในใหบ้ริการเพิ+มมากขึ-น 
 
การพฒันาการพฒันาผลิตภัณฑ์ ประกันสุขภาพไทยวิวัฒน์ Active Health 
 ประกนัสุขภาพ แอคทีฟ เฮลท ์เป็นผลิตภณัฑที์+มีปรับตวัและพฒันามาอยา่งต่อเนื+อง หลงัจากไดมี้การเปิดตวัอยา่ง
เป็นทางการเมื+อปีที+ผา่นมา บริษทัฯ ก็ไดมี้ความตั-งใจที+จะเป็นหนึ+งในแรงผลกัดนัใหค้นไทยมีสุขภาพที+ดีอยา่งย ั+งยืน เพราะ
สุขภาพเป็นพื-นฐานของการดาํเนินชีวติในทุกดา้น เมื+อคนไทยมีการดูแลสุขภาพที+ดีพร้อมมีการป้องกนัความเสี+ยงที+เพยีงพอ 
ก็จะสามารถกา้วไปสู่เป้าหมายชีวิตไดต้ามที+ตั-งใจไวอ้ยา่งมั+นคง  จึงเป็นอีกหนึ+งแรงผลกัดนัใหบ้ริษทัฯ สามารถพฒันา
ผลิตภณัฑไ์ด ้ และดว้ยแนวคิดหลกัประกนัเพื+อสุขภาพที+ใหค้วามคุม้ครองและการดูแลในยามเจ็บป่วยแลว้ ประกนัสุขภาพ 
แอคทีฟ เฮลท ์ยงัมีแนวคิดเพื+อลดความเสี+ยงต่อการมีสุขภาพที+ไมดี่ และใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถใชชี้วิตไดอิ้สระ มีสภาวะของ
ร่างกายที+แขง็แรงสมบูรณ์และมีความสุขในทุกๆดา้น และไดรั้บความคุม้ครองครอบคลุมจากผลิตภณัฑ ์ 
 
 ในปี <9;< บริษทัฯไดพ้ฒันาผลิตภณัฑเ์พื+อใหเ้กิดประโยชนต่์อผูบ้ริโภคใหม้ากที+สุด โดยมีการพฒันาทั-งแอปพลิเค
ชนั และการนาํ Wearable เทคโนโลยทีี+หลากหลายเขา้มาเป็นส่วนหนึ+งเพื+อวดัประสิทธิภาพของร่างกายของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่ง
แมน่ยาํ รวมถึงสร้างเพื+อใหสิ้ทธิประโยชน์ใหก้บัผูบ้ริโภคเพื+อตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลก์ารใชชี้วติใหไ้ดม้ากที+สุด  ทั-งดา้นอาหาร 
และการออกกาํลงักาย และสร้าง Active Bonus Point เพื+อใหผู้บ้ริโภคมีความตื+นตวัในการออกกาํลงักาย สามารถออกกาํลงั
ไดอ้ยา่งหลากหลาย จากกิจกรรมที+บริษทัฯไดจ้ดัให ้อาทิเช่น คลาสออกกาํลงักายต่างๆ  สิทธิส่วนลดอาหารดา้นสุขภาพ เพื+อ
ส่งเสริมสุขภาพที+ดีในทุกมิติ   
 
การพฒันาผลิตภณัฑ์ “ประกันรถเปิดปิด” 
 ปี <9;< บริษทัฯ ไดพ้ฒันานวตักรรมดา้นประกนัภยัอยา่งตอ่เนื+อง และผลิตภณัฑป์ระกนัรถเปิดปิด ถือเป็นอีกหนึ+ง
ผลิตภณัฑที์+ไดมี้การพฒันาทั-งการบริการและผลิตภณัฑม์าโดยตลอด เพื+อใหส้ามารถตอบโจทยก์ารใชง้านของผูบ้ริโภคให้
ตรงกบัความตอ้งการและการใชง้านจริง เพื+อใหผู้บ้ริโภคไดรั้บการบริการและประโยชนสู์งสุด  โดยลา่สุดไดม้ีการเปิดตวั 
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TVI Connect ระบบเปิด-ปิด ประกนัอจัฉริยะ เปลี+ยนประสบการณ์เปิดปิดใหม ่งา่ยยิ+งขึ-นดว้ยการนาํเทคโนโลย ีNB-IoT มา
ใชจ้ริงในวงการประกนัภยั ดว้ยความร่วมมือของผูน้าํนวตักรรมระดบัโลก ทั-งผูใ้หบ้ริการเครือขา่ยโทรคมนาคมอนัดบั # ของ
ไทยอยา่ง AIS และผูใ้หบ้ริการระบบคราวดอ์นัดบั # ของโลกอยา่ง AWS มาผนึกกาํลงักนัพฒันา ทั-ง Hardware และ การ
เชื+อมตอ่ของขอ้มูลแบบ Real-Time เพื+อตอบสนองทุกความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซึ+งจุดเด่นของอุปกรณ์ TVI Connect คือ
สามารถทาํงานเปิดปิดประกนัไดโ้ดยทนัทีเมื+อมีการ สตาร์ทและดบัเครื+องยนต ์ของรถที+ทาํประกนัไว ้
 
 ทั-งนี-การทาํงานทั-งหมดเกิดจากตวัอุปกรณ์เอง ไม่ตอ้งพึ+ง Bluetooth หรือแมแ้ตสั่ญญาณอินเตอร์เน็ตจากมือถืออีก
ตอ่ไป โดยผูบ้ริโภคสามารถตรวจสอบสถานะการใชง้านจาก แอปพลิเคชนั Thaivivat Motor โดยจะมีการส่ง Notification 
แจง้เตือนทุกครั- งที+มีการเปิดและปิดประกนั ถือไดว้า่สามารถแกไ้ข pain point ของผูบ้ริโภคที+ผา่นมาไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่ตอ้ง
กลวัลืมเปิดปิดประกนั ไมต่อ้งกลวัเปลืองอินเตอร์เนต็ หรือกงัวลเรื+องแบตมือถือหมดอีกตอ่ไป พร้อมทั-งยงัสามารถใชร้ถ
ร่วมกนัไดห้ลายคน โดยไมจ่าํเป็นตอ้งมีแอพพลิเคชนัอยูใ่นมือถือของผูข้บัขี+ และยงัติดตั-ง TVI Connect ไดง้า่ย เพียงตอ่เขา้
กบัช่องเสียบ USB ในรถ ซึ+งระบบ TVI Connect ไดผ้า่นการทดสอบรับรองความเสถียรและประสิทธิภาพสูงสุด ดว้ย
เครือขา่ย NB-IoT ของ AIS ที+ครอบคลุมทั-ง 22 จงัหวดัทั+วประเทศ และ ระบบคลาวดข์อง AWS ที+รองรับการทาํงานได ้
QQ.QQ% และรองรับการใชง้านการส่งสถานะการเปิด/ปิด ประกนัไดก้วา่ #7,777 ครั- งพร้อมกนัตอ่ # วนิาที เป็นการนาํ IoT 
(Internet of Things) มาใชง้านไดจ้ริง และสมบูรณ์แบบที+สุดในอุตสาหรรมประกนัภยัไทย ณ ขณะนี-  
 
การพฒันาผลิตภณัฑ์  “ประกันภัยการเดินทาง เปิด - ปิด”   
 ปี <9;< บริษทัฯ ไดพ้ฒันานวตักรรมดา้นประกนัภยัการเดินทางมาอยา่งตอ่เนื+อง เพื+อความสะดวกในการใหบ้ริการ
และตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคในปัจจุบนั  โดยเนน้การใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาเป็นส่วนหนึ+งในชีวติประจาํวนั จึงไดมี้การพฒันา
ผลิตภณัฑป์ระกนัเดินทางใหผู้บ้ริโภคสมยัใหม ่สามารถวางแผนทริปการเดินทางไดด้ว้ยตนเอง เพื+อความสะดวกในการใช้
บริการมากยิ+งขึ-น  และในขณะเดียวกนัก็สามารถลดคา่ใชจ่้ายคา่เบี-ย  โดยคิดคา่เบี-ยตามวนัที+เดินทางจริง เดินทางเทา่ไหร่จ่าย
เท่านนั-น  ทาํใหส้ามารถประหยดัคา่ใชจ่้ายดา้นประกนัออกไปไดอ้ยา่งมาก  ซึ+ งล่าสุดไดมี้การพฒันาแอปพลิเคชนั “Thaivivat 
Travel” ใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความสะดวกในการเดินทางมากยิ+งขึ-น โดยเพิ+มการบริการดา้นการแปลภาษาทอ้งถิ+น เพื+อให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความสะดวกในการติดตอ่สื+อสารและงา่ยสาํหรับการเดินทางในแตล่ะทริป รวมถึงขอ้มูลเรื+องสกลุเงินซึ+ งจะ
เป็นประโยชนม์ากสาํหรับผูเ้ดินทางต่างประเทศ  
 
พฒันาช่องทางซื4อและชําระเบี4ยประกันอย่างหลากหลาย 
 ในดา้นการบริการ บริษทัไดพ้ฒันาช่องทางการเขา้ถึงผลิตภณัฑป์ระกนัภยัและพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการทางการ
ประกนัภยัต่างๆ อยา่งสมํ+าเสมอ บริษทัไดพ้ฒันาช่องทางการซื-อประกนัใหห้ลากหลาย เพื+อผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก 
คือ ตวัแทนและโบรกเกอร์ เคาน์เตอร์ในหา้งสรรพสินคา้ เคานเ์ตอร์เซอร์วสิในร้านสะดวกซื-อทั+วประเทศ และเวบ็ไซต ์
www.thaivivat.co.th และ LINE Official Thaivivat Insurance ซึ+งมีมาตรฐานความปลอดภยัดา้นการซื-อประกนัและชาํระเงิน
ออนไลนที์+กรมพฒันาธุรกิจการคา้ใหก้ารรับรอง โดยผูเ้อาประกนัสามารถเลือกชาํระเบี-ยประกนัไดห้ลากหลายวธีิ ทั-งบตัร
เครดิต เคานเ์ตอร์ธนาคาร และโมบายเพยเ์มนท ์ 
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บริการอื�น  ๆ 
 ศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์ เพื+ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยจะมีพนกังานที+ชาํนาญงาน คอยใหค้าํแนะนาํ 
ทาํความเขา้ใจ แกไ้ขปัญหาเบื-องตน้และช่วยติดตามปัญหาต่างๆ ของผูเ้อาประกนัภยัใหไ้ดรั้บการดูแลแกไ้ขอยา่งถูกตอ้งและ
มีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี-  ศูนยล์ูกคา้สมัพนัธ์ยงัเป็นหน่วยงานที+เกบ็ขอ้มลูในดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ในการบริการ ทั-งนี-
ขอ้มลูของปัญหาต่างๆ ที+ศูนยล์ูกคา้สมัพนัธ์พบ จะถูกนาํมาใชเ้ป็นพื-นฐานในการปรับปรุงการใหบ้ริการและพฒันาการ
ทาํงานของบริษทั  สามารถติดต่อ ศูนยล์ูกคา้สมัพนัธ์ ทางโทรศพัทที์+เบอร์ #<:# ในวนัและเวลาทาํการ (จนัทร์-ศุกร์ เวลา ].77 
-#].77 น.) ทางเวบ็ไซต ์www.thaivivat.co.th และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/thaivivat  
 
 ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ  เพื+อการใหบ้ริการที+รวดเร็วฉบัไว ในการใหค้วามช่วยเหลือลกูคา้ผูเ้อาประกนัภยัทั+วประเทศ 
โดยเฉพาะประกนัรถยนตแ์ละสุขภาพ บริษทัมีหน่วยงานรับแจง้อุบติัเหตแุละการตรวจสอบอุบตัิเหตุรถยนตที์+ใหบ้ริการ <8 
ชั+วโมงทุกวนั ดว้ยระบบบอกตาํแหน่งของพนกังานตรวจสอบอุบตัิเหตุของบริษทัฯ ผา่นดาวเทียม (Real-Time Tracking) ที+
ใชเ้ทคโนโลย ีGPS (Global Positioning System) พนกังานที+ศูนยรั์บแจง้อุบติัเหตุสามารถส่งเหตุใหก้บัพนกังานตรวจสอบ
อุบติัเหตุที+อยูใ่กลก้บัจุดเกิดเหตุมากที+สุด เพื+อการใหบ้ริการที+รวดเร็วที+สุด ใหลู้กคา้ผูเ้อาประกนัภยัรู้สึกมั+นใจ นอกจากนี-
สาํหรับลูกคา้ที+ลงทะเบียนและติดตั-ง Thaivivat Application ในโทรศพัทมื์อถือ กส็ามารถแจง้เหตุดว้ยปุ่ม “แจง้เหตุฉุกเฉิน” 
โดยไมต่อ้งกดหมายเลขโทรศพัท ์พร้อมกบัส่งพกิดัจุดเกิดเหตุใหบ้ริษทัฯไดโ้ดยไมต่อ้งอธิบายเสน้ทาง 
สามารถติดตอ่ศูนยรั์บแจง้อุบติัเหตุไดที้+โทร #<:# ทกุวนัตลอด <8 ชั+วโมง  
 บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Roadside Assistance) เป็นบริการใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัรถยนตเ์มื+อเกิดเหตรุถเสียกลาง
ทาง ซึ+ งอาจมีสาเหตุ จากความบกพร่องของเครื+องยนต ์หรืออุปกรณ์ตา่งๆ ของรถยนต ์ทาํใหร้ถไม่สามารถขบัเคลื+อนได ้โดย
ไดจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ที+คอยใหก้ารปรึกษาดา้นเทคนิคเพื+อช่วยเหลือในการแกไ้ขสถานการณ์ รวมถึงใหบ้ริการช่างเทคนิคนอก
สถานที+ ซึ+ งเป็นบริการที+จะช่วยเหลือเบื-องตน้ในจดุเกิดเหตุ ตลอดจนบริการรถลากจูงเพื+อนาํไปซ่อมในศูนยซ่์อมตอ่ไป 
ใหบ้ริการตลอด <8 ชั+วโมง โดยติดตอ่ที+ศูนยรั์บแจง้อบุติัเหตุ 
 
การร่วมพฒันาชุมชนและสังคมผ่านผลิตภัณฑ์และบริการ 
การพฒันาชุมชนและสงัคมเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการพฒันาธุรกิจอยา่งย ั+งยืน ปัจจุบนัทุกภาคธุรกิจไดรั้บการเรียกร้องให้
มีการดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความรับผดิชอบทางสังคมมากขึ-น บริษทัฯ จึงจาํเป็นอยา่งยิ+งที+จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการ
พฒันาชุมชนและสังคมในฐานะที+เป็นปัจจยัสาํคญัในการเติบโตอยา่งย ั+งยนืของธุรกิจประกนัภยั  
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการประกนัภยัและการเขา้ถึงการประกนัภยัของประชาชนส่วนมาก โดยไดด้าํเนินการ
ผา่นผลิตภณัฑ ์การประกนัภยัสาํหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันซ์) และ มุง่เนน้ที+จะบรรเทาความเสียหายจากอุบติัเหตุทาง
ทอ้งถนน ซึ+งสมัพนัธ์กบัภาคประกนัภยัรถยนตที์+เป็นผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดด้าํเนินการผา่นโครงการการ
บริการที+เป็นเสิศในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานตใ์นปี <9;< ที+ผา่นมา ดงันี-  
 
ประกันภยัสําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันซ์) 
บริษทัฯ ไดด้าํเนินงานเพื+อพฒันาชุมชนและสงัคมตามนโยบายของคณะสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ
ดาํเนินธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ในแผนพฒันาประกนัภยั ฉบบัที+ : (พ.ศ. <99Q-<9;:) โดยเฉพาะอยา่งยิ+งในส่วนของการ
เสริมสร้างความรู้และการเขา้ถึงการประกนัภยั ผา่นการส่งเสริมผลิตภณัฑป์ระกนัภยัสาํหรับรายยอ่ย เพื+อใหป้ระชาชนใชก้าร
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ประกนัภยัเป็นเครื+องมือสร้างหลกัประกนัความมั+นคงในชีวติและทรัพยสิ์นดว้ยตนเอง รวมถึงแบง่เบาภาระของภาครัฐใน
การเยยีวยาประชาชน อนัเป็นการร่วมพฒันาสังคมไทยอยา่งสาํคญั 
บริษทัฯ ไดใ้หบ้ริการดา้นการประกนัภยัในรูปแบบต่างๆ อยา่งหลากหลาย โดยคาํนึงถึงความตอ้งการของประชาชนที+
เปลี+ยนไปตามสภาวะสงัคมและเศรษฐกิจ โดยเล็งเห็นความสาํคญัในการเขา้ถึงระบบประกนัภยัของประชาชนทกุระดบั 
ดงันั-นบริษทัจึงมีนโยบายในการส่งเสริมการรับประกนัภยัแบบรายยอ่ย หรือ “ไมโครอินชวัรันส์” (Micro insurance) ซึ+งมี
ความคุม้ครองที+เขา้ใจง่าย เบี-ยประกนัราคาประหยดั สามารถเขา้ถึงประชาชนทุกระดบัไดง้า่ยดว้ยช่องทางการจาํหน่ายที+
กวา้งขวาง ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัเพื+อรายยอ่ยของบริษทัฯ ในปี <9;< ที+สาํคญัไดแ้ก่  
 

1. ประกนัภยัมะเร็งรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันส์) 
ประกนัภยัไทยวิวฒันร่์วมกบัเคานเ์ตอร์เซอร์วสิ เพื+อจาํหน่ายผลิตภณัฑป์ระกนัภยัรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันซ์)  ผา่น
เคาน์เตอร์เซอร์วิสซึ+ งมีมากกวา่ ;,777 สาขาในประเทศไทย  ใหป้ระชาชนเขา้ถึงการประกนัภยัที+จาํเป็น แบ่งเป็นผลิตภณัฑ ์#. 
แผนประกนัภยัโรคมะเร็งใจปํ- าสาํหรับรายยอ่ย คุม้ครองโรคมะเร็งทุกชนิดยกเวน้โรคมะเร็งผวิหนงั เบี-ยประกนั 2## บาทต่อ
ปี ใหค้วามคุม้ครองรวม 27,777 บาท และ <. การประกนัภยัโรคมะเร็งใจปํ- าพลสัสาํหรับรายยอ่ย คุม้ครองโรคมะเร็งทุกชนิด
รวมถึงโรคมะเร็งของเมด็สี (มะเร็งไฝดาํ) ยกเวน้มะเร็งผิวหนงั  
 

2. ประกนัภยัขา้วนาปี ปีการผลิต <9;< 
บริษทัฯ เป็น # ใน << บริษทัที+เขา้ร่วมรับประกนัภยั ในโครงการรับประกนัภยัขา้วนาปีกบัรัฐบาล โดยมีวตัถุประสงคที์+จะ
สร้างความมั+นคงใหก้บัเกษตรกร ในพื-นที+เป้าหมายทั+วประเทศ :7 ลา้นไร่ ช่วยลดภาระคา่ใชจ่้ายและความเสี+ยงที+จะเกิด
ขึ-นกบัผลผลิต เกษตรกรจะไดรั้บความคุม้ครองภยัธรรมชาติ 2 ภยั ประกอบดว้ย นํ-าท่วมหรือฝนตกหนกั, ภยัแลง้ ฝนแลง้ 
หรือฝนทิ-งช่วง, ลมพายหุรือพายไุตฝุ้่ น, ภยัอากาศหนาว หรือนํ- าคา้งแขง็, ลูกเห็บ และไฟไหม ้เกษตรกรจะไดรั้บความ
คุม้ครอง #,<;7 บาท ตอ่ไร่ และไดรั้บความคุม้ครองจากภยัศตัรูพืชและโรคระบาด เกษตรกรจะไดรั้บความคุม้ครอง ;:7 บาท
ตอ่ไร่ ประกนัภยัขา้วนาปีจาํหน่ายผา่นธนาคารเพื+อการเกษตรและสหกรณ์เพื+อใหเ้กษตรกรไดเ้ขา้ถึงหลกัประกนัอยา่งทั+วถึง  
 

3. ประกนั 200 สาํหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันส์) 
บริษทัฯ เป็นบริษทัประกนัภยัที+เขา้ร่วมรับประกนั ในโครงการ “กรรมธรรม ์ประกนัภยั 200” ร่วมกบัสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ประกนัภยั <77 เป็นประกนัภยัอบุติัเหตุส่วนบุคคล
สาํหรับรายยอ่ย ที+ใหค้วามคุม้ครองผูเ้อาประกนัภยั กรณีการเสียชีวติ การสูญเสียมือ เทา้ การสูญเสียสายตา หรือทพุพลภาพ
ถาวรสิ-นเชิงเนื+องจากอุบติัเหตุ #77,777 บาท จากการฆาตกรรม 97,777 บาท และเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย #7,777 บาท เบี-ย
ประกนัเพียง 200 บาทตอ่ปี สาํหรับผูที้+มีอาย ุ<7-;7 ปี โดยมีจุดประสงคเ์พื+อเพิ+มโอกาสใหป้ระชาชนทุกระดบัสามารถซื-อ
ประกนัภยัอุบติัเหตใุนราคาที+เขา้ถึงได ้
 

4. ประกนัภยัอคัคีภยัที+อยูอ่าศยัแบบประหยดัสาํหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันส์) 
บริษทัฯ เป็นบริษทัประกนัภยัที+เขา้ร่วมรับประกนัในโครงการ “กรรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยัที+อยูอ่าศยัแบบประหยดัสาํหรับ
รายยอ่ย” ร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ประกนัอคัคีภยัที+อยูอ่าศยั
แบบประหยดัสาํหรับรายยอ่ยนี-  ใหค้วามคุม้ครองความเสียหายสาํหรับสิ+งก่อสร้างตามลกัษณะสิ+งปลกูสร้าง ที+ใชเ้ป็นที+อยู่
อาศยัที+เกิดขี-น 8 ภยั ไดแ้ก่ ภยัไฟไหม ้ภยัฟ้าผา่ ภยัการระเบิด (จาํนวนเงินเอาประกนัภยัสาํหรับสิ+งปลูกสร้างที+เป็นคอนกรีต 
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300,000 บาท สาํหรับบา้นครึ+ งตึกครึ+ งไม ้150,000 บาท สาํหรับบา้นไม ้100,000 บาท และสาํหรับหอ้งแถวไม ้50,000 บาท)  
และภยัธรรมชาติ (ไดแ้ก่ ภยัลมพายุ ภยันํ-าท่วม ภยัแผน่ดินไหว และ ภยัลูกเห็บ จาํนวนเงินเอาประกนัภยั ทุกภยัธรรมชาติ
รวมกนัไม่เกิน #7,777 บาท) และหากความเสียหายจากภยัดงักล่าวทาํใหผู้เ้อาประกนัภยัไมส่ามารถอยูอ่าศยัได ้จาํเป็ตตอ้งหา
ที+พกัอาศยัชั+วคราวก็จะมีการชดเชยค่าเช่าที+อยูอ่าศยัชั+วคราวไมเ่กินวนัละ :77 บาท ไมเ่กิน :7 วนั  ดว้ยเบี-ยประกนัเพยีง 800 
บาทตอ่ปี โดยมีจุดประสงคเ์พื+อเพิ+มโอกาสใหป้ระชาชนทุกระดบัสามารถซื-อประกนัอคัคภียัในราคาที+เขา้ถึงไดเ้พื+อบรรเทา
ความเดือนร้อนที+เกิดขึ-นในระดบัหนึ+ง 
 

5. ประกนัภยัขา้วโพดเลี-ยงสตัว ์
บริษทัฯ เป็น # ใน #8 บริษทัที+เขา้ร่วมรับประกนัภยั ในโครงการรับประกนัภยัขา้วโพดเลี-ยงสตัว ์โดยมีวตัถุประสงคที์+จะ
สร้างความมั+นคงใหก้บัเกษตรกร สาํหรับพื-นที+เป้าหมาย < ลา้นไร่ใน :: จงัหวดั สนบัสนุนเกษตรกรทาํการปลกูขา้วโพดหลงั
ฤดูการทาํนา เพื+อลดปัญหาผลผลิตขา้วลน้ตลาดและราคาตกตํ+า และเพื+อช่วยลดภาระคา่ใชจ่้ายและความเสี+ยงที+จะเกิดขึ-นกบั
ผลผลิต เกษตรกรจะไดรั้บความคุม้ครองภยัธรรมชาติ ] ภยั ประกอบดว้ย นํ-าทว่มหรือฝนตกหนกั, ภยัแลง้ ฝนแลง้ หรือฝน
ทิ-งช่วง, ลมพายหุรือพายไุตฝุ้่ น, ภยัอากาศหนาวหรือนํ-าคา้งแขง็, ลูกเห็บ, ไฟไหม ้ และภยัจากชา้งป่า เกษตรกรจะไดรั้บความ
คุม้ครอง #,977 บาท ตอ่ไร่ และไดรั้บความคุม้ครองจากภยัศตัรูพืชและโรคระบาด เกษตรกรจะไดรั้บความคุม้ครอง 297 บาท
ตอ่ไร่ ประกนัภยัขา้วโพดเลี-ยงสตัวจ์าํหน่ายผา่นธนาคารเพื+อการเกษตรและสหกรณ์เพื+อใหเ้กษตรกรไดเ้ขา้ถึงหลกัประกนั
อยา่งทั+วถึง  
 

6. ประกนัลาํไย 
บริษทัฯ เป็น 1 ใน 2 บริษทั ที+เขา้ร่วมประกนัในโครงการ ประกนัภยัพืชผลลาํไยจากภยัแลง้โดยใชด้ชันีฝนแลง้ (ตรวจวดัดว้ย
ดาวเทียม) สาํหรับรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรันส์) โดย จาํหน่ายผา่น ธนาคารเพื+อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
เพื+อรองรับความเสี+ยงภยัจากภาวะฝนแลง้ใหแ้ก่เกษตรกร เริ+มรับประกนัภยัใน 24 อาํเภอ ของจงัหวดัเชียงใหม่ มีพื-นที+
เป้าหมาย 100,000 ไร่ (จากพื-นที+เพาะปลูกในจงัหวดัเชียงใหมท่ั-งหมดประมาณ 300,000 ไร่) โดยเริ+มจาํหน่ายกรมธรรมต์ั-งแต่
เดือนมกราคม - กมุภาพนัธ์ 2562 เป็นระยะแรก เพื+อใหค้วามคุม้ครองภยัภาวะฝนแลง้ที+อาจเกิดขึ-นกบัเกษตรกรผูเ้พาะปลูก
พืชลาํไยในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2562 โดยเกษตรกรผูเ้พาะปลูกลาํไยที+กูเ้งินจากธนาคารเพื+อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) ที+มีวงเงินกูทุ้กๆ 10,000 บาท สามารถขอเอาประกนัภยัได ้1 หน่วย โดยมีเบี-ยประกนัภยัจาํนวน 299 บาท 
ตอ่การใหค้วามคุม้ครอง 1 หน่วย  ใหค้วามคุม้ครองสูงสุด 2,100บาท แบ่งความคุม้ครองออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. กรณีการเกิด
ภาวะฝนแลง้ตอ่เนื+องเกินกวา่ดชันีฝนแลง้ ไดรั้บเงินชดเชย จาํนวน 900 บาท และ 2. กรณีการเกิดภาวะฝนแลง้ตอ่เนื+องเกิน
กวา่คา่ดชันีฝนแลง้ขั-นสูง ไดรั้บเงินชดเชย จาํนวน 1,200 บาท ซึ+งเงินชดเชยเมื+อรวมกนัแลว้จะไมเ่กิน 2,100 บาท ทั-งนี-  หาก
พื-นที+เอาประกนัภยัเกิดภาวะฝนแลง้ตอ่เนื+อง (มีจาํนวนวนัที+ฝนไมต่กหรือฝนตกนอ้ยกวา่ 1 มิลลิเมตรตอ่วนัติดตอ่กนั) 
มากกวา่จาํนวนวนัที+กาํหนดเป็นดชันีฝนแลง้หรือดชันีฝนแลง้ข ั-นสูง บริษทัจะจ่ายเงินชดเชยใหแ้ก่เกษตรกรผา่นบญัชี ธกส. 
 

7. ประกนัภยัโคนม 
บริษทัฯ ร่วมกบั ธนาคารเพื+อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื+อจาํหน่ายผลิตภณัฑป์ระกนัภยัโคนม ผา่น 
ธนาคารฯ ซึ+งมีมากกวา่ 1,000 สาขา เพื+อใหเ้กษตรกรผูเ้ลี-ยงโคนม (ผูเ้อาประกนัภยั) ไดรั้บความคุม้ครองโคนม กรณี สูญเสีย
หรือเสียหายใน 4 กรณี คอื 1.โคนมตายเนื+องจาก อุบติัเหตุ ไฟไหม ้ฟ้าผา่ นํ-าท่วม ดินถล่ม พาย ุแผน่ดินไหว จาํนวนเงินเอา
ประกนัภยัตั-งแต ่16,500 – 18,000 บาท 2.โคนมตายเนื+องจากเจ็บป่วย จาํนวนเงินเอาประกนัภยัตั-งแต่ 16,500 – 18,000 บาท 3.
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ความสูญเสียที+เกิดจากการเจ็บป่วยของโคนมดว้ยโรคปากและเทา้เปื+ อย จนไม่สามารถใหน้ํ-านมได ้จาํนวนเงินเอาประกนัภยั
ตั-งแต ่3,300 – 3,600 บาท และ 4. ความสูญเสียที+เกิดจากการเจ็บป่วยของโคนมดว้ยโรคเตา้นมอกัเสบจนไมส่ามารถใหน้ํ- านม
ได ้จาํนวนเงินเอาประกนัภยัตั-งแต ่1,650 – 1,800 บาท โดย การจ่ายคา่สินไหมทดแทนจะจ่ายตามจาํนวนที+ตกลงกนัไวต้ามที+
ระบุในกรมธรรมป์ระกนัภยัแบบตอ่ตวัตอ่ปี และเบี-ยประกนัภยัอยูร่ะหวา่ง 600-1,257 บาท สาํหรับโคนมที+เอาประกนัภยั 
ตอ้งมีอายตุั-งแต ่18 เดือน แตไ่มเ่กิน 8 ปี และทกุตวัที+อยูใ่นฟาร์มจะตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์ โดยใชใ้บรับรองสุขภาพจากสตัว์
แพทยย์นืยนั 
 
โครงการการบริการที�เป็นเลิศในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนลว้นเลง็เห็นความสาํคญัของอุบตัิเหตุทางถนนในประเทศไทยที+มีจาํนวนสูงที+สุดเป็นอนัดบัตน้ๆ 
ของโลก อนัทาํใหเ้กิดความสูญเสียทั-งชีวติและทรัพยสิ์น และฉุดรั- งการพฒันาของประเทศ จึงมีการรณรงคแ์ละปฏิบติั
โครงการตา่งๆ เพื+อลดจาํนวนอุบตัิเหตุและความสูญเสียจากอุบติัเหตุทางถนนมาโดยตลอด โดยตระหนกัวา่ประกนัภยั
รถยนตเ์ป็นส่วนสาํคญัของภาคธุรกิจประกนัวินาศภยัในประเทศไทย บริษทัฯ จึงมีโครงการ “การบริการที+เป็นเลิศในช่วง
เทศกาลปีใหมแ่ละสงกรานต ์2561” ขึ-นโดยร่วมกบักรมทางหลวงในแตล่ะพื-นที+ และการทางพเิศษ เพื+ออาํนวยความสะดวก
ใหท้ั-งประชาชนและเจา้หนา้ที+หน่วยงานรัฐที+ทาํหนา้ที+ในช่วงเทศกาลในการป้องกนัอุบติัเหตุ รวมถึงเตรียมพร้อมใหบ้ริการ
ทางประกนัภยัรถยนตใ์นช่วงเทศกาลปีใหมแ่ละสงกรานต ์อนัเป็นช่วงที+มีการใชร้ถใชถ้นนมากที+สุด และมีอบุติัเหตุทางถนน
สูงสุดในรอบปี 
 
 โครงการ “การบริการที+เป็นเลิศในช่วงเทศกาลปีใหมแ่ละสงกรานต ์2562” มีการปฏิบติังานดงันี-  
#. การจดัวางพนกังานตรวจสอบอุบติัเหตุและพนกังานฝ่ายปฏิบตัิการ ตามจุดใหบ้ริการในจงัหวดัตา่งๆ เพื+อใหบ้ริการดว้ย
ความรวดเร็วทนัตอ่เหตุการณ์ โดยเพิ+มจาํนวนเจา้หนา้ที+ในการใหบ้ริการ ในบริเวณที+มีการจราจรหนาแน่น ถนนสายหลกัที+
สาํคญัในการสญัจรของผูใ้ชร้ถใชถ้นน และสถานที+ทอ่งเที+ยวสาํคญัๆ เพื+อใหบ้ริการ ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัเหตุการณ์ 
 <. เพิ+มจาํนวนพนกังานบริการรับแจง้อุบตัิเหตุ และพนกังานฝ่ายปฏิบตัิการ เพื+อใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ช่วงเทศกาลดงักล่าว  โดยใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็วทนัต่อเหตกุารณ์  
 
การเสริมสร้างความรู้และการเข้าถึงประกันภัย  
 ความรู้และความเขา้ใจดา้นประกนัภยัสาํหรับผูบ้ริโภคเป็นสิ+งสาํคญั แมว้า่ปัจจุบนัมีการใชเ้ทคโนโลยใีนการ
เชื+อมโยงขา่วสารมากยิ+งขึ-น แตก็่ยงัมีผูบ้ริโภคบางส่วนยงัเขา้ถึงขอ้มูลขา่วสารดา้นประกนัภยัไมม่ากพอ ส่งผลใหผู้บ้ริโภค
บางส่วน ไมไ่ดเ้ห็นความสาํคญัของประกนัภยัที+จะช่วยลดความเสี+ยงต่อชีวติและทรัพยสิ์นหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน  
บริษทัฯในฐานะบริษทัประกนัภยัจึงร่วมเป็นส่วนหนึ+งเพื+อเผยแพร่ขา่วสาร ความรู้ ความเขา้ใจเกี+ยวกบัการประกนัภยัใหแ้ก่
ประชาชนไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลขา่วสาร โดยมีการจดัทาํรายละเอียดดงันี-   
#. จดัทาํเนื-อหา เผยแพร่ความรู้ ดา้นการประกนัภยั ทั-งประกนัภยัรถยนต ์ประกนัสุขภาพ ประกนัเดินทางและประกนัอื+นๆ 
ผา่นสื+อสังคมออนไลน์ อาทิ เวบ็ไซต ์และโซเชียลมีเดียตา่งๆ  
<. ร่วมมือกบั Key Opinion Leader ต่างๆ เพื+อสร้างความตระหนกัรู้และส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคเห็นถึงความสาํคญัของการทาํ
ประกนัภยัเพื+อลดความเสี+ยงตอ่ชีวิต และทรัพยสิ์น   
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การดูแลพนักงาน 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัวา่พนกังานคือทรัพยากรที+มีคุณคา่ ซึ+ งจะตอ้งไดรั้บการดูแลและพฒันาขีด
ความสามารถเพื+อความพร้อมในการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงกาํหนดนโยบายใหบ้ริษทัฯใหค้วามสาํคญักบัการพฒันา
พนกังานทุกระดบัอยา่งตอ่เนื+อง เพื+อเพิ+มเติมความรู้ ความสามารถ ทกัษะ สร้างทศันคติที+ดี โดยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันา
องคค์วามรู้ทั-งดา้น Technical knowledge ดว้ยการฝึกอบรมภายในบริษทัและอบรมกบัหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริษทั       
ในดา้นผลตอบแทน คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายเกี+ยวกบัการดูแลเรื+องคา่ตอบแทนและสวสัดิการของพนกังานที+เป็น
ธรรม ดงันี-   

ระยะสั-น  : บริษทั มีการพจิารณาผลการปฏิบติังานของพนกังานปีละ < ครั- ง โดยกาํหนดใหม้ีการปรับเงินเดือนตาม
สภาวะและการแขง่ขนัในตลาดโดยพิจารณาร่วมกบัผลการปฏิบตัิงานและมีการใหโ้บนสัตามความสามารถในการทาํกาํไร
ของบริษทั   

ระยะยาว : บริษทั มีการพจิารณาผลตอบแทนระยะยาวโดยเนน้ถึงความสมดุลทั-งในรูปแบบของผลตอบแทนที+เป็น
ตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน รวมถึงความสมดุลของความตอ้งการของพนกังาน และความเหมาะสมทางดา้นการเงินขององคก์ร
ในระยะยาวในส่วนของสิทธิประโยชนแ์ละสวสัดิการ นอกจากการใหสิ้ทธิการลาและวนัหยดุพกัผอ่นประจาํปีอยา่ง
เหมาะสมแลว้ บริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญัในเรื+องการดูแลสุขภาพและคณุภาพชีวิตพนกังานรวมไปถึงครอบครัวของพนกังาน 
สิทธิประโยชนต์า่งๆ ที+บริษทัฯ มีใหพ้นกังานนั-นมีจุดประสงคคื์อ เพื+อใหบุ้คลากรมีความสุขในการทาํงาน อนัจะนาํไปซึ+ ง
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพของพนกังาน 
 บุคลากรในบริษทัฯ เมื+อผา่นการทดลองงานแลว้ไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานประจาํ พนกังานบริษทัฯ เป็น
พนกังานประจาํทั-งหมด ซึ+ งจะไดรั้บคา่ตอบแทนและมีสิทธิที+จะไดรั้บสวสัดิการต่างๆ จากบริษทั ดงันี-  
 
สวัสดิการเพื�อคณุภาพชีวิตที�ดี 

 กองทุนสาํรองเลี-ยงชีพ  
บริษทัฯ มีนโยบายใหพ้นกังานทุกคนไดอ้อมทรัพยไ์วส้าํหรับใชห้ลงัพน้สภาพการเป็นพนกังานของบริษทัฯ โดยจดัตั-ง
กองทุนสาํรองเลี-ยงชีพขึ-น สาํหรับพนกังานที+ทาํงานติดต่อกนัเป็นเวลา : ปีขึ-นไปไดเ้ขา้เป็นสมาชิก โดยสมาชิกจ่ายเงินสะสม
กองทุนในอตัราร้อยละ 9, 10, 15 ของเงินเดือนทกุเดือน และบริษทัจา่ยเงินสมทบเขา้กองทุนใหส้มาชิกในอตัราร้อยละ 2.9 
ของเงินเดือนทุกเดือน ซึ+งเงินกองทุนสาํรองเลี-ยงชีพนี-บริษทัไดจ้ดัการใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เป็นผูจ้ดัการ
กองทุน 

 สวสัดิการดา้นเงินกู ้ 
บุคลากรของบริษทัฯ จะไดรั้บสิทธิขอกูเ้งินบริษทัฯ หลงัจากไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี โดยตอ้งมี
จุดประสงคใ์นการกูเ้งินเพื+อใชใ้นวตัถุประสงคต์า่งๆ เช่น เพื+อที+อยูอ่าศยั เพื+อการรักษาพยาบาล เพื+อการศึกษา   

 เงินช่วยเหลือพนกังานและครอบครัว 
     สาํหรับงานแต่งงานของพนกังาน  และงานศพของบิดา มารดา  

 การรักษาพยาบาล     
นอกจากการจดัทาํประกนัสังคมใหแ้ก่พนกังานทุกคน เพื+อรองรับสิทธิการรักษาพยาบาลตามกฎหมายแรงงานแลว้ บริษทัฯ 
ไดจ้ดัใหมี้ทีมงานพยาบาลจาก โรงพยาบาลจุฬาฯ คอยดูแลปฐมพยาบาลเบื-องตน้และวินิจฉยัเพื+อส่งตอ่โรงพยาบาลในกรณีที+
ร้ายแรง เป็นสวสัดิการใหก้บัพนกังานในทุกวนัทาํงาน ที+อาคารสาํนกังานใหญซึ่+งเป็นสถานที+ปฏิบติังานของพนกังานส่วน
ใหญ่ 
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 การประกนัอุบติัเหตุ   
เพื+อสวสัดิภาพของพนกังาน บริษทัฯ ไดท้าํการประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบคุคลไวใ้หแ้ก่พนกังานในกรณีที+ไดร้ับอุบติัเหตุถึง
แก่ความตาย เพื+อแบ่งเบาภาระครอบครัวพนกังาน  

 การประกนัสุขภาพ        
  เพื+อเพิ+มความสะดวกใหก้บัพนกังาน บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประกนัภยัสุขภาพ เพื+อรองรับการ 
รักษาพยาบาล ใหก้บัพนกังาน เพิ+มเติมจากสิทธิการรักษาพยาบาลตามสวสัดิการประกนัสงัคม 
 
การดูแลและพฒันาพนักงานมีการเปลี�ยนแปลง 
บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การอบรม-พฒันาความสามารถของบุคลากรในบริษทัฯ อยา่งสมํ+าเสมอ ทั-งในดา้นความรู้ดา้นการ
ประกนัภยั และ ทกัษะดา้นอื+นที+จาํเป็นในการปฏิบติังานดา้นการรับประกนัภยัและการบริการ ในปี <9;< เมื+อมีการปรับปรุง
โครงสร้างการทาํงานของบริษทั ไดมี้การแยกแผนกพฒันาบุคลากรออกเป็นสัดส่วนชดัเจน จากแผนกบริหารงานบุคคล โดย
มุง่หมายใหก้ารพฒันาบุคลากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
ในเบื-องตน้ บริษทัฯ ส่งอบรมเพื+อใหค้วามรู้แก่พนกังานใหม่ ในปี  <9;2    

- หลกัสูตร “Get to Know Insurance Business” ความรู้ประกนัภยัเบื-องตน้ ณ บริษทั ไทยรี เซอร์วสิเซส จาํกดั 
ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร 

รุ่นที+  1  ในวนัที+   4   กนัยายน   <9;<   โดยมีพนกังานใหมเ่ขา้ร่วมอบรม จาํนวน  #2  คน 
 

- หลกัสูตร “ Product  รถยนตแ์ละขอ้สงสัยตา่งๆที+ลูกคา้สอบถามบ่อย ”โดย คุณนยันา เปาอินทร์ และ 
คุณศิริธร ไพรสน ณ อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน์  หอ้งประชุมชั-น  ;   วตัถุประสงคเ์พื+อศึกษาถึงผลิตภณัฑ์
ประเภทต่างๆของบริษทั และเกิดความรู้ ความเขา้ใจในขอ้สงสัยตา่งๆที+ลูกคา้มกัจะสอบถามบ่อยครั- ง 

รุ่นที+  #  ในวนัที+  7   พฤศจิกายน  <9;<  โดยมีบุคลากรเขา้ร่วมอบรม จาํนวน  8<  คน 
 

- หลกัสูตร “Basic Insurance Product Knowledge ”โดย คุณดวงชุดา พฤกษาพิศาล  ณ อาคารประกนัภยัไทย
ววิฒัน ์ หอ้งประชุมชั-น  ;   วตัถุประสงคเ์พื+อเกิดความรู้ความเขา้ใจในหลกัประกนัภยัเบื-องตน้ 

รุ่นที+  #  ในวนัที+  #8   พฤศจิกายน  <9;<  โดยมีพนกังานใหม่เขา้ร่วมอบรม จาํนวน  92  คน 
 
หลงัจากไดรั้บการอบรมเบื-องตน้ดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ ยงัจดัการอบรมหลกัสูตรที+นาํไปใช ้ในการเพิ+มทกัษะในการ
ปฏิบติังานไดจ้ริง โดยในปี <9;< มีการจดัอบรมที+สาํคญัคือ 
 
- หลกัสูตร  “ Core Android Programming ”  โดยคุณชยัสิทธิ�  ทายะบวร จดัขึ-นเมื+อ #<-<; มกราคม <9;< 

ณ บริษทั โคด้โมบายส์ จาํกดั บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร วตัถุประสงคเ์พื+อใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจและพฒันา
แอปพลิเคชนับนแอนดรอยดไ์ดอ้ยา่งมืออาชีพในระยะเวลาอนัสั-น โดยบุคลากรเขา้ร่วมอบรม จาํนวน  #  คน 

- หลกัสูตร “Line API Chatbot ” โดยคุณสิทธิ เทียมเมฆา จดัขึ-นเมื+อวนัที+ <7 เมษายน <9;<   
ณ  : Digits Academy (3DS INTERACTIVE) ซ.สาทรเมนชั+น กรุงเทพมหานคร วตัถุประสงคเ์พื+อให ้
ผูเ้ขา้อบรมเรียนรู้วา่ LINE API มีอะไรที+เราสามารถนาํมาใชง้านไดบ้า้ง โดยมีบุคลากรเขา้ร่วมอบรม จาํนวน #  คน 
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- หลกัสูตร “Privacy Law & Professional Indemnity” โดยคุณอธิษฐา จิตรานุเคราะห์ และคุณปวีณา จูชวน 
จดัขึ-นเมื+อวนัที+ ## กนัยายน <9;<  ณ  โรงแรมเอทสั ลุมพินี กรุงเทพมหานคร วตัถุประสงคเ์พื+อสร้างใหเ้กิด ความรู้ 
ความเขา้ใจ แก่สมาชิกฯ และผูส้นใจที+เกี+ยวขอ้งกบัการประกนัภยั โดยมีบุคลากรเขา้ร่วมอบรม จาํนวน  <  คน 

 
- หลกัสูตร “AWS Technical Essentials” โดยดร.วิชญ ์เนียรนาทตระกลู จดัขึ-นเมื+อวนัที+ #: กนัยายน <9;<   

ณ อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน ์ หอ้งประชุมชั-น ;   วตัถุประสงคเ์พื+อใหผู้เ้ขา้อบรมเรียนรู้ถึงวธีิใชง้าน 
ส่วนต่างๆของ AWS Management Console โดยมีบุคลากรเขา้ร่วมอบรม จาํนวน  ##  คน 

 
- หลกัสูตร “Architecting on AWS” โดยดร.วิชญ ์เนียรนาทตระกลู จดัขึ-นเมื+อวนัที+ <7 กนัยายน ถึง8 ตุลาคม <9;<  ณ 

อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน์  หอ้งประชุมชั-น ;   วตัถปุระสงคเ์พื+อสร้างโครงสร้างพื-นฐานที+ใช ้AWS ใหม้ี
ประสิทธิภาพมากขึ-นเพื+อเพิ+มประสิทธิภาพการทาํงานและลดตน้ทุน โดยมีบุคลากรเขา้ร่วมอบรม จาํนวน ## คน 

 
- หลกัสูตร  “ การประชุมเชิงปฏิบติัการ เรื+อง การสร้างการมีส่วนร่วมในสถานที+ทาํงานใหก้บับุคคลหลากหลายทาง

เพศเพื+อส่งเสริมการขบัเคลื+อนงานดา้นธุรกิจและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ” โดยศาสตราจารยกิ์ตติคณุ วิทิต 
มนัตราภรณ์ และ Mr. Doug Kerr จดัขึ-นเมื+อวนัที+ 22 สิงหาคม <9;<   
ณ โรงแรมแชงกรีลา่ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร วตัถุประสงคเ์พื+อสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี+ยวกบัหลกัการ 
UNGPs เผยแพร่แผนปฏิบตัิการระดบัชาติวา่ดว้ยธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชนเพื+อเตรียมความพร้อมในการนาํ
แผนปฏิบติัการระดบัชาติวา่ดว้ยธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชนไปปฏิบติั รวมถึงส่งเสริมใหเ้กิดการขจดัการเลือกปฏิบติัใน
สถานที+ทาํงาน โดยเฉพาะการเลือกปฏิบติัในสถานที+ทาํงาน  โดยมีบคุลากรเขา้ร่วมอบรม จาํนวน  :  คน 

 
- หลกัสูตร “ CompTIA Security +” โดยอาจารยส์นั+น เกื-อกลูศาสนกิจ จดัขึ-นเมื+อวนัที+ <2-:7 สิงหาคม <9;<  ณ  

อาคารซอฟแวร์พาร์ค  ถนนแจง้วฒันะ  จงัหวดันนทบุรี วตัถุประสงคเ์พื+อส่งเสริมและพฒันาผูเ้ชี+ยวชาญดา้นความ
มั+นคงปลอดภยัสารสนเทศ ใหมี้ปริมาณมากขึ-นในตลาดแรงงานและเทา่ทนักบัเศรษฐกิจดิจิตลั โดยมีบุคลากรเขา้
ร่วมอบรม จาํนวน  #  คน 

 
- หลกัสูตร “ Machine Learning for Data Analytics ” โดยผศ.ดร.สุรณพร์ี ภูมิวฒิุสารจดัขึ-นเมื+อวนัที+  

30 สิงหาคม <9;< ณ  สมาคมประกนัวินาศภยัไทย ซอยสุขมุวิท ;8/# กรุงเทพมหานคร วตัถุประสงคเ์พื+อใหผู้เ้ขา้
อบรมไดศึ้กษาขั-นตอนการรวบรวมขอ้มูลขนาดใหญ่เพื+อนาํมาแยกประเภท และนาํขอ้มูลเหล่านั-นไปวิเคราะห์และ
นาํไปใชป้ระโยชนใ์นอนาคตได ้โดยมีบุคลากรเขา้ร่วมอบรม จาํนวน  <  คน 

 
- หลกัสูตร  “ นายจา้งมีหนา้ที+นาํส่งเงินตาม  พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560  ตอ้งทาํอยา่งไร ” 

โดยคุณชยัณรงค ์กจัฉปานนัท ์ คุณนนัทวนั วงส์ขจรกิตติ  และคณุอญัชลี ภูริวิทยว์ฒันา จดัขึ-นเมื+อวนัที+ :7 ตลุาคม 
<9;<  ณ  โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั+น เขตหลกัสี+ กรุงเทพมหานคร วตัถุประสงคเ์พื+อเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์สร้างความรู้ความเขา้ใจ หลกัเกณฑเ์งื+อนไขการชาํระเงินคืนกองทุนตามพระราชบญัญติั รวมถึงเพื+อ
เตรียมความพร้อมใหก้บัองคก์รนายจา้งไดท้ราบถึงแนวทางขั-นตอน หนา้ที+ความรับผิดชอบและวิธีการหกัเงินเดือน
บุคลากรในสงักดัที+เป็นผูกู้ย้มืเงิน โดยมีบุคลากรเขา้ร่วมอบรม จาํนวน  <  คน 
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- หลกัสูตร “ พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : กระบวนการและแนวปฏิบติั รุ่นที+ 9 และรุ่นที+ ; 

” โดยรศ.คณาธิป ทองรววีงศ ์และคณะ จดัขึ-นเมื+อวนัที+ #2-#] ตุลาคม <9;< และวนัที+ <9-<; พฤศจิกายน <9;<  ณ 
โรงแรมอมัรา ถนนสุรวงศ ์กรุงเทพมหานคร วตัถุประสงคเ์พื+อสร้างความเขา้ใจเกี+ยวกบัหลกัการและสาระสาํคญั
ของพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. <9;< อาทิ ความสมัพนัธ์ของระบบกฎหมายดิจิทลั นิยามสาํคญั 
การตีความ การบงัคบัใช ้ขอ้ยกเวน้ บทลงโทษ ตลอดจนผลกระทบตอ่ผูป้ระกอบการและภาคธุรกิจ โดยมีบุคลากร
เขา้ร่วมอบรม จาํนวน  <  คน 

 
- หลกัสูตร  “PEOPLE ACCELERATOR : Reskilling & Upskilling Your Workforce, The Key Success Factor for 

Your Business Transformation ” โดยคุณนพรัตน ์ภกัดี จดัขึ-นเมื+อวนัที+ ] พฤศจิกายน <9;<   
ณ สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย ซอยสุขมุวิท ;8/# กรุงเทพมหานคร วตัถุประสงคเ์พื+อใหต้ระหนกัถึงศกัยภาพและ
การพฒันาความคิดสาํหรับการเรียนรู้ตลอดชีวติและทกัษะในการรับมือกบัการเปลี+ยนแปลงที+รวดเร็วในอนาคต 
โดยมีบุคลากรเขา้ร่วมอบรม จาํนวน  <  คน 

 
- หลกัสูตร “ กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สาํหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล ” โดย 

รศ.คณาธิป ทองรววีงศ ์และคณะ จดัขึ-นเมื+อวนัที+ ##-#< พฤศจิกายน <9;<  ณ โรงแรมอมัรา ถนนสุรวงศ์
กรุงเทพมหานคร วตัถุประสงคเ์พื+อสร้างความเขา้ใจเกี+ยวกบัหลกัการและสาระสาํคญัของพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. <9;< ตลอดจนผลกระทบและการเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย
ของส่วนงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีบุคลากรเขา้ร่วมอบรม จาํนวน  8  คน 

 
- หลกัสูตร “กลยทุธ์การสูค้ดีตามคาํชี-ขาดอนุญาโตตุลาการและคาํพิพากษาที+เกี+ยวขอ้งกบัการประกนัภยัรถยนต ์” 

โดย นายส่งเสริม สุทธิปัญญา นายไกรพนัธ์ ผาสุข และนางสาวพชัริน บรูพฒัน์สิริ จดัขึ-นเมื+อวนัที+ ## ธนัวาคม 
<9;<  ณ  สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย ซอยสุขมุวิท ;8/# กรุงเทพมหานคร วตัถปุระสงคเ์พื+อเพื+อเสริมสร้างทกัษะ 
ความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ และการตีความกรมธรรมป์ระกนัภยั ใหมี้ความถูกตอ้งตามเงื+อนไข
กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต ์และตามที+กฎหมายบญัญตัิไว ้รวมถึงแนวทางในการสู้คดีตามคาํชี-ขาด
อนุญาโตตลุาการและคาํพิพากษาที+เกี+ยวขอ้งกบัการประกนัภยัรถยนต ์เพื+อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง 
และมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีบุคลากรเขา้ร่วมอบรม จาํนวน  9  คน 

 
- หลกัสูตร “ โครงการอบรมหลกัสูตรการประกนัภยัอุบติัเหตุและการประกนัภยัสุขภาพ รุ่นที+ 2” โดย 

นายกี+เดช อนนัตศิ์ริประภา และคณะ จดัขึ-นเมื+อวนัที+ #<-<; ธนัวาคม <9;<  ณ  สมาคมประกนัวินาศภยัไทย ซอย
สุขมุวิท ;8/# กรุงเทพมหานคร วตัถุประสงคเ์พื+อเพิ+มพูนทกัษะความรู้ ความเขา้ใจ รวมถึงเทคนิคการพิจารณารับ
ประกนัภยั และการพิจารณาชดใชค้า่สินไหมทดแทนการประกนัภยัอบุติัเหตุหรือการประกนัภยัสุขภาพ  โดยมี
บุคลากรเขา้ร่วมอบรม จาํนวน  <  คน 

 
- หลกัสูตร “ โครงการอบรมพนกังานสินไหมทดแทน (ประกนัภยัทรัพยสิ์น) ที+มีอายงุานไมเ่กิน < ปี ” โดย 

นายชยัยศ ซุ่นฮอ้ และคณะ จดัขึ-นเมื+อวนัที+ #:-#] ธนัวาคม <9;<  ณ  สมาคมประกนัวินาศภยัไทย ซอยสุขมุวิท 
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;8/# กรุงเทพมหานคร วตัถุประสงคเ์พื+อเพิ+มพนูทกัษะความรู้ ความเขา้ใจ  ตั-งแตพ่ื-นฐานของการประกนัภยั   การ
บริหารความเสี+ยง   เงื+อนไขและความคุม้ครองของกรมธรรมป์ระกนัภยั   หลกัการจดัการสินไหมทดแทน  
กฎหมายที+เกี+ยวขอ้งกบัการจดัการสินไหมทดแทน  โดยมีบุคลากรเขา้ร่วมอบรม  จาํนวน  <  คน 

 
นอกจากการอบรมที+จดัภายในองคก์รแลว้ บริษทัฯ ยงัส่งพนกังานเขา้ร่วมอบรมทั-งความรู้และทกัษะที+เกี+ยวขอ้งกบัการ
ทาํงาน ซึ+ งจดัโดยองคก์รภายนอกตา่งๆ โดยจะพจิารณาส่งบุคลากรในแต่ละฝ่ายที+เกี+ยวขอ้งกบัหวัขอ้การอบรมหรือสมัมนา 
ตามวาระโอกาส บริษทัฯ ไดส่้งบุคลากรเขา้รับการอบรม-สมัมนา ตามสายงาน เฉลี+ยคนละ  ]  ชั+วโมง  
 
การรับผู้พกิารเข้าทํางาน 
บริษทัฯ มีความยินดีในการรับผูพ้ิการในดา้นต่างๆ กนั เขา้ทาํงานในตาํแหน่งงานที+เหมาะสม ที+ศกัยภาพทางร่างกายของแต่
ละบุคคลไมไ่ดเ้ป็นอปุสรรคตอ่ทกัษะการทาํงานที+จาํเป็นในงานนั-นๆ ทั-งยงัมีมาตรฐานการจ่ายคา่ตอบแทน และเปิดโอกาส
ใหเ้ติบโตในตาํแหน่งหนา้ที+อยา่งเท่าเทียมกนั   ในปี <9;2 จนถึงปัจจุบนั บริษทัฯ มีพนกังานที+เป็นผูพิ้การ จาํนวน ; คน 
พิการทางสายตา      จาํนวน # คน 
พิการทางการไดย้ิน    จาํนวน 9 คน 
 
กิจกรรมแรงงานสัมพนัธ์  
บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมแรงงานสัมพนัธ์ในทุกปี โดยมุง่เนน้ใหเ้กิดการพฒันาความสัมพนัธร์ะหวา่งบุคลากรและระหวา่ง
หน่วยงานต่างๆ ในองคก์ร ไดเ้รียนรู้การทาํงานเป็นทีม, การติดตอ่และประสานงานที+ดีผา่นกิจกรรมตา่งๆ อนัจะส่งผลที+ดีถึง
การทาํงานร่วมกนั รวมถึงเพื+อส่งเสริมการออกกาํลงักายใหพ้นกังาน และเพื+อใหบุ้คลากรเกิดความผูกพนักบัองคก์ร 
  
ความปลอดภัยในสถานที�ทํางาน 
คณะกรรมการบริษทัฯ ห่วงใยสวสัดิภาพ สุขอนามยั และความปลอดภยัของพนกังาน โดยเห็นวา่เรื+องดงักลา่วส่งผลตอ่การมี
คุณภาพชีวติที+ดี และเป็นปัจจยัหนึ+งที+ช่วยส่งเสริมใหก้ารปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพ มีความมั+นใจในการประกอบกิจกรรม
ตา่งๆ คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้าํหนดนโยบายและใหบ้ริษทัฯ ปฏิบตัิโดยไดมี้การเตรียมป้องกนัภยัไวล้ว่งหนา้อยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม ที+สาํคญัคือ 
- ไดด้าํเนินงานเชิงป้องกนัและรณรงคใ์หค้วามรู้ในเรื+องการป้องกนัอคัคีภยัและซอ้มหนีไฟเป็นประจาํทกุปี รวมถึงมี

การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดบัเพลิงและระบบการเตือนภยัอยา่งสมํ+าเสมอ เพื+อใหบุ้คลากรทราบถึง
แนวทางปฏิบติัและรับมือกบัสถานการณ์จริง ที+อาจเกิดขึ-นได ้ในปี <9;2 บริษทั ไดจ้ดัใหมี้การอบรมป้องกนั
อคัคีภยั ในวนัที+  2 พฤศจิกายน <9;< โดยไดเ้ชิญวทิยากรจาก สถานีดบัเพลิงพระโขนง กองปฏิบติัการดบัเพลิงและ
กูภ้ยั < สาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มาใหค้วามรู้เบื-องตน้ทั-งภาคทฤษฎีและปฏิบติั ส่วนการซอ้มหนี
ไฟประจาํปี <9;< จดัขึ-นในวนัที+ 9 พฤศจิกายน <9;< ณ อาคารประกนัภยัไทยววิฒัน์ โดยมีเจา้หนา้ที+จากสถานี
ดบัเพลิงพระโขนงคอยควบคุมดูแล เช่นกนั  

 
- นโยบายและหลกัการปฏิบติัหนา้ที+ของพนกังานปฏิบติัการและพนกังานสาํรวจอุบติัเหตุที+เกี+ยวขอ้งกบัความ

ปลอดภยั ในส่วนของพนกังานที+จาํเป็นตอ้งใชร้ถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตใ์นการปฏิบติังาน ที+สาํคญัคอื พนกังาน
สาํรวจอุบติัเหต ุ(พนกังานเคลม) และพนกังานบริการลูกคา้และตวัแทน (พนกังานส่งกรมธรรม ์และ เอกสาร) 
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บริษทัฯ มีกฎและระเบียบเรื+องความปลอดภยั สาํหรับตวับุคคล (การขบัรถตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด, การแตง่
กายตามเครื+องแบบพนกังานอยา่งถูกตอ้งรัดกุม และมีแถบสะทอ้นแสงตามที+บริษทัฯ กาํหนด, สวมหมวกนิรภยั-
คาดเขม็ขดันิรภยั) และยานพาหนะที+ใช ้(เป็นรถของบริษทัฯ ผา่นการตรวจสภาพ, มีการติดตั-งกลอ้งที+รถยนต,์ มี 
GPS ประจาํตวัพนกังาน) ทั-งยงัมีบทลงโทษอยา่งเคร่งครัดในเรื+องวนิยัจราจร โดยในปี <9;< 

 
 มีอบุติัเหตุที+เกิดขึ-นระหวา่งทาํงาน  9   ครั- ง มีผูบ้าดเจบ็  คือ พนกังานปฏิบติัการกรุงเทพ 

(พนกังานตรวจสอบอบุติัเหต)ุ  <  คน และพนกังานฝ่ายการเงินและการลงทุน  :  คน  รวม  9 
คน  และขณะนี-ทาํการรักษาหายดีแลว้ 
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การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัถึงการพฒันาชุมชนและสังคม ผา่นหลกัการพื-นฐานเรื+องสิทธิมนุษยชน ทั-งในกระบวนการ
ดาํเนินธุรกิจและกิจกรรมร่วมพฒันาชุมชนและสังคมนอกกระบวนการดาํเนินธุรกิจ เช่น การพฒันาทรัพยากรบุคคล ที+นบัวา่
เป็นหวัใจสาํคญัในการพฒันาธุรกิจและสร้างความยั+งยืนใหก้บัธุรกิจ บริษทัฯ มีนโยบายในการปฏิบติัตอ่พนกังานและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ไมมี่การแบง่แยกสีผิว เชื-อชาติ เพศ ศาสนา เผา่พนัธ์ุ สญัชาติ ความยากจน ความ
พิการ รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกต่างทางความคดิ สงัคม สิ+งแวดลอ้มกฎหมาย และวฒันธรรม (ดูเพิ+มเติมในหวัขอ้ 
“การดูแลพนกังาน”) ในปี <9;< บริษทัฯ ไดส่้งเสริมการพฒันาชุมชนและสังคมผา่นการบริจาคและการกศุลในวาระโอกาส
ตา่งๆ กนัดงันี-  
  
กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา 
บริษทัฯ ร่วมส่งเสริมใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัตามสิทธิมนุษยชนกบักลุม่คนต่างๆ ในสังคมอยา่งสมํ+าเสมอ โดยเฉพาะสิทธิใน
การรับการศึกษาขั-นพื-นฐาน ดว้ยเลง็เห็นวา่การสร้างทรัพยากรมนุษยที์+มีศกัยภาพทั-งทางความรู้ ทกัษะ ความสามารถ 
คุณธรรมเป็นส่วนสาํคญัในการสร้างความมั+นคงและในการพฒันาประเทศในปี <9;# บริษทัฯ ไดด้าํเนินกิจกรรมเพื+อ
ช่วยเหลือดา้นการศึกษาดงันี-  

- วนัที+ 11 มกราคม 2562 บริษทัฯ มอบสื+อการเรียนรู้ สาํหรับเด็กปฐมวยั ณ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ อบต.บรบือ 
จ.มหาสารคาม เนื+องในโอกาสวนัเด็กแห่งชาติ ประจาํปี 2562 เพื+อสนบัสนุนใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็
นาํไปใชเ้พื+อพฒันาศกัยภาพการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อมทั-งศึกษาดูงานการจดัการ
เรียนการสอนในโครงการลดความเหลื+อมลํ-าดว้ยการศึกษาปฐมวยัที+มีคุณภาพ RIECE Thailand โครงการ
ที+จดัทาํขึ-นเพื+อช่วยใหเ้ด็กปฐมวยัเหล่านั-นเติบโตเป็นผูใ้หญ่ที+มีคุณภาพ ณ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ อบต.ท่า
สองคอน (บา้นบ่อนอ้ย) จ.มหาสารคาม โดยงานวจิยัดา้นเศรษฐศาสตร์การศึกษาในช่วงหลายสิบปีที+ผา่น
มา ชี-ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ การพฒันาเด็กปฐมวยั (early childhood development) มีส่วนสาํคญัในการ
สร้างทุนมนุษย ์(human capital) ใหก้บัประชากรของประเทศ ซึ+งจะมีส่วนช่วยเพิ+มประสิทธิภาพดา้นการ
ผลิตของสังคม ช่วยลดตน้ทุนทางสังคมที+อาจจะเกิดจากการก่ออาชญากรรม ติดยาเสพติด ประกนัภยัไทย
ววิฒัน์ในฐานะองคก์รที+ใหค้วามสาํคญัในดา้นการศึกษาจึงร่วมเป็นส่วนหนึ+งในการสนบัสนุนเพื+อพฒันา
การศึกษาพื-นฐานแก่เด็กปฐมวยัไทยใหม้ีคุณภาพอยา่งย ั+งยืน โดยจะมีการดาํเนินกิจกรรมและติดตามผล
อยา่งตอ่เนื+องในปี 2562 

 
- โครงการลดความเหลื+อมลํ-าดว้ยการศึกษาปฐมวยัที+มีคุณภาพ (Reducing Inequality through Early 

Childhood Education: RIECE Thailand) 
ประสิทธิภาพเรื+องการเรียนการสอนสาํหรับเด็กถือเป็นสิ+งที+สาํคญั เนื+องจากพวกเขาคืออนาคตของประเทศชาติ ดงันั-นการ
สนบัสนุนดา้นการเพิ+มประสิทธิภาพทางการศึกษาจึงเป็นสิ+งที+ท ั-งภาครัฐและเอกชนตอ้งคาํนึงถึงเป็นอนัดบัแรก  ดว้ยบริษทัฯ 
ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัตอ่การพฒันาประสิทธิภาพทางการศึกษาใหแ้ก่เด็กและเยาวชนเสมอมา ในปี <9;< จึงไดร่้วมกบั
โครงการ ลดความเหลื+อมลํ-าดว้ยการศึกษาปฐมวยัที+มีคุณภาพ หรือ RIECE Thailand ในการสนบัสนุนทุนทรัพย ์มูลคา่กวา่ 
#97,777 บาท เพื+อเป็นทุนสาํหรับจดัทาํโครงการใหป้ระสบความสาํเร็จ  
โดยโครงการดงักลา่ว มีวตัถุประสงคเ์พื+อตอ้งการ สร้างทุนมนุษยที์+มีประสิทธิภาพใหแ้ก่เดก็ปฐมวยัเพื+อช่วยใหเ้ดก็ปฐมวยั
เหล่านั-นเติบโตเป็นผูใ้หญ่ที+มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการผลิตเพียงพอที+จะสามารถสร้างรายไดที้+มั+นคงใหก้บัครอบครัว มี
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ศกัยภาพภายเพียงพอที+จะสามารถดูแลตนเองและครอบครัว มีความรับผิดชอบต่อสงัคม และมีวจิารณญาณที+ดีไมต่ดัสินใจทาํ
ในสิ+งที+เป็นปัญหาของสังคม ไมว่า่จะเป็น การก่ออาชญากรรม การติดยาเสพติด การติดการพนนั ฯลฯ 
ซึ+งงานวจิยัดา้นเศรษฐศาสตร์การศึกษาในช่วงหลายสิบปีที+ผา่นมา ชี-ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ การพฒันาเด็กปฐมวยั (early 
childhood development) มีส่วนสาํคญัในการสร้างทุนมนุษย ์(human capital) ใหก้บัประชากรของประเทศ ซึ+งจะมีส่วนช่วย
เพิ+มประสิทธิภาพดา้นการผลิตของสังคม ช่วยลดตน้ทุนทางสังคมที+อาจจะเกิดจากการก่ออาชญากรรม ติดยาเสพติด 
นอกจากนี-  การพฒันาเด็กปฐมวยัยงัสามารถช่วยลดความเหลื+อมลํ-าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากการลดความ
แตกตา่งดา้นทุนมนุษยน์บัตั-งแตจุ่ดเริ+มตน้ของชีวติ ซึ+งเป็นสาเหตุสาํคญัของความเหลื+อมลํ-าทางเศรษฐกิจและสงัคมที+เราพบ
เห็นอยูใ่นปัจจุบนั 
 

- ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์ร่วมกบั ช่อง : จดักิจกรรม วยัแสบสาแหรกขาด โครงการ <" Broken 2 Summer 
Camp" ที+ศนูยก์ารคา้ The Market Bangkok ราชประสงค ์เพื+อส่งเสริมและสร้างความเขา้ใจในสังคม 
ใหก้บัเด็กและเยาวชน รวมถึงสถาบนัครอบครัว พร้อมกบัสนบัสนุนการศึกษายคุใหมใ่หมี้คณุภาพ โดย
ภายในงานมีการจดัเสวนาจิตวทิยาจากคุณหมอเดล - รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ในหวัขอ้การเป็นวยัรุ่นและ
พอ่แมข่องคนรุ่นใหมแ่บบคุณภาพ มีวธีิการคิด ไมคิ่ดมากจนวติกกงัวล หรือ วธีิแกปั้ญหาหากเจอ
สถานการณ์หนกัๆ รวมถึง กิจกรรมร่วมสนุกโดยมีการคดัเลือกผูโ้ชคดี คู่แมลู่ก -พอ่ลูก จาํนวน :2 คู่ เขา้
ร่วมกบักิจกรรมกบัสามกรูู ทั-งครูฌอน ที+มาพดูถึงวชิาชีวิตคิดบวก positive thinking, ครูคริส ที+มาสอน
ภาษาองักฤษเรียกเสียงหวัเราะตลอดงาน รวมไปถึงครูลิปตา ที+มาสอนวิชาดนตรี เทคนิคดีๆสาํหรับคนรัก
เสียงเพลง 

 
- เมื+อวนัที+ #; สิงหาคม <9;< บริษทัฯ ไดร่้วมสบทบทุน มอบทุนสนบัสนุนการศึกษาใหก้บั  

นายสมชาย อยูพุ่ม่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะการศึกษาปฐมวยั สาขาการศึกษาปฐมวยั มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย ตลอดจนจบการศึกษา เป็นจาํนวนเงิน <87,000 บาท 

 
- เมื+อวนัที+ <] สิงหาคม <9;< บริษทัฯ ไดร่้วมสบทบทุน มอบทุนสนบัสนุนกา-รศึกษาใหก้บั  

นายกิชศิษฐ ์สมาธิ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  
ตลอดจนจบการศึกษา เป็นจาํนวนเงิน <;8,650 บาท 

 
ทั-งนี-  นกัศึกษาทั-ง < ราย เป็นผูที้+มีผลการเรียนที+ดี อีกทั-งยงัมีความตั-งใจและความทุม่เทประสงคอ์ยากเชา้ศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาตรี แต่ยงัขาดผูอ้ปุการะและขาดแคลนทุนทรัพยอ์ยา่งมาก ทางบริษทัฯ จึงไดร่้วมสบทบทุนสนบัสนุนการศึกษา
ใหก้บันกัศึกษาทั-ง < รายนี-  เพื+อส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพอนาคตของชาติ ใหส้ามารถเติบโตเป็นพลเมืองที+ดีและเป็น
บุคลากรที+มีคุณคา่แก่ประเทศชาติตอ่ไป  
 
การบริจาคสมทบทุนเพื�อการพฒันาสังคมและชุมชนในด้านต่าง  ๆ 

 ด้านสังคมและชุมชน 
บริษทัร่วมบริจาคสมทบทุนใหก้บัองคก์ร และหน่วยงานตา่งๆ ในปี <9;< ดงันี-  
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- ตลอดระยะเวลาที+ผา่นมาในปี <9;< ท่ามกลางการแข่งขนัอยา่งสูงของคนไทยในสงัคมปัจจุบนัทาํให้
เกิดกระแสความคิดต่าง ที+เกิดขึ-นไปทั+วทกุพื-นที+ บอ่ยครั- งที+ความคิดต่างทาํใหเ้กิดปัญหาการ
กระทบกระทั+งความรุนแรงในสงัคมจนเหมือนขาดความสามคัคี แตใ่นเวลาที+เกิดวกิฤตต่างๆ ของ
ประเทศ เรามกัไดเ้ห็น ความรัก ความสามคัคี ความเกื-อกูล ของคนไทยที+สยบวิกฤตตา่งๆ ไดเ้สมอคาํ
วา่ “คนไทยรักกนั” มนัจึงเป็นสิ+งที+ถูกฝังอยูใ่นชาติพนัธ์ุ อยูใ่นสายเลือด และประกนัภยัไทยววิฒัน์
ในฐานะที+เป็นบริษทัที+ส่งเสริมความรักความสามคัคีของคนในชาติจึงเห็นความสาํคญัของการ
ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ดงันั-น เมื+อวนัที+  #8  กนัยายน  <9;<  พนกังานและผูบ้ริหาร ไดจ้ดั
กิจกรรมโครงการจิตอาสา ไทยวิวฒันร์วมใจ แตม้สีสนั สานฝันใหน้อ้ง ”  ที+โรงเรียนวดัเสด็จ (สุทธิ
วทิยานุสรณ์) อาํเภอ อมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม โดยร่วมกนัทาสีและพฒันาโรงเรียนใหก้บันอ้งๆ
นกัเรียน นอกจากนี-ยงัเป็นการสนบัสนุนใหพ้นกังานทกุคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมพฒันาสังคมและ
ชุมชน เพื+อสร้างจิตสาํนึกการเป็นแบบอยา่งที+ดีใหก้บัสงัคมและสร้างค่านิยม วฒันธรรมองคก์ร
ใหก้บัพนกังานในการทาํงานเพื+อส่วนรวม ทั-งนี-ทาง บริษทัฯ ยงัไดร่้วมบริจาคเงินสมทบเพื+อซื-อ
วสัดุ-อปุกรณ์ในการทาสีอาคารและการพฒันาโรงเรียน เป็นจาํนวนเงิน #7<,<97 บาท 

 
- เมื+อวนัที+ <] กนัยายน <9;<   พนกังานและผูบ้ริหาร ไดจ้ดักิจกรรมโครงการ  “ ไทยวิวฒันอ์าสา ปลูก

ป่า ทาํโป่ง สร้างฝาย <7#Q ”   ที+เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์าแม่นํ- าภาชี อ.สวนผึ-ง จ.ราชบุรี โดยร่วมกบั
เจา้หนา้ที+เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าแมน่ํ-าภาชี ปลูกป่า ทาํโป่ง สร้างฝาย เพื+อคืนความชุ่มชื-นและความ
สมดุลใหแ้ก่ผืนป่า อีกทั-งยงัเป็นการสร้างความสาํนึกรักในการอนุรักษแ์ละดูแลธรรมชาติใหแ้ก่
พนกังานอีกดว้ย 

 
- ปัจจุบนัปัญหาเรื+องความขาดแคลนของอปุกรณ์และเครื+องมือทางการแพทยย์งัคงมีอยูอ่ยา่งตอ่เนื+อง 

โดยเฉพาะตามสถานโรงพยาบาลขนาดเล็ก ที+มีคนไขเ้ป็นจาํนวนมาก  บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็น
ความสาํคญัของดา้นการพฒันาดา้นสาธารณสุขและการแพทยม์าโดยตลอด เนื+องจากเป็นองคก์รที+มี
ความสาํคญักบัชีวิตและสุขภาพของประชาชน  จึงไดท้าํการสนบัสนุนมาอยา่งสมํ+าเสมอ  ในปี <9;< 
นี-ทางบริษทัไดร่้วมกบั มูลนิธิ ในโครงการ กา้วคนละกา้ว ของ ตนู บอดี-สแลม สนบัสนุนการจดัการ
วิ+งเพื+อระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลตา่งๆ  ทั-งภาคเหนือ ใต ้อีสาน  เพื+อช่วยเหลือโรงพยาบาล โดย
การสนบัสนุนประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลใหแ้ก่เจา้หนา้ที+ที+ร่วมโครงการ  มลูค่ากวา่ Q7 ลา้นบาท  
และมอบเงินสนบัสนุนโครงการละ #77,777 บาท จาํนวน : โครงการดงันี-  

 
o เมื+อวนัที+ วนัที+ <: ส.ค ;<  บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนงานวิ+งในโครงการกา้วคนละกา้วภาค

อีสาน  เพื+อจดัซื-ออุปกรณ์ทางการแพทยใ์หแ้ก่ ] โรงพยาบาลภาคอีสาน ไดแ้ก่ 
โรงพยาบาลขอนแก่นสอง ,โรงพยาบาลพล ,โรงพยาบาลกมุภวาปี , โรงพยาบาลหนอง
หาน , โรงพยาบาลสระใคร ,โรงพยาบาลสงัคม ,โรงพยาบาลนาวงั และโรงพยาบาลบึง
กาฬ โดยสนบัสนุนประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลใหก้บัเจา้หนา้ที+ และบริจาคเงินสนบัสนุน 
จาํนวน #77,777  บาท  
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o เมื+อวนัที+ <2 ต.ค.;< บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนงานวิ+งในโครงการกา้วคนละกา้วภาคใต ้ เพื+อ
จดัซื-ออุปกรณ์ทางการแพทยใ์หแ้ก่ 2 โรงพยาบาล ไดแ้ก่ โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช , โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลกระบี+ โรงพยาบาลพงังา โรงพยาบาล
ตะกั+วป่า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชสายบุรี จ.ปัตตานี 
โดยสนบัสนุนประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลใหก้บัเจา้หนา้ที+ และบริจาคเงินสนบัสนุน 
จาํนวน #77,777  บาท  

 
o เมื+อวนัที+ 22 ธ.ค.62 บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนงานวิ+ง ในโครงการกา้วคนละกา้วภาคเหนือ เพื+อ

จดัซื-ออุปกรณ์ทางการแพทยใ์หแ้ก่ 2 โรงพยาบาล ไดแ้ก่ โรงพยาบาลทองแสนขนั จ.
อุตรดิตถ,์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ ์จ.อตุรดิตถ,์ โรงพยาบาลอุม้ผาง จ.ตาก, โรงพยาบาลศรี
สงัวาลย ์จ.แมอ่อ่งสอน, โรงพยาบาลเวยีงแก่น จ.เชียงราย, โรงพยาบาลสะเมิง จ.เชียงใหม ่
และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม ่ โดยสนบัสนุนประกนัอุบติัเหตสุ่วน
บุคคลใหก้บัเจา้หนา้ที+ และบริจาคเงินสนบัสนุน จาํนวน #77,777  บาท 

 
- วนัที+ <2 มกราคม <9;< บริษทัฯ ไดร่้วมสนบัสนุนงานประกนัอุบตัเหตสุ่วนบุคคล ในงาน เดิน-วิ+ง 

การกศุลไทยซิกข ์ครั- งที+ <9 เพื+อนาํรายไดจ้ากการแขง่ขนัเพื+อทูลเกลา้ถวายสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอธัยาศยั และเพื+อส่งเสริมให้
เยาวชนและประชาชนทั+วไปไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์ดว้ยการออกกาํลงักายอีก รวมถึงเป็น
การส่งเสริมและยกระดบันกัวิ+งไทยใหพ้ฒันาทกัษะเท่ากบันกัวิ+งนานาประเทศ 

 
- วนัที+ :7  มิถุนายน <9;<  บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนการจดังานวิ+ง โดยมอบประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล 

Friends for Life Charity Run <7#Q เพื+อส่งเสริมสุขภาพประชาชน และยงัสมทบทุนจดัซื-ออุปกรณ์
เครื+องมือแพทยใ์หก้บัโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐ จาํนวน 9 แห่ง ไดแ้ก่ รพ.ศิริราช รพ.
จุฬาลงกรณ์ รพ.รามาธิบดี รพ.ราชวถีิ และ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื+อช่วยเหลือผูป่้วยที+มี
ความจาํเป็นตอ้งใชเ้ครื+องมือแพทยแ์ละเพื+อพฒันาศกัยภาพดา้นการรักษาใหแ้ก่ประชาชน   

 

 ด้านกีฬ า ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
บริษทัร่วมบริจาคสมทบทุนใหก้บัองคก์ร และหน่วยงานตา่งๆ เพื+อสนบัสนุนทางดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม และกีฬาในปี 
<9;< ดงันี-  

- วนัอาทิตยที์+ #2 พฤศจิกายน <9;< บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนการจดักิจกรรมวิ+ง โดยการมอบประกนั
อุบติัเหตุส่วนบุคคลใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมแขง่ขนั และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกคน ภายในงาน กรุงเทพ
มาราธอน ครั- งที+ :< งานวิ+งระดบัประเทศ  เพื+อส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณีอนัดีงาม 
รวมถึงสนบัสนุนการท่องเที+ยวโดยการเชิญชวนชาวต่างชาติเขา้มามีส่วนร่วมในการแขง่ขนั   

 
- ตลอดระยะเวลาที+ผา่นมา บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของการอนุรักษว์ฒันธรรม และพร้อมที+

จะสนบัสนุนรวมถึงส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทยมาโดยตลอด ทั-งนี- เพื+อรณรงคส์ร้างความเขา้ใจ 
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ความสาํนึกรัก และหวงแหนในมรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาติ รวมถึงใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมในการพิทกัษรั์กษามรดกทางวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาติใหม้ากยิ+งขึ-น  ในปี 
256<  บริษทัฯ จึงไดส้นบัสนุน กิจกรรมงานวิ+งที+ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของประเทศ  รวมถึงวฒันธรรม 
ประเพณีอนัดีงามจนไดรั้บขึ-นเป็นมรดกโลกใหทุ้กคนไดรั้บรู้ เมื+อวนัที+  #2 มกราคม <9;< บริษทัฯ 
ไดร่้วมเป็นส่วนหนึ+งจดังานวิ+งสนบัสนุนอุบตัิเหตุส่วนบุคคล สาํหรับนกัวิ+ง เพื+อคุม้ครองความ
ปลอดภยัดา้นอุบติัเหตุภายในงาน “บา้นเชียง มาราธอน 2019” ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติบา้นเชียง 
จ. อุดรธานี ทั-งนี- เพื+อเป็นการส่งเสริมการท่องเที+ยวเชิงอนุรักษ ์เนื+องจากบา้นเชียงถือวา่เป็น เป็น
แหลง่โบราณคดีสาํคญัแห่งหนึ+งที+ทาํใหรั้บรู้ถึงการดาํรงชีวติในสมยัก่อนประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัไป
กวา่ 9,777 ปี 

 
โครงการจัดอบรมเพื�อพฒันาด้านสิ�งแวดล้อม  
ปี <9;<  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การส่งเสริมใหมี้การใหค้วามรู้และฝึกอบรมพนกังานในเรื+องสิ+งแวดลอ้ม โดยมีการ
กาํหนดนโยบายการรักษาสิ+งแวดลอ้ม โดยถ่ายทอดไปยงัพนกังานผา่นกิจกรรมการฝึกอบรมการปลูกจิตสาํนึกดา้น
สิ+งแวดลอ้ม โดยมีหลกัสูตรการอบรมดงันี- คือ   
- การอนุรักษพ์ลงังาน 

โดยตอ้งการปลกูสร้างจิตสาํนึกดา้นการอนุรักษพ์ลงังานใหเ้กิดขึ-นกบัพนกังาน  เพื+อใหก้ารใชพ้ลงังานในหน่วยงานมี
ประสิทธิภาพเพิ+มมากขึ-น และเป็นการเพิ+มมูลคา่ของการใชพ้ลงังาน ลดการรั+วไหลสูญเสียและลดภาระคา่ใชจ่้าย 
- การอนุรักษน์ํ-า 

เพื+อรับมือกบัปัญหาการขาดแคลนนํ- า ทาํใหส้ามารถลดภาระดา้นการจดัหานํ-าของหน่วยงาน เพื+อใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้
แนวทางในการใชน้ํ- าอยา่งรู้คุณคา่ ดว้ยการปรับเปลี+ยนวธีิการใชน้ํ- า และการเลือกใชอุ้ปกรณ์ประหยดันํ- า 
- การลดขยะในสาํนกังาน 

 เพื+อเป็นแนวทางการลดปัญหาขยะที+เกิดขึ-นในองคก์รหรือชุมชนตา่งๆ โดยเนน้แนวทางในการแกปั้ญหาขยะที+ตน้ทาง 
มากกวา่ปลายทาง  
- การรับมือโลกร้อน 

หลกัสูตรเพื+อใหค้วามรู้เกี+ยวกบัการรับมือกบัสถานการณ์การเปลี+ยนแปลงต่างๆ ที+มีผลมาจากการเปลี+ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เช่น การรับมือกบัภาวะนํ-า/ขาดนํ-าท่วม การรับมือกบัภาวะอาหารขาดแคลน ฯลน 
 
พฒันาผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กโทรนิคส์เพื�อสิ�งแวดล้อม (ลดการใช้กระดาษ) 
ปี <9;< บริษทัฯ ไดมี้การปรับปรุงและพฒันาธุรกิจใหเ้ป็นในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์มากยิ+งขึ-น เพื+อส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ+งแวดลอ้ม โดยเป็นการลดปริมาณการใชก้ระดาษ ที+มีบทบาทและความจาํเป็นอยา่งมากในหน่วยงาน ซึ+งในประเทศไทยนั-น
พบวา่ มีการใชก้ระดาษประมาณ 34 กิโลกรัม ตอ่คนตอ่ปี หรือ 2 ลา้นตนัตอ่ปี และมีอตัราการใชเ้พิ+มขึ-นปีละ 15% (ขอ้มลู
อา้งอิงจากสาํนกัจดัการกากของเสียและสารอนัตราย) บริษทัฯ จึงเห็นถึงความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิ+งในการใชก้ระดาษให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เพื+อลดปริมาณขยะกระดาษที+จะเกิดขึ-น พร้อมทั-งลดการใชว้สัดุธรรมชาติและพลงังานในการผลิต
กระดาษ  ดงันี-   
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1. ประชาสมัพนัธ์ / รณรงคก์ารปฏิบติัตามแนวทางการลดการใชก้ระดาษผา่นกิจกรรมต่างๆ  
- การนาํกระดาษที+ใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ (ใชก้ระดาษทั-ง < ดา้น)  
- การคดัแยกกระดาษ (กระดาษที+มีหนา้วา่ง, กระดาษสีใชแ้ลว้ กระดาษขาวใชแ้ลว้) 

เพื+อประโยชนใ์นการ recycle 
2. พฒันาระบบการซื-อขายผา่นอิเลก็ทรอนิกส์ โดยการที+ลูกคา้สามารถเลือกช่องทางการซื-อผา่น

ออนไลน ์โดยผลิตภณัฑที์+ไดรั้บการพฒันา เช่น ผลิตภณัฑป์ระกนัรถยนต ์และประกนัเดินทาง
ตา่งประเทศ ที+สามารถซื-อบริการผา่นช่องทางออนไลน์ไดโ้ดยไม่ตอ้งใชก้ระดาษ  นอกจากนี-ผูเ้อา
ประกนัยงัสามารถเลือกรับกรมธรรมผ์า่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาทิ อีเมลล ์แอปพลิเคชั+น 
มากกวา่การเลือกใชก้รมธรรมที์+เป็นกระดาษ เพื+อลดการใชก้ระดาษและส่งเสริมการอนุรักษด์า้น
พลงังานและสิ+งแวดลอ้ม  

 
ติดตั4งเครื�องฉีดละอองนํ4าบนดาดฟ้าอาคาร เพื�อลดปริมาณ ฝุ่ น PM  2.5 
เมื+อปี 2562  จากเหตุการณ์ปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึง
ความสาํคญัตอ่สุขภาพของประชาชน จึงไดร่้วมส่งเสริมและแกไ้ขปัญหามลภาวะฝุ่ น  PM 2.5 ร่วมกบั สาํนกังานเขตพญาไท
โดยไดด้าํเนินการติดตั-งเครื+องฉีดพน่ฝอยละอองนํ- ามนัดาดฟ้า อาคารประกนัภยัไทยววิฒน์ สาํนกังานใหญ ่ถนนดินแดง เพื+อ
ช่วยลดคา่ฝุ่ นละออง  ซึ+งตอ้งใชเ้ครื+องฉีดพน่แรงดนันํ- าประมาณ 120 - 150 PSI ซึ+งตลอดช่วงที+มีสภาวะฝุ่ นละอองบริษทัฯได้
ดาํเนินการเปิดเครื+องอยา่งตอ่เนื+องทกุวนั วนัละ 2 ช่วงเวลาคือ  เวลา 09.00 น .- 10.00 น  .และ เวลา 16.00 น  .- 17.00 น  .จนกวา่
มลภาวะฝุ่ นละอองขนาดเลก็จะมีปริมาณลดลง 
 
8. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง 
บริษทัฯ จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและบริหารจดัการความเสี+ยงที+มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารมี
หนา้ที+และรับผิดชอบในการจดัใหมี้และรักษาไวซึ้+งระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจดัการความเสี+ยง โดยกรรมการ
ฝ่ายบริหารไดด้าํเนินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทาํ
หนา้ที+และรับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึ+งครอบคลุมในดา้นต่างๆ ดงันี-  
การควบคมุภายในองค์กร (Control Environment) 
#.   องคก์รแสดงถึงความยึดมั+นในคุณคา่ของความซื+อตรง (Integrity) และจริยธรรม 
<.   คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทาํหนา้ที+ในการกาํกบัดูแล (Oversight) และพฒันาการ 
      ดาํเนินการดา้นการควบคุมภายใน 
3.   ฝ่ายบริหารไดจ้ดัใหมี้โครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการสั+งการ และความรับผิดชอบที+เหมาะสม 
      เพื+อใหอ้งคก์รบรรลวุตัถุประสงคภ์ายใตก้ารกาํกบัดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ 
8.   องคก์รแสดงถึงความมุ่งมั+นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรที+มีความรู้ความสามารถ 
9.   องคก์รกาํหนดใหบุ้คลากรมีหนา้ที+และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื+อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
การประเมินความเสี+ยง (Risk Assessment) 
;.   องคก์รกาํหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจนเพียงพอเพื+อใหส้ามารถระบแุละประเมินความเสี+ยงต่างๆ ที+เกี+ยวขอ้งกบัการ 
      บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
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2.   องคก์รระบุและวิเคราะห์ความเสี+ยงทุกประเภทที+อาจจะกระทบตอ่การบรรลุวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งครอบคลมุทั+วทั-งองคก์ร 
].   องคก์รไดพ้จิารณาถึงโอกาสที+จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี+ยงที+จะบรรลุวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 
Q.   องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปลี+ยนแปลงที+อาจกระทบตอ่ระบบการควบคุมภายใน 
การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities) 
10. องคก์รมีมาตรการควบคุมที+ช่วยลดความเสี+ยงที+จะไม่บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รใหอ้ยูใ่นระดบัที+ยอมรับได ้
##. องคก์รเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคุมทั+วไปดว้ยระบบเทคโนโลยีเพื+อช่วยสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงค ์
#<. องคก์รจดัใหมี้กิจกรรมการควบคุมผา่นทางนโยบาย ซึ+งไดก้าํหนดสิ+งที+คาดหวงัและขั-นตอนการปฏิบติัเพื+อใหน้โยบายที+ 
      กาํหนดไวน้ั-นนาํไปสู่การปฏิบตัิได ้
ระบบสารสนเทศและสื+อสารขอ้มูล (Information & Communication) 
#:. องคก์รมีขอ้มูลที+เกี+ยวขอ้งและมีคุณภาพ เพื+อสนบัสนุนใหก้ารควบคมุภายในสามารถดาํเนินไปไดต้ามที+กาํหนดไว ้
#8. องคก์รสื+อสารขอ้มูลภายในองคก์ร ซึ+งรวมถึงวตัถุประสงคแ์ละความรับผิดชอบตอ่การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไป 
      ไดต้ามที+วางไว ้
#9. องคก์รไดสื้+อสารกบัหน่วยงานภายนอกเกี+ยวกบัประเด็นที+อาจมีผลกระทบตอ่การควบคุมภายใน 
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื+อใหม้ั+นใจไดว้า่การควบคุมภายในยงัดาํเนินไปอยา่งครบถว้น 
      เหมาะสม 
17. องคก์รประเมินและสื+อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอยา่งทนัเวลาตอ่บุคคลที+รับผิดชอบ ซึ+ งรวมถึงผูบ้ริหาร 
      ระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
 
คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาระบบประเมินการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี+ยงของบริษทัฯ แลว้ มี
ความเห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี+ยงที+เหมาะสมและเพียงพอที+จะดาํเนินการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ตามแบบประเมินฯ ของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์แลว้มีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี+ยงที+เหมาะสมและเพียงพอที+จะดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
ในปี <9;< คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ที+ตามที+ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในปฏิบติังานตามขอบเขต หนา้ที+ และความรับผดิชอบตามที+กาํหนดไวใ้นคูม่ือการปฏิบติังานตรวจสอบ
ภายในของบริษทัฯ  
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    9.    รายการระหว่างกัน 
บริษทัไดก้าํหนดมาตรการและขั-นตอนในการทาํรายการระหวา่งกนัไวอ้ยา่งชดัเจน รวมทั-งถือปฏิบติัตามประกาศ

ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในเรื+องที+เกี+ยวกบัการทาํรายการที+อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่าง

เคร่งครัด ในกรณีที+อาจมีการพจิารณารายการระหวา่งกนักบับุคคลที+อาจมีความขดัแยง้ กรรมการและผูบ้ริหารที+อาจมีส่วนได้

เสียในเรื+องที+พจิารณาจะไม่เขา้ร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื+อใหก้ารตดัสินใจของคณะกรรมการและผูบ้ริหารเป็นไปอยา่ง

อิสระและยติุธรรม ทั-งนี-  เพื+อประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง สาํหรับรายการระหวา่งกนัที+เกิดขึ-นใหม่จะคาํนึงถึงขนาดของ

รายการและจาํนวนเงินที+เกิดขึ-น โดยจะนาํเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื+อ

พิจารณาอนุมติัต่อไป นอกจากนี-ณะกรรมการตรวจสอบไดท้าํหนา้ที+เป็นผูส้อบทานการทาํรายการระหวา่งกนัในทุกไตรมาส 

เพื+อดูแลและป้องกนัการเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึงบริษทัไดเ้ปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินที+ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีอีกดว้ย 

 ทั-งนี-  ในปีที+ผา่นมาบริษทัไม่มีการทาํรายการระหว่างกนัในลกัษณะที+เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่

บริษทัที+ไม่ใช่บริษทัยอ่ยของบริษทัรวมทั-งไมเ่คยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในเรื+องการทาํรายการระหว่างกนัหรือการซื-อขาย

สินทรัพยแ์ตป่ระการใด 

 
 


