ทวว. 004/2558
วันที 5 มีนาคม 2558
เรื อง
เรี ยน
สิงทีส่งมาด้วย

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั$งที 22/2558
ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
(1) แบบรายงานการเพิม ทุน (F53-4)
(2) สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั$งที 21/2557
(3) รายงานประจําปี และงบการเงินสิ$นสุด วันที 31 ธันวาคม 2557 ในรูปแบบ CD-Rom
(4) ประวัติกรรมการทีเสนอให้ดาํ รงตําแหน่งอีก 1 วาระ (ประกอบการพิจารณา วาระที 9)
(5) คํานิยามกรรมการอิสระ
(6) คําชี$แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
(7) ข้อมูลกรรมการอิสระทีผถู้ ือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
(8) ขั$นตอนการเข้าร่ วมประชุม
(9) ข้อบังคับบริ ษทั เฉพาะทีเกียวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
(10) แผนทีสถานทีจดั ประชุม
(11) หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ครั$งที 22 ประจําปี 2558 ในวันพุธ ที 8 เมษายน 2558 เวลา 15:00 น. ณ ห้องประชุมชั$น 6 อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์
เลขที 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400 เพือพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี$
วาระที 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 21 ประจําปี 2557 เมือวันที 3 เมษายน 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 เมือวันที 3 เมษายน 2557 และได้จดั ทํา
รายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ซึ งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลาทีกาํ หนด รวมถึงได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดของ
รายงานการประชุมตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที 1
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั$งที 21 ทีประชุม
เมือวันที 3 เมษายน 2557 รายละเอียดตามเอกสารสิ งทีส่งมาด้ วยหมายเลข 2 ได้รับการบันทึกไว้โดยถูกต้องตามความ
เป็ นจริ ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที 2. พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดําเนินการของบริ ษทั ประจําปี 2557 ปรากฎอยูใ่ นรายงานประจําปี ของ
บริ ษทั ทีได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั$งนี$ ตามรายละเอียดทีปรากฎอยูใ่ นรายงานประจําปี
และรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทีได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั$งนี$ ในรู ปแบบ
CD-Rom ตามรายละเอียดในเอกสารสิงทีส่งมาด้ วยหมายเลข 3 ดังสรุ ปสาระสําคัญดังนี$
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( หน่วย : ล้านบาท )
2557
2556
เปลียนแปลง %
รายได้จากการรับประกันภัย
2,471.11
2,299.89
7.44%
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
(2,437.47)
(2,258.11)
7.94%
กําไร/(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย
33.65
41.79
-19.48%
รายได้จากการลงทุน
181.31
83.75
116.48%
รายได้อืน
13.86
9.23
50.13%
กําไรจากการดําเนินงาน
228.82
134.77
69.78%
เงินสมทบฯ
(16.67)
(15.88)
5.02%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
(33.18)
(20.03)
65.66%
กําไรสําหรับปี
178.97
98.86
81.02%
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือรับทราบผล
การดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 2557
วาระที 3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนปี 2557
ข้ อเท็จริงและเหตุผล
เพือให้เป็ นไปตาม มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ
ข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 37 ได้กาํ หนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุล และงบกําไรขาดทุน ณ วันสิ$นสุ ดของ
รอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีภายนอกเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญ
ประจําปี เพือพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนดังกล่าว
ในการนี$บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน สิ$นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ซึงผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีภายนอก และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฎอยูใ่ นงบการเงินที
บรรจุไว้ในรายงานประจําปี 2557 ทีได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั$งนี$ ในรู ปแบบ CD-Rom
ตามรายละเอียดในเอกสารสิงทีส่งมาด้ วยหมายเลข 3
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิงบดุล
และ งบกําไรขาดทุน สิ$นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีภายนอก และผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วาระที 4. พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และอนุมัติเงินปันผล
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที 34 กําหนดให้บริ ษทั ฯ จัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ส่วน
หนึงไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สํารองนี/จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึงบริ ษทั มีทุนสํารองตามกฎหมายไว้เป็ นเงิน 20 ล้านบาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตรา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
ข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี ทีผ่านมา ดังนี/
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ครั/งที 22/2558 (ปี 2557)
ครั/งที 21/2557 (ปี 2556)
ครั/งที 20/2556 (ปี 2555)
กําไรสุ ทธิ (บาท)
178,966,871
98,864,818
162,178,010
กําไรสุ ทธิ ต่อหุน้ (บาท)
1.18
0.65
1.07
จํานวนหุน้ (หุน้ )
151,500,000
151,500,000
151,500,000
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จํานวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุน้ (บาท)
1.111112
0.32
0.43
รวม จํานวนเงินปันผลจ่าย (บาท)
168,333,468
48,480,000
65,145,000
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุ ทธิ
94%
49%
40%
ความเห็นคณะกรรมการ ในรอบปี 2557 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้ 178,966,871.-บาท และ มีกาํ ไรสะสม
671,497,298. - บาท รวมเป็ นกําไรสะสมก่อนการจัดสรร 850,464,169.- บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณา
1. จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2557 จํานวน 10,300,000 บาท ไปเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย เพือรองรับทุนจดทะเบียน
ใหม่ของบริ ษทั
2.จ่ายปันผล ในอัตราหุน้ ละ 1.111112 บาท รวมเป็ นเงินทั/งสิ/น 168,333,468 บาท คิดเป็ นร้อยละ 94 ของกําไรสุ ทธิ ซึง
เป็ นอัตราทีส ูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลทีบริ ษทั กําหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี/
2.1. จ่ายปั นผลเป็ นหุ้น โดยการออกหุ ้นสามัญจํานวน 151,500,000 หุ ้น และให้จ่ายเงินปั นผลโดยหุ ้นสามัญ
เมือทําการจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว ในอัตรา1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 1 บาท ตาม
มูลค่าทีต ราไว้ 1 บาท รวมมูลค่าทั/งสิ/ น 151,500,000.- บาท ในกรณี มีหุ้นทีเหลือจากการจ่ายหุ ้นปันผลให้เสนอขายแก่
“กองทุนสํารองเลี/ยงชีพประกันภัยไทยวิวฒั น์ ซึงจดทะเบียนแล้ว“ ในอัตราหุน้ ละ 1 บาท
2.2. จ่ายปันผลเป็ นเงินสด ในอัตราหุน้ ละ 0.111112 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนทั/งสิ/ นไม่เกิน 16,833,468 บาท
เพือรองรับการหักภาษี ณ ทีจ ่าย ทีเ กิดจากการจ่ายปันผลเป็ นหุน้ สามัญ โดยผูถ้ ือหุน้ จะไม่ได้รับเงินในส่ วนนี/
โดยบริ ษทั ฯ กําหนดให้วนั ที 21 เมษายน 2558 เป็ นวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ้น (Record Date) เพือสิ ทธิ ในการ
รับเงินปันผลและหุน้ ปันผล และปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันที 22 เมษายน 2558 และกําหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันที 7 พฤษภาคม 2558
อย่างไรก็ตาม สิ ทธิ ในการได้รั บปั นผลนี/ ยังคงมีความไม่ แน่ นอน เนื องจากต้องได้รับอนุ มตั ิจากทีประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั/งที 22/2558
วาระที 5 พิจารณาอนุมัติเพิม ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 151,500,000 บาท เป็ น 303,000,000 บาท เพือ รองรับการจ่ ายปัน
ผลโดยหุ้นสามัญ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ นควรเสนอต่ อทีป ระชุ มสามัญผู้ถือหุ ้น เพือพิจารณาอนุ มตั ิ เพิม ทุน จดทะเบี ยนของ
บริ ษ ทั ฯ อีก 151,500,000 บาท จากเดิม 151,500,000 บาท เป็ น 303,000,000 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญ จํานวน
151,500,000 หุ ้น ในราคา หุ้น ละ 1 บาท เพือ รองรั บ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลโดยหุ ้น สามัญ ให้แก่ ผู้ถือ หุ ้น ของบริ ษ ัทฯ
รายละเอียดการเพิม ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ปรากฎตามแบบรายงานการเพิม ทุน (F53-4) ฉบับลงวันที 25 กุมภาพันธ์
2558 เอกสารสิงทีส่งมาด้ วยหมายเลข 1
วาระที 6. พิจารณาอนุมัติแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ “ข้ อที 4 เรืองทุนจดทะเบียน” เพือ ให้ สอดคล้ องกับการเพิม ทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาแก้ไขเพิม เติมหนังสือบริ คณห์
สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อที 4 เพือให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิม ทุนของบริ ษทั เป็ นดังนี$
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน
303,000,000 บาท (สามร้อยสามล้านบาท)
แบ่งออกเป็ น
303,000,000 หุน้ (สามร้อยสามล้านหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
1 บาท (หนึงบาท)
โดยแยกออกเป็ น
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หุน้ สามัญ
303,000,000 หุน้ (สามร้อยสามล้านหุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ
----หุน้
วาระที 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิม ทุนของบริษัท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั มีความประสงค์จะจ่ายหุ ้นปั นผลให้แก่ ผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั และได้ออกหุ ้นสามัญ
เพิม ทุนจํานวน 151,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพือรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล รายละเอียดปรากฎตาม
วาระที 4 ข้างต้น
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อทีประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั
จํานวนไม่เกิน 151,500,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพือรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผลของบริ ษทั และมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริ ษทั มีอาํ นาจในการดําเนิ นการใดๆ ทีเกียวข้อง
และจําเป็ นกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม ทุนของบริ ษทั
วาระที 8 พิจารณากําหนดค่าบําเหน็จกรรมการ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยูใ่ นระดับทีใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม
เพียงพอทีจะรักษากรรมการทีมีคุณสมบัติทีตอ้ งการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการตามอัตราทีเสนอ โดยขอให้นําเงิ น จํานวน 4,120,000 บาท มาจ่ายเป็ นค่ าบําเหน็จกรรมการ โดยจํานวน
3,480,000 เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ และ จํานวน 640,000 บาท เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บริ ษทั ฯ เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี$
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
3,480,000
3,300,000
3,300,000
1. ค่าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
10
10
10
640,000
600,000
600,000
2. ค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
3
3
3
ค่าเบีย ประชุมกรรมการ (บาท/ครั$ง/คน)
1 คณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการ
20,000
20,000
20,000
- กรรมการ
15,000
15,000
15,000
2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
15,000
15,000
15,000
- กรรมการ
15,000
15,000
15,000
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบตามเสนอ
วาระที 9. พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อที 14 กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งเนืองจากครบวาระ
เป็ นจํานวนหนึงในสามในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของทุกปี ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่ วนหนึงในสาม ทั$งนี$ กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจ
ได้รับเลือกตั$งกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้
4

ในปี 2558 มีกรรมการทีจะครบวาระการดํารงตําแหน่งจํานวน 3 ท่าน มีผทู้ ีมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ของบริ ษทั ฯ จํานวน 2 ท่าน ซึ งบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดคํานิยามกรรมการอิสระไว้เท่ ากับข้อกําหนดขั$นตําของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังปรากฏในเอกสาร สิ งที
ส่ งมาด้วยหมายเลข 5 กรรมการทีครบวาระการดํารงตําแหน่งทั$ง 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี$
1. พลเรื อเอกชัชวาลย์ คงดิศ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2. นายชลอ เฟื องอารมย์
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการ และ ทีปรึ กษากรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอ
ชือบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ได้ ตั$งแต่วนั ที 8 มกราคม 2558 ถึงวันที
28 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ งบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั$น
ปรากฎว่าไม่มีผถู้ ือหุ ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชือบุคคล เพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯแต่
อย่างใด คณะกรรมการ จึงได้พจิ ารณาคัดเลือกบุคคลทีมีความรู้ความสามารถ เพือเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษทั
ต่อไป โดยคณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชียวชาญ รวมถึงผลการปฎิบตั ิงาน เห็นสมควร
พิจารณาแต่งตั$งกรรมการซึ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ นายชลอ เฟื องอารมย์ และ นายถวัลย์ วิรานนท์ กลับ
เข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง และขอให้เลือกตั$ง นางปราณี ภาษีผล เป็ นกรรมการอิสระ แทนพลเรื อ
เอกชัชวาลย์ คงดิศ ทีไม่ประสงค์ขอรับการเลือกตั$งเป็ นกรรมการในวาระต่อไป ทั$งนี$ประวัติของกรรมการทีได้รับการ
เสนอชือในครั$งนี$ ปรากฏในเอกสารสิ งทีส่งมาด้ วยหมายเลข 4
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาแต่งตั$งกรรมการ
ซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระทั$ง 2 ท่าน กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง และเลือกตั$ง นางปราณี
ภาษีผล เข้ารับตําแหน่งกรรมการอิสระ แทนพลเรื อเอกชัชวาลย์ คงดิศ ทีไม่ประสงค์ขอรับการเลือกตั$งเป็ นกรรมการใน
วาระต่อไป
วาระที 10.
พิจารณาเลือกตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสิ นจ้ าง
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ผา่ นการพิจารณาแต่งตั$งจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน
้ ครั$ง
ที 21 ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2557 ซึงบัดนี$ครบกําหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ทีประชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณาแต่งตั$งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2558 โดยเสนอให้
1) นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4172 และ/หรื อ
2) นางสาวสมใจ คุณปสุ ต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4499 และ/หรื อ
3) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิSวาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4951
แห่งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึง โดยกําหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึงเป็ น
ผูท้ าํ การตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ นอกจากนี$ ขอให้ทีประชุมพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชี ประจําปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 1,610,000.-บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี$
หน่วย : บาท

1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริ ษทั ฯ สิ$นสุด วันที 31 ธันวาคม
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษทั ฯ (3 ไตรมาส)
5

ปี 2558
660,000
450,000

ปี 2557
660,000
390,000

เพิม ขึ$น ร้อยละ
0
0
60,000 15.38

3. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี ยง
150,000
150,000
0
0
ณ 30 มิถุนายน
4. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี ยง
350,000
350,000
0
0
ณ 31 ธันวาคม
รวมทั$งสิ$นเป็ นเงิน
1,610,000 1,550,000 60,000
3.87
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรี ยบเทียบผลงานของผูส้ อบบัญชีปี 2557 กับการให้บริ การของบริ ษทั ผูต้ รวจสอบบัญชี
อืน ๆ แล้วเห็นว่า บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นบริ ษทั ทีมีชือเสี ยงและได้รับการยอมรับในระดับสากล และมีส่วนร่ วมใน
การให้ความคิดเห็นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) ในการเริ มใช้การกํากับ
เงินทุนตามระดับความเสี ยง (RBC) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กบั บริ ษทั ประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั$ง
ยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูท้ ีเกียวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว ซึงค่าสอบบัญชีในปี 2558 ทีเพิม ขึ$นเป็ นจํานวน 60,000- บาท หรื อประมาณร้อยละ 3.87 นี$ จึงถือว่าเป็ นราคาที
เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป โดยกําหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึงดังรายนาม
ต่อไปนี$เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
ผูส้ อบบัญชีรับผิดชอบ
ทะเบียนเลขที
จํานวนปี ทีสอบบัญชีให้บริ ษทั
นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย
4172
5
นางสาวสมใจ คุณปสุ ต
4499
1
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิTวาณิ ชย์
4951
ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดง
ความคิดเห็นและลงนามใน
งบการเงินของบริ ษทั
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั$งบุคคลดังกล่าวเป็ น ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
ประจําปี 2558 อีกวาระหนึง โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็ นจํานวน 1,610,000.- บาท เพิม ขึน ร้ อยละ 3.87 ตามทีคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ
วาระที 11.พิจารณาเรืองอืน ๆ
ทั$งนี$ บริ ษทั ฯจะกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันที 19 มีนาคม 2558 และให้รวบรวม
รายชือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที 20 มีนาคม 2558 จึงขอเชิญ
ท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที ดังได้ระบุไว้ขา้ งต้นโดยพร้อมเพรี ยงกัน หากท่านไม่สามารถ
เข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง กรุ ณาแต่ งตั$งผูร้ ับมอบฉันทะเพือเข้าร่ วมประชุมตามหนังสื อมอบฉันทะทีได้แนบมา
ด้วยนี$
ขอแสดงความนับถือ

( นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล )
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิมทุน
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
วันที 25 กุมภาพันธ์ 2558
ข้าพเจ้าบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั)งที+ 1/2558 เมื+อ
25 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 12.55 น. ถึง 14.00 เกี+ยวกับการเพิม+ ทุน / จัดสรรหุน้ เพิม+ ทุนดังต่อไปนี)
1. การเพิมทุน
ที+ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิม+ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 151,500,000 บาท เป็ น
303,000,000 บาท โดยออกหุน้ สามัญ จํานวน 151,500,000 หุน้ มูลค่าที+ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท รวม 151,500,000 บาท
โดยเป็ นการเพิม+ ทุนในลักษณะดังนี)
การเพิม+ ทุน
 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการ
ใช้เงินทุน
 แบบมอบอํานาจทัว+ ไป

ประเภทหุน้

จํานวนหุน้

มูลค่าทีต+ ราไว้
( บาทต่อหุน้ )
1 บาท
.....................
.....................
.....................

รวม (บาท)

หุน้ สามัญ
151,500,000
151,500,000
หุน้ บุริมสิ ทธิ
.....................
.....................
หุน้ สามัญ
....................
.....................
(General Mandate)
หุน้ บุริมสิ ทธิ
.....................
.....................
2. การจัดสรรหุ้นเพิมทุน (แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)
ที+ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จดั สรรหุน้ สามัญ จํานวน 151,500,000 หุน้ มูลค่าที+ตราไว้หุน้ ละ 1
บาท รวม 151,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี)
2.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่
จํานวนหุ้น
อัตราส่ วน
ราคาขาย
วัน เวลา จองซื3อ
หมายเหตุ
(เดิม : ใหม่)
ต่ อหุ้น (บาท)
และชําระเงินค่าหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ เดิม
151,500,000
1: 1
...........-..........
เพื+อรองรับการจ่าย
หุน้ ปันผล
หุน้ ปันผล
2.2 การดําเนินการของบริ ษทั กรณี ทมี+ ีเศษของหุน้
ในกรณี ทหี+ ุน้ สามัญที+เกิดจากการจ่ายหุน้ ปันผลคํานวณได้ออกมาเป็ นเศษหุน้ บริ ษทั จะจ่ายเงิน
สดให้แทนการจ่ายหุน้ ปันผล
3. กําหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพือขออนุมัติการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั)งที+ 22/2558ในวันที+ 8 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง
ประชุ มชั)น 6 บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) เลขที+ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร 10400 โดย กําหนดรายชื+อผูถ้ ือหุ ้นที+มีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) ในวันที+
19 มีนาคม 2558 และ ให้รวบรวมรายชื+อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที+ 20
มีนาคม 2558
4. การขออนุญาตเพิม+ ทุน/จัดสรรหุ ้นเพิม+ ทุน ต่อหน่วยงานราชการที+เกี+ยวข้อง และเงื+อนไข การขอ
อนุญาต
4.1 ขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย

4.2 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการจดทะเบียนเพิม+ ทุน และการจดทะเบียนเปลี+ยนแปลงทุนชําระแล้ว
4.3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื+อขออนุมตั ิให้รับหุน้ สามัญเพิม+ ทุน(หุน้ ปันผล) เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน
5. วัตถุประสงค์ของการเพิม+ ทุน และการใช้เงินทุนในส่ วนที+เพิม+
5.1 เพื+อจัดสรรหุน้ ปันผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม เพื+อเป็ นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผถู้ ือหุน้
5.2 เพื+อเป็ นทุนหมุนเวียนในการเสริ มสภาพคล่องของบริ ษทั ให้ดีข) นึ
6. ประโยชน์ที+บริ ษทั จะพึงได้รับจากการเพิม+ ทุน/จัดสรรหุน้ เพิม+ ทุน
6.1 เพื+อเพิม+ สภาพคล่องในหุน้ ของบริ ษทั
6.2 เพื+อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนในบริ ษทั
7. ประโยชน์ที+ผถู้ ือหุน้ จะพึงได้รับจากการเพิม+ ทุน/จัดสรรหุน้ เพิม+ ทุน
7.1 บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40% ของกําไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
7.2 ผูถ้ ือหุน้ ที+ได้รับการจัดสรรหุน้ ปันผล จะมีสิทธิรับเงินปันผลในอนาคต
8. รายละเอียดอื+นใดที+จาํ เป็ นสําหรับผูถ้ ือหุน้ เพื+อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั ิการเพิม+ ทุน/
จัดสรรหุน้ เพิม+ ทุน ..................................ไม่มี.......................................................................................................
9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณี ที+คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้เพิม+ ทุน/จัดสรรหุน้ เพิม+ ทุน ตาม
เอกสารแนบ
ลําดับ
ขั)นตอนการดําเนินการ
1.
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
2.
กําหนดรายชื+อผูถ้ ือหุน้ ที+มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
3.
รวบรวมรายชื+อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดพักการ
โอนหุน้ สําหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้
4.
กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558
5.
กําหนดรายชื+อผูถ้ ือหุน้ ที+มีสิทธิ รบั ปันผล
6.
รวบรวมรายชื+อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดพักการ
โอนหุน้ สําหรับการรับปันผล
7.
จดทะเบียนมติเพิม+ ทุน กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วัน เดือน ปี
25 กุมภาพันธ์ 2558
19 มีนาคม 2558
20 มีนาคม 2558
8 เมษายน 2558
21 เมษายน 2558
22 เมษายน 2558
ภายใน 14 วัน นับแต่
วันประชุมผูถ้ ือหุน้
ครั)งที+ 22/2558

บริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี)ถกู ต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรี ยนมาเพื+อโปรดทราบ

........................................................
( นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล )
กรรมการ

.........................................................
( นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร )
กรรมการ

เอกสารสิ งทีส่ งมาด้ วยหมายเลข 2
ประกอบการพิจารณาวาระที 1

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 21/2557
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ประชุ มเมือวันพฤหัสบดีที 3 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมชัน 6 บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
เลขที 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมดังนี
เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
45
ท่าน นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้ 13,949,446
หุ้น
ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
17
ท่าน นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้ 101,072,388
หุน้
รวมจํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ 62
ท่าน รวมจํานวนหุน้ ได้ 115,021,834
หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 75.92 ของจํานวนหุน้ ทังหมด 151,500,000 หุน้ ซึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
ข้อ 29 ซึงจะต้องมีผเู้ ข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน นับจํานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทังหมด
เริ มประชุมเวลา 15.00 น.
นายชลอ เฟื องอารมย์ ทําหน้าทีเป็ นประธานในทีป ระชุม
เลขาทีประชุ มได้แจ้ง ต่อทีประชุ มถึ งวิธี ปฎิบตั ิในการออกเสี ย งลงคะแนนในแต่ ละวาระ โดยประธานจะเป็ นผู้
สอบถามความเห็นจากทีประชุมเพือพิจารณาลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ หากมีผถู้ ือหุ ้นท่านใดทีไม่เห็นด้วย หรื อ งดออก
เสี ยง ให้ยกมือ จะมีเจ้าหน้าทีรับบัตรลงคะแนนและดําเนิ นการตรวจนับผลคะแนน โดยจะหักคะแนนเสี ยงทีไม่เห็นด้วย
หรื อ งดออกเสี ยงดังกล่าวออกจากจํานวนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าร่ วมประชุมทังหมด และจะแจ้งให้ผถู้ ือหุ ้นทราบทันที หาก
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดยกมือ จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ มีมติเห็นชอบกับวาระทีนาํ เสนอ
สําหรับผูร้ ั บมอบฉันทะ ซึ งผูม้ อบฉันทะกําหนดการออกเสี ยงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริ ษทั ฯ จะบัน ทึก คะแนนเสี ย ง
ตามทีผมู้ อบฉันทะกําหนด
ทีประชุมรับทราบวิธีปฎิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนแล้ว
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครังที 21/2557 และนายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ได้แนะนําคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ทีเข้าร่ วมประชุมในครังนีดงั รายนามต่อไปนี
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทีเข้าร่ วมประชุม 8 ใน 10 ท่าน ได้แก่
1. นาย มงคล เปาอินทร์
กรรมการอิสระ และ รองประธานกรรมการ
2. นายชลอ เฟื องอารมย์
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4. นายพิเศศ บูรณะสมบัติ
กรรมการ
5 นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
6. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
7. นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
8. นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร
กรรมการ และ เลขานุการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั ฯ ทีไ ม่เข้าร่ วมประชุม 2 ท่าน ได้แก่
1. พลเรื อเอกชัชวาลย์ คงดิศ
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ
2. นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
1

คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ทีเ ข้าร่ วมประชุม จํานวน 6 ท่าน ได้แก่
1. นายประพิทย์ ธีระประยุติ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
2. นายไกรเลิศ หาญวิวฒั นกุล
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
3. นายเสริ มสุ ข สวัสดิKโยธิน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารทัว ไป
4. นายพิมล ฉันทวีรกูล
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาด
5. นายแก้วพันธ์ ธีรโยธิ น
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
6. นางสาวสิรินทร์ นันทวรเศรษฐ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ตัวแทนจาก บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึงเป็ นผูส้ อบบัญชีภายนอกของบริ ษทั ฯ ทีเข้าร่ วมประชุม จํานวน 2
ท่าน ได้แก่
1. คุณนงลักษณ์ พุม่ น้อย
2. คุณณริศรา ไชยสุวรรณ
จากนันประธานจึงได้ดาํ เนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตามระเบียบวาระการประชุม
ตามลําดับ ดังต่อไปนี
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั(งที 20 ประจําปี 2556 เมือวันที 4 เมษายน 2556
ท่านประธาน ขอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ครังที 20/2556 ประชุม
เมือวันที 4 เมษายน 2556 ซึงรายละเอียดได้จดั ส่ งให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแล้ว
มติทีประชุม
ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้วย ........ 115,021,834............. เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกียวกับผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2556
ท่านประธาน ได้แจ้งกับทีประชุ มว่า ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี ทีผ่านมา มีรายละเอียดเป็ นไปตาม
รายงานประจําปี ทีได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ โดยแนบไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว จึงขอให้คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ กล่าวสรุ ปผลการดําเนินการของบริ ษทั ฯ คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ ได้สรุ ปผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ว่า ในรอบปี 2556 ดังนี
( หน่วย : ล้านบาท )
2556
2555
เปลียนแปลง %
รายได้จากการรับประกันภัย
2,299.89
1,970.76
16.70%
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
(2,258.11)
(2,018.38)
11.88%
กําไร/(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย
41.79
(47.62)
187.76%
รายได้จากการลงทุน
83.75
255.51
-67.22%
รายได้อืน
9.23
10.82
-14.68%
กําไรจากการดําเนินงาน
134.77
218.71
-38.38%
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เงินสมทบฯ
(15.88)
(14.33)
10.79%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
(20.03)
(41.75)
-52.04%
กําไรสําหรับปี
98.86
162.62
-39.21%
ส่ วนรายละเอียดอืนๆ คณะกรรมการได้สรุ ปผลการดําเนินงานในรอบปี 2556 ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้ว จึงขอให้ทีประชุม
รับทราบ และ มีมติรับทราบผลการดําเนินการดังกล่าว พร้อมกับเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
ผูถ้ ือหุน้ ท่านหนึง สอบถามว่า รายได้จากการลงทุนหมายความว่าอย่างไร และเหตุใดรายได้จากการลงทุนจึงลดลง
จากปี ทีแล้วมาก
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ชีแจงว่ารายได้จากการลงทุนหลักๆ ประกอบด้วย ดอกเบียและเงินปันผล กําไรจากการ
ซือขายหลักทรัพย์ รวมถึง mark to market หรื อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิโดยให้สะท้อนราคาตลาดทีเป็ นธรรม
และสัดส่ วนการลงทุน ต่างๆ ทีบริ ษ ทั ประกันภัยสามารถลงทุนได้ ก็มีการกํากับดูแลโดยสํานักงาน คปภ ส่ วนสาเหตุ ที
รายได้จากการลงทุนลดลง สาเหตุหลักมาจาก mark to market ของมูลค่าหุน้ ตามมาตรฐานบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ซึง SET Index มีการปรับตัวลงในไตรมาสสุดท้าย ทําให้มีการขาดทุนจาก mark to market
ผูถ้ ือ หุน้ ท่านหนึ ง สอบถามว่า ปี นี เป็ นปี แรกใน 2-3 ปี ทีบริ ษทั มีกาํ ไรจากการรับประกันภัย ขอให้อธิ บายว่าเกิด
จากการทีเ บียแพงขึน หรื อ ความเสียงลดลง หรื ออย่างไร คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ชีแจงว่าธุ รกิจประกันภัย เป็ นธุ รกิจทีผู้
ลงทุนควรมีความเข้าใจ เนื องจากเป็ นธุ รกิ จทีเป็ นการรับความเสี ยงในอนาคต ในปี ทีผ่านมาบริ ษทั ได้มีการนําสถิติทีเก็บ
รวบรวมมากว่า 10 ปี มาคํานวณว่าตลาดไหนทีควรจะเข้าไป และพิจารณาอัตราเบียประกันภัยทีจะกําหนดให้เหมาะสม ในปี
ทีผา่ นมามีขอ้ ดีคือมีการปรับเบียประกันภัยเพิม ขึนได้บางส่วน จากเดิมทีไม่สามารถจะปรับได้เลย โดยเฉพาะกรมธรรม์กลุ่ม
ภัยพิบตั ิ ซึงในปี 2554 เกิดนําท่วมใหญ่ ในปี 2555 ก็เริ มมีการปรับเบียประกันภัยได้บา้ ง ซึ งผลก็สะท้อนมายังปี 2556 ดังนัน
การปรับเบียก็ถือเป็ นส่ วนหนึงทีทาํ ให้บริ ษทั มีกาํ ไรจากการรับประกันภัยดีข ึน รวมถึงการรับประกันภัยรถยนต์ ก็มีการปรับ
เบียขึนเล็กน้อย แต่กต็ อ้ งพิจารณาด้วยว่าการปรับเบียจะส่งผลกระทบถึงความสู ญเสี ยของส่ วนแบ่งทางการตลาดหรื อไม่ ซึ ง
เป็ นสิงทีบริ ษทั ต้องพิจารณาจากสถิติทีมี
ผูถ้ ือหุ ้นท่านหนึ ง สอบถามว่า เมือดูจากการเติบโตของบริ ษทั แล้วส่ วนใหญ่ยงั แพ้ตลาด การรับประกันภัยส่ วน
ใหญ่เน้นทีการประกันภัยรถยนต์ และ การรับประกันภัยโดยตรง บริ ษทั มีแผนทีจะขยายและเพิมกําไรอย่างไร และการที
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ขนาดเล็ก น่ าจะมีตน้ ทุนการดําเนินการทีมากกว่าบริ ษทั ขนาดใหญ่ ขอถามว่ามีแผนจะทําให้บริ ษทั เติบโต
อย่างไร และ แนวโน้มของธุรกิจประกันภัยในปี นีจะเป็ นอย่างไร
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ชี แจงว่า ภาพรวมในปี ถัดไปในอนาคต คาดว่าบริ ษทั จะสามารถรักษากําไรจากการรับ
ประกันภัยไว้ได้ เนืองจากการนําสถิติจากการรับประกันภัยมาใช้ ทําให้เข้าถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคและการวางแผนทาง
การตลาดทีเหมาะสม กลยุทธ์ทีใช้ในปี 2556 ค่อนข้างจะประสบผลสําเร็ จ น่าจะนํามาใช้ได้ในปี ถัดๆ ไป แต่เมือพูดถึงเรื อง
ส่ วนแบ่งทางการตลาดในการเติบโต ขอเรี ยนว่าธุรกิจประกันภัยเป็ นธุรกิจทีมีการกํากับโดย พรบ.ประกันวินาศภัย ทุกบริ ษทั
จะมีรูปแบบของสิ นค้าทีเหมือนกันหมด การทีจะออกกรมธรรม์ได้ ต้องมีการขออนุญาตจากสํานักงาน คปภ โดยปกติก็จะมี
รู ปแบบกรมธรรม์ทีเป็ นมาตรฐาน อัตราเบียประกันภัยส่ วนใหญ่ก็มีการอนุมตั ิเป็ นช่วง ขึนอยูก่ บั ว่าบริ ษทั จะนําช่วงใดมาใช้
และจะเข้าไปในตลาดใด ซึงเป็ นสิ งทีบริ ษทั จะต้องนําสถิติ และ คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยมาใช้มากขึน แต่ขณะเดียวกันก็ตอ้ ง
พิจารณาถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคด้วย เนืองจากผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั เริ มมีความเข้าใจ ไม่ได้เน้นเรื องราคาอย่างเดียว ยินดีที
จะจ่ายแพงขึนเพือซื อบริ การ ซึ อความมัน คง ซึ งถือเป็ นจุดทีทาํ ให้บริ ษทั สามารถปรับรายได้จากการรับประกันภัยโดยการ
ปรับค่าเบียประกันภัยบางส่ วนได้
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ส่ วนแนวโน้มของธุรกิจประกันวินาศภัย เห็นว่าตลาดประกันภัยโดยเฉพาะวินาศภัย เป็ นตลาดทีมีการเจริ ญเติบโต
ค่อนข้างมาก เพราะเมือดูจากทุกๆ ประเทศจะเห็นว่าการเจริ ญเติบโตของรายได้ประชาชาติตอ่ คนจะเป็ นตัวสะท้อนให้เห็น
ถึงการเจริ ญเติบโตของธุรกิจประกันภัย เมือคนมีรายได้ดีข ึน มีความมัน คงมากขึน ก็จะมีความต้องการทีจะซืออะไรทีจะมา
ป้ องกันความเสียง ก็คือการเข้ามาในธุรกิจประกันภัย ในปัจจุบนั อัตราเบียประกันต่อรายได้ประชาชาติของไทย ยังค่อนข้าง
ตํามากโดยอยูท่ ีประมาณ 1.4% ในขณะทีป ระเทศสิงคโปร์จะมีอตั ราอยูท่ ีประมาณ 70% และอัตราของมาเลเซียก็สูงกว่าไทย
ดังนันหากมองว่ารายได้ประชาชาติของไทยจะเติบโตขึนอย่างต่อเนือง ผูบ้ ริ โภคมีความรู้ดีข นึ และต้องการความมัน คงมาก
ขึน ก็จะเป็ นโอกาสทีจ ะทําให้ธุรกิจประกันภัยเติบโตได้อีกมาก
มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาและมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ของบริ ษทั ในรอบปี 2556 ตามทีเสนอ
วาระที 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนปี 2556 สิ(นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
ท่านประธาน ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ งบดุล และ งบกําไรขาดทุน สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2556 ซึงผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แล้ว และได้จดั ส่งไปยังผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญ
ประชุมในครังนี
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้กล่าวสรุ ปฐานะการเงิน ณ สินปี 2556 ณ วันที 31 ธันวาคม ตามงบแสดงฐานะการเงินที
ได้รับการรับรองจากผูต้ รวจสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์รวม
4,279,021,165 บาท
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
237,827,679 บาท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
2,416,000,403 บาท
เบียประกันภัยค้างรับ
386,651,191 บาท
หนีสิน
หนีสินรวม
3,357,457,662 บาท
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
989,553,700 บาท
สํารองเบียประกันภัย
1,416,400,738 บาท
ส่ วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของเจ้าของ
921,563,503 บาท
บริ ษทั ฯ มี อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วันที 30 มิถุนายน 2556
เท่ากับ ร้อยละ286.36 ซึงเกินกว่าอัตราทีกฎหมายกําหนดไว้เท่ากับ 140 คิดเป็ นประมาณ 2.05 เท่า
ท่านประธาน ได้ขอให้ทีประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
มีผถู้ ือหุน้ ท่านหนึง สอบถามว่า สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ จากปี 2555 ลดลงมากว่า 300 ล้าน มีสาเหตุมาจาก
อะไร
คุ ณ นงลัก ษณ์ พุ่มน้อย ผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษทั สํานัก งาน อี วาย จํากัด ชี แจงว่า สิ นทรัพย์จากการประกัน ภัยต่ อ
ประกอบไปด้วย จํานวนเงินทีตอ้ งเรี ยกคืนจากการประกันภัยต่อ สาเหตุทีลดลงเนืองจากในปี 2554 เกิดเหตุน าํ ท่วมทําให้มี
สิ นไหมทีต้องเรี ยกคื นจากบริ ษทั รับประกันภัยต่ อมาก แต่ ใ นปี 2555 บริ ษ ทั รั บประกันภัยต่ อก็เริ มมี การจ่ ายค่ าสิ นไหม
คื น กลับมา ทําให้ยอดสิ นทรั พย์จากการรับประกันภัยต่อ ลดลง บริ ษ ทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)ไม่ ได้รับ
4

ผลกระทบจากการทีบริ ษทั รับประกันภัยต่ อไม่จ่ายค่าสิ นไหมคืนให้กับบริ ษทั ประกัน เนื องจากไม่ได้มีรายการกับบริ ษทั
เหล่านัน
มีผูถ้ ือ หุ ้น ท่า นหนึ ง สอบถามว่า เงิ น ลงทุ น ทีจะถือ จนครบกําหนดหมายความว่าอย่า งไร เหตุ ใ ดจึ งเพิม ขึ น และ
สิ นทรัพย์อืนทีเ พิม ขึน ประกอบด้วยอะไรบ้าง
คุณนงลักษณ์ พุ่มน้อย ชี แจงว่าเงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด เป็ นคําศัพท์ทางมาตรฐานการบัญชี การลงทุนจัด
ตามมาตรฐานการบัญชีได้เป็ น 4 กลุม่
กลุม่ แรกคือ เงินลงทุนเพือค้า เพือค้าหมายถึงการทีบ ริ ษทั มีความตังใจทีจ ะได้รับผลกําไรในระยะสัน
กลุ่มที 2 คือเงินลงทุนเผือขาย ซึงเป็ นเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกันแต่บริ ษทั ไม่ได้มีความตังใจทีจะหา
กําไรในระยะสัน
กลุ่มที 3 เงิ นลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด กลุ่มนีจะเป็ นลักษณะตราสารหนี หรื อเงิ นฝากธนาคารทีบริ ษทั มีความ
ตังใจทีจะลงทุนแล้วถือเพือรับดอกเบีย มาตรฐานทางบัญชีจะเขียนว่าเป็ นเงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด
กลุ่มสุ ดท้ายคือเงินลงทุนทัว ไป เป็ นการลงทุนในตราสารทุน ได้แก่หุน้ นอกตลาดหลักทรัพย์ ซึงมีเป็ นจํานวนน้อย
สาเหตุทีเงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนดเพิม ขึนก็สืบเนืองจากเป็ นรายการเงินฝากธนาคาร ประมาณ 300 ล้าน
สินทรัพย์อืนทีเ พิม ขึน หลักๆ มาจากสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี เกิดจากกรณี ทีลูกค้าของไทยวิวฒั น์ เป็ นฝ่ ายถูก เมือมี
ค่าสิ นไหมก็ตอ้ งไปเรี ยกคืนจากคู่กรณีทีเป็ นฝ่ ายผิด ซึงมีเพิม ขึนประมาณ 98 ล้าน
มีผถู้ ือหุน้ ท่านหนึงสอบถามว่า คดีฟ้องร้อง มีจาํ นวนเงินปริ มาณเท่าไร เรื องไปถึงไหนแล้ว
คุณนงลักษณ์ พุม่ น้อย ชีแจงว่า บริ ษทั มีคดีถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากการเป็ นผูร้ ับประกันภัย จํานวน 105.3 ล้าน
บาท ซึงผลคดียงั ไม่สินสุ ด อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ได้ตงั สํารองเผือ ผลเสียหายทีจะเกิดขึนประมาณ 7.9 ล้านบาท เนืองจากการ
ตังสํารองบริ ษทั จะดูเรื องทุนประกันภัยเป็ นหลัก ผูฟ้ ้ องร้องอาจจะฟ้ องเกินกว่าทุนประกันภัยก็เป็ นได้
มติทีประชุม
ทีประชุมมีมติรับรองและอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2556 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
เห็นด้วย .......... 115,021,834........... เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และ อนุมัติเงินปันผล
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ ขอเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที
34 บริ ษ ทั ต้องจัดสรรกํา ไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่ น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึงบริ ษทั ฯ ได้
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไว้เรี ยบร้อยแล้วเป็ นเงิน 20 ล้านบาท โดยบริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุ้นในอัตรา
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบคุ คล
ข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี ทีผา่ นมา ดังนี
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ครังที 21/2557
ครังที 20/2556
ครังที 19/2555
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
กําไรสุทธิ (บาท)
98,864,818
162,178,010
43,254,710
กําไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
0.65
1.07
0.29
จํานวนหุน้ (หุน้ )
151,500,000
151,500,000
151,500,000
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จํานวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุน้ (บาท)
0.32
0.43
0.15
รวม จํานวนเงินปันผลจ่าย (บาท)
48,480,000
65,145,000
22,725,000
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ
49%
40%
52.53%
คณะกรรมการของบริ ษ ัทจึงมี มติ เสนอว่า เนื องจากเงิ น ทุน สํารองของบริ ษ ทั มี มากกว่าจํานวนทีก าํ หนดตาม
ข้อบังคับ จึงไม่จาํ เป็ นต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ เป็ นเงินสํารอง และในรอบปี 2556 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้
98,864,818- บาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาอนุ มตั ิให้จ่ายปั นผล ในอัตราหุน้ ละ 0.32 บาท
(สามสิบสองสตางค์) รวมมูลค่าทังสิน 48,480,000.-บาท ทังนีการจ่ายเงินปันผลในอัตราตามทีระบุไว้ขา้ งต้น คิดเป็ นร้อยละ
49 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้ ซึงเป็ นอัตราทีเ กินกว่ านโยบายการจ่ายเงินปันผลทีกาํ หนดไว้ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ
กําหนดให้วนั ที 16 เมษายน 2557 เป็ นวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้นเพือสิ ทธิ ในการรับเงินปันผล (Record Date) และปิ ดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที 17 เมษายน 2557 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที 2 พฤษภาคม 2557
ท่านประธาน ได้ขอให้ทีประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
มติทีประชุม ทีประชุมมีมติอนุมตั ิไม่จดั สรรเงินกําไรเป็ นเงินสํารอง และอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล หุ้นละ 0.32 บาท ( สามสิ บ
สองสตางค์ ) ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
เห็นด้วย ........... 115,021,834............ เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 5 พิจารณากําหนดค่าบําเหน็จกรรมการ
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า บริ ษทั มีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยให้พจิ ารณาตามความจําเป็ นและสมควร ให้อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และเพียง
พอทีจะรักษากรรมการทีมีคุณสมบัติตามความต้องการ โดยขอให้นาํ เงินจํานวน 3,900,000 บาท มาจ่ายเป็ นค่าบําเหน็จ
กรรมการ โดยจํานวน 3,300,000 เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ และ จํานวน 600,000 บาท เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด
ดังนี
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
3,300,000
3,300,000
1,600,000
1. ค่าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
10
10
10
600,000
600,000
400,000
2. ค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/
คณะ)
จํานวนกรรมการ
3
3
3
ค่าเบีย( ประชุมกรรมการ (บาท/ครัง/คน)
1 คณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการ
20,000
20,000
20,000
- รองประธานกรรมการ
15,000
15,000
15,000
- กรรมการ
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2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

15,000
15,000

15,000
15,000

15,000
15,000

ท่านประธาน ได้ขอให้ทีประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
มติทีประชุม
ทีประชุมมีมติอนุมตั ิค่าบําเหน็จกรรมการด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี
เห็นด้วย .............. 115,021,834......... เสียง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 6 พิจารณาเลือกตั(งกรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ แถลงต่อทีประชุมว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดไว้วา่ ใน
การประชุมสามัญประจําปี ทุกครังกรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึงในสาม ของกรรมการทังหมด ซึ งในปี
2557 มีกรรมการครบกําหนดทีจะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ
1. นายมงคล เปาอินทร์
กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ
2. นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
3. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
กรรมการ และ ผูอ้ าํ นวยการ
ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเสนอชือ
บุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ได้ ตังแต่วนั ที 3 มกราคม 2557 ถึงวันที 28
กุมภาพันธ์ 2557 ซึงบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนัน ปรากฏ
ว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชือบุคคล เพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯแต่อย่างใด
คณะกรรมการ จึงได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีมีความรู้ความสามารถ เพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ
ต่อไป โดยคณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชียวชาญ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงาน เห็นสมควร
พิจารณาแต่งตังกรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง 3 ท่าน กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง ทังนี
ประวัติของกรรมการทีได้รับการเสนอชือในครังนี ปรากฏในเอกสารสิ งทีส่ งมาด้ วยหมายเลข 3
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้แถลงต่อทีประชุมว่า ตาม พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด กําหนดห้ามมิให้
กรรมการประกอบกิจการ หรื อเข้าเป็ นกรรมการในบริ ษทั เอกชนอืนทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ทีประชุมทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตัง จึงขอแจ้งให้ทีประชุมทราบถึงรายละเอียดของการเข้าเป็ น
กรรมการในบริ ษทั ประกันภัยอืนของตนเองดังนี
- เป็ นกรรมการสรรหาและกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ของบริ ษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
- เป็ นรองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการการลงทุน บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
เนืองจากนายมงคล เปาอินทร์ กรรมการทีได้รับการเสนอชือในครังนี ถือหุน้ ในบริ ษทั 320,000 หุน้ และ นาย
จีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการทีได้รับการเสนอชือในครังนี ถือหุน้ ในบริ ษทั 4,390,564 หุ้น เพือความโปร่ งใสในวาระนี จึง
ของดออกเสี ยง
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ท่านประธานขอให้ทีประชุมพิจารณาแต่งตังกรรมการทีไ ด้รับการเสนอชือดังกล่าว กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกหนึง
วาระ
มติทีประชุม
ทีประชุมมีมติเลือกตังกรรมการทัง 3 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี
เห็นด้วย ............ 110,311,270.......... เสี ยง
คิดเป็ น....95.73.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-..............%
งดออกเสี ยง........4,710,564...............เสี ยง
คิดเป็ น....4.27..........%
วาระที 7 พิจารณาเลือกตั(งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสิ นจ้ าง
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ ได้แถลงต่อทีประชุมว่า บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชือ
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด) ได้ผา่ นการพิจารณาแต่งตังจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครังที 20 ให้เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2556 ซึงบัดนีครบกําหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและ
กําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2557 โดยเสนอให้
1) นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4172 และ/หรื อ
2) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิKวาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4951 และ/หรื อ
3) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4499
แห่งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึง โดยกําหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึงเป็ นผูท้ าํ
การตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ นอกจากนี ขอให้ทีประชุมพิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชี ประจําปี 2557 เป็ นจํานวนเงิน 1,550,000.-บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีทีเสนอต่อผูถ้ ือ
หุน้ ดังนี
หน่วย : บาท
ปี 2557
ปี 2556 เพิม ขึน ร้อยละ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริ ษทั ฯ สินสุ ด วันที 31 ธันวาคม
660,000
653,000
7,000
1.07
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษทั ฯ (3 ไตรมาส)
390,000
375,000 15,000
4
3. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี ยง
150,000
140,000 10,000
7.14
ณ 30 มิถุนายน
4. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี ยง
350,000
340,000 10,000
2.94
ณ 31 ธันวาคม
5. ค่าประเมินประสิ ทธิภาพการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีการลงทุน
110,000
0
0
ประกอบธุ รกิจอืน
รวมทังสินเป็ นเงิน
1,550,000 1,618,000 42,000
2.79
*หมายเหตุ ส่วนต่างไม่รวมรายการที 5 ค่าประเมินประสิ ทธิภาพการควบคุมภายใน ฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรี ยบเทียบผลงานของผูส้ อบบัญชีปี 2556 กับการให้บริ การของบริ ษทั ผู้
ตรวจสอบบัญชีอืน ๆ แล้วเห็นว่า บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นบริ ษทั ทีมีชือเสี ยงและได้รับการยอมรับในระดับสากล
และมีส่วนร่ วมในการให้ความคิดเห็นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.)
8

ในการเริ มใช้การกํากับเงินทุนตามระดับความเสี ยง (RBC) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กับบริ ษทั
ประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ ง ทังยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่ วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชี กบั บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/
ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ งค่าสอบบัญชีในปี 2557 ทีเพิมขึนเป็ นจํานวน 42,000- บาท
หรื อประมาณร้อยละ 2.79 นี จึงถือว่าเป็ นราคาทีเหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป โดยกําหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ งดังรายนามต่อไปนี เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบ
การเงินของบริ ษทั ฯ
ผูส้ อบบัญชีรับผิดชอบ
ทะเบียนเลขที
จํานวนปี ทีสอบบัญชีให้บริ ษทั
นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย
4172
5
- ยังไม่ได้รับผิดชอบใน
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิKวาณิ ชย์
4951
นางสาวสมใจ คุณปสุต

การแสดงความคิดเห็นและลงนาม
ในงบการเงินของบริ ษทั ฯ - ยังไม่ได้รับผิดชอบใน
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม
ในงบการเงินของบริ ษทั ฯ -

4499

ท่านประธาน ได้ขอให้ทีประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทังเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มีโอกาสซักถาม
มติทีประชุม
พิจารณาเลือก บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด โดย นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย และ/หรื อนางสาวรัชดา
ยงสวัสดิKวาณิ ชย์ และ/หรื อ นางสาวสมใจ คุณปสุ ตเป็ นผูส้ อบบัญชี ให้กบั บริ ษทั ในปี 2557 โดยคิ ดค่าสอบบัญชี เป็ นเงิน
ทังสิน 1,550,000.-บาท (หนึงล้านห้าแสนห้าหมืนบาท) ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
เห็นด้วย ............. 115,021,834......... เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 8 ท่านประธานได้สอบถามทีประชุมว่ามีผใู้ ดเสนอเรื องอืนๆ เพือ พิจารณาหรื อไม่
ไม่มีผใู้ ดเสนอเรื องอืนใดให้ทีประชุมพิจารณาอีก
ท่านประธานจึงได้แจ้งต่อทีประชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 21/2557 นี ได้ดาํ เนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว
เมือไม่มีคาํ ถามและข้อเสนอแนะเพิม เติมจากผูถ้ ือหุน้ ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม และขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านทีได้เข้าร่ วม
ประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.15 น.
ลงชือ
(นายชลอ เฟื องอารมย์)
ประธานทีประชุม
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แบบ 56-2

บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2557

-2-

1. ข้ อมูลทัวไป
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลักประเภท ธุรกิจประกันวินาศภัย
ทีตั)งสํานักงานใหญ่ 71 อาคารประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
เลขทะเบียนบริษัท 0107536001427 ( เดิม บมจ. 216 )
โทรศัพท์ 0-2248-0900, 0-2248-0910, 0-2644-6400, 0-2644-6500, 0-2695-0800
โทรสาร 0-2248-4575, 0-2248-4975, 0-2695-0808
Claim Hot Line : โทรศัพท์ 0-2695-0700 ; โทรสาร 0-2644-6545
Customer Care : โทรศัพท์ 0-2695-0777 ; โทรสาร 0-2644-6545
Health Claim : โทรศัพท์ 0-2695-0707; โทรสาร 0-2644-6545
บริ ษทั มีหุน้ สามัญจํานวน 151,500,000 หุน้ ที*จาํ หน่ายได้แล้วทั-งหมด

-3-

2. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ตารางสรุ ปงบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท)
2555
342,868
7,371
398,870
802,437

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้ จากการลงทุนค้ างรับสุทธิ
เบี 'ยประกันภัยค้ างรับสุทธิ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ตราสารอนุพนั ธ์

ที2ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์อื2น
รวมสินทรั พย์
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
เจ้ าหนี 'บริ ษัทประกันภัยต่อ
หนี 'สินจากสัญญาประกันภัย
สํารองฯ และค่าสินไหมทดแทนค้ าง
จ่าย
สํารองเบี 'ยประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงานค้ างจ่าย
ตราสารอนุพนั ธ์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ประมาณการหนี 'สิน
หนี 'สินอื2น
ส่วนของเจ้ าของ
รวมหนีส ินและส่ วนของเจ้ าของ

2556
237,828
10,788
386,651
523,448

%
5.60%
0.20%
9.10%
12.30%

0.00%

-

0.00%

6.50%
21.10%
21.30%
0.10%
0.30%

331,926
911,092
1,157,394
4,386
11,203

7.80%
21.40%
27.10%
0.10%
0.30%

0.00%

-

0.00%

218,997
10,600
27,795
294,148
4,154,574

5.30%
0.30%
0.70%
7.10%
100.00%

222,992
9,574
63,133
392,293
4,262,708

5.20%
0.20%
1.50%
9.20%
100.00%

241,402
9,181
47,696
619,018
4,329,848

5.60%
0.20%
1.10%
14.30%
100.00%

6,610
342,923

0.20%
8.20%

583
363,771

0.00%
8.50%

4,051
353,762

0.10%
8.20%

974,701

23.50%

989,554

23.20%

842,492

19.50%

1,346,714
127,039

32.40%
3.10%

1,416,401
115,738

33.30%
2.70%

1,462,720
135,801

33.80%
3.10%

399,789
956,798
4,154,574

9.60%
23.00%
100.00%

455,098
921,563
4,262,708

10.70%
21.60%
100.00%

429,720
1,101,302
4,329,848

9.90%
25.40%
100.00%

-

เงินลงทุนเพื2อค้ า
เงินลงทุนเผื2อขาย
เงินลงทุนที2จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทัว2 ไป
เงินให้ ก้ ยู ืมสุทธิ
ทรัพย์สนิ รอการขายสุทธิ

%
8.20%
0.20%
9.60%
19.30%

276,172
875,197
884,655
4,386
11,078
-

2557
143,698
19,954
339,564
443,233

189,449
932,479
1,329,482
3,721
10,971
-

%
3.30%
0.50%
7.80%
10.20%

0.00%
4.40%
21.50%
30.70%
0.10%
0.30%
0.00%

-4ตารางสรุปผลการดําเนินงานแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
เบี-ยประกันภัยที*ถือเป็ นรายได้สุทธิ
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื*น
เงินสมทบบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื*น
ค่าใช้จ่ายอื*น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุ รกิจ
ประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผูป้ ระสบภัยจากรถ
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*น
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
ส่วนเกิน (ตํ*ากว่า) ทุนจากการเปลี*ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ผลกําไร (ขาดทุน) ที*ยงั ไม่เกิดขึ-นจริ งอื*น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*นสําหรับงวด-สุ ทธิ จากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

กําไรสุ ทธิ ตอ่ หุ น้ (บาท)
เงินปันผลต่อหุ น้ (บาท)
จํานวนหุ น้ (บาท)

(หน่ วย : พันบาท)
2555

%

2556

1,765,235
205,524
1,970,759

89.60%
10.40%
100.00%

2,102,158
197,735
2,299,893

91.40% 2,232,673
8.60% 238,439
100.00% 2,471,112

90.40%
9.60%
100.00%

1,098,311
467,571
133,994
9,529
308,970
2,018,375
-47,616
102,103
112,175
41,227
10,817

55.70%
23.70%
6.80%
0.50%
15.70%
102.40%
-2.40%
5.20%
5.70%
2.10%
0.50%

1,294,225
496,727
135,545
11,376
320,233
2,258,106
41,787
109,044
92,264
-117,555
9,229

56.30% 1,387,575
21.60% 520,722
5.90% 183,388
0.50%
11,405
13.90% 334,375
98.20% 2,437,465
1.80%
33,647
4.80% 100,002
4.00%
10,778
-5.10%
70,534
0.40%
13,855

56.10%
21.10%
7.40%
0.50%
13.50%
98.60%
1.40%
4.00%
0.40%
2.90%
0.60%

0.00%

%

218,706

11.10%

134,769

-7,027

-0.40%

-6,526
-778
204,375
-41,755
162,620

-0.30%
0.00%
10.40%
-2.10%
8.30%

0.00%

2557

%

5.90%

-7,725

-0.40%

-8,122

-0.40%

-7,224
-929
118,891
-20,026
98,865

-0.30%
0.00%
5.20%
-1.00%
4.20%

-7,621
-931
212,142
-33,175
178,967

-0.30%
-0.10%
8.50%
-1.30%
7.20%

-

-

-

66,028
-13,205
52,823
215,443

-86,194
17,239
-68,955
29,910

61,564
-12,313
49,251
228,218

2555
1.07
0.43
151,500,000

0.00%

228,816

2556
0.65
0.32
151,500,000

9.30%

2557
1.18
1.111112
151,500,000
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ตารางสรุปงบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
เบี-ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี*ยวกับการประกันภัยต่อ
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื*น
ดอกเบี-ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้จากการลงทุนอื*น
รายได้อื*น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

2555

2556

2557

2,572,002
-91,896
-1,344,575
-27,848
-453,147
-50,619
36,070
65,530
4,175
6,448
-326,176
-21,957
368,007

2,948,393
-30,205
-1,396,777
-39,081
-518,926
-54,109
39,401
65,725
5,021
4,707
-437,062
-43,217
543,870

3,118,595
-230,198
-1,625,664
-32,847
-529,268
-87,433
34,881
55,726
5,575
8,509
-614,962
-26,367
76,547

1,266,867
4,904

1,534,106
4,672
780,000
645
2,319,423

กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ ืม
เงินลงทุนอื*น
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที*ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รวมเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ ืม
เงินลงทุนอื*น
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที*ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รวมเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน

278,660
477
1,550,908

1,758,925
4,320
674,483
128
2,437,856

-1,331,327
-2,185
-677,657
-24,735
-2,035,904
-484,996

-1,984,564
-4,370
-999,992
-32,696
-3,021,622
-583,766

-1,379,844
-4,440
-1,013,213
-44,124
-2,441,621
-122,198

กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิม* ขึ-น (ลดลง)
เงินปั นผลผูถ้ ือหุ น้
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน

-22,725
-22,725

-65,144
-65,144

-48,479
-48,479

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน) (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ)นปี

-139,714
482,582
342,868

-105,040
342,868
237,828

-94,130
237,828
143,698

2555

2556

2557

52,822

-68,955

49,251

การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับกระแสเงินสดเพิมเติม
รายการที*ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
… ส่วนเกิน (ตํ*ากว่า) ทุนจากการเปลี*ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

-
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อัตราส่ วนทางการเงิน
2555

2556

2557

(1) อัตราส่ วนสภาพคล่ อง : LIQUIDITY RATIO
1 อัตราส่ วนสภาพคล่อง
1 อัตราหมุนเวียนเบี-ยประกันค้างรับ

0.7
48.79

0.59
48.88

0.55
42.86

(2) อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร : PROFITABILITY RATIO
2 RETENTION RATIO
2 อัตราการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
2 อัตรากําไรขั-นต้น
2 อัตรากําไรขั-นต้นต่อรายได้รวม
3 อัตราส่ วนค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัย
3 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
3 อัตราเบี-ยประกันรับสุทธิ
3 อัตรากําไรสุทธิ
3 อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น

70.89
55.73
-2.42
-2.13
46.69
10.67
2.16
7.27
18.9

76.29
56.27
1.82
1.75
41.91
3.16
2.35
4.13
10.53

75.12
56.15
1.36
1.26
42.49
6.95
2.26
6.71
17.69

(3) อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน : EFFICIENCY RATIO
3 อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
3 อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์

4.23
0.58

2.35
0.57

4.17
0.62

(4) อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน : FINANCIAL RATIO
4 อัตราส่ วนหนี-สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น
4 POLICY LIABITY TO CAPITAL FUND
4 อัตราส่ วนเงินสํารองต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น
4 อัตราส่ วนเงินสํารองต่อสิ นทรัพย์
4 อัตราการจ่ายเงินปันผล

3.34
1.59
1.02
25.77
40.06

3.63
2.04
1.17
27.5
49.04

2.93
1.69
1.03
28.41
94.06

(5) กําไรสุ ทธิต่อหุ้น

1.07

0.65

1.18

(6) เงินปันผลต่ อหุ้น

0.43

0.32

1.11

(7) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

6.32

6.08

7.27
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การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ผลการดําเนินงาน
ในปี 2557 เปรี ยบเทียบกับปี 2556 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการรับประกันภัยเพิม* ขึ-น 171.22 ล้านบาท คิดเป็ น 7.44%
ในขณะที*มีคา่ ใช้จ่ายในการรับประกันภัยเพิม* ขึ-น 179.36 ล้านบาท คิดเป็ น 7.94% ทําให้บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรจากการรับประกันภัย
33.65 ล้านบาท ลดลง -8.14 ล้านบาท คิดเป็ น -19.48% แต่ในขณะเดียวกันบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการลงทุนเพิม* ขึ-น 102.19 ล้านบาท
ทําให้บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิหลังหักภาษี 178.97 ล้านบาท เพิม* ขึ-นกว่าปี ที*ผา่ นมามากกว่า 20%
รายได้ จากการรับประกันภัยและค่ าใช้ จ่ายจากการรับประกันภัย
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการรับประกันภัย 2,471.11 ล้านบาท เพิม* ขึ-น 7.44% เมื*อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 สาเหตุ
เนื*องมาจากเศรษฐกิจไทยปี 2557 เติบโตในระดับตํ*าเพียงร้อยละ 0.7 บริ ษทั จึงต้องกระตุน้ ยอดขายด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ พร้อมกิจกรรมส่งเสริ มการขาย ทําให้คา่ ใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื*นเพิม* ขึ-น 35.30% ในขณะที*อตั ราการจ่ายค่าสิ นไหม
ทดแทน ของโครงการรถยนต์คนั แรกยังทรงตัวในระดับสูง
รายได้ จากการลงทุน
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการลงทุนซึ*งถือเป็ นรายได้หลักอีกทางหนึ*งนอกจากรายได้จากการรับประกันภัย โดยมีสดั ส่วน
การลงทุนเป็ นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื*นของคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) ซึ*งยอดเงินลงทุน ณ วันสิ-นปี 2557 ที*แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน บันทึกตามราคาตลาดมีจาํ นวนทั-งสิ-น
2,466.10 ล้านบาท เพิม* ขึ-น 50.10 ล้านบาท จากปี 2556 ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีรายได้และกําไรจากเงินลงทุนซึ*งเกิดจากการลงทุน
จํานวน 102.19 ล้านบาท เพิม* ขึ-น 109.90% จากปี 2556 อันเนื*องมาจากสภาวะตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยในปี ปัจจุบนั ดีข- ึนกว่าปี
ที*ผา่ นมาอย่างมาก
สินทรัพย์ ลงทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
2557
ประเภทเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
พันธบัตร
ตราสารหนีตราสารทุน
หน่วยลงทุน
อื*นๆ
รวมทั-งสิ-น

จํานวน
(ล้านบาท)
1,093
237
99
362
664
11
2,466

2556
สัดส่วน(%)
44.30%
9.60%
4.10%
14.70%
26.90%
0.40%
100.00%

จํานวน
(ล้านบาท)
860
297
81
466
679
33
2,416

สัดส่วน(%)
35.60%
12.30%
3.30%
19.30%
28.10%
1.40%
100.00%
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สถานะทางการเงิน
บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม 4,329.85 ล้านบาท เพิม* ขึ-น 1.58% จากปี 2556 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 143.70
ล้านบาท คิดเป็ น 3.32% มีสินทรัพย์ลงทุนซึ*งประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี- ตราสารทุน พันธบัตร และเงินลงทุนอื*น
จํานวน 2,466.10 ล้านบาท คิดเป็ น 56.95% สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อและเบี-ยประกันภัยค้างรับจํานวน 782.80 ล้านบาท
คิดเป็ น 18.08% ที*ดินอาคารและอุปกรณ์ และทรัพย์สินอื*นจํานวน 937.25 ล้านบาท คิดเป็ น 21.65%
ด้านหนี-สิน บริ ษทั ฯ มีหนี-สินรวม 3,228.55 ล้านบาท ลดลง -3.37% จากปี 2556 รายการที*สาํ คัญเป็ นหนี-สินจาก
สัญญาประกันภัย ซึ*งประกอบด้วย หนี-เงินสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย และสํารองเบี-ยประกันภัย
จํานวน 2,305.21 ล้านบาท ลดลง -4.19% จากปี 2556 นอกจากนี-ยงั มีรายการหนี-สินจากการประกันภัยต่อและหนี-สินอื*นจํานวน
923.34 ล้านบาท ลดลง -1.27% เมื*อเทียบกับปี 2556
บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จํานวน 1,101.30 ล้านบาท เพิม* ขึ-น 19.50% เมื*อเทียบกับปี 2556 เนื*องจากบริ ษทั ฯ มีกาํ ไร
จากการดําเนินงาน 178.97 ล้านบาท และมีกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจากการปรับเพิม* มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื*อขายจํานวน
49.25 ล้านบาท
ในปี 2557 บริ ษทั มีเบี-ยประกันภัยรับโดยตรง 3,049 ล้านบาท มีอตั ราการเติบโตต่อเนื*องร้อยละ 5.50 ซึ*งสูงกว่าอัตราการเติบโต
ของธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวม ที*เติบโตร้อยละ 1.07 และบริ ษทั มีส่วนแบ่งตลาดเบี-ยประกันภัยรถยนต์โดยความสมัครใจ
ในปี 2557 จัดอยูล่ าํ ดับที* 11
ตารางเปรียบเทียบเบีย) ประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัยและประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์

1. เบี-ยประกันภัยรับโดยตรงรวม
% ขยายตัว
2. อัคคีภยั
% ขยายตัว
3. ภัยทางทะเลและขนส่ง
% ขยายตัว
4. ภัยรถ
% ขยายตัว
5. ภัยเบ็ดเตล็ด
% ขยายตัว

2557
ประกันภัย
ธุรกิจ
ไทยวิวฒั น์

2556
ประกันภัย
ธุรกิจ
ไทยวิวฒั น์

หน่วย: ล้านบาท
2555
ประกันภัย
ธุรกิจ
ไทยวิวฒั น์

205,247
1.10%
11,058
-6.40%
5,293
-0.10%
117,903
-0.40%
70,993
5.20%

203,021
13.00%
11,812
21.00%
5,299
2.00%
118,471
14.00%
67,491
11.00%

179,480
28.00%
9,759
23.00%
5,193
11.00%
103,915
24.00%
60,612
37.00%

3,049
5.50%
176
5.40%
14
38.50%
2,278
-1.20%
581
42.90%

2,890
10.70%
167
3.00%
10
9.10%
2,306
10.20%
406
17.10%

2,611
29.40%
162
25.40%
9
54.10%
2,092
34.30%
347
6.80%
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เศรษฐกิจไทยปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 0.7 ชะลอตัวลงจากปี 2556 ซึ*งเติบโตร้อยละ 2.9 เนื*องจากวิกฤตการณ์ทาง
การเมืองในประเทศ ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญทําให้การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐล่าช้าทั-งงบประจํา งบลงทุน และงบ
กระตุน้ เศรษฐกิจ รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื-นฐานทางเศรษฐกิจทั-งระบบบริ หารจัดการนํ-า ระบบราง เกิดการชะงักงัน ขาด
ความต่อเนื*อง ด้านการท่องเที*ยวในช่วง 6 เดือนแรก จํานวนนักท่องเที*ยวต่างชาติหดตัวกว่าร้อยละ12 และเมื*อเหตุการณ์ตา่ งๆ
สิ-นสุดลง ภาคส่วนต่างๆ จึงได้ร่วมกันฟื- นฟูความเชื*อมัน* และกระตุน้ การท่องเที*ยวด้วยมาตรการต่างๆ ทําให้สถานการณ์
ท่องเที*ยวปรับตัวดีข- นึ อย่างต่อเนื*อง โดยเฉพาะช่วงไตรมาสที* 4 ซึ* งเป็ นฤดูกาลท่องเที*ยว พบว่านักท่องเที*ยวจากหลายประเทศ
ขยายตัวรวมถึงร้อยละ 7 โดยเฉพาะจีน ขยายตัวเกือบร้อยละ 70 มีผลช่วยให้ภาคการท่องเที*ยวโดยรวมของปี 2557 ดีข- นึ จํานวน
นักท่องเที*ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยในปี 2557 จํานวน 24.7 ล้านคน ลดลงร้อยละ 6.6
การส่งออกปี 2557 มีมูลค่ารวม 227,574 ล้านดอลลาร์ ลดลงร้อยละ 0.4 ซึ*งติดลบต่อเนื*องเป็ นปี ที* 2 จากปี 2556 ที*ติดลบร้อยละ
0.3 สาเหตุสาํ คัญมาจากมูลค่าการส่งออกยางพาราลดลงร้อยละ 26.9 จากอุปทานส่วนเกินของยางพาราในตลาดโลก และอุปสงค์
ยางพารายังไม่ฟ-ื นตัวเท่าที*ควร จีนและมาเลเซียลดคําสัง* ซื-อตามภาวะเศรษฐกิจที*ชะลอตัว ราคายางพาราที*ต*าํ สุดในรอบ 5 ปี ยังคง
ถูกแรงกดดันจากราคายางสังเคราะห์ซ* ึงเป็ นสิ นค้าทดแทนที*ผลิตจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ลดลงตามราคานํ-ามันดิบ การฟื- นตัว
ของเศรษฐกิจคูค่ า้ สําคัญยังคงอ่อนแอและขยายตัวได้ต*าํ กว่าหลายฝ่ ายคาดการณ์ไว้เพราะทั-งยูโรโซนกับญี*ปนยั
ุ่ งไม่สามารถหลุด
พ้นจากภาวะเศรษฐกิจหดตัวได้อย่างแท้จริ ง ตลาดญี*ปุ่นประสบปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศและการชะลอการใช้จ่ายของ
ภาคครัวเรื อนภายหลังการขึ-นภาษีมูลค่าเพิม* เศรษฐกิจจีนที*มีสญ
ั ญาณชะลอตัวเนื*องจากนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใน
ประเทศ ลดการพึ*งพิงการค้าระหว่างประเทศ ตลาดสหรัฐอเมริ กาขยายตัวตามสัญญาณการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ
ภาพรวมการค้าชายแดนและผ่านแดนกับกลุม่ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์และเวียดนาม มีมูลค่าการค้าเติบโตต่อเนื*อง
ร้อยละ 9 รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การใช้จ่ายในหมวดสิ นค้าคงทนยังไม่ฟ-ื นตัว เพราะภาระหนี-ที*อยูใ่ นระดับสูงจากภาระหนี-รถยนต์คนั แรก สิ นเชื*อส่วนบุคคล และ
บัตรเครดิต ปริ มาณการจําหน่ายรถยนต์ลดลงร้อยละ 33.7 จาก 1.33 ล้านคันในปี 2556 เหลือ 0.88 ล้านคัน ในปี 2557
อุตสาหกรรมรถยนต์เริ* มมีการปรับสมดุลสู่ภาวะปกติหลังสิ-นสุดโครงการรถยนต์คนั แรก อัตราการเติบโดยรวมของตลาดรถ
จักรยานยนต์ลดลงถึงร้อยละ 15 หรื อมียอดขายรวม 1.7 ล้านคัน กลุม่ รากหญ้าที*มีรายได้ตอ่ เดือน 6,000-15,000 บาทที*เป็ นผูซ้ -ือ
กลุม่ หลักของรถจักรยานยนต์ สถาบันการเงินยังคงเข้มงวดสิ นเชื*อเช่าซื-อเพราะผลจากหนี-ครัวเรื อนซึ*งสูงมาก จึงต้องกําหนด
เงื*อนไขมากขึ-น กําลังซื-อของครัวเรื อนในภาคเกษตรถูกบัน* ทอนด้วยราคาสิ นค้าเกษตรที*ตกตํ*า โดยเฉพาะราคาข้าวและยางพารา
ราคาข้าวลดลงจาก 15,000 บาทต่อตันเหลือ 8,000 บาทต่อตัน เนื*องจากสิ-นสุดโครงการรับจํานําข้าวของรัฐบาล
เสถียรภาพเศรษฐกิจอยูใ่ นเกณฑ์ดีท- งั ด้านในประเทศและด้านต่างประเทศ อัตราการว่างงานอยูใ่ นระดับตํ*าต่อเนื*อง ราคา
นํ-ามันดิบโลกปรับลดลงอย่างรวดเร็ วนับตั-งแต่ไตรมาส 4 เนื*องจากอุปทานในตลาดโลกเพิม* ขึ-นมากจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีการขุดเจาะนํ-ามันจากชั-นหิ นดินดาน (Shale Oil) และท่าทีของกลุม่ ประเทศผูส้ ่งออกนํ-ามันรายใหญ่ที*จะไม่ลดกําลัง
ผลิตดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล ดุลการชําระเงินใกล้สมดุล ขณะที*เงินสํารองระหว่างประเทศต่อหนี-ระยะสั-นอยูใ่ นเกณฑ์มน*ั คง
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดอัตราดอกเบี-ยนโยบายลงจากร้อยละ 2.25 เป็ นร้อยละ 2 ต่อปี ในเดือนพฤษภาคม
2557 เนื*องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและปั ญหาการเมืองที*ยดื เยื-อ ประกอบกับไม่สามารถที*จะใช้นโยบายการคลังกระตุน้
เศรษฐกิจได้ สถาบันการเงินยังมีสภาพคล่องสูง สิ นเชื*อของระบบธนาคารพาณิ ชย์ขยายตัวชะลอลงที*ร้อยละ 5 ในขณะที*สินเชื*อ
อุปโภคบริ โภคส่วนบุคคล (สัดส่วนร้อยละ 30 ของสิ นเชื*อรวม) ขยายตัวร้อยละ 8 ชะลอตัวลง เนื*องจากการหดตัวของสิ นเชื*อ
รถยนต์ และการชะลอตัวของสิ นเชื*อบัตรเครดิต
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ภาวะตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2557 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปรับเพิม* ขึ-นร้อยละ 15.32 จากสิ-นปี 2556 ปิ ดที*ระดับ 1,497.67 จุด อัตราส่วน
ราคาต่อกําไรสุทธิ (Forward P/E) อยูท่ ี* 16.06 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทนร้อยละ 3.05 นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 35,696
ล้านบาท ขายสุทธินอ้ ยกว่าปี ก่อน 2556 ที*มียอดขายสุทธิ 194,702 ล้านบาท เศรษฐกิจสหรัฐที*เริ* มฟื- นตัวเข้มแข็ง ได้รับแรงหนุน
จากการขยายตัวของการจ้างงาน การจับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริ โภค ทําให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติที*จะเริ* มทะยอยปรับลด
ขนาดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ (Quantitative Easing) หรื อ “มาตรการคิวอี” ที*อาศัยการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบ
การเงิน โดยลดวงเงินการซื-อสิ นทรัพย์จาก 8.5 หมื*นล้านดอลลาร์เป็ น 7.5 หมื*นล้านดอลลาร์ตอ่ เดือน เริ* มตั-งแต่เดือนมกราคม
2557 ก่อนจะยุติมาตรการในปลายปี ธนาคารกลางยุโรป ญี*ปุ่น และจีนได้ส่งสัญญาณและประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายทาง
การเงินมากขึ-น เพื*อกระตุน้ เศรษฐกิจ โดยทางธนาคารกลางยุโรปได้ประกาศใช้มาตรการ TLTRO (Targeted Long Term
Refinancing Operations) ลดอัตราดอกเบี-ยนโยบายเพิม* เติม ธนาคารกลางญี*ปุ่นประกาศเพิม* วงเงินมาตรการอัดฉี ดสภาพคล่อง
เพิม* เติมที*ได้ดาํ เนินการอยูแ่ ล้ว ธนาคารกลางจีนเริ* มมีการผล่อนคลายการจํากัดวงเงินกูบ้ า้ นหลังที*สองลง อัดฉี ดสภาพคล่องสู่
ธนาคารในบางภูมิภาค และปรับลดอัตราดอกเบี-ยลง นอกจากนี-ปัจจัยด้านการปรับลดของราคานํ-ามันดิบในตลาดโลก ได้เข้ามา
กดดันราคาหุน้ กลุม่ พลังงานอย่างมากในช่วงต้นเดือนธันวาคม
แนวโน้ มปี 2558
ธนาคารโลกคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2558 จะเติบโตร้อยละ 3 ประเทศกําลังพัฒนาจะเติบโตมากขึ-นในปี นี- ส่วนหนึ*งเกิดจาก
ราคานํ-ามันดิบที*ลดลง ในขณะที*เศรษฐกิจของสหรัฐ สามารถขยายตัวได้แข็งแกร่ ง สหภาพยุโรป และญี*ปุ่นได้มีการฟื- นตัวทาง
เศรษฐกิจค่อนข้างช้า เนื*องจากผลของภาวะวิกฤติทางการเงินยังคงมีอยู่ เศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลงเล็กน้อย แต่ยงั คงรักษาอัตรา
การเติบโตในระดับสูงที*ร้อยละ 7.1 โดยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที*เน้นการลงทุนมาเป็ นการบริ โภคภายในประเทศ
และบริ การ เพื*อลดความกดดันต้นทุนที*ไม่ได้อยูใ่ นระดับตํ*าอีกแล้วและการทุ่มตลาด จึงต้องสนับสนุนการออกไปลงทุน
ต่างประเทศ ภาวะอุปทานนํ-ามันดิบล้นตลาด ผูผ้ ลิตทั-งโอเปคและนอกโอเปคยังไม่มีทีท่าจะลดกําลังผลิตลงเพื*อพยุงราคา
เศรษฐกิจไทยในปี 2558 อยูใ่ นช่วงจุดเริ* มต้นของการฟื- นตัว ไตรมาสแรกจะยังไม่เห็นการเติบโตมากนัก สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลังคาดการณ์วา่ ทั-งปี จะขยายตัวร้อยละ 3-4 จากปั ญหาการเมืองที*สงบลง ปั จจัยหลักที*จะขับเคลื*อนเศรษฐกิจได้แก่ การ
ท่องเที*ยว การเร่ งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน และการบริ โภคของภาคเอกชน ความชัดเจนของ
โครงการลงทุนโครงสร้างพื-นฐาน เพื*อเชื*อมโยงการเดินทางและการขนส่งสิ นค้ากับประเทศเพื*อนบ้านในทุกด้าน ทั-งโครงสร้าง
พื-นฐานทางถนน ทางราง ทางนํ-า และทางอากาศ ที*จะเริ* มมีการก่อสร้างในครึ* งปี หลัง จะมีส่วนกระตุน้ ทําให้เกิดการลงทุนของ
ภาคเอกชนเพิม* เติม โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์จะมีการลงทุนควบคูไ่ ปกับการลงทุนของโครงการภาครัฐ การออกกฏหมาย
สนับสนุนนโยบายให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทางการค้าของภูมิภาค (Regional Trading Hub) จะทําให้บริ ษทั ต่างชาติที*มีธุรกิจอยูใ่ น
ไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเข้ามาจดทะเบียน จะช่วยเพิม* กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ที*เกี*ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
ในประเทศไทยให้เพิม* มากขึ-น ด้านการบริ โภคของภาคเอกชน ประชาชนมีเงินใช้จ่ายมากขึ-น เนื*องจากราคานํ-ามันปรับตัวลดลง
ต่อเนื*อง มีแนวโน้มทรงตัวระดับตํ*าตลอดทั-งปี อัตราเงินเฟ้ อมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ประเทศไทยซึ*งเป็ นผูน้ าํ เข้านํ-ามันและ
เชื-อเพลิงสุทธิประมาณร้อยละ 8 ของจีดีพี สามารถประหยัดค่าใช้จา่ ยการนําเข้านํ-ามันดิบได้ประมาณ 5 แสนล้านบาท ดุลบัญชี
เดินสะพัดเกินดุลมากขึ-น มีส่วนทําให้เงินบาทแข็งค่าขึ-น อย่างไรก็ตามราคานํ-ามันดิบในตลาดโลกที*ลดลง ส่งผลกระทบต่อราคา
สิ นค้าโภคภัณฑ์อื*นๆ เช่น ยางพารา อ้อย ปาล์ม เป็ นต้น ความต้องการใช้พลังงานทดแทนอย่างไบโอดีเซลที*ลดลง ส่งผลต่อราคา
อ้อย มันสําปะหลังและปาล์มนํ-ามัน ที*เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ทําให้มูลค่าการส่งออกสิ นค้าโภคภัณฑ์ของไทยที*คิดเป็ น
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อัตราส่วนร้อยละ 15 ของการส่งออกไทยทั-งหมด ลดลงตามทิศทางราคาตลาดโลก ราคานํ-ามันดิบที*ลดลงส่งผลอย่างหนักต่อ
รัสเซียที*พ* งึ พารายได้การส่งออกนํ-ามันเป็ นหลัก และทําให้คา่ เงินรู เบิลอ่อนค่ามากกว่าร้อยละ 50 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที*ยว
ของไทย ซึ*งนักท่องเที*ยวรัสเซียจัดว่ามีความสําคัญอันดับ 3 ของจํานวนนักท่องเที*ยวต่างชาติที*เข้ามาไทย โดยเฉพาะที*พทั ยาและ
ภูเก็ต ที*มีนกั ท่องเที*ยวจากรัสเซียมากถึงร้อยละ 23 และ 19 ตามลําดับ การเปิ ดเสรี การค้าภายใต้กรอบ AEC ที*จะทําให้ทิศทาง
การค้าและการท่องเที*ยวบริ เวณชายแดน รวมถึงการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีแนวโน้มเพิม* ขึ-น
การดําเนินนโยบายการเงินของประเทศหลักที*มีทิศทางแตกต่างกัน อาจทําให้ตลาดการเงินโลกมีความผันผวน ธนาคารกลาง
ยุโรปและญี*ปนจะออกมาตรการผ่
ุ่
อนคลายทางการเงินเพิม* เติม ด้วยนโยบายการเงินเชิงปริ มาณ (คิวอี) เพราะอัตราดอกเบี-ยไม่น่า
ที*จะปรับตัวลดลงได้อีก เพื*อดึงให้เศรษฐกิจหลุดพ้นจากภาวะถดถอย ในขณะที*ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีแนวโน้มปรับขึ-น
ดอกเบี-ยนโยบายในช่วงปลายไตรมาส 4 ถึงต้นปี 2559 จะส่งผลให้เกิดความผันผวนของเงินทุนเคลื*อนย้ายไปยังภูมิภาคต่างๆ
รวมถึงส่งผลต่ออัตราแลกเปลี*ยนด้วย คาดว่าผลกระทบต่อเงินทุนเคลื*อนย้ายจากคิวอีของยุโรปหรื อญี*ปุ่นในครั-งนี- อาจไม่
เหมือนกับคิวอีของสหรัฐ ซึ*งทําในช่วงที*ทุกประเทศในโลกต่างดําเนินนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจขนานใหญ่ ทําให้เกิดภาวะที*
เงินทุนวิง* หาแหล่งลงทุนที*จะให้ผลตอบแทน (Search for Yield) แต่ครั-งนี-นกั ลงทุนจะเลือกลงทุนแบบระมัดระวังมากขึ-น และ
ให้น- าํ หนักกับปัจจัยพื-นฐานของประเทศที*จะเข้าไปลงทุน ผลประกอบการของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 10 ฟื- นตัวจากปี 2557 ที*ติดลบร้อยละ 3
ธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2558 มีแนวโน้มฟื- นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ คาดว่ามีอตั ราการขยายตัวร้อยละ 3 เมื*อเทียบกับอัตราการ
ขยายตัวร้อยละ 1 ในปี 2557 (เบี-ยประกันภัยรถยนต์ ซึ*งเป็ นร้อยละ 58 ของเบี-ยประกันภัยรวม หดตัวร้อยละ 1 ขณะที*เบี-ย
ประกันภัยประเภทอื*นๆ เติบโตร้อยละ 2 จากการขยายตัวของประกันภัยอุบตั ิเหตุ ประกันภัยสุขภาพ ประกันพืชผล และประกัน
ความเสี* ยงภัยทรัพย์สิน) ตลาดรถยนต์ปี 2558 จะปรับฐานสู่ภาวะปกติ ควบคูก่ บั เศรษฐกิจไทยเริ* มฟื- นตัว ภาพรวมยอดขายจะอยู่
ที* 920,000 คัน เพิม* ขึ-นร้อยละ 4.3 ราคาสิ นค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวและยาพาราที*ตกตํ*าต่อเนื*อง ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์เผชิญกับ
ภาวะตลาดซบเซา รวมถึงจํานวนรถมือสองที*หลุดไฟแนนซ์เข้ามาแข่งขันในตลาดจํานวนมาก จะเป็ นแรงกดดันที*สาํ คัญ ตลาด
รถยนต์เชิงพาณิ ชย์มีแนวโน้มเติบโตตามการลงทุนภาครัฐในระบบการคมนาคมขนส่ง รวมถึงการเปิ ดเสรี ทางการค้าภายใต้
กรอบ AEC จะเป็ นอีกแรงหนุนหนึ*งที*สาํ คัญ ทําให้ธุรกิจที*เกี*ยวข้องกับภาคการขนส่งมีการขยับขยายเพิม* ขึ-น สําหรับแนวโน้ม
รถจักรยานยนต์ปี 2558 จะไม่เติบโต เนื*องจากข้อจํากัดเรื* องจํานวนประชากรและสัดส่วนการเป็ นเจ้าของรถที*มากขึ-น ยกเว้นจะมี
ปั จจัยมากระตุน้ เศรษฐกิจ ซึ*งอาจจะช่วยกระตุน้ ตลาดรถจักรยานยนต์ในช่วงครึ* งหลังของปี อัตราเบี-ยประกันความเสี* ยงภัย
ทรัพย์สินมีแนวโน้มลดลงจากปี ที*ผา่ นมา เนื*องจากบริ ษทั รับประกันภัยต่อปรับลดอัตราเบี-ยประกันภัยต่อความเสี* ยงภัยธรรมชาติ
ลง โดยไม่มีเหตุการณ์ภยั ธรรมชาติร้ายแรง
3. บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยมีรายได้หลักมาจากเบี-ยประกันภัย เมื*อบริ ษทั ได้รับเบี-ย
ประกันภัยแล้ว เบี-ยประกันภัยส่วนหนึ*งบริ ษทั จะนําไปทําการประกันภัยต่อ และอีกส่วนหนึ*ง
บริ ษทั จะรับเสี* ยงภัยไว้เอง สําหรับในส่วนที*บริ ษทั รับเสี* ยงภัยไว้น- นั เมื*อหักค่าใช้จ่ายแล้ว บริ ษทั จะนําไปลงทุน ตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยอนุญาต และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เกี*ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื*นของบริ ษทั ประกันวินาศภัยเพื*อแสวงหารายได้อีกส่วนหนึ*ง
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รายได้ของบริ ษทั ในรอบ 3 ปี ที*ผา่ นมาเป็ นดังนีรายได้จากเบี-ยประกันภัยรับ
รายได้จากการลงทุน
รายได้อื*น
รวมรายได้

ปี 2555
1,970.76
255.51
10.81
2,237.08

%
88.1
11.4
0.5
100

ปี 2556
2,299.89
83.75
9.23
2,392.87

%
96.1
3.5
0.4
100

ปี 2557
2,471.11
181.31
13.86
2,666.28

%
92.7
6.8
0.5
100

การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
( 1 ) ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ การหลักของบริ ษทั มี 4 ประเภทคือ
1. การประกันภัยรถยนต์
1.1 การประกันภาคบังคับ (Compulsory Insurance)
1.2 การประกันภาคสมัครใจ (Voluntary Insurance) โดยแบ่งการประกันภัยในกลุม่ นีเป็ น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภท 1, ประเภท 2, ประเภท 3, ประเภท 4 และประเภท 5
ซึ*งมีความคุม้ ครองที*แตกต่างกัน
2. การประกันอัคคีภยั คือ การทําสัญญารับเสี* ยงภัยโดยบริ ษทั ตกลงจะชดใช้คา่ สิ นไหม
ทดแทนแก่ผเู ้ อาประกันในกรณี ที*ทรัพย์สินที*เอาประกัน ได้เกิดความเสี ยหายอันเนื*อง
มาจากเพลิงไหม้ หรื อฟ้ าผ่า หรื อการระเบิดของแก๊สที*ใช้ประกอบการอุปโภคบริ โภค
อาจขยายความคุม้ ครองไปถึงเปี ยกนํ-า ระเบิด จราจล นัดหยุดงาน ลูกเห็บ นํ-าท่วม
แผ่นดินไหว ลมพายุ ภัยอากาศยาน เป็ นต้น
3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่งคือ การทําสัญญารับเสี* ยงภัยโดยบริ ษทั ตกลงชดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผเู ้ อาประกันในกรณี ที*ทรัพย์สินที*เอาประกันได้เกิดความเสี ยหาย
อันเนื*องมาจากการขนส่ง
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ*งประกอบด้วยการประกันวินาศภัยอีกมากมายหลายประเภท
เช่น การประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล, การประกันอุบตั ิเหตุเดินทาง, การประกันสุขภาพ,
การประกันภัยชดเชยรายได้, การประกันภัยโรคร้ายแรง, การประกันการเสี* ยงภัยระหว่าง
ก่อสร้าง, การประกันโจรกรรม, การประกันภัยสุขภาพ และ การประกันภัยอุบตั ิเหตุและ
สุขภาพเดินทางต่างประเทศ เป็ นต้น
( 2 ) ตลาดและภาวะการแข่ งขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริ การที*สาํ คัญ
กลยุทธ์ในการแข่งขันการให้บริ การที*รวดเร็ ว, สะดวกพร้อมกับสร้างความประทับใจให้กบั
ผูเ้ อาประกัน และประชาสัมพันธ์ให้รู้จกั บริ ษทั มากขึ-น และใช้เทคโนโลยีการสื* อสารทันสมัย
ทุกรู ปแบบ และฝึ กอบรมให้พนักงานมีคุณภาพตลอดเวลา
จุดเด่น
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- เป็ นบริ ษทั ที*ดาํ เนินการด้านการประกันภัยรถยนต์มายาวนานเกือบจะที*สุดในบรรดา
บริ ษทั ประกันภัยในปั จจุบนั ซึ*งทําให้มีประสบการณ์ในการให้บริ การแก่ผเู ้ อาประกันภัย
และผูเ้ กี*ยวข้อง พร้อมกับมีฐานข้อมูลในการกําหนดการรับประกันภัยที*คอ่ นข้างสมบูรณ์
- ฐานลูกค้าที*คอ่ นข้างจะยาวนานกับทางบริ ษทั
- มีวฒั นธรรมของบริ ษทั ที*เข้าใจความต้องการของลูกค้า และผูเ้ กี*ยวข้องเป็ นอย่างดี
ซึ*งทําให้ลูกค้าและ ผูเ้ กี*ยวข้องประทับใจกับการให้บริ การของบริ ษทั
- บริ ษทั มีฐานลูกค้าที*คอ่ นข้างจะมีการกระจายที*ดี กอปรกับเงินกองทุนของบริ ษทั
ที*คอ่ นข้างมาก ทําให้บริ ษทั มีความสามารถในการที*จะรับเสี* ยงภัยไว้เองได้คอ่ นข้างสูง
จุดด้อย
- งานของทางบริ ษทั เป็ นงานที*มาจากการตลาดโดยตรง ไม่มีงานที*ได้รับจากความสัมพันธ์
ของการถือหุน้ ( CAPTIVE BUSINESS )
ลูกค้ากลุม่ เป้ าหมายของบริ ษทั
เนื*องจากงานประกันภัยที*เป็ นงานด้านอุตสาหกรรมใหญ่ๆ นั-น ส่วนใหญ่จะเป็ นการประกันภัย
กับบริ ษทั ประกันภัยที*มีความสัมพันธ์กนั ในรู ปของการลงทุน ดังนั-นจากโครงสร้างของบริ ษทั
ทางบริ ษทั มีเป้ าหมายในการที*จะทําการตลาดในกลุม่ ลูกค้ารายย่อย หรื อขนาดกลางซึ*งจะมี
ความอิสระในการเลือกบริ ษทั ประกันภัยค่อนข้างสูง ทําให้จุดเด่นในการให้บริ การและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที*เหมาะกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค สามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจได้สูง
(ข) ภาวะการแข่งขัน
ตลาดรวมเบี-ยประกันวินาศภัยปี 2557 ซบเซา ขยายตัวตํ*ากว่าร้อยละ 1 ใกล้เคียงกับ
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เบี-ยประกันภัยรถยนต์ ซึ*ง
เป็ นร้อยละ 58 ของเบี-ยประกันภัยรวม หดตัวร้อยละ 1 เนื*องจากปริ มาณการขาย
รถยนต์ใหม่โดยรวมอยูท่ ี* 881,832 คัน ลดลงร้อยละ 33.7 ขณะที*เบี-ยประกันภัย
ประเภทอื*นๆ นอกเหนือจากรถยนต์ เติบโตร้อยละ 2 จากการขยายตัวของประกันภัย
อุบตั ิเหตุ ประกันภัยสุขภาพ ประกันพืชผล และประกันความเสี* ยงภัยทรัพย์สิน การ
แข่งขันด้านราคาเพื*อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดยังคงรุ นแรงทั-งจากฐานลูกค้ารายย่อยและ
ลูกค้าองค์กร ซึ*งประกอบด้วยธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ผ่าน
ช่องทางที*หลากหลายครอบคลุมทุกพื-นที* เช่น ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร
(Bancassurance) สถาบันการเงิน ขายผ่านโทรศัพท์ (Telemarketing) ร้านสะดวกซื-อ
และช่องทางออนไลน์ ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริ การสิ นไหม
ผ่านสมาร์ทโฟน
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ตารางเบีย) ประกันภัยรับของการประกันวินาศภัยทั)งระบบโดยตรงแยกตามประเภทของการประกันภัย
เบี-ยประกันรับโดยตรง (Direct Premium)
(หน่วย:ล้านบาท)

ลําดับ

ประเภทการ
ประกันภัย

ปี (Year)

2
3
4
5

2555

2556

2557

67,895
13,906
81,801
8,042
43,610
4,753
138,206

82,286
16,842
99,068
9,554
58,417
5,037
172,077

101,410
25,353
126,763
11,223
72,727
5,501
216,214

96,735
24,184
120,919
11,489
72,419
5,431
210,258

รายการ (Sub Class)

Class of Business
1

2554

1.1
1.2

สมัครใจ (Voluntary)
บังคับ (Compulsory)
รถยนต์ (Motor)
รวม (Total)
อัคคีภยั (Fire)
2 อัคคีภยั (Fire)
เบ็ดเตล็ด (Misc.)
3 เบ็ดเตล็ด (Misc.)
ทะเล (Marine)
4 ทะเล (Marine)
รวมทั)งสิ)น (Grand Total)

( 3 ) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
(ก) แหล่งที*มาของเงินทุน
ธุรกิจประกันวินาศภัยมีรายได้หลักจากเบี-ยประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยเป็ นผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ซึ*ง
กระทําผ่านตัวกลางได้ 3 วิธีดงั นี-:1. การจําหน่ายผ่าน ตัวแทนประกันวินาศภัยในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 4
ได้ให้คาํ จํากัดความไว้วา่ “ตัวแทนประกันวินาศภัย หมายความว่า ผูซ้ * ึงบริ ษทั
มอบหมายให้ทาํ การชักชวนให้บุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั ”
2. การจําหน่ายผ่าน นายหน้าประกันภัยในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 4
ได้ให้คาํ จํากัดความไว้วา่ “นายหน้าประกันวินาศภัยหมายความว่า ผูซ้ * ึงชี-ช่อง
หรื อจัดการให้บุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั โดยหวังบําเหน็จเนื*องจากการนั-น”
3. การจําหน่ายตรงโดยอาศัยพนักงานของบริ ษทั
(ข) ความสามารถในการดํารงอัตราส่วนตามประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ได้ดาํ รงเงินกองทุนไม่ต*าํ กว่า 30 ล้านบาท โดยพิจารณาอัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุน ซึ*งคํานวณจากเงินกองทุนของบริ ษทั ที*มีอยู่ หารด้วยจํานวนเงินกองทุนที*บริ ษทั
ต้องดํารงไว้ ไม่ต*าํ กว่าร้อยละหนึ*งร้อยสี* สิบ โดย ณ วันที* 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ได้มี
เงินกองทุนตามราคาบัญชีคิดเป็ น 1,101,302,259.06 บาท
(ค) สภาพคล่อง
การบริ หารสภาพคล่องสําหรับเบี-ยประกันภัยรับของบริ ษทั ต่อค่าสิ นไหมทดแทน
ได้มีสดั ส่วนที*เหมาะสม โดยในปี 2557 อัตราส่วนค่าสิ นไหมและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
สิ นไหมทดแทนต่อรายได้จากการรับประกันภัย คิดเป็ นร้อยละ 56.15 ซึ*งลดลงจากปี 2556
คิดเป็ นร้อยละ -0.12
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4. ปัจจัยความเสียง
ปั จจัยความเสี* ยงของธุรกิจประกันภัย สามารถแบ่งออกได้ดงั นี1. ความเสียงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
หมายถึง การกําหนดนโยบายภาพรวม ระดับกลุม่ ธุรกิจ (Business Portfolio) ประเภทของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
เขตภูมิศาสตร์ รวมถึงแผนการดําเนินงาน ซึ*งเป็ นการเพิม* ความเสี* ยงของบริ ษทั เช่น เน้นการเติบโตด้านปริ มาณ
หรื อส่วนแบ่งตลาด มากกว่ามูลค่าผลกําไร เพิม* ยอดขายด้วยการแข่งขันตัดราคาเบี-ยประกันภัยทั-งการรับ
ประกันภัยที*มีความเสี* ยงสูงและตํ*า การขายผลิตภัณฑ์ที*มีความเสี* ยงสูงแต่กาํ ไรน้อย เพื*อรักษาลูกค้า พันธมิตรทาง
ธุรกิจ รวมถึงปั จจัยเสี* ยงที*มีผลกระทบทําให้บริ ษทั ไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายธุรกิจที*กาํ หนดไว้
2. ความเสียงด้ านการปฏิบัตกิ าร (Operational Risk)
หมายถึง ความเสี* ยงที*เกิดขึ-นที*หน้างาน การปฏิบตั ิงาน ซึ*งมีสาเหตุจาก
• บุคลากร (People Risk) เช่น การขาดความรู ้ ความชํานาญ การสัง* สมประสบการณ์
ความรับผิดชอบต่อหน้าที* ประมาทเลินเล่อ จํานวนบุคลากรที*ไม่เพียงพอ ทําให้
ความผิดพลาด (Human Error) การทุจริ ต (Fraud) ของพนักงาน รวมถึงการเรี ยกร้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนด้วยเหตุอนั เท็จจากลูกค้าและคูค่ า้ เช่น อูซ่ ่อมรถ, โรงพยาบาล เป็ นต้น
• กระบวนการปฏิบตั ิงาน (Process Risk) เช่น ความบกพร่ องของระบบงาน กระบวนการปฏิบตั ิงาน
ภายในที*ไม่รัดกุม การจัดโครงสร้างระบบการควบคุมระหว่างหน่วยงาน การแบ่งแยกหน้าที*ระหว่างผู ้
พิจารณาอนุมตั ิและผูจ้ ่าย การระบุวงเงินตามอํานาจอนุมตั ิ
• Technology Risk เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ไม่มีประสิ ทธิภาพ ข้อมูลไม่ถูกต้อง ล่าช้า หรื อถูกโจรกรรม
โดยบริ ษทั ดําเนินการลงทุนใน Hardware และ Software ที*ทนั สมัย กําหนดให้มีกระบวนการรักษาความ
ปลอดภัย การจํากัดการเข้าถึงข้อมูล เฉพาะผูม้ ีอาํ นาจหรื อผูไ้ ด้รับการอนุมตั ิเท่านั-น
3. ความเสียงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)
หมายถึง ความเสี* ยงที*เกิดจากการที*ไม่สามารถจัดหากระแสเงินสดได้เพียงพอที*จะชําระหนี-สินและภาระผูกพัน
• ประเมินสถานะการเงิน ก่อนการแต่งตั-งเป็ นตัวแทนและ Broker
• จัดเก็บเบี-ยประกันภัยรถยนต์ตามหลักเกณฑ์ Cash Before Cover
• สร้างระบบติดตามเก็บเบี-ยที*เกินกําหนดชําระจากตัวแทนและ Broker
4. ความเสียงด้ านการประกันภัย (Insurance Risk)
หมายถึง ความเสี* ยงต่อความสูญเสี ยทางการเงิน จากการรับประกันภัยและหนี-สิน (Underwriting and Liability Risk)
ที*เป็ นผลจากการคัดเลือกและการให้ความเห็นชอบประเภทความเสี* ยงที*จะรับประกันภัย อัตราส่วนระหว่างการรับ
ความเสี* ยงภัยไว้เอง และการโอนความเสี* ยง (Risk Transfer) รวมถึงดูแลกระบวนการจัดการสิ นไหมของบริ ษทั ให้
รัดกุม และมีระบบ ถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ งของความเสี ยหายที*เกิดขึ-น
• บริ ษทั มีการบริ หารความเสี* ยงอย่างเป็ นระบบ โดยเริ* มตั-งแต่การรับประกันภัย กําหนดเงื*อนไขการรับ
ประกันภัย อัตราเบี-ยประกันภัยที*เหมาะสมกับความเสี* ยง
• บริ ษทั จัดให้มีการโอนความเสี* ยงภัย (Risk Transfer) ให้แก่บริ ษทั รับประกันภัยต่อที*มีฐานะมัน* คง ทั-งใน
ประเทศและต่างประเทศ
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• บริ ษทั มีระบบจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนที*ถูกต้องตามความคุม้ ครองและรวดเร็ ว บริ หารให้มีอตั ราค่า
สิ นไหมทดแทน (Loss Ratio) ของประกันภัยแต่ละประเภทให้อยูใ่ นอัตราตํ*า
5. ความเสียงด้ านตลาด (Market Risk)
หมายถึง ความผันผวนหรื อการขึ-นลงของผลตอบแทนสิ นทรัพย์ที*ลงทุน ซึ*งเป็ นผลจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี-ย ราคาตราสารทุน กระแสเงินทุน (Fund Flow) จากต่างประเทศ เป็ นต้น
• มุง่ สร้างผลตอบแทนการลงทุนที*มน*ั คงในระยะยาว ให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้ อ
• การจัดสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) นโยบายการลงทุนของบริ ษทั เป็ นการลงทุนแบบบ
ผสมผสานเพื*อกระจายความเสี* ยง จะให้น- าํ หนักกับการลงทุนตามเกณฑ์ของสํานักงานคปภ. ที*เน้นการ
ลงทุนอย่างระมัดระวังและปลอดภัย บริ ษทั วางกรอบการแบ่งเงินลงทุนไปยังสิ นทรัพย์ (Asset Class)
ประเภทต่างๆ พิจารณาภาวะที*นกั ลงทุนกล้ารับความเสี* ยง (Risk on) และ กลัวความเสี* ยง (Risk off)
ประกอบการตัดสิ นใจ โดยเลือกกระจายการลงทุนในสิ นทรัพย์ที*มีความเสี* ยงตํ*า คือ พันธบัตรรัฐบาล
ตราสารหนี- ตราสารทุน ของบริ ษทั ที*มีความมัน* คงสูง สร้างรายได้และกําไรค่อนข้างสมํ*าเสมอ ไม่ผนั
ผวนมากนัก มีสภาพคล่องและจ่ายเงินปันผลสูง ซึ*งจะช่วยสร้างผลตอบแทนในระดับสูง
• วิธีการบริ หารจัดการเงินลงทุน ปรับแผนการลงทุนเพื*อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ตลาดทุนทัว*
โลกที*มีความเชื*อมโยงกันมากขึ-น แนวโน้มเงินเฟ้ อและดอกเบี-ยอยูใ่ นช่วงขาขึ-น ใช้โอกาสที*ตลาดผัน
ผวนเพิม* ผลตอบแทนที*ดีกว่าตลาด ทําการบริ หารเชิงรุ ก (Active Management) มากขึ-น ทําการปรับ
สัดส่วนการลงทุนระยะสั-น (Tactical Asset Allocation) ที*เน้นการปรับพอร์ตการลงทุน โดยปรับ
นํ-าหนักลงทุนระหว่างสิ นทรัพย์ และการเลือกตราสารที*ลงทุน (Security Selection) ภายในสิ นทรัพย์ที*
ไปลงทุน เพื*อรองรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินที*เปลี*ยนแปลงในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรื อเมื*อมี
เหตุการณ์สาํ คัญๆ (Event Risk) และการปรับสัดส่วนระยะกลาง (Dynamic Asset Allocation) เพื*อ
สะท้อนมุมมอง 1-3 ปี โดยปรับพอร์ตให้สอดรับกับวัฎจักรเศรษฐกิจที*เปลี*ยนแปลงไป เช่นในช่วง
เศรษฐกิจฟื- นตัวและเงินเฟ้ อไม่เป็ นปั ญหา จะเพิม* นํ-าหนักลงทุนในหุน้
6. ความเสียงด้ านเครดิต (Credit Risk)
หมายถึง ความเสี* ยงที*เกิดจากคูส่ ญ
ั ญา (Counter Party) โดยเฉพาะฐานะการเงินที*ดอ้ ยลงของคูส่ ญ
ั ญา การผิดนัดชําระ
หนี- (Default Risk) เช่น ผูร้ ับประกันภัยต่อ (Reinsurer), นายหน้า, ลูกหนี-, ผูค้ - าํ ประกัน, ลูกค้าทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามภาระที*ตกลงไว้กบั บริ ษทั อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ผลประกอบการของบริ ษทั ได้กาํ หนดการจัดอันดับความ
น่าเชื*อถือในการคัดเลือกผูร้ ับประกันภัยต่อและการลงทุนตามเกณฑ์ที*สาํ นักงานคปภ. กําหนด
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5.โครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ
ผูถ้ ือหุน้
กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ ตั-งแต่ร้อยละ 10 ขึ-นไป มีจาํ นวนไม่ถึง 10 ราย ข้อมูล ณ วันที* 30 ธันวาคม 2557
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื*อผูฝ้ าก
บริ ษทั เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชัน* แนล จํากัด
บริ ษทั ตั-งใจมัน* จํากัด
นางจีราภรณ์ บูรณะสมบัติ
Thailand Securities Depository Co., Ltd. for Depositors
นางสุ เทพี อัศวะธนกุล

จํานวนผู้ถือหุ้น
89,428,106
20,946,672
17,983,992
9,119,700
7,730,500
2,104,692

สั ดส่ วน (%)
59.03
13.83
11.87
6.02
5.1
1.39

นโยบายการจ่ายปั นผล
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่า 40% ของกําไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
โครงสร้ างการจัดการ
รายชื*อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริ หาร
1. พลเรื อเอกชัชวาลย์ คงดิศ
2. นายมงคล เปาอินทร์
3. นายชลอ เฟื* องอารมย์
4. นางพิไล เปี* ยมพงศ์สานต์
5. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์
6. ดร.พิเศศ บูรณะสมบัติ
7. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
8. นายถวัลย์ วิรานนท์
9. นางสุเทพี อัศวะธนกุล
10. นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ *
กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ *
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ *
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ *
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ *
กรรมการ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั

* บริ ษทั กําหนดคํานิยามกรรมการอิสระไว้เท่ ากับข้อกําหนดขั-นตํ*าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจํานวนหุน้ ที*มีสิทธิ ออกเสี ยง
ทั-งหมดของบริ ษทั ไม่เป็ นกรรมการบริ หาร ลูกจ้าง พนักงาน ที*ปรึ กษา ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อ
คูส่ มรสของผูบ้ ริ หาร ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีความเป็ นอิสระในการทําหน้าที*
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงแจ้งต่อเลขานุการบริ ษทั เกี*ยวกับการซื-อขายหุน้
อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทําการซื-อขาย
บริ ษทั ไม่มีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั เคยเป็ นพนักงานหรื อหุน้ ส่วนของบริ ษทั สอบบัญชีภายนอก
ที*บริ ษทั ใช้บริ การอยูใ่ นช่วง 2 ปี ที*ผา่ นมา
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อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
ข้อที* 1 ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 7 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ*งหนึ*งของ
จํานวนกรรมการทั-งหมดต้องมีถน*ิ ที*อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อที* 2 ให้ที*ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั-งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนี*งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ*งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ*ง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที*มีอยูท่ - งั หมดตาม (1) เลือกตั-งบุคคลคนเดียว
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ*งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั-งเป็ นกรรมการ
เท่าจํานวนกรรมการที*จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั-งในครั-งนั-น ในกรณี ที*บุคคลซึ*งได้รับ
การเลือกตั-งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที*จะพึงมีหรื อ
จะพึงเลือกตั-งในครั-งนั-น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี-ขาด
ข้อที* 3 ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั-ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตราส่วน
ถ้าจํานวนกรรมการที*จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจํานวนที*ใกล้เคียงที*สุด
กับ 1 ใน 3 กรรมการที*จะต้องออกจากตําแหน่ง ในปี แรก และปี ที* 2 ภายหลังจดทะเบียน
บริ ษทั นั-น ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที*อยูใ่ นตําแหน่ง
นานที*สุดนั-น เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
ข้อที* 4 นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื*อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(4) ที*ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาํ สัง* ให้ออก
ข้อที* 5 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยนื* ใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที*
ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
ข้อที* 6 ในกรณี ที*ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุผลอื*น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะ
กรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ*ง ซึ*งมีคุณสมบัติตามที*กฎหมายกําหนด เข้าเป็ นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า
2 เดือน บุคคลซึ*งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ
ที*ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที*ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ*ง ต้องประกอบด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที*ยงั เหลืออยู่
ข้อที* 7 ที*ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ*งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมีหุน้
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ*งหนึ*งของจํานวนหุน้ ที*ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที*มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง
ข้อที* 8 กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่กไ็ ด้
ข้อที* 9 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ*งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณี ที*คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ*ง หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้
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ข้อที* 10

ข้อที* 11

ข้อที* 12
ข้อที* 13

ข้อที* 14
ข้อที* 15

รองประธานกรรมการมีหน้าที*ตามข้อบังคับในกิจการซึ*งประธานกรรมการมอบหมาย
ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ*งหนึ*งของจํานวน
กรรมการทั-งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที*ประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที*ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที*ได้ ให้กรรมการ
ซึ*งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ*งเป็ นประธานในที*ประชุม การวินิจฉัยชี-ขาดของที*ประชุม
ให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ*งมีเสี ยงหนึ*งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ*งมี
ส่วนได้เสี ยในเรื* องใด ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื* องนั-น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในที*ประชุมออกเสี ยงเพิม* ขึ-นอีกเสี ยงหนึ*งเป็ นเสี ยงชี-ขาด
ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรื อกรรมการผูซ้ * ึ งได้รับมอบหมาย
ส่งหนังสื อนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ น
รี บด่วนเพื*อรักษาสิ ทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื*นและกําหนด
วันประชุมให้เร็ วกว่านั-นก็ได้
กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที*ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั
ตลอดจนมติที*ประชุมผูถ้ ือหุน้
ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็ นหุน้ ส่วนหรื อเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในนิติบุคคลอื*น ที*มี
สภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ที*ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที*จะมีมติแต่งตั-ง
กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาที*บริ ษทั ทําขึ-น
หรื อถือหุน้ หรื อหุน้ กูเ้ พิม* ขึ-นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
ให้คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั-ง
- กรรมการสองท่านลงลายมือชื*อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั จึงมีผลผูกพันบริ ษทั
- คณะกรรมการอาจกําหนดชื*อกรรมการ ผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั พร้อมประทับตราสําคัญของบริ ษทั

รายชื*อคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายชลอ เฟื* องอารมย์
2. นางพิไล เปี* ยมพงศ์สานต์
3. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
4. นางสาวสิ รินทร์ นันทวรเศรษฐ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการ
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อํานาจ หน้าที* และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที*ตามที*ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษทั ดังต่อไปนี1) สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง
2) สอบทานให้บริ ษทั มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั-งโยกย้าย เลิกจ้างผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้บริ ษทั ปฎิบตั ิหน้าที*ตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที*เกี*ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั-งบุคคลซึ*งมีความเป็ นอิสระเพื*อทําหน้าที*เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั-งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั-ง
5) พิจารณารายการที*เกี*ยวโยงกันหรื อรายการที*อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั-งนี-เพื*อให้มน*ั ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
6) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี
ของบริ ษทั ซึ*งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี(ก) ความเห็นเกี*ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที*เชื*อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี*ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี*ยวกับการปฎิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที*เกี*ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี*ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี*ยวกับรายการที*อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที*คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฎิบตั ิ
หน้าที*ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื*นที*เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว* ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที*และ
ความรับผิดชอบที*ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7) คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามหน้าที*และความรับผิดชอบ
ที*ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในขณะที*ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของ
บริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก ยังเป็ นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทั-งหมด
คณะกรรมการจัดตั-งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ-นเป็ นหน่วยงานหนึ*งภายในบริ ษทั โดยมีผอู ้ าํ นวยการฝ่ าย
ตรวจสอบ (คุณสิ รินทร์ นันทวรเศรษฐ) เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
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รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

ชื*อสกุล / ตําแหน่ง

พลเรื อเอกชัชวาลย์ คงดิศ

อายุ
(ปี )

85

คุณวุฒิทางการศึกษา

1. โรงเรี ยนนายเรื อ
2. โรงเรี ยนเสนาธิ การทหารเรื อ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ

3. Naval Postgraduate School
หลักสูตร
International Defense Management
จากกองทัพเรื อสหรัฐ
4. วิทยาลัยกองทัพเรื อ

สัดส่วน
การ
ถือหุ น้ ใน
บริ ษทั
(%)
0.04%

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
-

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
25442557
25442554
25562557

ตําแหน่ง
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ

ชื*อหน่วยงาน /
บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั )
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัด (ปัจจุบนั )
กิจกรรมพิเศษที*สาํ คัญ (ปัจจุบนั )
-

-22สัดส่วน
การ
ชื*อสกุล / ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

ถือหุ น้ ใน
บริ ษทั
(%)

นายมงคล เปาอินทร์

85

นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต ,
เนติบณ
ั ฑิต

0.21%

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
-

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื*อหน่วยงาน /
ช่วงเวลา

2542-2557
2544-2554

กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ

ตําแหน่ง

กรรมการ

บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์

กรรมการตรวจสอบ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
รองประธาน
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
2556-2557
กรรมการ
2544-2557
กรรมการบริ หาร
บจ.เจริ ญกฤษเอ็นเตอร์ไพรส์
2547-2557
ประธานกรรมการ
บมจ.ปริ ญสิ ริ(2000)
2553-2557
กรรมการ
บมจ.แกรนด์คาแนลแลนด์
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั )
กรรมการ - บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัด (ปัจจุบนั )
กรรมการบริ หาร - บจ.เจริ ญกฤษเอ็นเตอร์ ไพรส์
กิจกรรมพิเศษที*สาํ คัญ (ปัจจุบนั )
-

-23สัดส่วน
การ
ชื*อสกุล / ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

ถือหุ น้ ใน
บริ ษทั
(%)

นายชลอ เฟื* องอารมย์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

77

1. ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์
ม.ฟิ ลลิปส์ สหรัฐอเมริ กา
2. ปริ ญญาโทรัฐศาสตร์

-

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื*อหน่วยงาน /
ช่วงเวลา

บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ

2555-2557

กรรมการตรวจสอบ

ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)
จํากัด
บมจ.โปรเฟสชัน* แนล เวสต์
เทคโนโลยี (1999)
สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจาย
เสี ยงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลัง
แห่งประเทศไทย
บมจ.ไทยรี ประกันชีวิต

2555-2557

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์

-

ประธานกรรมการตรวจสอบ
2551-2555

ม.เซาเทอร์น อิลินอยส์ สหรัฐอเมริ กา
3. ปริ ญญาโทสังคมศาสตร์ (บริ หาร)
ม.เบอร์มิงแฮม อังกฤษ
4. วิทยาลัยป้ องกันราชอณาจักร รุ่ นที* 27
5. การอบรมหลักสูตร DCP รุ่ น 18
และหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการ
ของสมาคมส่งเสริ มกรรมการบริ ษทั
ไทย

ตําแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการติดตามประเมินผล

กรรมการ

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั )
กรรมการตรวจสอบ - บมจ. ไทยรี ประกันชีวิต
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัด (ปัจจุบนั )
กิจกรรมพิเศษที*สาํ คัญ (ปัจจุบนั )
-

-24สัดส่วน
การ
ชื*อสกุล / ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

ถือหุ น้ ใน
บริ ษทั
(%)

นางพิไล เปี* ยมพงศ์
สานต์

78

1. ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี

กรรมการอิสระ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

กรรมการตรวจสอบ

3. ผูต้ รวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA)
4. ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP จาก IOD

-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
-

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื*อหน่วยงาน /
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ

2539-2557

ที*ปรึ กษา

บจก. เมโทรแมชีนเนอรี*

2542-2557
2542-2557

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
บมจ.ฝาจีบ
บมจ.เมโทรสตาร์พร็ อพ
2547-2556 กรรมการตรวจสอบ
เพอร์ต- ี
2542-2557 ประธานบริ ษทั
บจก.ออดิต แอนด์
แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั )
-กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ ฝาจีบ

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัด (ปัจจุบนั )
-ประธานบริ ษทั -บจก.ออคิด แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์
-ที*ปรึ กษา บจก.เมโทรแมชีนเนอรี*
กิจกรรมพิเศษที*สาํ คัญ (ปัจจุบนั )
-
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สัดส่วนการ
ชื*อสกุล / ตําแหน่ง

ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์

อายุ
(ปี )

71

คุณวุฒิทางการศึกษา

1. ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ถือหุ น้ ใน
บริ ษทั
(%)
-

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
-

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื*อหน่วยงาน /
ช่วงเวลา
2548-2557
2555-2557

ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการ
ตรวจสอบ

บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์

2. ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์
ม.มิชิแกนเสตท สหรัฐอเมริ กา
3. ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP จาก IOD
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั )
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัด (ปัจจุบนั )
กิจกรรมพิเศษที*สาํ คัญ (ปัจจุบนั )
-
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ชื*อสกุล / ตําแหน่ง

ดร.พิเศศ บูรณะสมบัติ

กรรมการ

อายุ
(ปี )

68

คุณวุฒิทางการศึกษา

1. ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจ New York
University, USA
2. ปริ ญญาโทสาขาศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์วิโรตม์
3. ปริ ญญาเอก Education Administration
จาก Illinois State University, USA

สัดส่วน
การ
ถือหุ น้ ใน
บริ ษทั
(%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

0.05% - สามีนางจิราภรณ์ บูรณะ-

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2534-2557

สมบัติ ซึ*งเป็ นพี*สาวของ

ตําแหน่ง
ผูร้ ับใบอนุญาต /

ชื*อหน่วยงาน /
บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
กรุ งเทพการบัญชี
วิทยาลัย

ผูจ้ ดั การ / ครู ใหญ่

กรุ งเทพการบัญชี
วิทยาลัย(กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูจ้ ดั การ / ครู ใหญ่
ลุม่ นํ-าปิ ง
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์) 2541-2557 อธิ บการบดี
วิทยาลัยลุม่ นํ-าปิ ง
บมจ.ประกันภัยไทย
2534-2557 กรรมการ
วิวฒั น์
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั )
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัด (ปัจจุบนั )
ผูอ้ าํ นวยการ โรงเรี ยนกรุ งเทพการบัญชี
กิจกรรมพิเศษที*สาํ คัญ (ปัจจุบนั )
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

2539-2557

ผูร้ ับใบอนุญาต /
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ชื*อสกุล / ตําแหน่ง

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

อายุ
(ปี )

56

คุณวุฒิทางการศึกษา

1. ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการ

2. ปริ ญญาโทการบัญชี University Of
Texas at Austin (U.S.A)
3.ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP จาก
IOD

สัดส่วน
ความสัมพันธ์ทาง
การ
ถือหุ น้
ครอบครัวระหว่าง
ใน
บริ ษทั
ผูบ้ ริ หาร
(%)
2.89% 1. สามีนางสุ เทพี อัศวะธนกุล (กก.รองกก.
ผอ.)
2. น้องชายนางจีราภรณ์
บูรณะสมบัติ ภรรยา
นายพิเศศ บูรณะ
สมบัติ
(กรรมการ)

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื*อหน่วยงาน /
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

2529-2557

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ

บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์

2535-2557

กรรมการ

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

2543-2557

กรรมการ

บจ.กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบ
ภัยจากรถ

2552-2556

นายกสมาคม

สมาคมประกันวินาศภัย

2556-2557

บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ

ประธาน
สภาธุ รกิจประกันภัยไทย
กรรมการรอง
2556-2557
หอการค้าไทย
เลขาธิ การ
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั )
-กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
-กรรมการ บมจ. ไทยรี ประกันชีวิต
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัด (ปัจจุบนั )
-กรรมการ บจก.กลางคุม้ คาอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ
กิจกรรมพิเศษที*สาํ คัญ (ปัจจุบนั )
-ประธาน สภาธุ รกิจประกันภัยไทย
-กรรมการรองเลขาธิ การ หอการค้าไทย
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สัดส่วนการ
ชื*อสกุล / ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

ถือหุ น้ ใน
บริ ษทั
(%)

นายถวัลย์ วิรานนท์

กรรมการ

66

1. นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP จาก
IOD

0.01%

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
-

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื*อหน่วยงาน /
ช่วงเวลา

2543-2557

ตําแหน่ง

กรรมการรองกรรมการ

บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์

ผูอ้ าํ นวยการ
2530-2557 กรรมการ
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั )
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัด (ปัจจุบนั )
กิจกรรมพิเศษที*สาํ คัญ (ปัจจุบนั )
-
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ชื*อสกุล / ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการ
ถือหุ น้ ใน

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

บริ ษทั

ผูบ้ ริ หาร

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื*อหน่วยงาน /
บริ ษทั / ประเภท
ตําแหน่ง
ธุ รกิจ

(%)
นางสุ เทพี อัศวะธนกุล

54

1. ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการ

2. ปริ ญญาโทบริ หารธุ รกิจ
Tarlenton State University
(U.S.A)
3. ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP
จาก IOD

1.56% 1. ภรรยานายจีรพันธ์ อัศวะ-

2529-2557

กรรมการ

ธนกุล (กก.ผอ.)

2542-2557

กรรมการรองกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการ

2. น้องสาวนางสุ ณีย ์

2547-2557

ผอ.ฝ่ ายการเงินและบัญชี

บมจ.ประกันภัย
ไทยวิวฒั น์
บมจ.ประกันภัย
ไทยวิวฒั น์
บมจ.ประกันภัย
ไทยวิวฒั น์

ธี ราวิทยางกูร (กรรมการ)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั )
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัด (ปัจจุบนั )
กิจกรรมพิเศษที*สาํ คัญ (ปัจจุบนั )
-
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ชื*อสกุล / ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

นางสุ ณีย ์ ธี ราวิทยางกูร

63

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการ
ถือหุ น้ ใน
บริ ษทั
(%)

1. นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP
จาก IOD

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

0.01% พี*สาวนางสุ เทพี อัศวะธนกุล

กรรมการ
เลขานุการบริ ษทั

(กก.รองกก.ผอ.)

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื*อหน่วยงาน /
บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
ตําแหน่ง

2529กรรมการ
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
2557
2551เลขานุการบริ ษทั
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
2557
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั )
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัด (ปัจจุบนั )
กิจกรรมพิเศษที*สาํ คัญ (ปัจจุบนั )
-

ขอบเขตอํานาจหน้าที*ของเลขานุการบริ ษทั
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี3.1 ทะเบียนกรรมการ
3.2 หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมของคณะกรรมการ และรายงานประจําปี
ของบริ ษทั
3.3 หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที*รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ดําเนินการอื*นๆ ตามที*คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

-31-

เลขานุการบริ ษทั
การแต่งตั-งเลขานุการบริ ษทั ฯ ขึ-นอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการคัดเลือกบุคคล
ที*มีคุณสมบัติเหมาะสมที*จะทําหน้าที*ดงั กล่าว โดยที*ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั-งที* 3/2551
เมื*อวันที* 13 สิ งหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั-ง นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร ให้ดาํ รงตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั
โดยให้มีผลตั-งแต่วนั ที* 14 สิ งหาคม 2551 เป็ นต้นไป จนกระทัง* ปัจจุบนั
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารก่อนที*จะนําเสนอ
ขออนุมตั ิจากที*ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยเกณฑ์กาํ หนดค่าตอบแทนจะอยูใ่ นระดับเทียบได้กบั
ระดับที*จ่ายอยูใ่ นธุรกิจ เหมาะสมกับภาระหน้าที*ความรับผิดชอบ รวมทั-งมีการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานเป็ นประจําทุกปี และนําผลที*ได้มาใช้ร่วมในการกําหนดค่าตอบแทนด้วย
ค่าตอบแทนที*เป็ นตัวเงิน
ก. คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้รับค่าตอบแทนในรู ปของเบี-ยประชุมและเงินบําเหน็จกรรมการ
ปี 2557 ดังนีหน่วย: บาท

ชือ

ตําแหน่ ง

2

พลเรื อเอก
ชัชวาลย์
นายมงคล

3

นายชลอ

เฟื* องอารมย์

4
5
6
7
8
9
10

นางพิไล
ดร.พิศิษฐ
ดร.พิเศศ
นายจีรพันธ์
นางสุ เทพี
นายถวัลย์
นางสุ ณีย ์

เปี* ยมพงศ์สานต์
เศรษฐวงศ์
บูรณะสมบัติ
อัศวะธนกุล
อัศวะธนกุล
วิรานนท์
ธี ราวิทยางกูร

1

จํานวน
ครั)งทีเข้ า
ประชุ ม

ค่ าตอบแทน
เบีย) ประชุ ม

ค่ า
บําเหน็จ

รวม

คงดิศ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

2/6

240,000

400,000

640,000

เปาอินทร์

กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั

6/6

240,000

300,000

540,000

6/6

180,000

500,000

680,000

5/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6

180,000
180,000
-

350,000
350,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000

530,000
530,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000

รวม

1,020,000

2,900,000 3,920,000

ข. ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ตั-งแต่ระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ-นไปของบริ ษทั ฯ ทั-งหมด 26 ท่าน ได้รับค่าตอบแทน
ในรู ปของเงินเดือนและโบนัสในปี 2557 รวมเป็ นเงินทั-งสิ-น 58,026,667 บาท
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บุคลากร
ในปี 2557 บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนพนักงานทั-งหมด 575 คน ผลตอบแทนในรู ปเงินเดือนและโบนัส คิดเป็ นเงิน
280,299,238 บาท รวมทั-งเงินสมทบกองทุนสํารองเลี-ยงชีพ คิดเป็ นเงิน 10,605,670 บาท
การกํากับดูแลกิจการ
การรายงานการปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
1. สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการของบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ โดยกําหนด
นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริ ษทั ซึ*งให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน รวมทั-งกํากับดูแลฝ่ ายบริ หารให้ดาํ เนินการตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
เพื*อสร้างความเชื*อมัน* ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญและเคารพสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ที*กฎหมาย
กําหนด ในปี 2557 บริ ษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ วันที* 3 เมษายน 2557 มีกรรมการ 8 ท่าน
เข้าร่ วมประชุม โดยทางบริ ษทั มอบให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ*งเป็ น
นายทะเบียนหุน้ ของบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
7 วัน ประธานในที*ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิเท่ากันในการตรวจสอบการดําเนินงาน
ของบริ ษทั , สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ*งได้ลงบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
2. การปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ สําหรับผูถ้ ือหุน้ ที*ไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
บริ ษทั เสนอให้มอบอํานาจให้ประธานกรรมการ หรื อกรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนน
เสี ยงแทน ส่วนมาตรการป้ องกันข้อมูลภายใน คณะกรรมการห้ามกรรมการและผูบ้ ริ หารซื-อขาย
หุน้ บริ ษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินเผยแพร่ ในระหว่างปี ที*ผา่ นมากรรมการและผูบ้ ริ หาร
ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด ไม่ปรากฎว่ามีการซื-อขายหุน้ ในช่วงนั-นเลย รวมทั-งห้าม
ไม่ให้ผบู ้ ริ หารหรื อหน่วยงานที*ได้รับทราบข้อมูลภายใน เปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก หรื อ
บุคคลที*ไม่มีหน้าที*เกี*ยวข้อง ตามรายละเอียดที*ได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อการดูแลเรื* องการใช้ขอ้ มูลภายใน
3. บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั-งภายในและภายนอก เช่น พนักงาน,
ผูถ้ ือหุน้ , ลูกค้า, คูแ่ ข่งขันทางการค้าและสังคม เนื*องจากทางบริ ษทั ฯได้เล็งเห็นถึงการสนับสนุน
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ*งจะทําให้บริ ษทั ประสบความสําเร็ จ และเจริ ญก้าวหน้าในการดําเนินธุรกิจ
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั งบการเงินได้จดั ทําขึ-นตาม
มาตรฐานการบัญชีที*รับรองทัว* ไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายบัญชีที*เหมาะสมและถือปฏิบตั ิ
อย่างสมํ*าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที*ดีในการจัดทํา รวมทั-งการ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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คณะกรรมการได้จดั ให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน เพือ* ให้มน*ั ใจว่าการบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั-งแต่งตั-งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ*งประกอบด้วย
กรรมการที*ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน
โดยได้แสดงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจําปี
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับ
เดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที*จะรักษากรรมการที*มีคุณสมบัติที*ตอ้ งการ ซึ*งได้ผา่ น
การอนุมตั ิจากที*ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว ส่ วนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบาย
ที*คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด ซึ*งเกี*ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั และของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน
ค่าตอบแทนที*เป็ นตัวเงินได้ระบุรายละเอียดไว้ในหน้าที* 22 แต่ไม่ได้เปิ ดเผยค่าตอบแทนของ
กรรมการที*เป็ นผูบ้ ริ หารในส่วนที*ได้รับจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั อื*น เพราะไม่ใช่ขอ้ มูลของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงข้อมูลของบริ ษทั ว่ามีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั จึงได้เน้นและถือปฏิบตั ิกบั ฝ่ ายบริ หารในการเปิ ดเผยข้อมูลที*ครบถ้วน
และเชื*อถือได้
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษทั มีจาํ นวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที*เป็ นผูบ้ ริ หาร 4 ท่าน,
กรรมการที*ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 2 ท่าน และกรรมการอิสระ 4 ท่าน ส่ วนประธานกรรมการเป็ น
กรรมการอิสระ, ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร และไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการ
ผูจ้ ดั การ เพื*อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที*ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการบริ หารงานประจํา
ทางบริ ษทั มีเฉพาะคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ*งมีการกําหนดสมาชิก
และหน้าที*ความรับผิดชอบไว้ในรายละเอียดหน้า 18 ถึง 20
คณะกรรมการมีกาํ หนดประชุมทุกสองเดือน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั ได้จดั หนังสื อ
เชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื*อให้
คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่ วมประชุม การประชุมจะใช้เวลาประมาณ 2 ชัว* โมง
และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมจัดเก็บรายงานการประชุมที*ผา่ น
การรับรองจากคณะกรรมการ
ทางบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั-งในระดับบริ หาร และการปฏิบตั ิงาน
จึงได้กาํ หนดหน้าที* อํานาจการดําเนินการของผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์ และการแบ่งแยกหน้าที*ของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ิดตามควบคุมรวมทั-งประเมินผลออกจากกัน เพื*อให้เกิดการตรวจสอบระหว่างกัน
อย่างชัดเจน บริ ษทั มีฝ่ายตรวจสอบภายในทําหน้าที*ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานหลักและกิจกรรม
ทางการเงินของบริ ษทั ว่าได้ดาํ เนินการตามแนวทางที*กาํ หนดไว้ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและข้อกําหนดที*เกี*ยวข้องกับบริ ษทั (Compliance Control) คณะกรรมการได้กาํ หนด
ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรับ
การประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื*อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ น
อิสระ สามารถทําหน้าที*ตรวจสอบได้อย่างเต็มที*
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การสรรหาและแต่งตั-งกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ทางบริ ษทั ไม่มีการผ่านคณะกรรมการสรรหาในการหาสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หาร
การดูแลเรื* องการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริ ษทั กําหนดให้ขอ้ มูลทางการบัญชีตอ้ งเป็ นความลับในฝ่ ายที*รับผิดชอบ จะไม่สามารถเผยแพร่
กับฝ่ ายบริ หารที*ไม่เกี*ยวข้องก่อนที*งบการเงินจะถูกเผยแพร่ ตอ่ สาธารณชน
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นบริ ษทั ที*มีชื*อเสี ยงและได้รับการยอมรับในระดับสากล
ที*ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีส่วนร่ วม
ในการให้ความคิดเห็นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ในการเริ* มใช้การกํากับเงินทุนตามระดับความเสี* ยง (RBC) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี
ให้กบั บริ ษทั ประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั-งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อส่วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชี
กับบริ ษทั /ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูท้ ี*เกี*ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในรอบปี 2557 ทางบัญชีมีคา่ ตอบแทน
ของผูส้ อบบัญชีจาํ นวนเงินรวม 1,550,000.-บาท ตามรายละเอียดดังนี1. ค่าสอบบัญชีประจําปี 660,000.-บาท
2. ค่าสอบทานบัญชี 3 ไตรมาส 390,000.-บาท
3. ค่าสอบทานรายงาน RBC ไตรมาส 2 150,000.-บาท
4. ค่าตรวจสอบรายงาน RBC ประจําปี 350,000.-บาท
ค่าบริ การอื*นๆ ไม่มี
ความรับผิดชอบต่ อสังคม
ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการพิจารณาประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านลักษณะการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย รวมถึง
วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั ซึ*งเป็ นส่วนสําคัญในการกําหนดผลการดําเนินธุรกิจในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ* งแวดล้อม ต่อผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ยในระดับต่างๆ นอกจากนี-ยงั นําความคิดเห็นของผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ เข้ามาร่ วมพิจารณาอีกด้วย เพื*อ
ความเหมาะสมต่อการสร้างนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการต่อไป ดังนีวิสยั ทัศน์
พันธกิจ

เป็ นหลักประกันที*มน*ั คงสําหรับคนไทยที*ประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริ การมากที*สุด
พั -ฒนาองค์กรให้มีฐานะการเงินที*แข็งแกร่ งและบริ หารงานอย่างมีธรรมาภิบาล
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความคุม้ ค่า สามารถช่วยลดภาระความเสี* ยงภัย และบรรเทาความเสี ยหาย ของประชาชนได้อย่างเหมาะสม
พัฒนาการบริ การให้ได้มาตรฐานที*ดี ช่วยเสริ มสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า -และคูค่ า้ อย่างเป็ นธรรม
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สําคัญต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

การพัฒนาสังคมและชุมชน
สําคัญ
มาก

ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค (ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ)
การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม

การเคารพสิ ทธิมนุษยชน

การต่อต้านทุจริ ต
การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงาน
การดูแลพนักงาน (การปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม)

สําคัญ การใช้ทรัพยากร (การจัดการสิ* งแวดล้อม)

การกํากับดูแลกิจการที*ดี
การบริ หารจัดการความเสี* ยง

สําคัญ

สําคัญมาก
สําคัญต่อประกันภัยไทยวิวฒั น์

การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ตระหนักถึงข้อมูลของบริ ษทั ว่ามีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั
จึงได้เน้นให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญเกี*ยวข้องกับบริ ษทั ที*ครบถ้วนและเชื*อถือได้ตอ่ สาธารณชน ทั-งข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลที*ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลา
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (1-56 แบบ)และรายงานประจําปี ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพือ* ผูเ้ กี*ยวข้อง
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม ทางบริ ษทั ฯ คํานึงถึงความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบและมี
ความซื*อสัตย์ในการดําเนินธุรกิจประกัน ด้วยการรักษาผลประโยชน์ร่วมกับผูท้ ี*เกี*ยวข้อง ซึ*งได้รับการปฏิบตั ิอย่าง
เป็ นธรรมขณะประกอบธุรกิจ โดยการปฎิบตั ิตามกฎหมายและกติกาที*กาํ หนดร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด มี
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ไม่เรี ยก ไม่รับและจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที*ไม่สุจริ ตในการค้ากับคูค่ า้ ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที*ดี
ทั-งนี-ในปี ษัทมีการปรับโครงสร้างการทํางาน โดยได้ต- งั หน่วยงานที*ผา่ นมา บริ 2557Compliance ขึ-น
โดยขึ-นตรงกับฝ่ ายผลประโยชน์ เพื*อเป็ น ศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตามข้อมูลเกี*ยวกับกฎระเบียบทั-งภายใน
และภายนอกที*เกี*ยวข้อง และสื* อสาร ให้ความรู ้ คําปรึ กษา เรื* องกฎระเบียบเกี*ยวกับด้านการเป็ นบริ ษทั ประกัน
วินาศภัยและบริ ษทั จดทะเบียน โดยแปลความและหรื อสรุ ปเรี ยบเรี ยง เพื*อให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ใน/
บริ ษทั ดําเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ จากหน่วยงานภายนอกที*เกี*ยวข้องข้างต้น
นอกจากนี-ยงั ได้จดั ตั-งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็ นหน่วยงานอิสระซึ*งขึ-นตรงต่อคณะกรรมการการตรวจสอบ
และคณะกรรมการของบริ ษทั เพือ* ทําหน้าที*ในการตรวจสอบ สอบทานกิจกรรมการดําเนินงานต่างๆ ภายใน
บริ ษทั ให้คาํ ปรึ กษา เสนอข้อคิดเห็นและคําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุ งการดําเนินงานให้เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพ
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การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน*
บริ ษทั ได้วางแผนพัฒนานโยบายและการปฏิบตั ิในด้านการต่อต้านทุจริ ต รวมถึงจะจัดให้มีการทบทวน
และสอบทานความโปร่ งใสและประสิ ทธิภาพของการทํางานเป็ นระยะต่อเนื*องทุกปี สร้างความเชื*อมัน* ว่า
การดําเนินงานเป็ นไปตามขั-นตอนและมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที*วางไว้ เพื*อแสดงให้เห็นว่าเป็ นบริ ษทั ที*มี
ระบบป้ องกันการทุจริ ตอย่างแท้จริ ง โดยในเบื-องต้นบริ ษทั ได้เริ* มจัดทํานโยบายและหลักปฏิบตั ิในการต่อต้าน
การทุจริ ตเป็ นพื-นฐานของมาตรการต่อต้านทุจริ ตในองค์กรดังนี.1 นิยามของการทุจริ ตคอร์รัปชัน*
หมายถึง การปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิในตําแหน่งหน้าที*หรื อใช้อาํ นาจในตําแหน่งหน้าที*โดยมิชอบ
การฝ่ าฝื นกฎหมาย ระเบียบหรื อนโยบายของบริ ษทั เพื*อแสวงหาประโยชน์อนั มิควรได้ในรู ปแบบต่างๆ เช่น
การให้สินบน (การให้สินบน คือ การเสนอ สัญญา หรื อการมอบ รวมทั-งหมายถึงการเรี ยกร้อง หรื อรับ
ผลประโยชน์ที*เกี*ยวข้องกับเงิน หรื อผลประโยชน์อื*นๆ ไม่วา่ จะโดยตรงหรื อโดยอ้อม เพื*อให้ได้มาซึ*งธุรกิจ
หรื อเพื*อรักษาหรื อแนะนําธุรกิจให้กบั บริ ษทั )
.2 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน*
บริ ษทั ไม่ยอมรับการทุจริ ตและการให้สินบนทุกรู ปแบบ และได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่ วมโครงการ
แนวร่ วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ตแล้ว พร้อมกันนี-บริ ษทั ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิเพื*อ
ต่อต้านคอร์รัปชัน* ภายในบริ ษทั โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะไม่กระทําหรื อสนับสนุนการทุจริ ต
คอร์รัปชัน* ไม่วา่ กรณี ใดๆ และจะปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน* อย่างเคร่ งครัด รวมถึงมีแผนงาน
ในการสื* อสารให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั-งภายในและภายนอกบริ ษทั ได้รับทราบนโยบายในการต่อต้าน
คอร์รัปชัน* โดยทัว* กัน
.3 แนวทางปฏิบตั ิเพื*อต่อต้านคอร์รัปชัน* (Code of Conduct)
บุคลากรของบริ ษทั ต้องไม่ดาํ เนินการหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการทุจริ ตคอรัปชัน* การให้รับสิ นบนทุก/
รู ปแบบทั-งทางตรงและทางอ้อม และมีหน้าที*ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน คูม่ ือปฏิบตั ิและ
หลักการกํากับดูแลกิจการที*ดี จริ ยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงข้อกําหนดอื*นๆ ที*เกี*ยวข้อง ทั-งนี-ทางบริ ษทั ฯ
ได้จดั ให้มีกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุลคล ที*สะท้อนถึงความมุง่ มัน* ต่อมาตรการต่อต้านคอรัปชัน
กล่าวคือมีนโยบายที*จะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อบุคลากรที*ปฏิเสธการทุจริ ตคอร์รัปชัน
แม้วา่ การกระทํานั-นจะทําให้บริ ษทั สูญเสี ยโอกาสทางธุรกิจ ขณะเดียวกัน บริ ษทั ก็มีกระบวนการสื* อสาร
อย่างชัดเจนและฝึ กอบรมบุคลากรในองค์กรเพื*อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจเกี*ยวกับนโยบาย มาตรการการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส รวมถึงบทลงโทษ
หากละเลยหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบาย แก่บุคลากรทุกฝ่ ายและทุกระดับในองค์กร นอกจากนี-ยงั สื* อสาร
นโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริ ตนี-ไปยังผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยผ่านช่องทางการสื* อสารต่างๆ อย่างทัว* ถึง
การบริ จาคเพื*อการกุศล
• บริ ษท
ั สนับสนุนการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ* งแวดล้อม เพื*อการพัฒนาคุณภาพชีวติ แก่ผคู ้ นในสังคม ผ่านการ
ดําเนินธุรกิจหรื อการบริ จาค แต่ตอ้ งเป็ นไปเพื*อสาธารณะการกุศลเท่านั-น ไม่ถูกนํามาใช้เพื*อเป็ นข้ออ้างสําหรับ
การติดสิ นบน
• การบริ จาคเงินเพื*อการกุศลและเงินสนับสนุนต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานที*
ชัดเจน สอดคล้องกับระเบียบของบริ ษทั

-37-

•
•
•

•

•

•
•

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ยึดมัน* และปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้า คูค่ า้ ซัพพลายเออร์อย่าง "ซื*อสัตย์และยุติธรรม"
ประชาสัมพันธ์ให้ผมู ้ าติดต่อธุรกิจเกี*ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริ ตของบริ ษทั
ไม่เรี ยกรับ ไม่ให้หรื อสัญญาว่าจะให้ของมีคา่ แก่ลูกค้า คูค่ า้ ซัพพลายเออร์ หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ หรื อ
บุคคลใดๆ เพื*อเป็ นการชักจูงให้กระทําผิดหน้าที*แห่งวิชาชีพ ยกเว้นของขวัญที*มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท มอบให้
ตามธรรมเนียมและมารยาท เหมาะสมกับประเพณี และวัฒนธรรมตามวาระโอกาส โดยต้องได้รับอนุมตั ิจาก
พนักงานที*มีอาํ นาจสัง* จ่ายเงิน พร้อมหลักฐานเป็ นเอกสารที*เกี*ยวข้องกับการดําเนินงานดังกล่าว
และต้องสามารถชี-แจงการกระทําต่างๆ ของตนได้ท- งั ต่อภายในและภายนอก
บริ ษทั ไม่มีนโยบายในการให้หรื อรับทรัพย์สินหรื อของมีคา่ 1 จากลูกค้า คูค่ า้ ซัพพลายเออร์ หรื อบุคคลใดๆ เพื*อ
อํานวยความสะดวก เพื*อใช้เป็ นหลักประกันหรื อเพื*อเร่ งการดําเนินการบางอย่างซึ*งเจ้าหน้าที*ของบริ ษทั หรื อคูค่ า้
ต้องทําเป็ นกิจวัตร หรื อต้องปฏิบตั ิตามหน้าที*
เงินสนับสนุนทางการเมือง
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด )มหาชนเป็ นองค์กรธุรกิจที*เป็ นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบตั ิตาม (
กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย บริ ษทั ไม่มีแนวปฏิบตั ิที*จะให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่
พรรคการเมืองใดๆ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
บุคลากรของบริ ษทั มีสิทธิและเสรี ภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดาํ เนินการใดๆ ที*ทาํ ให้บริ ษทั สูญเสี ย
ความเป็ นกลางหรื อได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนร่ วมทางการเมือง
บริ ษทั และบุคลากร ไม่บริ จาคเงินสนับสนุนทางการเมืองให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง ผูส้ มัครรับเลือกทาง
การเมืองใดๆองค์กรหรื อบุคคลซึ*งมีความเกี*ยวข้องกับการเมือง เพือ* ใช้เป็ นแนวทางหนึ*งในการติดสิ นบน

4. นโยบาย “การร้องเรี ยน” (Whistle Blowing Policy) และการตรวจสอบ
บริ ษทั ส่งเสริ มให้มีการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรื อพฤติกรรมที*ส่อถึงการ
ทุจริ ตหรื อประพฤติกรรมที*อาจส่อถึงการทุจริ ต ของบุคลากรในองค์กร โดยได้นาํ นโยบาย “การร้องเรี ยน” มาปฏิบตั ิ ดังนีช่องทางแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยน
จดหมาย
นันทวัน อรุ ณพิริยะกุล
ฝ่ ายผลประโยชน์
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 71กรุ งเทพฯ 10400
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
nantawan_aru@thaivivat.co.th
โทร
0800 2695 0
กลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
• หน่วยงานที*รับเรื* องร้องเรี ยนจะต้องดําเนิ นเรื* องการรายงานอย่างเป็ นความลับ
1

คํานิยาม ของมีคา่ คือ สิ* งใดๆ ซึ* งได้มอบให้และเป็ นประโยชน์แก่ผรู ้ ับ ซึ* งให้หมายรวมถึงสิ* งต่างๆ ดังต่อไปนี-ดว้ ย
เงินสด หุ ้น พันธบัตร บัตรของขวัญ หรื อสิ* งเทียบเท่าเงินสดอื*นๆ
ของขวัญ หรื อสิ นค้าให้เปล่า (ยกเว้นของขวัญมูลค่าเล็กน้อย มอบให้ตามธรรมเนี ยมและมารยาท ตามวาระโอกาส)
การเสนอจ้างงาน หรื อบริ การ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง ค่าอาหาร หรื อการเลี-ยงรับรอง
เงินอุดหนุน เบี-ยเลี-ยง ส่ วนลด หรื อเงินกู้

-

การจัดหาให้แก่ญาติ เพื*อน ผูร้ ่ วมงาน ของบุคคลใดๆ ให้ถือว่าเป็ นการให้ผลประโยชน์โดยอ้อมกับบุคคลนั-นด้วย
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บริ ษทั มีมาตรการเพื*อคุม้ ครองความปลอดภัยของผูท้ ี*ร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแส ซึ*งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเรื* องร้องเรี ยน
โดยสุจริ ต ไม่ให้ตอ้ งรับอันตรายหรื อเดือดร้อนจากความไม่ชอบธรรมอันเนื*องมาจากการร้องเรี ยน การเป็ นพยาน
หรื อให้ขอ้ มูลเบาะแสการทุจริ ต

โครงสร้างการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ
• ตรวจสอบและสอบทานให้บริ ษท
ั มีการกํากับดูแลกิจการที*ดีอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับนโยบาย ข้อกําหนด
และกฎหมายที*เกี*ยวข้อง
• ในการปฏิบตั ิหน้าที* หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําซึ* งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั รวมถึงการทุจริ ต คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื*อดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในระยะเวลาที*คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ฝ่ ายตรวจสอบ
• หน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที*ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุก
หน่วยงานให้เป็ นไปตามระเบียบที*วางไว้ รวมทั-งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการ
ควบคุมภายในโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที*ดี
การเคารพสิทธิมนุษยชน
การเคารพสิ ทธิมนุษยชนและเห็นคุณค่าในความเป็ นมนุษย์ถือเป็ นพื-นฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ซึ*งเป็ นหัวใจสําคัญในการพัฒนาธุรกิจและสร้างความยัง* ยืนให้กบั ธุรกิจ โดยร่ วมส่งเสริ มให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ตามสิ ทธิมนุษยชนกับกลุม่ คนต่างๆ ในสังคมอย่างสมํ*าเสมอ ในปี 2557 ได้ดาํ เนินการจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื*อส่งเสริ มให้เกิดการศึกษาที*เท่าเทียมกันอย่างทัว* ถึง ด้วยเล็งเห็นว่าการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที*มีศกั ยภาพ
ทั-งทางความรู ้ ทักษะ ความสามารถ คุณธรรมเป็ นส่วนสําคัญในการสร้างความมัน* คงและในการพัฒนาประเทศชา ติ
อย่างยัง* ยืน ทางบริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงกลุม่ ผูพ้ ิการทางสายตาที*ยงั คงมีช่องว่างในการเข้าถึงการศึกษา ดังนั-นจึงได้จดั
กิจกรรมต่างๆ เพื*อเพิม* คุณภาพด้านการศึกษา
โครงการหนังสือเสียง บริ ษทั ได้เข้าร่ วมโครงการห้องสมุดเสี ยงส่องทางสร้างฝันให้นอ้ งในโลกมืดกับ
บริ ษทั เนชัน* บรอดแคสติง- คอร์ปอเรชัน* จํากัด อย่างต่อเนื*องเป็ นปี (มหาชน)ที* เนื*องด้วยตระหนักถึง 2557 ในปี 2
ความสําคัญของการผลิตหนังสื เสี ยงอย่างหลากหลายเพื*อบริ การให้กบั ผูพ้ ิการทางสายตา และผูท้ ี*ไม่สามารถใช้สายตา
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ในการอ่านอย่างสะดวก เช่น ผูส้ ูงอายุ ซึ*งปั จจุบนั หนังสื อเสี ยงยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการที*เพิม* ขึ-นเรื* อยๆ ทั-ง
ด้านปริ มาณและความหลากหลายของประเภทหนังสื อ โครงการนี-มีเป้ าหมายที*จะส่งเสริ มสนับสนุนการศึกษาของ
ผูพ้ ิการทางสายตา ผ่านการผลิตหนังสื อเสี ยง นอกจากนี-ยงั เป็ นการส่งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม
ด้วยการสร้างจิตอาสาแก่บุคลากรของบริ ษทั โดยในพิธีปิดโครงการในวันที* สามารถรวบรวมเงิน 2557 ธันวาคม 3
บริ จาคให้กบั มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมพ์ (โรงเรี ยนสอนคนตาบอด กรุ งเทพฯ)
จํานวน งานของทั-งมูลนิธิและโรงเรี ยนบาท เพื*อสนับสนุนการดําเนิน 20,000
การปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
พนักงาน คือทรัพยากรที*มีคุณค่า ซึ*งบริ ษทั จะต้องดูแลและพัฒนาขีดความสามารถเพื*อความพร้อม
ในการทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ บริ ษทั จึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเนื*อง เพื*อเพิม* ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ สร้างทัศนคติที*ดี โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาความรู ้
ทั-งด้าน Technical Knowledge และ Soft Skills รวมทั-งการฝึ กอบรมภายในและภายนอกบริ ษทั
นอกจากนี-บริ ษทั ยังมีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนที*เป็ นธรรมด้วยการประเมินผลงานปี ละ 2 ครั-ง
รวมถึงติดตามความเคลื*อนไหวของอัตราเงินเดือนเพื*อจัดสร้างโครงสร้างเงินเดือนอย่างถูกต้องเหมาะสม
เมื*อพนักงานผ่านการทดลองงานแล้วได้รับการบรรจุเป็ นพนักงานประจําแล้ว จะได้รับค่าตอบแทนและ
มีสิทธิที*จะได้รับสวัสดิการต่างๆ ดังนีสวัสดิการเพื*อคุณภาพชีวติ ที*ดี
• การรักษาพยาบาล
นอกจากการจัดทําประกันสังคมให้แก่พนักงานทุกคน เพื*อรองรับสิ ทธิการรักษาพยาบาลตาม
กฎหมายแรงงานแล้ว บริ ษทั ได้จดั ให้มีทีมงานพยาบาลเพื*อปฐมพยาบาลเบื-องต้นและวินิจฉัย
เพื*อส่งต่อโรงพยาบาลในกรณี ที*ร้ายแรง เป็ นสวัสดิการให้กบั พนักงานที*อาคารสํานักงานใหญ่
ซึ*งเป็ นสถานที*ปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนใหญ่ ทางบริ ษทั ฯ ยังมีเงินค่ารักษาพยาบาลให้
พนักงานในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุ
• กองทุนสํารองเลี-ยงชีพ
บริ ษทั มีนโยบายให้พนักงานทุกคนได้ออมทรัพย์ไว้สาํ หรับใช้หลังพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน
ของบริ ษทั โดยจัดตั-งกองทุนสํารองเลี-ยงชีพขึ-น สําหรับพนักงานที*ทาํ งานติดต่อกันเป็ นเวลา ปี 3
ขึ-นไปเป็ นสมาชิก โดยสมาชิกจ่ายเงินสะสมกองทุนในอัตราร้อยละ ของเงินเดือน และบริ ษทั 5
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้สมาชิกในอัตราร้อยละ ของเงินเดือน โดยทางบริ ษทั ฯได้ให้ 7.5
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน
• สวัสดิการด้านเงินกู้
บุคลากรของบริ ษทั จะได้รับสิ ทธิขอกูเ้ งินบริ ษทั หลังจากได้รับการบรรจุเป็ นพนักงานแล้วไม่นอ้ ยกว่า
ในวัตถุประสงค์ตา่ งๆ ดังนี-ปี โดยต้องมีจุดประสงค์ในการกูเ้ งินเพื*อใช้ 1
1. เพื*อการรักษาพยาบาล ทั-งตนเองบิดาและมารดา ,
2. เพื*อการศึกษา
3. เพื*อซื-อที*อยูอ่ าศัย
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การดูแลและพัฒนาพนักงาน
ทางบริ ษทั ฯได้จดั ให้มีการอบรมพัฒนาความสามารถของบุคลากรในบริ ษทั อย่างสมํ*าเสมอ
ทั-งในด้านความรู ้ดา้ นการประกันภัย และทักษะด้านอื*นที*จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงานด้านการรับประกันภัย
และการบริ การ ในปี เมื*อมีการปรับปรุ งโครงสร้างากรทํางานของบริ ษทั ได้มีการแยก 2557
แผนกพัฒนาบุคลากรออกเป็ นสัดส่วนชัดเจน จากแผนกบริ หารงานบุคคล โดยมุง่ หมายให้การ
พัฒนาบุคลากรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ปั จจุบนั บริ ษทั กําลังปรับปรุ งพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์พฒั นาบุคลากรในระยะยาว เพื*อเป็ นการวางรากฐานในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
และต่อเนื*อง ให้พนักงานทุกคนมีเป้ าหมายและความเข้าใจร่ วมกัน รวมถึงกําหนดเป้ าหมายการ
ดําเนินงานของพนักงานแต่ละคนให้สอดคล้องกับเป้ าหมายของบริ ษทั อันนําไปสู่การเติบโต
อย่างยัง* ยืนของบริ ษทั
ในเบื-องต้นบริ ษทั จะจัดอบรมเพื*อให้ความรู ้แก่พนักงานใหม่ ในทุกปี ในหลักสูตร องค์กรและ“
ผลิตภัณฑ์เพื*อเป็ นการปฐมนิเทศ และทําความเข้าในวัฒนธรรมองค์กร ปรับทัศนคติและทําความ ”
เข้าใจพฤติกรรมในการทํางาน สําหรับปี 2557 พฤศจิกายน 15 มีนาคม และ 8 จัดขึ-นในวันที* 2557
บริ ษทั ยังจัดการอบรมเพิม* ทักษะเฉพาะทางตามสายงาน โดยในปี มีการจัดอบรมหัวข้อการ 2557
บริ การสําหรับพนักงานปฏิบตั ิการ และภาพรวมทิศทางและแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจประกันภัย
นอกจากการอบรมที*จดั ภายในองค์กรแล้ว บริ ษทั ยังส่งพนักงานเข้าร่ วมอบรมทั-งความรู ้ 2020-2015
และทักษะที*เกี*ยวข้องกับการทํางาน ซึ*งจัดโดยองค์กรภายนอกต่างๆ โดยจะพิจารณาส่งบุคลากรใน
แต่ละฝ่ ายที*เกี*ยวข้องกับหัวข้อการอบรมหรื อสัมมนาตามวาระโอกาส ในปี บริ ษทั ได้ส่งบุคลากร 2557
เข้ารับการอบรม ชัว* โมง 11 สัมมนา ตามสายงาน เฉลี*ยคนละความปลอดภัยในสถานที*ทาํ งาน
ทางบริ ษทั ฯ ห่วงใยสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน โดยเห็นว่าเรื* องดังกล่าวส่งผลต่อ
การมีคุณภาพชีวิตที*ดี และเป็ นปั จจัยหนึ*งที*ช่วยส่งเสริ มให้การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพ มีความมัน* ใจ
ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ บริ ษทั ได้มีการเตรี ยมป้ องกันภัยไว้ลว่ งหน้าอย่างถูกต้องเหมาะสม ที*สาํ คัญ
คือได้ดาํ เนินงานเชิงป้ องกันและรณรงค์ให้ความรู ้ในเรื* องการป้ องกันอัคคีภยั และซ้อมหนีไฟเป็ นประจําทุกปี
รวมถึงมีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดบั เพลิงและระบบการเตือนภัยอย่างสมํ*าเสมอ เพื*อให้บุคลากร
ทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิและรับมือกับสถานการณ์จริ งที*อาจเกิดขึ-นได้ ในปี บริ ษทั ได้จดั ให้มีการอบรม 2557
ป้ องกันอัคคีภยั ในวันที* โดยได้เชิญวิทยากรจาก สถานีดบั เพลิงสุทธิสาร กองปฏิบตั ิ 2557 ธันวาคม 27การดับเพลิง 3
สํานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาให้ความรู ้เบื-องต้นทั-งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ ส่วนการซ้อมหนีไฟ
ประจําปี ณ อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ โดยมีเจ้าหน้าที*จาก 2557 ธันวาคม 29 จัดขึ-นวันที* 2557สถานีดบั เพลิง
สุทธิสารคอยควบคุมดูแล นอกจากนี-ในปี ส่วนงานรับแจ้งอุบตั ิเหตุ 1 บริ ษทั ได้ทาํ การปรับปรุ งอาคารชั-น 2557
โดยได้ออกแบบใหม่ให้มีความปลอดภัย เป็ นสัดส่วน สามารถรองรับพนักงานได้มากขึ-น เหมาะสมในการทํางาน
ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
ทางบริ ษทั ฯ มีความมุง่ มัน* ที*จะสร้างความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และความมัน* ใจในบริ การให้กบั ผูเ้ อาประกัน
ด้วยความรับผิดชอบต่อผูเ้ อาประกัน ให้ได้รับบริ การที*ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที*เหมาะสมตามกฎเกณฑ์กาํ กับของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับดูแลและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (.คปภ)กล่าวคือ แบบและข้อความ
ในกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องสอดคล้องกับการกําหนดอัตราเบี-ยประกันภัย และมีความหมายชัดเจน รวมทั-ง
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การกําหนดนิยามที*ใช้ให้ถกู ต้องตามหลักวิชาการ เพื*อไม่ให้เกิดปั ญหาการตีความด้านกฎหมายเมื*อเกิดการเรี ยกร้อง
ค่าสิ นไหมทดแทน โดยใช้อตั ราเบี-ยประกันภัยในอัตราที*เหมาะสมที*นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ พร้อมทั-งมี
การพัฒนาปรับปรุ งแบบประกันอย่างหลากหลายเพื*อให้เหมาะสมกับความต้องการที*เปลี*ยนไปของสังคมไทย
และพัฒนาปรับปรุ งการบริ การอย่างต่อเนื*องตามเทคโนโลยีที*เปลี*ยนไป เพื*อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ วใน
การให้บริ การแก่ผเู ้ อาประกันภัย
บริ การด้านสิ นไหมทดแทน บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายเกี*ยวกับการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนเพื*อให้
บริ การโดยรวดเร็ วและสามารถช่วยเหลือประชนได้อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยพิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมเป็ นไป
ตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย ทางบริ ษทั ฯ (.คปภ)
ได้นาํ เอานวัตกรรมและระบบสารสนเทศใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้กบั งานบริ การด้านการประกันภัย โดยได้ใช้
ระบบ E-Claim มาพัฒนาการให้บริ การด้านจัดการสิ นไหมเต็มรู ปแบบ เพื*อเพิม* ประสิทธิภาพรวดเร็ วให้กบั
ลูกค้าที*ประสบเหตุ ขณะนี-บริ ษทั ได้เปิ ดสาขาเพื*อให้บริ การสิ นไหมทัว* ประเทศ 21 สาขา
Thaivivat M-Station ในปี บริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงความหลากหลายในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ 2557
ในชีวติ ประจําวัน จึงได้พฒั นาระบบการให้บริ การด้านการประกันครบวงจรออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ
ให้แก่ลูกค้าผูเ้ อาประกันภัยเป็ นหลัก ในชื*อ Thaivivt M-Station ซึ*งบริ การที*สาํ คัญคือบริ การสายด่วนแจ้ง
อุบตั ิเหตุ ที*สามารถติดต่อบริ ษทั ได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งกดหมายเลขโทรศัพท์ และสามารถระบุจุดเกิดเหตุ
อัตโนมัติดว้ ย GPS ให้ความสะดวกแก่ลูกค้า ลดระยะเวลาในการออกให้บริ การของเจ้าหน้าที*สาํ รวจอุบตั ิเหตุ
เพิม* ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า นอกจากนี-ยงั สามารถระบุที*ต-งั โรงพยาบาลและอูใ่ นสัญญาที*ใกล้ที*สุด ใช้ชาํ ระ
ค่าเบี-ยประกันภัยเมื*อต่ออายุกรมธรรม์ได้ บริ การออนไลน์น- ียงั รองรับทั-งระบบปฏิบตั ิการ IOS และ ANDROID
พัฒนาช่องทางซื-อประกันอย่างหลากหลาย บริ ษทั ได้พฒั นาช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัย
และคุณภาพการให้บริ การอย่างสมํ*าเสมอ โดยมีช่องทางการซื-อประกันหลากหลาย เพื*อผูบ้ ริ โภคสามารถ
เข้าถึงได้สะดวก เช่น ผ่านเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสิ นค้าเคาน์เตอร์เซอร์วซิ ในร้านสะดวกซื-อทัว* ประเทศ ,
และเว็บไซต์ thaivivat.com
บริ การอื*นๆ
• ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เพื*ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนแบบ One Stop Service โดยจะมีบุคลากร
ที*ชาํ นาญงาน คอยให้คาํ แนะนํา ทําความเข้าใจ แก้ไขปั ญหาเบื-องต้นและช่วยติดตามปัญหาต่างๆ ของ
ประชาชนให้ได้รับการดูแลแก้ไขอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อีกทั-งข้อมูลของปัญหาต่างๆ ที*พบ
จะถูกนํามาใช้เป็ นพื-นฐานในการปรับปรุ งการให้บริ การและพัฒนาการทํางานของบริ ษทั สามารถติดต่อ
ทางโทรศัพท์,ไปรษณี ย ์ , Website และ Social Network
• บริ การ Roadside Assistance บริ การให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยรถยนต์เมื*อเกิดเหตุรถเสี ยกลางทาง โดยจัดให้
มีเจ้าหน้าที*คอยให้การปรึ กษาด้านเทคนิคเพื*อช่วยเหลือในการแก้ไขสถานการณ์ รวมถึงให้บริ การช่างเทคนิค
นอกสถานที* ซึ*งเป็ นบริ การช่วยเหลือเบื-องต้นในจุดเกิดเหตุตลอด 24ชัว* โมง
การดูแลรักษาสิ* งแวดล้อม
บริ ษทั มีความมุง่ มัน* ที*จะรักษาสังคมและสิ* งแวดล้อม ด้วยการดําเนินธุรกิจภายใต้หลักจริ ยธรรมและ
การกํากับที*ดี ควบคูไ่ ปกับการใส่ใจดูแลรักษาสังคมและสิ* งแวดล้อมเพื*อนําไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยัง* ยืน
บริ ษทั ได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติดา้ นพลังงาน และทรัพยากรต่างๆในการขับเคลื*อนธุรกิจ ทางบริ ษทั ฯ จึงให้
ความสําคัญในการสร้างจิตสํานึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่า รวมถึงตระหนักในหน้าที*
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ดูแลรักษาสิ* งแวดล้อมของพนักงานและบุคลากรของบริ ษทั ในปี 2557 บริ ษทั ได้สนับสนุนกิจกรรมในงาน
วันคุม้ ครองสัตว์ป่าแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับกรมอุทยานแห่งชาติ ระหว่างวันที* 2557 ธันวาคม 21-20
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต ิฯ จตุจกั ร รวมถึงทางบริ ษทั ฯได้บริ จาคและมอบกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั
ที*ให้ความคุม้ ครองมูลค่า -.150,000,000บาท แก่มูลนิธิอุทยานนานาชาติส*ิ งแวดล้อมสิ รินธร ณ อาคารมูลนิธิ
ชัยพัฒนา
การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
การพัฒนาชุมชนและสังคมเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง* ยืน ปัจจุบนั ทั-งการพัฒนา
ทางธุรกิจและการลงทุนในระดับภูมิภาคเอเชียเรี ยกร้องให้มีการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ทางสังคมมากขึ-น จึงจําเป็ นอย่างยิง* ที*จะต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคมในฐานะที*เป็ น
ความได้เปรี ยบและส่วนประกอบแห่งความยัง* ยืนในการเตรี ยมตัวสู่การดําเนินธุรกิจระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ในปี ธุรกิจโดยคํานึงถึงการพัฒนาสังคมและชุมชนดังนี-บริ ษทั ได้ดาํ เนิน 2557
ประกันภัยสําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันซ์)
ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินงานเพื*อพัฒนาชุมชนและสังคมตามนโยบายของคณะสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริ มการดําเนินธุรกิจประกันภัย ) 2 ในแผนพัฒนาประกันภัย ฉบับที* (.คปภ)พ (2557-2553 .ศ.
โดยเฉพาะอย่างยิง* ในส่วนของการเสริ มสร้างความเชื*อมัน* ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัยและ
การเข้าถึงระบบประกันภัยของประชาชนทุกระดับ เนื*องจากผลิตภัณฑ์ประกันภัยที*เหมาะสมมีส่วนใน
ความมัน* คงของคุณภาพชีวิตของประชาชน อันเป็ นการร่ วมพัฒนาสังคมไทยอย่างสําคัญ บริ ษทั ได้ให้บริ การ
ด้านการประกันภัยในรู ปแบบต่างๆ โดยคํานึงถึงความต้องการของประชาชนที*เปลี*ยนไปตามสภาวะสังคม
และเศรษฐกิจ จึงมีนโยบายในการส่งเสริ มการรับประกันภัยแบบรายย่อย หรื อ “ไมโครอินชัวรันซ์”
Micro insurance( ซึ*งมีความคุม้ ครองที*เข้าใจง่าย เบี-ยประกันราคาประหยัด สามารถเข้าถึงประชาชนทุกระดับ
ได้ง่ายด้วยช่องทางการจําหน่ายที*กว้างขวาง ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื*อรายย่อยในปี ได้แก่ 2557
1. ประกันภัยมะเร็งรายย่อย ร่ วมกับเคาน์เตอร์เซอร์วซิ ในโครงการ All Insurance ที*เน้นจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ประกันภัยรายย่อย )Microinsuranceที*เน้นการเข้าถึงการประกันของประชาชน โดยขายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์ (
6 วิซซึ*งมีมากกว่า, ทต่อปี ให้ความคุม้ ครองรวมบา 711 สาขาในประเทศไทย โดยกําหนดเบี-ยประกัน 000
2 บาท โดยดําเนินงานอย่างต่อเนื*องเป็ นปี ที* 70,000
2. ประกันภัยข้าวนาปี ปี การผลิต บริ ษ 2557◌ัทประกันภัยไทยวิวฒั น์เป็ น บริ ษทั ที*เข้าร่ วมรับประกันภัย 4 ใน 1
ในโครงการรับประกันภัยข้าวนาปี กับรัฐบาลโดยมีวตั ถุประสงค์ที*จะสร้างความมัน* คงให้กบั เกษตรกร ช่วยลด
ภาระค่าใช้จ่ายและความเสี* ยงที*จะเกิดขึ-นกับผลผลิต แบ่งพื-นที*รับประกันภัยออกเป็ น
พื-นท 5 ◌◌ี ่ ตามระดับความเสี* ยง โดยใช้เกณฑ์ความเสี ยหายเฉลี*ยย้อนหลังตั-งแต่ปี เพื*อกําหนด 2555 ถึง 2548
เบี-ยประกันภัยตามระดับความเสี* ยง เกษตรกรจะได้รับความคุม้ ครองภัยธรรมชาติ 6 ภัย ประกอบด้วย
อุทกภัยลมพายุ ,ฝนทิ-งช่วง ,, อากาศหนาวลูกเห็บ และอัคคีภ,◌ัย บาท ต่อไร่ และได้รับความคุม้ ครอง 1,111
จากภัยศัตรู พืชและโรคระบาด ล้านไร่ 1.5 เทศบาทต่อไร่ โครงการมีเป้ าหมายพื-นที*เอาประกันภัยทัว* ประ 555
ประกันภัยข้าวนาปี จําหน่ายผ่านธนาคารเพื*อการเกษตรและสหกรณ์เพื*อให้เกษตรกรได้เข้าถึงหลักประกัน
อย่างทัว* ถึง ในปี ไร่ 831,800 ของพื-นที*เป้ าหมาย เป็ นพื-นที*กว่า55.58 โครงการฯได้รับประกันร้อยละ 2557
คิดเป็ นเบี-ยประกันภัยกว่า ล้านบาท 360
3. ประกัน 200 สําหรับรายย่อย ประกันภัยไทยวิวฒั น์เป็ นบริ ษทั ประกันภัยที*เข้าร่ วมให้การรับประกัน
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ในโครงการ กรรมธรรม์ ประกันภัย“ 200ร่ วมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการ ”
ประกอบธุรกิจประกันภัย เป็ นประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลสําหรับรายย่อย 200 ประกันภัย (.คปภ)
ที*ให้ความคุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัยกรณี การเสี ยชีวติ การสูญเสี ยมือ เท้า การสูญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพ
ถาวรสิ-นเชิง เนื*องจากอุบตั ิเหตุ ให้ความคุม้ ครอง ปี 60-20 ยุบาท สําหรับผูท้ ี*มีอา 200 ปี เบี-ยประกันเพียง 1
โดยมีจุดประสงค์เพื*อเพิม* โอกาสให้ประชาชนทุกระดับสามารถซื-อประกันภัยอุบตั ิเหตุในราคาถูก
การบริ จาคสมทบทุนเพื*อการพัฒนาสังคมและชุมชนในด้านต่างๆ
• การสนับสนุนด้านการศึกษา
ทางบริ ษทั ฯ ร่ วมบริ จาคสมทบให้กบั องค์กร และหน่วยงานต่างๆ เพื*อสนับสนุนทางด้านการศึกษาในปี

2557

ดังนี- : บริ จาคเงินเพื*อสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรี ยนบ้านกวก จังหวัดขอนแก่น –
-บริ จาคเงินเพื*อสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะนักเรี ยนโรงเรี ยนร่ มเก้าเขาค้อ จเพชรบูรณ์.
บริ จาคเครื* องคอมพิวเตอร์มือสองสภาพดี ให้กบั สํานักงานเลขานุการกองทัพบกโรงเรี ยนวัดหลุมข้าว ,
จังหวัดนครราชสี มา และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ ในโครงการ “ปารมีทาน” เพื*อส่ง
มอบให้ เครื* อง 60 โรงเรี ยนที*ยงั ขาดแคลน รวมแล้วกว่า 5
• ด้านสังคมและชุมชน
บริ ษทั ร่ วมบริ จาคสมทบทุนให้กบั องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในปี ดังนี- 2557
- ร่ วมสนับสนุนกอล์ฟการกุศลสมาคมแม่บา้ นกองบัญชาการกองทัพไทย จํานวน ทีม 2
- สนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิเพื*อคุณภาพชีวติ
- บริ จาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบํารุ งกาชาดไทย การจัดการแสดงคอนเสิ ร์ต ครั-งที* ) 41กรมการเงิน
ทหารเรื อ (
- สมทบทุนมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- มอบเครื* องปรับอากาศและคอมพิวเตอร์ เพื*อสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอปากเกร็ ด
• ด้านกีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
บริ ษทั ร่ วมบริ จาคสมทบทุนให้กบั องค์กร และหน่วยงานต่างๆ เพื*อสนับสนุนทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และกีฬาในปี ดังนี- 2557
- สร้างพระในงานพิธีศพสมเด็จพระพุฒาจารย์
- ร่ วมสนันสนุนการสร้างศาลาอธิษฐาน ณ วัดสามพระยา จ กาญจนบุรี.
- ร่ วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสารวัน
- ร่ วมกฐินสามัคคีเพื*อสมทบทุนสร้างองค์พระมหาเจดีย ์ ณ สํานักสงฆ์ดอยธรรมสถิต
- ร่ วมทอดกฐิน วัดแม่ประจันต์ ต เพชรบุรี.ท่ายาง จ.วังไคร้ อ.
- ร่ วมกับสํานักงาน ปปง 2557 .ศ.ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี พ .
- ร่ วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดนากระชาย จ จันทบุรี.
- สนับสนุนการแข่งขันชกมวยรุ่ น มินิฟลายเวตสมาคมมวยโลก WBA
- มอบเงินสนับสนุนทีมมวยราชนาวี ในโครงการ “ส่งเสริ มมวยราชนาวีสู่ความเป็ นเลิศ”

-44-

-

มอบอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล ให้กบั ทีมฟุตบอลเยาวชนหมูบ่ า้ นลาดนํ-าขาว จ สุพรรณบุรี.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในเพื*อให้การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที*และรับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็ นผูก้ าํ กับดูแลการปฏิบตั ิงานและประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน เพื*อให้เป็ นไปตามระเบียบ คําสัง* ข้อกําหนด และกฎหมายที*เกี*ยวข้อง
สาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ กําหนดไว้ดงั นี1. กําหนดโครงสร้างการจัดองค์กร มีการแบ่งแยกหน้าที*และความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงาน
ระดับต่างๆ อย่างชัดเจน มีการมอบหมายอํานาจอนุมตั ิและสัง* การเพื*อให้การปฏิบตั ิงานมีความคล่องตัว
และมีประสิ ทธิภาพ
2. กําหนดระเบียบ คําสัง* วิธีปฏิบตั ิงาน เพื*อใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิภายในและแจ้งให้พนักงาน
ทุกระดับได้ทราบทัว* กัน
3. กําหนดนโยบาย แผนงาน งบประมาณ ประมาณการผลดําเนินงาน เพื*อใช้เป็ นแนวทางการบริ หาร
และควบคุมให้บรรลุเป้ าหมายตามที*กาํ หนด
4. กําหนดนโยบายบริ หารงานบุคคล โดยคลุมถึงการสรรหาบุคลากร การฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การเลื*อนขั-นเงินเดือน และการเลื*อนตําแหน่ง เพื*อความชัดเจนและเป็ นธรรม
5. ระบบเทคโนโลยีขอ้ มูล บริ ษทั ฯเล็งเห็นความสําคัญของระบบเทคโนโลยีขอ้ มูล จึงจัดให้มีระบบการรักษา
ความปลอดภัย และพัฒนาระบบข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์และเพียงพอต่อการจัดทํารายงานข้อมูล
เพื*อนําส่งหน่วยงานที*เกี*ยวข้อง และเป็ นไปตามมาตราฐานการบัญชี
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที*ตามที*ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบตั ิงานตามขอบเขต หน้าที* และความรับผิดชอบตามที*กาํ หนดไว้ใน
คูม่ ือการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ โดยบุคลากรในฝ่ ายตรวจสอบภายในระดับผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายตรวจสอบมีประสบการณ์ในด้านการเป็ นผูต้ รวจสอบเป็ นเวลา 30 ปี และเริ* มงานกับบริ ษทั ในตําแหน่ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี เป็ นระยะเวลา 10 ปี ก่อนเริ* มงานในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบใน 2542
ตามเอกสารแนบ 3
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6. รายการระหว่างกัน
ไม่มี

7. งบการเงิน
ตามเอกสารแนบ

บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2557

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ซึ4 งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิ น ณ วันที4 31 ธันวาคม 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี4ยนแปลงส่ วนของเจ้าของและ
งบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ9 นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที4สาํ คัญและหมายเหตุ
เรื4 องอื4น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี9โดยถูกต้องตามที4ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี4ยวกับการควบคุมภายในที4ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื4อให้สามารถจัดทํางบ
การเงินที4ปราศจากการแสดงข้อมูลที4ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ4 งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื4อให้ได้ความเชื4อมัน4 อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดง
ข้อมูลที4ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื4อให้ได้มาซึ4 งหลักฐานการสอบบัญชีเกี4ยวกับจํานวนเงินและการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที4เลือกใช้ข9 ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ4 งรวมถึงการประเมิน
ความเสี4 ยงจากการแสดงข้อมูลที4ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี4 ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที4เกี4ยวข้องกับการจัดทําและ
การนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที4ควรของกิจการ เพื4อออกแบบวิธีการตรวจสอบที4เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื4อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การ
ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที4ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที4จดั ทําขึ9นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั9งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื4อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที4ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื4อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี9แสดงฐานะการเงิน ณ วันที4 31 ธันวาคม 2557 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ9 นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที4ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สมใจ คุณปสุ ต
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2558

2

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบี+ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื3อค้า
เงินลงทุนเผือ3 ขาย
เงินลงทุนที3จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทัว3 ไป
เงินให้กยู้ มื
ที3ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี+จากการขายหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์อื3น
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ3งของงบการเงินนี+

6
7
8

9
9
9
9
10
11
12
13
14

2557

(หน่วย: บาท)
2556

143,697,595
19,954,062
339,564,052
443,233,352

237,827,679
10,788,487
386,651,191
523,448,178

189,449,408
932,478,457
1,329,481,667
3,720,650
10,970,820
241,402,337
9,181,275
47,695,847
139,972,688
479,045,560
4,329,847,770

331,925,690
911,092,342
1,157,394,020
4,385,730
11,202,621
222,992,421
9,573,614
63,132,636
712,580
391,580,548
4,262,707,737

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ
หนี.สินและส่ วนของเจ้ าของ
หนี.สิน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนี+บริ ษทั ประกันภัยต่อ
หนี+สินจากสัญญาประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
สํารองเบี+ยประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
หนี+สินอื3น
รวมหนี.สิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 151,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที3ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 151,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื3นของส่ วนของเจ้าของ
- ส่ วนเกินทุนจากการเปลี3ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนี.สินและส่ วนของเจ้ าของ

2557

(หน่วย: บาท)
2556

4,050,996
353,761,808

582,516
363,770,948

842,491,575
1,462,720,593
135,800,906
429,719,633
3,228,545,511

989,553,700
1,416,400,738
115,738,211
455,098,121
3,341,144,234

151,500,000

151,500,000

151,500,000
163,800,007

151,500,000
163,800,007

20

20,000,000
651,497,298

20,000,000
521,009,786

9

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

65,253,710
921,563,503
4,262,707,737
-

15
16
17
18
19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ3งของงบการเงินนี+

กรรมการ

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน
เงินสมทบบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
รวมค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
กําไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อืน
กําไรจากการดําเนินงาน
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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28

13

2557

(หน่วย: บาท)
2556

2,232,672,645
238,439,271
2,471,111,916

2,102,158,019
197,734,978
2,299,892,997

1,387,574,725
520,721,614
183,388,208
11,405,328
334,375,479
2,437,465,354
33,646,562
100,001,896
10,778,138
70,534,503
13,855,087
228,816,186

1,294,225,126
496,726,608
135,545,304
11,376,185
320,233,148
2,258,106,371
41,786,626
109,044,361
92,264,588
(117,555,085)
9,228,695
134,769,185

(8,121,570)
(7,621,570)
(931,047)
212,141,999
(33,175,127)
178,966,872

(7,724,563)
(7,224,563)
(928,668)
118,891,391
(20,026,574)
98,864,817

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ

(หน่วย: บาท)
2556

2557

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน# :
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ ขาย
ภาษีเงินได้เกียวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน# สํ าหรับปี (ขาดทุน)

61,564,054
(12,312,810)
49,251,244

(86,193,989)
17,238,798
(68,955,191)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

228,218,116

29,909,626

1.18

0.65

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2557

กระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เบียประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกียวกับการประกันภัยต่อ
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน
ดอกเบียรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้จากการลงทุนอืน
รายได้อืน
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
ภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
อุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

2557

(หน่วย: บาท)
2556

3,118,595,442
(230,197,777)
(1,625,663,649)
(32,847,465)
(529,268,031)
(87,432,952)
34,881,058
55,725,420
5,575,380
8,509,178
(614,961,887)
(26,367,182)
76,547,535

2,948,392,644
(30,204,686)
(1,396,777,041)
(39,080,679)
(518,926,102)
(54,109,274)
39,400,640
65,724,808
5,021,400
4,707,436
(437,062,140)
(43,217,554)
543,869,452

1,534,106,014
4,671,801
780,000,000
645,069
2,319,422,884

1,758,924,652
4,320,183
674,483,178
127,587
2,437,855,600

(1,379,844,467)
(4,440,000)
(1,013,212,679)
(44,123,997)
(2,441,621,143)
(122,198,259)

(1,984,563,334)
(4,370,000)
(999,992,178)
(32,695,729)
(3,021,621,241)
(583,765,641)

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2557
2557
กระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(48,479,360)
(48,479,360)
(94,130,084)
237,827,679
143,697,595
-

(หน่วย: บาท)
2556
(65,144,355)
(65,144,355)
(105,040,544)
342,868,223
237,827,679
-

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับปี สิ0นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2556
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2557
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี:

ทุนเรื อนหุน้ ทีออก
และชําระแล้ว
151,500,000
151,500,000

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
163,800,007
163,800,007

151,500,000
151,500,000

163,800,007
163,800,007

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
20,000,000
487,289,324
98,864,817
98,864,817
(65,144,355)
20,000,000
521,009,786
20,000,000
20,000,000

521,009,786
178,966,872
178,966,872
(48,479,360)
651,497,298
-

องค์ประกอบอืน
ของส่ วนของเจ้าของ
- ส่ วนเกินทุนจากการ
เปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
134,208,901
(68,955,191)
(68,955,191)
65,253,710

รวม
956,798,232
98,864,817
(68,955,191)
29,909,626
(65,144,355)
921,563,503

65,253,710
49,251,244
49,251,244
114,504,954
-

921,563,503
178,966,872
49,251,244
228,218,116
(48,479,360)
1,101,302,259
-

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2557
1.

ข้ อมูลทัว# ไป

1.1 ข้ อมูลทัว# ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ# งจัดตั&งและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯคือการรับประกันวินาศภัย ที#อยูต่ ามที#จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี# 71
อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
1.2 ผลกระทบจากมหาอุทกภัย
ปี 2554 ได้เกิ ด อุ ท กภัย ครั& งร้ า ยแรงขึ& นในประเทศไทย วิก ฤตการณ์ ดัง กล่ า วได้ส่ งผลกระทบอย่า งเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงิ น โดยบริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกผลกระทบดังกล่าวในงบการเงิ นจนถึงวันที# 31 ธันวาคม
2557 ดังนี&
(หน่วย: ล้านบาท)
ค่าสิ นไหม
ทดแทน
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ
2
541
543

สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย
รวม
สํารองส่วนที#เรี ยกคืนจากการประกันภัยต่อตามสัญญา Excess of Loss
ส่วนที#เรี ยกคืนจากประกันภัยต่อตามสัญญา Excess of loss ที#ได้รับแล้ว
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ - งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนสุทธิ - ส่วนที#เคยรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จปี ก่อน

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ - ส่วนที#รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี 2557

สํารองสินไหม
ทดแทนส่วน
ที#เรี ยกคืน
จากการเอา
ประกันภัยต่อ
(197)
(197)

ค่าสินไหม
ทดแทนสุทธิ
2
344
346
(1)
(267)
78
(77)
1

1

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น นี& จัด ทํา ขึ& น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที# ก าํ หนดในพระราชบัญญัติ วิช าชี พ บัญชี
พ.ศ. 2547 และจัดทําขึ&นตามวิธีการบัญชี เกี#ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที#
เกี#ยวข้องซึ# งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (“คปภ.”)
การแสดงรายการในงบการเงิ น นี& ได้จดั ทําขึ&นเพื#อให้เป็ นไปตามรู ปแบบงบการเงิ นที# ประกาศโดย คปภ.
ลงวันที# 27 พฤษภาคม 2553
งบการเงิ นฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที# บ ริ ษ ัท ฯใช้เ ป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี&
งบการเงินนี&ได้จดั ทําขึ&นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื#นในนโยบายการบัญชี

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที# เริ# ม มี ผ ลบัง คับ ในปี บัญชี ปั จ จุ บ ัน และที# จ ะมี ผ ลบัง คับ ในอนาคตมี
รายละเอียดดังนี&

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ# ริ#มมีผลบังคับในปี บัญชี ปัจจุบัน
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที# 1 (ปรับปรุ ง 2555)
การนําเสนองบการเงิน
ฉบับที# 7 (ปรับปรุ ง 2555)
งบกระแสเงินสด
ฉบับที# 12 (ปรับปรุ ง 2555) ภาษีเงินได้
ฉบับที# 17 (ปรับปรุ ง 2555) สัญญาเช่า
ฉบับที# 18 (ปรับปรุ ง 2555) รายได้
ฉบับที# 19 (ปรับปรุ ง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที# 21 (ปรับปรุ ง 2555) ผลกระทบจากการเปลี#ยนแปลงของอัตราแลกเปลี#ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที# 24 (ปรับปรุ ง 2555) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี#ยวกับบุคคลหรื อกิจการที#เกี#ยวข้องกัน
ฉบับที# 28 (ปรับปรุ ง 2555) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ฉบับที# 31 (ปรับปรุ ง 2555) ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
ฉบับที# 34 (ปรับปรุ ง 2555) งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที# 36 (ปรับปรุ ง 2555) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ฉบับที# 38 (ปรับปรุ ง 2555) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที# 2 (ปรับปรุ ง 2555)
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที# 3 (ปรับปรุ ง 2555)
การรวมธุ รกิจ
ฉบับที# 5 (ปรับปรุ ง 2555)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที#ถือไว้เพื#อขายและการดําเนินงานที#ยกเลิก
ฉบับที# 8 (ปรับปรุ ง 2555)
ส่ วนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที# 15
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ# งจูงใจที#ให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที# 27
การประเมินเนื&อหาสัญญาเช่าที#ทาํ ขึ&นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที# 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที# 32
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที# 1
การเปลี# ย นแปลงในหนี& สิ น ที# เกิ ด ขึ& น จากการรื& อถอน การบู รณะและ
หนี&สินที#มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที# 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที# 5
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื& อถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที# 7
การปรั บปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที# 29 เรื# อง การ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที#มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที# 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที# 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที# 13
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที# 17
การจ่ายสิ นทรัพย์ที#ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที# 18
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการบันทึกบัญชีหุน้ ปั นผล
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั&งหมดตามที#กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุ งและจัดให้มีข& ึนเพื#อให้มีเนื& อหา
เท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ ซึ# งส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและ
คําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี&
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ# ะมีผลบังคับในอนาคต
สภาวิช าชี พบัญชี ได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ ง และฉบับใหม่ เป็ นจํานวนมาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข& ึ นเพื#อให้มีเนื& อหาเท่าเที ยมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยการเปลี#ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินใน
ครั&งนี& ส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้
มาตรฐาน ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื# อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี& ในปี ที#นาํ
มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นตามที#กล่าวข้างต้นบางฉบับ
เป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที#มีการเปลี# ยนแปลงหลักการสําคัญ ซึ# งฉบับที# เกี# ยวข้องกับธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯมีดงั ต่อไปนี&
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 13 เรื#องการวัดมูลค่ ายุติธรรม (เริ#มมีผลบังคับในหรือหลังวันที#
1 มกราคม 2558)
มาตรฐานฉบับนี& กาํ หนดแนวทางเรื# องการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที# เกี# ยวกับการวัดมูลค่า
ยุ ติ ธ รรม กล่ า วคื อ หากกิ จ การต้อ งวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี& สิ น ใดตามข้อ กํา หนดของ
มาตรฐานที#เกี# ยวข้องอื#น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั&นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี& และใช้วิธี
เปลี#ยนทันทีเป็ นต้นไปในการรับรู ้ผลกระทบจากการเริ# มใช้มาตรฐาน
จากการประเมิ น เบื& องต้น ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ทั ฯเชื# อว่ามาตรฐานข้า งต้นจะไม่ มี ผลกระทบอย่า งเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที# 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื#อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน (เริ#มมีผลบังคับในหรือหลัง
วันที# 1 มกราคม 2558)
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี& กาํ หนดให้กิจการต้องรั บรู้ รายการกําไรขาดทุ นจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น ในขณะที#มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก
รับรู ้ รายการดังกล่าวทันทีในกําไรหรื อขาดทุน หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น หรื อทยอยรับรู ้ ในกําไรหรื อ
ขาดทุนก็ได้
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯรับรู้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกําไร
หรื อขาดทุนในงวดที#เกิดรายการ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯประเมินว่าเมื#อนํามาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี& มาใช้ใน
ปี 2558 และเปลี#ยนมารับรู ้รายการกําไรขาดทุนดังกล่าวทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นจะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 4 เรื# อง สั ญญาประกันภัย (เริ# มมีผลบังคับในหรื อหลังวันที# 1
มกราคม 2559)
มาตรฐานฉบับนี& มีวตั ถุประสงค์เพื#อกําหนดรายงานทางการเงินสําหรับสัญญาประกันภัยที#ออกโดยกิ จการ
ใดๆ จนกว่าโครงการระยะที#สองของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี#ยวกับสัญญาประกันภัยจะแล้วเสร็ จ
ทั&งนี& มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี& มีขอ้ กําหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล โดยระบุและอธิ บายถึงจํานวน
เงินที#เกี#ยวเนื# องกับสัญญาประกันภัยในงบการเงินของผูร้ ับประกันภัยและไม่อนุ ญาตให้มีการบันทึกสํารอง
ค่าสิ นไหมทดแทนที#อาจจะเกิ ดขึ&นสําหรับเหตุการณ์ที#ยงั มิได้เกิ ดขึ&น ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน และ
กํา หนดให้มี การทดสอบความเพี ย งพอของหนี& สิ น จากสั ญญาประกันภัย ที# บนั ทึ ก แล้ว และการทดสอบ
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ประกันภัย ต่อ ทั&งนี& มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับดังกล่าว มีการยกเว้น
ข้อกําหนดบางประการที#กาํ หนดให้ผรู้ ับประกันภัยปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานฉบับอื#นเป็ นการชัว# คราว
ซึ# งรวมถึงข้อกําหนดที#ให้ผรู ้ ับประกันภัยพิจารณากรอบในการเลือกนโยบายบัญชีสาํ หรับสัญญาประกันภัย
ปั จจุ บนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯอยู่ระหว่างการประเมิ นผลกระทบต่องบการเงิ นในปี ที# เริ# มใช้ และยังไม่
สามารถสรุ ปผลได้ในขณะนี&
4.

นโยบายการบัญชี ทสี# ํ าคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้
(ก) เบี&ยประกันภัยรับ
เบี&ยประกันภัยรับประกอบด้วย เบี&ยประกันภัยรับโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัย และเบี&ยประกันภัยต่อรับหัก
ด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ที#ยกเลิกและการส่ งคืนเบี&ยประกันภัย และปรับปรุ งด้วยสํารองเบี&ยประกันภัย
ที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
เบี& ยประกันภัยรั บโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัยถื อเป็ นรายได้ตามวันที#ที#มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์
ประกันภัย ในกรณี ที#กรมธรรม์มีอายุการคุม้ ครองเกิ น 1 ปี จะบันทึ กรายได้เป็ นรายการรั บล่ วงหน้า
โดยทยอยรับรู้เป็ นรายได้ตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
เบี& ยประกันภัยต่อรับถื อเป็ นรายได้เมื#อบริ ษทั ฯได้รับใบคําขอเอาประกันภัยต่อหรื อใบแจ้งการเอา
ประกันภัยต่อจากบริ ษทั ผูเ้ อาประกันภัยต่อ
(ข) รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู ้เมื#อได้โอนความเสี# ยงจากการประกันภัยให้
บริ ษทั รับประกันภัยต่อแล้ว
ในกรณี ที#เป็ นค่าจ้างและค่ าบําเหน็ จสําหรั บการเอาประกันภัย ต่อที# มี อายุก ารคุ ้มครองเกิ น 1 ปี จะ
บันทึกรายได้เป็ นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรู ้เป็ นรายได้ตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
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(ค) ดอกเบี&ยรับและเงินปั นผลรับจากเงินลงทุน
ดอกเบี&ย รั บถื อเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึ งถึ งอัตราผลตอบแทนที# แท้จริ ง เงิ นปั น ผลรั บ
ถือเป็ นรายได้เมื#อบริ ษทั ฯมีสิทธิ ในการรับเงินปั นผล
(ง) กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จา่ ย ณ วันที#ที#เกิดรายการ
(จ) ดอกเบี&ยรับจากเงินให้กยู้ มื
ดอกเบี&ยรับจากเงินให้กยู้ มื ถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที#คา้ งชําระ
4.2 การรับรู้ ค่าใช้ จ่าย
(ก) เบี&ยประกันภัยต่อจ่าย
เบี& ย ประกันภัย ต่อ จ่ า ยจากการเอาประกันภัย ต่อ รั บ รู ้ เ ป็ นค่ า ใช้จ่ า ยเมื# อ ได้โ อนความเสี# ย งจากการ
ประกันภัยให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อแล้ว
ในกรณี ที#เป็ นการเอาประกันต่อที#มีอายุการคุม้ ครองเกิน 1 ปี จะบันทึกเป็ นรายการจ่ายล่วงหน้า โดย
ทยอยรับรู ้เป็ นค่าใช้จา่ ยตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
(ข) ค่าใช้จา่ ยค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จถือเป็ นค่าใช้จา่ ยทันทีในงวดบัญชีที#เกิดรายการ
ในกรณี ที#เป็ นค่าจ้างและค่าบําเหน็จจ่ายสําหรั บการรั บประกันภัยที# มีอายุการคุ ม้ ครองเกิ น 1 ปี จะ
บันทึกรายจ่ายเป็ นรายการจ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ น
รายปี
(ค) ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสิ นไหมทดแทน
และค่ า ใช้จ่ า ยในการจัด การค่ า สิ น ไหมทดแทนจากการรั บ ประกัน ภัย โดยตรงและจากการรั บ
ประกันภัยต่อ ซึ# งแสดงตามมูลค่าของค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื# นที# เกี# ย วข้องและรายการ
ปรับปรุ งค่าสิ นไหมของงวดปั จจุบนั และงวดก่อนที#เกิดขึ&นในระหว่างปี หักด้วยมูลค่าซากและการรับ
คืนอื#น(ถ้ามี) และหักด้วยค่าสิ นไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที#เกี#ยวข้อง
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ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะ
รับรู ้เมื#อได้รับแจ้งจากผูเ้ อาประกันตามจํานวนที#ผเู้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ าย
บริ หาร มูลค่าประมาณการสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที#เกี#ยวข้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะรับรู ้เมื#อ
ได้รับแจ้งจากบริ ษทั ประกันต่อตามจํานวนที#ได้รับแจ้ง
4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั&นที#มีสภาพ
คล่องสู ง ซึ# งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที#ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
4.4 เบีย" ประกันภัยค้ างรับและค่ าเผือ# หนีส" งสั ยจะสู ญ
เบี&ยประกันภัยค้างรับทั&งจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที#จะ
ได้รับ โดยบริ ษทั ฯ บันทึกค่าเผือ# หนี&สงสัยจะสู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที#อาจเกิดขึ&นจากการเก็บเงิน
ไม่ไ ด้ ซึ# งพิจารณาจากประสบการณ์ การเก็บ เงิ น การวิเ คราะห์ อายุหนี& แ ละตามสถานะปั จจุ บนั ของเบี& ย
ประกันภัยค้างรับ ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
4.5 สิ นทรัพย์ จากการประกันภัยต่ อและเจ้ าหนี"บริษัทประกันภัยต่ อ
(ก) สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจํานวนเงิ นค้างรับจากการประกันภัยต่อ เงิ นมัดจําที#วางไว้
จากการรับประกันภัยต่อและสํารองประกันภัยส่ วนที#เรี ยกคืนจากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากบริ ษทั ประกันภัยต่อประกอบด้วยค่าจ้างและค่าบําเหน็จค้างรับ ค่าสิ นไหมทดแทนค้าง
รับ และรายการค้างรับอื#นๆ จากบริ ษทั ประกันภัยต่อยกเว้นเบี&ยประกันภัยค้างรับ หักค่าเผื#อหนี& สงสัย
จะสู ญ โดยบริ ษทั ฯ บันทึกค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที#อาจเกิดขึ&นจากการ
เก็บเงิ นไม่ได้ ซึ# งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิ น และตามสถานะปั จจุบนั ของเงินค้างรับจาก
บริ ษทั ประกันภัยต่อ ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
สํารองประกันภัยส่ วนที#เรี ยกคืนจากการประกันภัยต่อประมาณขึ&นโดยอ้างอิงสัญญาประกันภัยต่อที#
เกี#ยวข้องของสํารองเบี&ยประกันภัย และสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายตาม
กฎหมายว่าด้วยการคํานวณสํารองประกันภัย
(ข) เจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อแสดงด้วยจํานวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินมัดจําที#บริ ษทั ฯ
ถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากบริ ษทั ประกันภัยต่อประกอบด้วยเบี&ยประกันภัยต่อค้างจ่าย และรายการค้างจ่ายอื#นๆ
ให้กบั บริ ษทั ประกันภัยต่อ ยกเว้นสํารองค่าสิ นไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยรับต่อ
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บริ ษทั ฯแสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุ ทธิ ของกิจการเดียวกัน (สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อหรื อ
เจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อ) เมื#อเข้าเงื#อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี&
(1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนําจํานวนที#รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
(2) กิจการตั&งใจที#จะรับหรื อจ่ายชําระจํานวนที#รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั&งใจที#
จะรับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ในเวลาเดียวกับที#จา่ ยชําระหนี&สิน
4.6 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
(ก) เงิ นลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เ พื# อ ค้า แสดงตามมู ล ค่า ยุ ติ ธ รรม การเปลี# ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุติธ รรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
(ข) เงิ นลงทุ นในหลัก ทรั พ ย์เผื#อขายแสดงตามมู ลค่ า ยุติ ธรรม การเปลี# ย นแปลงในมูลค่ ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึกในส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น และจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนเมื#อได้จาํ หน่ายหลักทรัพย์น& นั ออกไป
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี& ที#จะครบกําหนดชําระในหนึ# งปี รวมทั&งที#จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุ นตัดจําหน่ าย บริ ษทั ฯตัดบัญชี ส่วนเกิ น/รับรู ้ ส่วนตํ#ากว่ามูลค่าตราสารหนี& ตามอัตรา
ดอกเบี&ยที#แท้จริ ง ซึ# งจํานวนที#ตดั จําหน่าย/รับรู ้น& ีจะแสดงเป็ นรายการปรับกับดอกเบี&ยรับ
(ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที#ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถื อเป็ นเงิ นลงทุนทัว# ไป ซึ# งแสดงในราคา
ทุนสุ ทธิจากค่าเผือ# การด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื& อหลังสุ ด ณ สิ& นวันทําการ
สุ ดท้ายของปี มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี& คาํ นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที#ประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี&ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วธิ ี ถวั เฉลี#ยถ่วงนํ&าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ที#มีการโอนเปลี#ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ#งไปอีกประเภทหนึ# ง บริ ษทั ฯจะปรับมูลค่าของ
เงินลงทุนดังกล่าวใหม่ โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที#โอนเปลี#ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคา
ตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที#โอนจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนหรื อแสดงเป็ นองค์ประกอบ
อื#นของส่ วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที#มีการโอนเปลี#ยน
เมื#อมีการจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ# งตอบแทนสุ ทธิ ที#ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงิ นลงทุน จะถูก
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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4.7 เงินให้ ก้ ยู มื และค่ าเผือ# หนีส" งสั ยจะสู ญ
เงิ นให้กูย้ ืมแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที#จะได้รับ บริ ษทั ฯ ตั&งค่าเผื#อหนี& ส งสัย จะสู ญของเงิ นให้กูย้ ืมสําหรั บผล
ขาดทุ น ที# ค าดว่ า จะเรี ยกเก็ บ จากลู ก หนี& ไม่ ไ ด้ โดยการวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ฐานะของลู ก หนี& จาก
ประสบการณ์ในการพิจารณาความเสี# ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ
4.8 ทีด# ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื# อมราคา
ที#ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื# อมราคาสะสมและ
ค่าเผือ# การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื# อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์น& นั โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี&
อาคาร
เครื# องตกแต่ง อุปกรณ์สาํ นักงานและยานพาหนะ

-

20 ปี
3 และ 5 ปี

ค่าเสื# อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื# อมราคาสําหรับที#ดิน
บริ ษทั ฯตัดรายการที# ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื# อจําหน่ ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์ จะรับรู้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื#อบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์น& นั ออกจากบัญชี
4.9 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนและค่ าตัดจําหน่ าย
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนแสดงมู ล ค่ า ตามราคาทุ น หั ก ค่ า ตัด จํา หน่ า ยสะสมและค่ า เผื# อ การด้อ ยค่ า สะสม
(ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น& นั
บริ ษ ทั ฯตัดจํา หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตนที# มี อายุ ก ารให้ป ระโยชน์ จ าํ กัด อย่า งมี ร ะบบตลอดอายุก ารให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จของสิ นทรัพย์น& นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื#อมีขอ้ บ่งชี& วา่
สิ นทรั พ ย์น& ันเกิ ด การด้อยค่า บริ ษ ทั ฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัด จํา หน่ า ยและวิธี ก ารตัด จําหน่ ายของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ& นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที#มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปี
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4.10 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทําการประเมินการด้อยค่าของที#ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ หรื อ
สิ นทรั พ ย์ไ ม่มี ต วั ตน หากมี ข ้อบ่งชี& ว่าสิ นทรัพ ย์ดัง กล่ าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯรับ รู ้ ข าดทุ นจากการด้อยค่า
เมื#อมูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรั พย์มีมูลค่าตํ#ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น& นั ทั&งนี& มูลค่าที#
คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี&ที#แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ที#รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์น& นั และ
จะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที#รับรู ้ในงวดก่อนก็ต่อเมื#อมีการเปลี#ยนแปลงประมาณการที#ใช้กาํ หนด
มู ลค่ าที# คาดว่าจะได้รับคื นภายหลังจากการรั บรู้ ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าครั& งล่ าสุ ด โดยมู ลค่ าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์ที#เพิม# ขึ&นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ที#ควรจะเป็ น
หากกิ จการไม่เคยรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริ ษทั ฯจะบันทึ กกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
4.11 สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจํานวนที#จะจ่ายจริ ง ส่ วนสํารองค่าสิ นไหมทดแทนจะบันทึกเมื#อได้รับ
การแจ้งคําเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามจํานวนที#ผเู ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการ
ของฝ่ ายบริ หาร มูลค่าประมาณการสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที#เกี#ยวข้อง
บริ ษทั ฯได้ต& งั สํารองเพิ#มเติมสําหรับความเสี ยหายที#เกิ ดขึ&นแล้วแต่ยงั ไม่ได้มีการรายงานให้บริ ษทั ฯ ทราบ
(Incurred but not reported claim: IBNR) ซึ# งคํานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยคํานวณจาก
ประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที#คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยในอนาคตสําหรับความ
สู ญเสี ยที#เกิ ดขึ&นแล้วก่อนหรื อ ณ วันที#ในรอบระยะเวลารายงาน ทั&งจากรายการความสู ญเสี ยที#บริ ษทั ฯ ได้รับ
รายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน สุ ทธิ ดว้ ยค่าสิ นไหมทดแทนที#ได้รับรู ้ไปแล้วในบัญชี
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4.12 สํ ารองเบีย" ประกันภัย
สํารองเบี&ยประกันภัยประกอบด้วย สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ และสํารองความเสี# ยงภัยที#
ยังไม่สิ&นสุ ด
(ก) สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
บริ ษทั ฯบันทึ กสํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ซ# ึ งคํานวณจากเบี&ยประกันภัยรับก่อนการ
เอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการดังนี&
การประกันภัยขนส่ งเฉพาะเที#ยว การประกัน - ร้อยละร้อยของเบี&ยประกันภัยรับ ตั&งแต่วนั ที#
อุบตั ิเหตุการเดินทางที#มีระยะเวลา
กรมธรรม์ประกันภัยเริ# มมีผลคุม้ ครอง
คุม้ ครองไม่เกิน 6 เดือน
การประกันภัยอื#น
- วิธีเฉลี#ยรายวัน (วิธีเศษหนึ#งส่ วนสามร้อยหกสิ บห้า)
(ข) สํารองความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ด
สํารองความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ด เป็ นจํานวนเงินที#บริ ษทั ฯจัดสํารองไว้เพื#อชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
และค่าใช้จ่ายที#เกี#ยวข้องที#อาจเกิดขึ&นในอนาคตสําหรับการประกันภัยที#ยงั มีผลบังคับอยู่ ซึ# งคํานวณ
โดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย บริ ษทั ฯ ใช้การประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที#
คาดว่าจะเกิดขึ&นในระยะเวลาเอาประกันที#เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
ทุกวันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะเปรี ยบเที ยบมูลค่าของสํารองความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ดกับ
สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ หากมูลค่าของสํารองความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ดสู งกว่าสํารอง
เบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ บริ ษทั ฯจะรับรู้ ส่วนต่างและแสดงรายการสํารองความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่
สิ& นสุ ดในงบการเงิน
4.13 ผลประโยชน์ พนักงาน
(ก) ผลประโยชน์ระยะสั&นของพนักงาน
บริ ษทั ฯ รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมป็ นค่าใช้จา่ ยเมื#อเกิดรายการ
(ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั&งกองทุนสํารองเลี&ยงชีพ ซึ# งประกอบด้วยเงินที#พนักงานจ่ายสะสม
และเงิ นที# บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรั พย์ของกองทุ นสํารองเลี& ยงชี พได้แยกออกจาก
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงิ นที#บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี& ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที#เกิ ด
รายการ
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โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมี ภาระสําหรับ เงิ นชดเชยที# ตอ้ งจ่ายให้แ ก่ พ นักงานเมื# อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ# งบริ ษทั ฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคํานวณหนี&สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่
ละหน่วยที#ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระได้ทาํ
การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.14 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที#คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ
จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที#กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว# คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี&สิน ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี&สินที#เกี#ยวข้องนั&น โดยใช้อตั ราภาษี
ที#มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯรั บรู้ หนี& สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั#วคราวที# ตอ้ งเสี ยภาษี ทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว# คราวที#ใช้หกั ภาษีในจํานวนเท่าที#มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที#บริ ษทั ฯจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที#จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว# คราวที#ใช้หกั
ภาษี
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทุกวันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ วา่ บริ ษทั ฯจะไม่มีกาํ ไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท& งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของหากภาษีที#เกิ ดขึ&นเกี# ยวข้องกับ
รายการที#ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ
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4.15 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ# กีย# วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที# เกี# ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึ ง บุคคลหรื อกิ จการที# มีอาํ นาจควบคุ มบริ ษทั ฯ หรื อ
ถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี& บุคคลหรื อกิจการที#เกี#ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลที#มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ซึ# งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ
ที#มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.16 สั ญญาเช่ าระยะยาว
จํานวนเงิ นที#จ่ายตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.17 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงินเป็ นสกุลเงินบาท ซึ# งเป็ นสกุลเงินที#ใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
รายการที#เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี#ยน ณ วันที#เกิดรายการ สิ นทรัพย์
และหนี& สินที#เป็ นตัวเงินซึ# งอยูใ่ นสกุลเงิ นตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี# ยน
ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงในอัตราแลกเปลี#ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.18 ประมาณการหนีส" ิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึกประมาณการหนี&สินไว้ในบัญชีเมื#อภาระผูกพันซึ# งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ&น
แล้ว และมี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษ ทั ฯจะเสี ยทรั พยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื# อปลดเปลื& อง
ภาระผูกพันนั&น และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั&นได้อย่างน่าเชื#อถือ
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5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี# ํ าคัญ
ในการจัด ทํา งบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจํา เป็ นต้องใช้ดุล ยพินิ จและ
การประมาณการในเรื# อ งที# มี ค วามไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และการประมาณการดัง กล่ า วนี&
ส่ งผลกระทบต่อจํานวนเงิ นที# แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที# แสดงในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น
ผลที#เกิดขึ&นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที#ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ที#สาํ คัญมีดงั นี&

5.1 ค่ าเผือ# หนีส" งสั ยจะสู ญของลูกหนีแ" ละเงินให้ ก้ยู มื
ในการประมาณค่ าเผื#อหนี& สงสัยจะสู ญของลู กหนี& และเงิ นให้กูย้ ืม ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุล ยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนที#คาดว่าจะเกิดขึ&นจากลูกหนี& แต่ละราย โดยคํานึ งถึ งประสบการณ์ การเก็บเงิ น
ในอดีต อายุของหนี&ที#คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที#เป็ นอยูใ่ นขณะนั&น เป็ นต้น
5.2 ค่ าเผือ# การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯจะตั&งค่าเผื#อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เมื#อฝ่ ายบริ หารพิจารณาว่าเงิ นลงทุนดังกล่าวมี
ข้อบ่งชี& ของการด้อยค่าเกิดขึ&น การที#จะสรุ ปว่าเงินลงทุนมีขอ้ บ่งชี& ของการด้อยค่าหรื อไม่น& นั จําเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
5.3 ทีด# ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื# อมราคา
ในการคํานวณค่ า เสื# อมราคาของอาคารและอุ ปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจํา เป็ นต้องทําการประมาณอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื#อเลิ กใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี#ยนแปลงเกิดขึ&น
นอกจากนี& ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่ วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนตํ#ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น& นั
ในการนี& ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที#เกี#ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ# ง
เกี#ยวเนื#องกับสิ นทรัพย์น& นั
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5.4 สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว# คราวที#ใช้หกั ภาษีเมื#อมีความเป็ นไป
ได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที#จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว# คราวนั&น
ในการนี& ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที#คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
5.5 สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย
ทุกวันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯต้องประมาณการสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทน
ค้างจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่ วน คือ ส่ วนของค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นและบริ ษทั ฯได้รับรายงานความ
เสี ยหายแล้ว และส่ วนของความเสี ยหายที#เกิ ดขึ&นแล้วแต่บริ ษทั ฯยังไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not yet
reported - IBNR) ซึ#งต้องใช้วธิ ี การทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที#เป็ นมาตรฐานสากลในการประมาณการ
โดยข้อสมมติหลักที#ใช้ในวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีต ซึ# งได้แก่การ
เปลี#ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน การจ่ายชําระค่าสิ นไหมทดแทนของบริ ษทั ฯ ค่าสิ นไหมทดแทน
เฉลี#ย จํานวนครั&งของค่าสิ นไหม เป็ นต้น ในการคํานวณตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยนี& จะทําการ
วิเคราะห์ ตามประเภทของการรับประกันภัย และต้องใช้นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuary) ซึ# งเป็ นผูท้ ี#
มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุ รกิจประกันภัยและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั ฯเป็ นผูว้ เิ คราะห์
อย่างไรก็ตาม ประมาณการดังกล่ าวเป็ นการคาดการณ์ เหตุ การณ์ ใ นอนาคต ผลลัพ ท์ที#เกิ ดขึ& นจริ งจึ งอาจ
แตกต่างจากที#ได้ประมาณการไว้
5.6 สํ ารองความเสี# ยงภัยทีไ# ม่ สิ"นสุ ด
สํารองประกันภัยสําหรับความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ดคํานวณตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้
การประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที#คาดว่าจะเกิ ดขึ&นในระยะเวลาเอาประกันที#เหลืออยู่ ซึ# ง
การประมาณเงิ นสํารองดังกล่าวจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร ซึ# งอ้างอิงจากข้อมูลในอดี ตและ
ประมาณการอย่างดีที#สุด ณ ขณะนั&น
5.7 ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี& สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานประมาณขึ& น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ# งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั&น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ&นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี#ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
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5.8 มูลค่ ายุติธรรมของเครื#องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื# องมือทางการเงินที#ไม่มีการซื& อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซื& อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื# องมือทางการเงิน
ดังกล่ าว โดยใช้เทคนิ ค และแบบจําลองการประเมิน มู ล ค่า ซึ# งตัวแปรที# ใ ช้ใ นแบบจําลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกับตัวแปรที#มีอยูใ่ นตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี#ยนแปลงของ
มูลค่าของเครื# องมือทางการเงินในระยะยาว
5.9 คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯมีหนี& สินที#อาจจะเกิ ดขึ&นจากการถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ# งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที#ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื#อมัน# ว่าความเสี ยหายที#เกิดขึ&นจะไม่เกินกว่าจํานวนที#ได้บนั ทึกไว้
แล้ว ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํ หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื#อสิ&นกําหนดระยะเวลา
ตัวr แลกเงิน
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
หัก: เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอื#นที#มีระยะเวลา
ครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ที#ได้มา
เงินฝากธนาคารที#มีขอ้ จํากัดในการใช้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2557
4,191,526
127,657,086
1,103,658,793
10,000,000
1,245,507,405

(หน่วย: บาท)
2556
3,591,032
121,910,955
980,922,824
1,106,424,811

(1,080,691,778)
(21,118,032)
143,697,595

(850,559,132)
(18,038,000)
237,827,679

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจําและตัวr แลกเงินมีอตั ราดอกเบี&ยระหว่างร้อยละ
0.75 ถึง 3.50 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.50 ถึง 3.30 ต่อปี )
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7.

เบีย" ประกันภัยค้ างรับ
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ยอดคงเหลือของเบี&ยประกันภัยค้างรับจําแนกอายุตามเงินต้นที#คา้ งชําระ
นับตั&งแต่วนั ครบกําหนดชําระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี&ยประกันภัยแสดงได้ดงั นี&
(หน่วย: บาท)
2557

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 59 วัน
ค้างรับ 60 - 89 วัน
ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี&ยประกันภัยค้างรับ
หัก: ค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญ
เบี&ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

จากผูเ้ อา
ประกันภัย
3,587,368
199,286
56,688
568
68,145
60,802
3,972,857
(60,802)
3,912,055

จากตัวแทนและ
นายหน้า
ประกันภัย
284,756,371
32,859,645
10,261,662
2,733,701
4,883,261
2,513,201
338,007,841
(2,513,201)
335,494,640

จากการรับ
ประกันภัยต่อ
105,378
8,946
43,033
157,357
157,357

รวม
288,449,117
33,058,931
10,327,296
2,734,269
4,951,406
2,617,036
342,138,055
(2,574,003)
339,564,052
(หน่วย: บาท)

2556

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 59 วัน
ค้างรับ 60 - 89 วัน
ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี&ยประกันภัยค้างรับ
หัก: ค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญ
เบี&ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

จากผูเ้ อา
ประกันภัย
3,162,122
428,813
114,276
198,300
244,140
217,352
4,365,003
(217,352)
4,147,651

จากตัวแทนและ
นายหน้า
ประกันภัย
316,082,887
40,867,530
12,900,478
5,000,768
7,391,778
3,658,459
385,901,900
(3,658,459)
382,243,441

จากการรับ
ประกันภัยต่อ
107,965
103,072
49,062
260,099
260,099

รวม
319,352,974
41,296,343
13,014,754
5,302,140
7,635,918
3,924,873
390,527,002
(3,875,811)
386,651,191
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สําหรับเบี&ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริ ษทั ฯได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี& ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี& ยประกันภัย โดยหนี& ที#เกิ นกว่ากําหนดรับชําระ บริ ษ ทั ฯได้ดาํ เนิ นการตาม
กฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็ นกรณี ไป
8.

สิ นทรัพย์ จากการประกันภัยต่ อ

เงินค้างรับเกี#ยวกับการประกันภัยต่อ
สํารองประกันภัยส่ วนที#เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

2557
37,919,284
405,314,068
443,233,352

(หน่วย: บาท)
2556
17,353,089
506,095,089
523,448,178

สํารองประกันภัยส่ วนที#เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557 รวมสํารองประกันภัย
ส่ วนที#เรี ยกคืนจากการประกันภัยต่อของมหาอุทกภัยตามที#กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2
จํานวนเงินประมาณ 0.6 ล้านบาท (2556: 127.2 ล้านบาท)
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับเกี#ยวกับการประกันภัยต่อจําแนกอายุตาม
เงินต้นที#คา้ งชําระแสดงได้ดงั นี&

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 1 ปี
ค้างรับเป็ นระยะเวลา 1 - 2 ปี
เงินค้างรับเกี#ยวกับการประกันภัยต่อ

2557
4,052,946
33,072,124
794,214
37,919,284

(หน่วย: บาท)
2556
3,041,121
13,741,631
570,337
17,353,089
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9.

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

9.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน
(ก) เงินลงทุนเพือ# ค้ า
(หน่วย: บาท)
2557

หลักทรัพย์เอกชน
หุน้ ทุน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
รวมเงินลงทุนเพือ# ค้า

ราคาทุน

กําไรที#ยงั ไม่
เกิดขึ&นจริ ง

ขาดทุนที#ยงั ไม่
เกิดขึ&นจริ ง

มูลค่ายุติธรรม

198,628,751
198,628,751

20,043,647
175,282
20,218,929

(29,398,272)
(29,398,272)

189,274,126
175,282
189,449,408

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ตอ่
สิ นทรัพย์รวม
4.37
4.37
(หน่วย: บาท)

2556

หลักทรัพย์เอกชน
หุน้ ทุน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
รวมเงินลงทุนเพือ# ค้า

ราคาทุน

กําไรที#ยงั ไม่
เกิดขึ&นจริ ง

ขาดทุนที#ยงั ไม่
เกิดขึ&นจริ ง

มูลค่ายุติธรรม

411,615,664
4,837
411,620,501

11,316,319
1,537,185
12,853,504

(92,548,315)
(92,548,315)

330,383,668
1,542,022
331,925,690

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ตอ่
สิ นทรัพย์รวม
7.75
0.04
7.79
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(ข) เงินลงทุนเผือ# ขาย
(หน่วย: บาท)
2557

ราคาทุน
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หุน้ กูร้ ัฐวิสาหกิจ
10,000,000
หลักทรัพย์เอกชน
หุน้ กู้
85,093,940
หุน้ ทุน
55,475,876
638,953,732
หน่วยลงทุน
รวม
789,523,548
(176,283)
หัก: ค่าเผื#อการด้อยค่า
789,347,265
รวมเงินลงทุนเผื#อขายสุ ทธิ

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ตอ่
สิ นทรัพย์รวม

กําไรที#ยงั ไม่
เกิดขึ&นจริ ง

ขาดทุนที#ยงั ไม่
เกิดขึ&นจริ ง

มูลค่ายุติธรรม

278,149

-

10,278,149

0.24

3,624,149
114,404,091
51,401,850
169,708,239
169,708,239

(403,043)
(26,174,004)
(26,577,047)
(26,577,047)

88,718,089
169,476,924
664,181,578
932,654,740
(176,283)
932,478,457

2.05
3.91
15.34
21.54
21.54
(หน่วย: บาท)

2556

หลักทรัพย์เอกชน
หุน้ กุ้
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
อื#น ๆ
รวม
หัก: ค่าเผื#อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนเผื#อขายสุ ทธิ

ราคาทุน

กําไรที#ยงั ไม่
เกิดขึ&นจริ ง

ขาดทุนที#ยงั ไม่
เกิดขึ&นจริ ง

มูลค่ายุติธรรม

80,162,222
55,527,125
679,250,281
14,780,896
829,720,524
(195,319)
829,525,205

525,294
74,720,107
53,041,193
7,363,841
135,650,435
135,650,435

(758,646)
(53,324,652)
(54,083,298)
(54,083,298)

80,687,516
129,488,586
678,966,822
22,144,737
911,287,661
(195,319)
911,092,342

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อ
สิ นทรัพย์รวม
1.89
3.04
15.93
0.52
21.38
21.38
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(ค) เงินลงทุนทีจ# ะถือจนครบกําหนด
(หน่วย: บาท)
2557

2556

ร้อยละของ
ร้อยละของ
เงินลงทุน
เงินลงทุน
ราคาทุน/ราคาทุน ในหลักทรัพย์ตอ่ ราคาทุน/ราคาทุน ในหลักทรัพย์ตอ่
ตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์รวม
ตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์รวม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
สลากออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ
รวม
หลักทรัพย์เอกชน
พันธบัตรเอกชน
หุน้ กู้
รวม
หัก: ค่าเผื#อการด้อยค่า
รวม
เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบกําหนด
เกินกว่ า 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์
รวม
รวมเงินลงทุนที#จะถือจนครบ
กําหนดสุ ทธิ

181,748,243
25,000,000
206,748,243

4.20
0.58
4.78

272,226,888
25,000,000
297,226,888

6.39
0.58
6.97

30,000,000
841,000
30,841,000
(841,000)
30,000,000

0.69
0.02
0.71
(0.02)
0.69

841,000
841,000
(841,000)
-

0.02
0.02
(0.02)
-

1,092,733,424
1,092,733,424

25.24
25.24

860,167,132
860,167,132

20.18
20.18

1,329,481,667

30.71

1,157,394,020

27.15

(ง) เงินลงทุนทัว# ไป
2557

ราคาทุน
เงินลงทุนที#ไม่อยูใ่ นความต้องการ
ของตลาดในประเทศ
หัก: ค่าเผื#อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทัว# ไปสุทธิ

4,025,455
(304,805)
3,720,650

2556
ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ตอ่
สิ นทรัพย์รวม
0.09
(0.01)
0.08

ราคาทุน
4,690,535
(304,805)
4,385,730

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ตอ่
สิ นทรัพย์รวม
0.11
(0.01)
0.10
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9.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี"
เงินลงทุนในตราสารหนี& ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีระยะเวลาคงเหลือนับจากวันสิ& นปี ดังนี&
(หน่วย: บาท)
2557
ครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี

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

เกิน 5 ปี

รวม

-

-

10,000,000

-

10,000,000

93,940
93,940
93,940

-

45,000,000
55,000,000
1,338,316
56,338,316

40,000,000
40,000,000
2,563,982
42,563,982

85,093,940
95,093,940
3,902,298
98,996,238

-

155,107,169
155,107,169

11,475,367
25,000,000
36,475,367

15,165,707
15,165,707

181,748,243
25,000,000
206,748,243

841,000
841,000
(841,000)
-

20,000,000
20,000,000
20,000,000

10,000,000
10,000,000
10,000,000

-

30,000,000
841,000
30,841,000
(841,000)
30,000,000

- 1,092,733,424
- 1,092,733,424
- 1,267,840,593

46,475,367

- 1,092,733,424
- 1,092,733,424
15,165,707 1,329,481,667
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(หน่วย: บาท)
2556
เกินกําหนด
เงินลงทุนเผือ# ขาย
หลักทรัพย์ เอกชน
หุน้ กู้
รวม
บวก: กําไรที#ยงั ไม่เกิดขึ&นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื#อขาย
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์ รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
สลากออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ
รวม
หลักทรัพย์ เอกชน
หุน้ กู้
รวม
หัก: ค่าเผือ# การด้อยค่า
รวม
เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบกําหนด
เกินกว่ า 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์
รวม
รวมเงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด

ครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

93,940
93,940
93,940

40,068,282
40,068,282
150,577
40,218,859

20,000,000
20,000,000
151,292
20,151,292

20,000,000
20,000,000
223,425
20,223,425

80,162,222
80,162,222
525,294
80,687,516

200,000
200,000

99,996,667
99,996,667

156,844,095
25,000,000
181,844,095

15,186,126
15,186,126

272,226,888
25,000,000
297,226,888

841,000
841,000
(841,000)
-

-

-

-

841,000
841,000
(841,000)
-

200,000

860,087,132
860,087,132
960,083,799

80,000
80,000
181,924,095

15,186,126

860,167,132
860,167,132
1,157,394,020

9.3 องค์ ประกอบอืน# ของส่ วนของเจ้ าของ - ส่ วนเกินทุนจากการเปลีย# นแปลงมูลค่ าเงินลงทุน

ยอดคงเหลือต้นปี
ตีมูลค่าเงินลงทุนเพิม# (ลด) ระหว่างปี
กําไรจากการขายระหว่างปี ทีร# ับรู ้ในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
ยอดคงเหลือปลายปี
หัก: ภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือปลายปี - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2557
2556
81,567,138
167,761,127
65,749,938
(69,462,228)
(4,185,884)
(16,731,761)
143,131,192
81,567,138
(28,626,238)
(16,313,428)
114,504,954
65,253,710

23

9.4 เงินลงทุนทีต# ิดภาระผูกพัน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ ได้นาํ เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน จํานวน 12.0
ล้านบาท (2556: 9.6 ล้านบาท) ไปวางคํ&าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคาร วางเป็ นหลักทรัพย์ในการยื#น
ประกันกรณี ที#ผเู ้ อาประกันที# เป็ นผูข้ บั ขี# รถยนต์ตกเป็ นผูต้ อ้ งหา และเป็ นหลักประกันการออกหนังสื อคํ&า
ประกันที#ธนาคารฯออกให้ในนามบริ ษทั ฯ
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯได้นาํ พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจํานวน 1.5 ล้านบาท (2556: 1.8
ล้านบาท) ไปวางคํ&าประกันซึ# งเกี#ยวเนื#องกับการปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ
นอกจากนั&น บริ ษทั ฯได้วางหลักทรั พย์บางส่ วนไว้กบั นายทะเบี ยนตามที# กล่ าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงินข้อ 26 และ 27
10. เงินให้ ก้ ยู มื
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินให้กูย้ ืมและดอกเบี&ยค้างรับทั&งจํานวนเป็ นเงิ นให้กยู้ ืมแก่พนักงานตาม
โครงการสวัสดิการ สามารถแยกตามอายุหนี&เงินต้นและดอกเบี&ยค้างรับ ได้ดงั นี&
(หน่ วย: บาท)
2557

ระยะเวลาค้างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกว่ากําหนดชําระ
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ# หนี& สงสัยจะสู ญ
เงินให้กยู้ มื สุทธิ

ทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน
ดอกเบี&ย
เงินต้น
ค้างรับ
8,281,179
3,201,091
11,482,270
(3,201,091)
8,281,179

1,137,895
1,137,895
(1,137,895)
-

อื#น ๆ
เงินต้น
2,689,641

ดอกเบี&ย
ค้างรับ
-

เงินต้น
10,970,820

2,689,641
2,689,641

-

3,201,091
14,171,911
(3,201,091)
10,970,820

รวม
ดอกเบี&ย
ค้างรับ
-

รวม
10,970,820

1,137,895
1,137,895
(1,137,895)
-

4,338,986
15,309,806
(4,338,986)
10,970,820
(หน่ วย: บาท)

2556

ระยะเวลาค้างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกว่ากําหนดชําระ
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ# หนี& สงสัยจะสู ญ
เงินให้กยู้ มื สุทธิ

ทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน
ดอกเบี&ย
เงินต้น
ค้างรับ
8,768,094
3,201,091
11,969,185
(3,201,091)
8,768,094

อื#น ๆ

รวม
ดอกเบี&ย
ค้างรับ

เงินต้น
2,434,527

ดอกเบี&ย
ค้างรับ
-

เงินต้น
11,202,621

1,196,902
1,196,902
(1,137,895)

2,434,527
-

-

3,201,091
14,403,712
(3,201,091)

1,196,902
1,196,902
(1,137,895)

59,007

2,434,527

-

11,202,621

59,007

-

รวม
11,202,621
4,397,993
15,600,614
(4,338,986)
11,261,628
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ทรั พ ย์สิน ที# ใช้เป็ นหลักประกันเงิ นให้กู้ยืมนั&นส่ วนใหญ่ประกอบด้วยที# ดินและสิ# งปลู กสร้ าง มู ลค่า ตาม
สัญญาจํานองของทรัพย์สินได้นาํ มาใช้ในการพิจารณาค่าเผือ# หนี&สงสัยจะสู ญ
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงานมีการกําหนดหลักเกณฑ์การขอกูย้ มื การจ่ายชําระและการคิดดอกเบี&ย โดยบริ ษทั ฯคิด
ดอกเบี&ยในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี และหากกูต้ ่อเนื# องครั&งที# 1 คิดดอกเบี&ยในอัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี กูต้ อ่ เนื#อง
ครั&งต่อไปเพิม# อีกร้อยละ 2.0 ต่อปี และมีการกําหนดวงเงินกูย้ ืมของแต่ละโครงการดังนี&
โครงการ
เงินกูก้ รณี จาํ เป็ นทัว# ไป
เงินกูเ้ พื#อซื&อที#อยูอ่ าศัย

หลักประกัน
บุคคล
ที#ดินและ/หรื อ
สิ# งปลูกสร้าง

-

เงินกูซ้ ่อมแซมที#อยูอ่ าศัย

บุคคลและ/หรื อ
หลักทรัพย์

-

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

11. ทีด# ิน อาคารและอุปกรณ์
ราคาทุน
ณ วันที# 1 มกราคม 2556
ซื& อเพิ#ม
จําหน่าย
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2556
ซื& อเพิ#ม
จําหน่าย
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557
ค่ าเสื#อมราคาสะสม
ณ วันที# 1 มกราคม 2556
ค่าเสื# อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื# อมราคาสําหรับ
ส่วนที#จาํ หน่าย
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื# อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื# อมราคาสําหรับ
ส่วนที#จาํ หน่าย
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557
ค่ าเสื#อมราคาสําหรับปี
2556
2557

(หน่วย: บาท)
รวม

ที#ดิน

อาคาร

เครื# องตกแต่ง

อุปกรณ์สาํ นักงาน

ยานพาหนะ

142,736,780
1,878,000
144,614,780
18,051,000
162,665,780

162,636,786
3,622,000
166,258,786
14,949,000
181,207,786

89,770,971
6,383,032
(32,506)
96,121,497
3,926,773
100,048,270

95,217,000
11,049,457
(4,925,319)
101,341,138
2,848,786
(1,403,407)
102,786,517

79,142,189
9,763,240
(4,592,564)
84,312,865
4,348,437
(4,083,747)
84,577,555

569,503,726
32,695,729
(9,550,389)
592,649,066
44,123,996
(5,487,154)
631,285,908

-

139,604,984
2,835,894

82,488,944
4,643,354

79,729,287
8,898,696

48,683,165
12,195,122

350,506,380
28,573,066

-

142,440,878
2,689,196

(32,505)
87,099,793
3,458,822

(4,910,845)
83,717,138
8,119,266

(4,479,451)
56,398,836
10,801,728

(9,422,801)
369,656,645
25,069,012

(3,441,390)
63,759,174

(4,842,086)
389,883,571

27,914,029
20,818,381

222,992,421
241,402,337

-

145,130,074

90,558,615

(1,400,696)
90,435,708

144,614,780
162,665,780

23,817,908
36,077,712

9,021,704
9,489,655

17,624,000
12,350,809

28,573,066
25,069,012
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ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯมีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ#งซึ# งตัดค่าเสื# อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งาน
อยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื# อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 334.6 ล้านบาท
(2556: 281.9 ล้านบาท)
12. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(หน่วย: บาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที# 1 มกราคม 2556
ซื& อเพิม#
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2556
ซื& อเพิม#
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557
ค่ าตัดจําหน่ายสะสม
ณ วันที# 1 มกราคม 2556
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2556
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557
มูลค่ สุทธิตามบัญชี
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2556

40,660,225
753,000
41,413,225
1,368,718
42,781,943
30,060,561
1,779,050
31,839,611
1,761,057
33,600,668
9,573,614

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557
ค่ าตัดจําหน่ายสําหรับปี
2556

9,181,275

2557

1,761,057

1,779,050

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ# ึ งตัดจําหน่ายหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่
มู ลค่ าตามบัญชี ก่ อนหักค่ าตัดจําหน่ ายสะสมของสิ นทรั พย์ดังกล่ าวมี จ าํ นวนเงิ นประมาณ 23.7 ล้านบาท
นอกจากนี& ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการใช้งานคงเหลือเฉลี#ย 6 ปี
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13. สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี /ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
13.1 สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์และหนี&สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี&

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสู ญ
สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที#อาจเกิดขึ&นแต่ยงั ไม่ได้รายงานให้
บริ ษทั ฯทราบและสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ผลขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื#อค้า
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
รวม
หนีส" ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกําไรจากการเปลี#ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื#อขาย
รวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

2557

(หน่วย: บาท)
2556

11,499,491
44,245,172

7,047,212
39,349,641

3,762,764
1,835,869
14,978,789
76,322,085

4,214,144
15,938,962
12,896,105
79,446,064

28,626,238
28,626,238
47,695,847

16,313,428
16,313,428
63,132,636

13.2 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี&
(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2557
2556
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที#คาํ นวณตามเกณฑ์
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว# คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว# คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที#แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

29,907,728
143,420

38,125,884
-

3,123,979
33,175,127

(18,099,310)
20,026,574
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จํานวนภาษีเงินได้ที#เกี#ยวข้องกับองค์ประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นสําหรับปี สิ& นสุ ดวันที#
31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี&

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที#เกี#ยวข้องกับกําไร (ขาดทุน) จากการ
เปลี#ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื#อขาย

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุดวันที# 31 ธันวาคม
2557
2556
12,312,810
(17,238,798)

รายการกระทบยอดจํานวนเงิ นระหว่า งค่าใช้จ่ายภาษี เงิ น ได้ก บั ผลคู ณกําไรทางบัญชี กบั อัตราภาษีที# ใ ช้
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สามารถแสดงได้ดงั นี&

กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คล
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที#ไม่ถือเป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที#แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ&นสุ ดวันที# 31ธันวาคม
2557
2556
212,141,999
118,891,391
20%
42,428,400
143,420

20%
23,778,278
-

(9,396,693)
33,175,127

(3,751,704)
20,026,574

2557
239,956,170
95,415,859
41,372,903
9,076,386
54,479,111
38,745,131
479,045,560

(หน่วย: บาท)
2556
216,809,906
91,684,154
37,251,543
8,430,000
37,404,945
391,580,548

14. สิ นทรัพย์ อนื#

ค่าสิ นไหมค้างรับจากคูก่ รณี - สุ ทธิ
เบี&ยประกันภัยต่อจ่ายล่วงหน้า
ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
รายการเทียบเท่าเงินสดที#มีขอ้ จํากัดในการใช้
เงินวางไว้สาํ หรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี
อื#น ๆ
รวมสิ นทรัพย์อื#น

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯได้นาํ เงิ นฝากสถาบันการเงินที#มีระยะเวลาครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน
จํานวน 9.1 ล้านบาท (2556: 8.4 ล้านบาท) วางเป็ นหลักทรัพย์ในการยื#นประกันกรณี ที#ผเู ้ อาประกันที#เป็ นผู้
ขับขี#รถยนต์ตกเป็ นผูต้ อ้ งหา
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15. เจ้ าหนีบ" ริษัทประกันภัยต่ อ

เบี&ยประกันภัยต่อค้างจ่าย
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อ

2557
84,396,848
269,364,960
353,761,808

(หน่วย: บาท)
2556
91,376,003
272,394,945
363,770,948

16. สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย

ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นระหว่างปี
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุดวันที# 31 ธันวาคม
2557
2556
989,553,700
974,700,956
1,777,058,965

1,646,097,225

(1,924,121,090)
842,491,575

(1,631,244,481)
989,553,700

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มี สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายที# เกิดจาก
สัญญารับประกันภัยต่อจํานวน 1.7 ล้านบาท (2556: 124.7 ล้านบาท)
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557 รวมสํารองค่าสิ นไหม
ทดแทนของอุ ทกภัย ตามที# ก ล่า วในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 1.2 จํา นวนประมาณ 1.5 ล้านบาท
(2556: 124.4 ล้านบาท)
17. สํ ารองเบีย" ประกันภัย
สํารองเบี&ยประกันภัย หมายถึง ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ซึ# งเป็ นจํานวนที#สูงกว่าระหว่างสํารองเบี&ย
ประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้และสํารองความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ด
17.1 สํ ารองเบีย" ประกันภัยทีย# งั ไม่ ถือเป็ นรายได้

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

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2557
2556
1,416,400,738
1,346,713,388
3,049,691,014
2,892,434,456
(3,003,371,159)
(2,822,747,106)
1,462,720,593
1,416,400,738
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17.2 สํ ารองความเสี# ยงภัยทีย# งั ไม่ สิ"นสุ ด

ยอดคงเหลือต้นปี
ประมาณการค่าสิ นไหมที#จะเกิดขึ&นในปี นี&
ความเสี# ยงภัยที#หมดสิ& นไปแล้วในปี นี&
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2557
2556
928,663,043
1,028,096,772
1,706,058,464
1,568,388,483
(1,638,840,383) (1,667,822,212)
995,881,124
928,663,043

18. ผลประโยชน์ พนักงานค้ างจ่ าย

ผลประโยชน์ระยะสั&น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาว
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย

2557
60,906,962
74,893,944
135,800,906

(หน่วย: บาท)
2556
51,257,686
64,480,525
115,738,211

จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ# งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื#อออกจากงานแสดงได้
ดังนี&

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ตน้ ปี
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี&ย
ผลประโยชน์ที#จ่ายในระหว่างปี
ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุดวันที# 31 ธันวาคม
2557
2556
64,480,525
61,221,913
4,543,016
4,338,309
2,837,143
2,448,877
(2,130,000)
(1,301,000)
5,163,260
(2,227,574)
74,893,944
64,480,525

ค่าใช้จา่ ยเกี#ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที#รวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแสดงได้ดงั นี&

ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี&ย
ผลขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที#รับรู้ในปี
รวมค่าใช้จ่ายที#รับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุดวันที# 31 ธันวาคม
2557
2556
4,543,016
4,338,309
2,837,143
2,448,877
5,163,260
12,543,419

(2,227,574)
4,559,612
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สมมติฐานที#สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี&

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

2557
(ร้อยละต่อปี )
3.5
6.0
0.0 - 12.0

2556
(ร้อยละต่อปี )
4.4
6.0
0.0 - 12.0

จํานวนเงิ นภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และภาระผูกพันที#ถูกปรับปรุ งจากผลของประสบการณ์
สําหรับปี ปั จจุบนั และสามปี ย้อนหลังแสดงได้ดงั นี&

ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554

จํานวนภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์
74,893,944
64,480,525
61,221,913
50,447,277

(หน่วย: บาท)
จํานวนภาระผูกพันที#ถูก
ปรับปรุงจากผลของ
ประสบการณ์
(1,391,187)
157,491
7,093,644
-

19. หนีส" ิ นอืน#

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

2557
220,033,029
71,085,973
45,297,747
579,876
35,655,185
57,067,823
429,719,633

(หน่วย: บาท)
2556
198,351,733
75,742,494
42,895,537
21,390,672
30,189,711
86,527,974
455,098,121

20. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษ ทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ# งไว้เป็ นทุ นสํารองไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี& จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
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21. ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
2557
ค่าใช้จ่ายพนักงานที#ไม่ใช่คา่ ใช้จ่ายการรับ
ประกันภัยและการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี#ยวกับอาคารสถานที#และอุปกรณ์ที#
ไม่ใช่คา่ ใช้จ่ายการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
โอนกลับหนี&สูญและหนี&สงสัยจะสู ญ
ค่าบริ การงานสนับสนุน
ค่าโฆษณาและค่าส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื#น
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

(หน่วย: บาท)
2556

84,654,807

74,739,573

84,426,347
3,868,434
(714,738)
99,434,441
32,690,873
30,015,315
334,375,479

92,274,020
8,648,156
(1,715,853)
67,099,476
46,268,994
32,918,782
320,233,148

2557
280,299,238
5,162,536
10,605,670
21,415,101
317,482,545

(หน่วย: บาท)
2556
248,763,383
3,916,236
9,935,931
13,921,305
276,536,855

22. ค่ าใช้ จ่ายเกีย# วกับพนักงาน

เงินเดือนและโบนัส
เงินประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี&ยงชีพ
ผลประโยชน์อื#นๆ
รวมค่าใช้จ่ายเกี#ยวกับพนักงาน

บริ ษทั ฯและพนักงานของบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั&งกองทุนสํารองเลี&ยงชี พตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี&ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ#งประกอบด้วยเงินที#พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 และเงินที#บริ ษทั ฯ
จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี&ยงชีพนี& บริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนที#ได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงการคลัง ในระหว่างปี 2557 บริ ษทั ฯได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นจํานวนเงินประมาณ
10.6 ล้านบาท (2556: 9.9 ล้านบาท)
23. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ น้ ขั&นพื&นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี#ย
ถ่วงนํ&าหนักของหุ น้ สามัญที#ออกอยูใ่ นระหว่างปี
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24. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ# กีย# วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิ จที#สําคัญกับกิจการที#เกี#ยวข้องกัน (สัมพันธ์โดยการมีกรรมการร่ วมกัน
และการถื อหุ ้น) รายการธุ รกิ จดังกล่ า วเป็ นไปตามเงื# อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที# ตกลงกันระหว่าง
บริ ษทั ฯและกิจการที#เกี#ยวข้องกันเหล่านั&น ซึ# งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี&
2557
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่ อ จํากัด (มหาชน)
เบี&ยประกันภัยจ่ายต่อ

ค่าบําเหน็จรับ
ค่าสินไหมทดแทนรับคืน
เบี&ยประกันภัยรับต่อ

ค่าบําเหน็จจ่าย
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
เงินสมทบ

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

2556

(หน่วย: บาท)
นโยบายการกําหนดราคา

112,389,959 104,759,534 เป็ นปกติทางการค้าของการประกันต่อ
ตามประเภทของการประกันภัยและ
สัญญาประกันภัยต่อ
41,484,960 36,635,697 ตามที#ระบุในสัญญาเป็ นปกติทางการค้า
31,392,145 33,695,926 ตามที#เกิดจริ งตามสัดส่วนในสัญญา
119,439
16,242 เป็ นปกติทางการค้าของการประกันต่อ
ตามประเภทของการประกันภัยและ
สัญญาประกันภัยต่อ
56,505
59,480 ตามที#ระบุในสัญญาเป็ นปกติทาง
การค้า
11,405,328

5,951,002

11,376,185 ร้อยละ 12.25 ของเบี&ยประกันภัยที#
ได้รับจากผูเ้ อาประกันภัยตาม
พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
3,052,680 ตามที#ระบุในสัญญาเป็ นปกติทาง
การค้า

59,202

31,362 ตามที#ประกาศจ่าย

60,750

60,750 ตามที#ประกาศจ่าย

84,660

84,660 เป็ นปกติทางการค้าของการรับ
ประกันภัย
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ณ วันที# 31 ธัน วาคม 2557 และ 2556 บริ ษ ทั ฯมี ยอดคงเหลื อที# มีส าระสํา คัญของสิ นทรัพ ย์และหนี& สิ นที#
เกี#ยวข้องกับกิจการที#เกี#ยวข้องกัน ดังนี&
(หน่วย: บาท)
2556

2557
บริษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินค้างจ่ายเกี#ยวกับการประกันภัยต่อ
บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินสมทบค้างจ่าย
บริษทั ไทยรีประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในตราสารทุน
บริษทั ที.ไอ.ไอ. จํากัด
เงินลงทุนในตราสารทุน

12,778,299
16,933,952

16,799,998
21,882,349

3,518,150
2,640,178

3,518,150
2,875,524

-

2,179,645

202,500

202,500

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสํ าคัญ
ในระหว่างปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯมีคา่ ใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานที#ให้แก่กรรมการ
และผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี&
2557
74,767,867
5,933,229
80,701,096

ผลประโยชน์ระยะสั&น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย: บาท)
2556
73,567,567
5,571,158
79,138,725

25. เงินปันผลจ่ าย
เงินปันผลจ่ายที#ประกาศจ่ายในระหว่างปี ประกอบด้วย
อนุมตั ิโดย
เงินปันผลประจําปี 2556 ที#ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
เมื#อวันที# 3 เมษายน 2557
เงินปันผลประจําปี 2555 ที#ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
เมื#อวันที# 4 เมษายน 2556

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)
48.48

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)
0.32

65.14

0.43
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26. หลักทรัพย์ ประกันวางไว้ กบั นายทะเบียน
ณ วัน ที# 31 ธั น วาคม 2557 และ 2556 บริ ษัท ฯได้ ว างหลัก ทรั พ ย์ ป ระกัน ไว้กั บ นายทะเบี ย นตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยดังนี&
(หน่วย: ล้านบาท)
2556

2557

พันธบัตรรัฐบาล
รวม

ราคาทุนตัด
จําหน่าย
15.2
15.2

มูลค่ายุติธรรม
16.0
16.0

ราคาทุนตัด
จําหน่าย
15.2
15.2

มูลค่ายุติธรรม
14.9
14.9

27. ทรัพย์สินทีจ# ัดสรรไว้ เป็ นเงินสํ ารองวางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์ไว้เป็ นเงินสํารองประกันภัยกับนายทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังต่อไปนี&
2557
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือน
บัตรเงินฝาก
พันธบัตรรัฐบาล
รวม

120.0
30.0
145.1
295.1

120.0
30.0
145.3
295.3

(หน่วย: ล้านบาท)
2556
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
120.0
30.0
145.7
295.7

120.0
30.0
146.7
296.7

28. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยระหว่างปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2557
2556
24,714,956
17,490,393
7,621,570
7,224,563
32,336,526
24,714,956
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29. ภาระผูกพันและหนีส" ิ นทีอ# าจจะเกิดขึน"
29.1 ภาระผูกพันเกีย# วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษ ัท ฯได้เ ข้า ทํา สั ญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งานที# เ กี# ย วข้อ งกับ การเช่ า พื& น ที# อ าคารสํา นัก งาน อายุข องสั ญ ญามี
ระยะเวลา 3 ปี ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินขั&นตํ#าที#ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั&งสิ& น
ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที#บอกเลิกไม่ได้ดงั นี&
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2557
0.9
0.4

(หน่วย: ล้านบาท)
2556
1.1
1.1

29.2 หนังสื อคํา" ประกันธนาคาร
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคํ&าประกันซึ# งออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็ น
จํานวน 0.8 ล้านบาท (2556 : 0.5 ล้านบาท) ซึ# งเกี#ยวเนื#องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ
29.3 คดีฟ้องร้ อง
ณ วัน ที# 31 ธัน วาคม 2557 บริ ษ ัทฯ มี ค ดี ที# ถู กฟ้ องร้ องเรี ยกค่ าเสี ย หายจํา นวนประมาณ 148.3 ล้านบาท
(ทุนทรัพย์ที#ถูกฟ้ อง) จากการเป็ นผูร้ ับประกันภัย ซึ# งผลของการพิจารณาคดีดงั กล่าวยังไม่สิ&นสุ ด อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯได้บนั ทึกสํารองเผือ# ผลเสี ยหายที#อาจเกิดขึ&นบางส่ วนไว้ในงบการเงินเป็ นจํานวนประมาณ 16.9 ล้านบาท
และมีส่วนที# จะได้รับคื นจากการประกันภัยต่อ จํานวนประมาณ 2.9 ล้านบาท ซึ# งฝ่ ายบริ หารเชื# อว่าสํารอง
เผื#อผลเสี ยหายที# อาจเกิ ดขึ& นจํานวนดังกล่ าวเพียงพอแล้ว (2556: 130.6 ล้านบาท 15.6 ล้านบาท และ 2.9
ล้านบาท ตามลําดับ)
30. ส่ วนงานดําเนินงาน
บริ ษทั ฯดําเนิ นธุ รกิจหลักในส่ วนงานดําเนิ นงานที#รายงานเพียงส่ วนงานเดี ยวคือการประกันวินาศภัย และ
เพื#อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์
ได้แก่ ประกันอัคคีภยั ประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถและประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื#น ข้อ มู ล ส่ ว นงาน
ดํา เนิ น งานที# น ํา เสนอนี& สอดคล้อ งกับ รายงานภายในของบริ ษ ัท ฯที# ผูม้ ี อ าํ นาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้า นการ
ดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ#าเสมอเพื#อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงาน
และประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน ทั&งนี& ผมู้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานของบริ ษทั คือ
ประธานกรรมการบริ หาร
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บริ ษทั ฯประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงาน ซึ# งวัด
มู ล ค่ า โดยใช้เ กณฑ์เ ดี ย วกับ ที# ใ ช้ใ นการวัด กํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการดํา เนิ น งานและสิ น ทรั พ ย์ร วมใน
งบการเงิน
บริ ษ ทั ฯ ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ในเขตภู มิ ศาสตร์ เดี ย ว คื อประเทศไทย ดัง นั&นรายได้และสิ นทรั พ ย์ที#แ สดงอยู่ใ น
งบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์ แล้ว
ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี&
(หน่วย: บาท)

ประกันอัคคีภยั

สําหรับปี สิ&นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2557
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ด

รวม

รายได้ จากการรับประกันภัย
เบี&ยประกันภัยรับ
หัก: เบี&ยประกันภัยต่อ
เบี&ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก: สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ น
รายได้
เบี&ยประกันภัยที#ถือเป็ นรายได้
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอื#น
เงินสมทบบริ ษทั กลางคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
รวมค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัยก่อน
ค่ าใช้ จ่ายดําเนินงาน
กําไรจากการรับประกันภัยก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ดําเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยดําเนินงาน
กําไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื#น
กําไรจากการดําเนินงาน
เงินสมทบสํานักงาน คปภ.
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

176,835,809
(124,790,039)
52,045,770

14,109,442
(5,217,837)
8,891,605

2,277,890,749
(302,169,345)
1,975,721,404

580,855,014
(326,676,235)
254,178,779

3,049,691,014
(758,853,456)
2,290,837,558

(7,682,116)
44,363,654
58,052,785
102,416,439

(1,021,496)
7,870,109
370,113
8,240,222

(19,119,337)
1,956,602,067
122,090,183
2,078,692,250

(30,341,964)
223,836,815
57,926,190
281,763,005

(58,164,913)
2,232,672,645
238,439,271
2,471,111,916

(2,738,099)
37,663,454
6,357,916

6,381,589
1,314,553
504,228

1,230,191,388
402,304,635
144,764,665

153,739,847
79,438,972
31,761,399

1,387,574,725
520,721,614
183,388,208

-

-

11,405,328

-

11,405,328

41,283,271

8,200,370

1,788,666,016

264,940,218

2,103,089,875

61,133,168

39,852

290,026,234

16,822,787

368,022,041
(334,375,479)
33,646,562
100,001,896
10,778,138
70,534,503
13,855,087
228,816,186
(8,121,570)
(7,621,570)
(931,047)
212,141,999
(33,175,127)
178,966,872
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(หน่วย: บาท)

ประกันอัคคีภยั
รายได้ จากการรับประกันภัย
เบี&ยประกันภัยรับ
หัก: เบี&ยประกันภัยต่อ
เบี&ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก: สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ น
รายได้
เบี&ยประกันภัยที#ถือเป็ นรายได้
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื#น
เงินสมทบบริ ษทั กลางคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
รวมค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัยก่อน
ค่ าใช้ จ่ายดําเนินงาน
กําไรจากการรับประกันภัยก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กําไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื#น
กําไรจากการดําเนินงาน
เงินสมทบสํานักงาน คปภ.
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

สําหรับปี สิ&นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2556
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ด

รวม

169,403,605
(120,738,910)
48,664,695

10,228,885
(2,229,987)
7,998,898

2,306,419,267
(358,785,520)
1,947,633,747

406,382,699
(204,060,615)
202,322,084

2,892,434,456
(685,815,032)
2,206,619,424

(11,676,204)
36,988,491
39,657,205
76,645,696

(101,212)
7,897,686
147,871
8,045,557

(78,188,972)
1,869,444,775
114,459,068
1,983,903,843

(14,495,017)
187,827,067
43,470,834
231,297,901

(104,461,405)
2,102,158,019
197,734,978
2,299,892,997

4,643,821
30,550,276
5,543,262

83,226
963,227
326,350

1,163,684,389
405,774,523
106,733,116

125,813,690
59,438,582
22,942,576

1,294,225,126
496,726,608
135,545,304

-

-

11,376,185

-

11,376,185

40,737,359

1,372,803

1,687,568,213

208,194,848

1,937,873,223

35,908,337

6,672,754

296,335,630

23,103,053

362,019,774
(320,233,148)
41,786,626
109,044,361
92,264,588
(117,555,085)
9,228,695
134,769,185
(7,724,563)
(7,224,563)
(928,668)
118,891,391
(20,026,574)
98,864,817

ข้ อมูลลูกค้ ารายใหญ่
ในระหว่า งปี สิ& นสุ ด วันที# 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษ ทั ฯมี เบี& ย ประกันภัย รั บจากบริ ษ ทั นายหน้า
รายใหญ่จาํ นวนสามรายเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 1,473.7 ล้านบาท และ 1,413.5 ล้านบาท ตามลําดับ
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สิ นทรัพย์และหนี&สินของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั ต่อไปนี&
(หน่วย: บาท)
ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง

ประกันภัยรถ

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

ปั นส่วนไม่ได้

รวม

สินทรัพย์
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557

167,134,724

2,316,481

636,849,220

316,737,470

3,206,809,875

4,329,847,770

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2556

195,077,204

2,118,608

679,390,679

363,320,235

3,039,114,439

4,279,021,165

หนี"สิน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557

279,064,516

8,280,143

2,051,007,292

581,974,234

308,219,326

3,228,545,511

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2556

287,121,544

4,490,162

2,163,786,503

545,017,803

357,041,650

3,357,457,662

31. เครื#องมือทางการเงิน
เครื# องมื อทางการเงิ น ที# สํา คัญของบริ ษ ทั ฯตามที# นิย ามอยู่ใ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที# 107 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรั บเครื# องมื อทางการเงิ น” ประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ า
เงิ นสด เบี&ยประกันภัยค้างรับ สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ เงิ นลงทุนในหลักทรัพย์ เงิ นให้กูย้ ืมและเจ้าหนี&
บริ ษทั ประกันภัยต่อ บริ ษ ทั ฯมีความเสี# ยงที#เกี# ยวข้องกับเครื# องมื อทางการเงิ นดังกล่ าว และมี นโยบายการ
บริ หารความเสี# ยงดังนี&
31.1 ความเสี# ยงด้ านการให้ สินเชื#อ
ความเสี# ย งจากการให้สิ นเชื# อ คื อ ความเสี# ย งที# บ ริ ษ ทั ฯอาจได้รั บความเสี ย หายอัน สื บ เนื# องมาจากการ
ที#คูส่ ัญญาของบริ ษทั ฯจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที#ระบุไว้ในเครื# องมือทางการเงินได้
บริ ษทั ฯมีความเสี# ยงจากการให้สินเชื# อที#เกี#ยวเนื#องกับเบี&ยประกันภัยค้างรับ สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
และเงินให้กยู้ มื ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี# ยงนี&โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมวงเงิน
สิ นเชื# อที#เหมาะสม ดังนั&น บริ ษทั ฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที#เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื# อ
นอกจากนี& ความเสี# ยงเกี# ยวกับการกระจุกตัวของสิ นเชื# อซึ# งเกิ ดจากเบี& ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระสําคัญ
เนื# อ งจากผูเ้ อาประกัน ภัย ของบริ ษัท ฯกระจายอยู่ ใ นอุ ต สาหกรรมที# แ ตกต่ างกัน และภู มิ ภาคต่ าง ๆ ใน
ประเทศไทย
จํานวนเงินสู งสุ ดที#บริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื#อคือมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวหักด้วย
ค่าเผือ# หนี&สงสัยจะสู ญตามที#แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
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31.2 ความเสี# ยงจากการเปลีย# นแปลงของราคาตลาด
ความเสี# ยงจากการเปลี#ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี# ยงที#บริ ษทั ฯอาจได้รับความเสี ยหายอันสื บ
เนื# องมาจากการเปลี# ยนแปลงอัตราดอกเบี& ย อัตราแลกเปลี# ยนและราคาของหลักทรัพย์ ซึ# งส่ งผลกระทบต่อ
ฐานะการเงิ นของบริ ษทั ฯ เนื#องจากบริ ษทั ฯไม่มีสินทรัพย์และหนี& สินที#เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนั&น ความ
เสี# ย งจากการเปลี# ยนแปลงของราคาตลาดจึ งมี เ พี ย งความเสี# ย งจากอัตราดอกเบี& ยและความเสี# ยงจากการ
เปลี#ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์เท่านั&น
ความเสี# ยงจากอัตราดอกเบีย"
ความเสี# ยงจากอัตราดอกเบี&ย คือ ความเสี# ยงที#มูลค่าของเครื# องมือทางการเงินจะเปลี#ยนแปลงไปเนื# องจากการ
เปลี#ยนแปลงของอัตราดอกเบี&ยในตลาด
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สิ นทรัพย์ทางการเงินที#สาํ คัญสามารถจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี&ย และ
สําหรั บสิ นทรัพ ย์ทางการเงิ นที#มีอตั ราดอกเบี&ยคงที# สามารถจําแนกตามวันที# ครบกําหนด หรื อวันที#มีการ
กําหนดอัตราดอกเบี&ยใหม่ (หากวันที#มีการกําหนดอัตราดอกเบี&ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี&
(หน่วย: บาท)
2557
มีอตั ราดอกเบี&ยคงที#
มีระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี&ยใหม่หรื อวันครบกําหนด
ภายใน
มากกว่า
เกินกําหนด
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
เงิ นสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
เงิ นลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงิ นให้กยู้ ืมสุทธิ

อัตราดอกเบี&ย
ปรับขึ&นลงตาม
อัตราตลาด

ไม่มี
ดอกเบี&ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี&ย
(ร้อยละต่อปี )

-

11,848,983

-

-

127,657,086

4,191,526

143,697,595

0.75 - 3.50

93,940
-

155,107,169
20,000,000
1,092,733,424
100,084

46,753,516
56,060,167
5,055,563

15,165,707
42,563,982
5,815,173

-

-

217,026,392
118,718,089
1,092,733,424
10,970,820

1.00 - 5.00
3.30 - 5.35
1.50 - 3.30
5.50 - 12.50
(หน่วย: บาท)

2556
มีอตั ราดอกเบี&ยคงที#
มีระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี&ยใหม่หรื อวันครบกําหนด
ภายใน
มากกว่า
เกินกําหนด
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
เงิ นสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
เงิ นลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงิ นให้กยู้ ืมสุทธิ

อัตราดอกเบี&ย
ปรับขึ&นลงตาม
อัตราตลาด

ไม่มี
ดอกเบี&ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี&ย
(ร้อยละต่อปี )

-

112,325,692

-

-

121,910,955

3,591,032

237,827,679

0.75 - 3.15

200,000
93,940
-

99,996,667
40,218,859
860,087,132
59,486

181,844,095
20,151,292
80,000
5,788,314

15,186,126
20,223,425
5,354,821

-

-

297,226,888
80,687,516
860,167,132
11,202,621

2.40 - 4.00
4.10 - 6.00
0.50 - 3.30
5.50 - 15.00

40

นอกเหนื อจากสิ นทรัพย์ทางการเงิ นข้างต้น บริ ษทั ฯยังมีเบี&ยประกันภัยค้างรับ สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
เงิ นให้กูย้ ืม เงิ นลงทุนในตราสารทุน และเจ้าหนี& บริ ษทั ประกันภัยต่อเป็ นสิ นทรัพย์และหนี& สินทางการเงิน
ซึ# งมูลค่าของรายการดังกล่าวไม่มีความเสี# ยงจากอัตราดอกเบี&ย
ความเสี# ยงจากการเปลีย# นแปลงของราคาหลักทรัพย์
ความเสี# ยงจากการเปลี# ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือความเสี# ยงที#เกิ ดจากการเปลี#ยนแปลงราคา
ตลาดของตราสารทุน ที#อาจทําให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษ ทั ฯมีความเสี# ย งจากการถื อเงิ นลงทุ นในหลักทรัพย์ซ# ึ งราคาจะ
เปลี#ยนแปลงไปตามภาวะตลาด
31.3 ความเสี# ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี# ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี# ยงที#บริ ษทั ฯจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันได้เมื#อครบกําหนด
เนื# องจากไม่สามารถเปลี#ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการ
ในเวลาที#เหมาะสม ซึ# งอาจทําให้เกิดความเสี ยหายได้
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นของบริ ษทั ฯส่ วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ซ# ึ งมีตลาดซื& อขายคล่อง และสําหรับเบี&ยประกันภัยค้างรับและสิ นทรัพย์ประกันภัยต่อส่ วนใหญ่ยงั
ไม่ถึงกําหนดชําระหรื อ ค้างชําระไม่เกิน 1 ปี ในขณะที#เจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อส่ วนใหญ่มีระยะเวลาครบ
กําหนดชําระภายใน 1 ปี เช่นกัน
31.4 มูลค่ ายุติธรรรมของเครื#องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที#ผซู้ &ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี#ยนสิ นทรัพย์กนั หรื อจ่ายชําระหนี& สินใน
ขณะที#ท&งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี#ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระ
ในลักษณะที#ไม่มีความเกี#ยวข้องกัน
วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ&นอยูก่ บั ลักษณะของเครื# องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคา
ตลาดล่าสุ ด หรื อกําหนดขึ&นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที#เหมาะสม โดยบริ ษทั ฯใช้วิธีการและข้อสมมติฐาน
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื# องมือทางการเงินดังนี&
(ก) เงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี& ในความต้องการของตลาด มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที#ซ&ื อ
ขายกันในตลาดหรื อคํานวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที#เป็ นที# ยอมรับทัว# ไปหากกรณี ไ ม่มี
ราคาตลาด
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(ข) เงินฝากสถาบันการเงิน พันธบัตร หุ ้นกู้ และตัวr เงิน ซึ# งมีระยะเวลาครบกําหนดเหลือน้อยกว่า 90 วัน
มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที#แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
(ค) เงินให้กยู้ ืมที#ใช้อตั ราดอกเบี&ยแบบคงที# ประมาณโดยใช้วิธีการหาส่ วนลดกระแสเงิ นสดโดยใช้อตั รา
ดอกเบี&ยปั จจุบนั
ง)

เบี&ยประกันภัยค้างรับและสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่า
ตามบัญชีหกั ค่าเผือ# หนี&สงสัยจะสู ญตามที#แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

จ)

เจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี

ดังนั&น ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มู ลค่ ายุติธ รรมของสิ นทรั พย์และหนี& สิ นทางการเงิ น จึ งไม่
แตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีอย่างเป็ นสาระสําคัญ
32. การบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนของบริ ษทั ฯ คือ การดํารงไว้ซ# ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื#อง และการดํารงเงินกองทุนตามความเสี# ยงให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของ คปภ.
33. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื#อวันที# 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที#ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มีมติให้เสนอต่อที#ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี ของบริ ษทั ฯ เพื#อพิจารณาและอนุมตั ิเรื# องสําคัญต่างๆดังนี&
33.1 อนุ มั ติ เ พิ# ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จาก 151.5 ล้ า นบาท เป็ นจํ า นวน 303.0 ล้ า นบาท
โดยการออกหุ น้ สามัญใหม่จาํ นวน 151.5 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1.0 บาท เพื#อรองรับการจ่ายหุ ้นปันผล
33.2 อนุมตั ิจา่ ยปั นผลในรู ปของเงินสดและหุ น้ ปั นผลเป็ นจํานวนเงินประมาณ 168.3 ล้านบาท ดังนี&
- จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ น้ ละ 0.11 บาท รวมจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดจํานวน 16.8 ล้านบาท
- จ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญเพิม# ทุนของบริ ษทั ฯในอัตรา 1 หุน้ เดิมต่อ 1 หุ น้ ปั นผล รวมเป็ นหุ ้นปั นผล

ทั&งสิ& นจํานวน 151.5 ล้านหุ ้น มูลค่าที#ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท รวมมูลค่าทั&งสิ& นจํานวน 151.5 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายหุ น้ ปั นผลในอัตราหุน้ ละ 1.0 บาท
- อนุมตั ิการจัดสรรเศษของหุ ้นสามัญเพิ#มทุนที#เหลือจากการจัดสรรหุ ้นปั นผลให้แก่กองทุนสํารอง

เลี&ยงชีพ ประกันภัยไทยวิวฒั น์ ซึ# งจดทะเบียนแล้ว ในอัตราหุ น้ ละ 1.0 บาท
โดยมีกาํ หนดจ่ายในวันที# 7 พฤษภาคม 2558
34. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี&ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื#อวันที# 25 กุมภาพันธ์ 2558
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เอกสารสิ งทีส่ งมาด้วยหมายเลข 4

ประวัติกรรมการทีเสนอให้ดาํ รงตําแหน่ งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที 9)
รายนามกรรมการทีต้องออกตามวาระ ได้แก่
1. นายชลอ เฟื องอารมย์
2. นายถวัลย์ วิรานนท์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการทีปรึ กษากรรมการผูอ้ าํ นวยการ

ประวัติกรรมการทีได้รับการเสนอชือเข้ารับเลือกตั4ง
1. นางปราณี ภาษีผล

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ขอเสนอต่อที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั4งกรรมการทีออกตามวาระจํานวน 2
ท่านดังกล่าว ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ ง และเสนอชือ นางปราณี ภาษีผล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
อิสระ โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการโดยสังเขป ดังต่อไปนี4

เอกสารสิงทีส่งมาด้วยหมายเลข 4
ประวัตกิ รรมการทีเสนอให้ ดาํ รงตําแหน่ งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที 9)

นายชลอ เฟื องอารมย์
6/106 หมูท่ ี 13 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร10230
10 มิถนุ ายน 2480
78 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ทีอยู่ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
อาชีพ/ตําแหน่ ง
ประวัตกิ ารศึกษา/อบรม
ปริ ญญาตรี ทางรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยฟิ ลลิปส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาโททางรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเซาเทอร์น อิลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาโทสาชาสังคมศาสตร์ (บริ หาร) มหาวิทยาลัยเบอร์ มิงแฮม ประเทศอังกฤษ
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที 27
การอบรมหลักสูตร DCP รุ่ น 18 และหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการ ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ ทํางาน
อธิบดีกรมทะเบียนการค้า
อธิ บดีกรมส่งเสริ มการส่งออก
อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิ ชย์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานประกันภัย
รองปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)
กรรมการติดตามประเมินผล สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแห่งประเทศไทย
ประวัตกิ ารดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง
- ตําแหน่ งด้ านกรรมการ
กรรมการอิสระ (ตามคํานิยามกรรมการอิสระทีบริ ษทั กําหนด)
(แต่งตั4ง – ต่อวาระ – เมือวันที 5 เมษายน 2555 – ปั จจุบนั )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(แต่งตั4ง – ต่อวาระ – เมือวันที 5 เมษายน 2555 – ปั จจุบนั )

-

ตําแหน่ งด้ านบริหาร - ไม่ มี

-

การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืนๆ
- กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ไทยรี ประกันชี วิต
จํากัด (มหาชน)
- การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ไม่มี
จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั
3 ปี
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 5 ปี ทีผ่านมา
ความสัมพันธ์ กบั ผู้บริหารอืนหรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย
ไม่เป็ นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร พีน้อง ลุง ป้ า น้า อา รวมทั4งคูส่ มรสของบุคคลดังกล่าว) กับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
การเข้าร่ วมประชุม/จํานวนครั<งทีเชิญประชุม
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แต่งตั4งเมือ 5 เมษายน 2555 – ปัจจุบนั )
การเข้าร่ วมประชุม (ครั4ง)
จํานวนครั4งทีเชิญประชุม (ครั4ง)
ปี 2555
4
4
ปี 2556
6
6
ปี 2557
6
6
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั4งเมือ 5 เมษายน 2555 – ปั จจุบนั )
การเข้าร่ วมประชุม (ครั4ง)
จํานวนครั4งทีเชิญประชุม (ครั4ง)
ปี 2555
3
3
ปี 2556
4
4
ปี 2557
4
4

เอกสารสิงทีส่งมาด้วยหมายเลข 4
ประวัตกิ รรมการทีเสนอให้ ดาํ รงตําแหน่ งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที 9)

นายถวัลย์ วิรานนท์
ทีอยู่ปัจจุบัน
123 ซอยรามคําแหง 30/1 (รามวิลล่า) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
วัน/เดือน/ปี เกิด
13 มีนาคม 2491
อายุ
67 ปี
สัญชาติ
ไทย
อาชีพ/ตําแหน่ ง
กรรมการทีปรึ กษากรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ประวัตกิ ารศึกษา/อบรม
นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร DAP จาก IOD
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ ทํางาน
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายกฎหมาย บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ประวัตกิ ารดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง
- ตําแหน่ งด้ านกรรมการ
กรรมการ
(แต่งตั4ง – ต่อวาระ – เมือ 29 เมษายน 2530 – ปั จจุบนั )
- ตําแหน่ งด้ านบริหาร
ทีปรึ กษากรรมการผูอ้ าํ นวยการ
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืนๆ
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ไม่มี
จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั
28 ปี
การถือหุ้นในบริษัท
9,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่ วนการถือครองหุ้น 0.006
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 5 ปี ทีผ่านมา
ความสัมพันธ์ กบั ผู้บริหารอืนหรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย
ไม่เป็ นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร พีน้อง ลุง ป้ า น้า อา รวมทั4งคูส่ มรสของบุคคลดังกล่าว) กับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
การเข้าร่ วมประชุม/จํานวนครั<งทีเชิญประชุม
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แต่งตั4ง – ต่อวาระ – เมือ 29 เมษายน 2530 – ปั จจุบนั )
การเข้าร่ วมประชุม (ครั4ง)
จํานวนครั4งทีเชิญประชุม (ครั4ง)
ปี 2555
4
6
ปี 2556
6
6
ปี 2557
6
6

เอกสารสิงทีส่งมาด้วยหมายเลข 4
ประวัตกิ รรมการทีเสนอเข้ ารับเลือกตั<ง
(ประกอบการพิจารณาวาระที 9)

นางปราณี ภาษีผล
44 ถนนติวานนท์ 40 ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
13 ตุลาคม 2492
65 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ

ทีอยู่ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
อาชีพ/ตําแหน่ ง
ประวัตกิ ารศึกษา/อบรม
บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชี มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาบัตรหลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชนประจําปี การศึกษา 2546 - 2547
ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่ นที 9
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสํานักงานกฤษฎีกา
หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์รุ่ นที 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประกาศนียบัตรนักบริ หารระดับสูง หลักสูตรที 1 รุ่ นที 30 สํานักงาน ก.พ.
ประกาศนียบัตร Chang Management จาก Ripa International ประเทศอังกฤษ
ประกาศนียบัตร Distance Learning Course for Insurance Supervisors (Module 2) World Bank
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
การอบรมหลักสูตร DCP รุ่ น 10/2001 - สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
Advance Audit Committee Programs
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ ทํางาน
2543 รองอธิ บดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
2547 รองอธิ บดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
2549 ทีปรึ กษาการพาณิ ชย์ กระทรวงพาณิชย์
2550-2553 หัวหน้าผูต้ รวจราชการ กระทรวงพาณิชย์
ปั จจุบนั คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว กระทรวงพาณิชย์
ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ ศูนย์ศิลปาชีพเพือการส่งออก
ปั จจุบนั กรรมการกองทุนประกันชีวติ - กองทุนประกันชี วติ
ปั จจุบนั ประธานคณะกรรมการกําหนดจรรยาบรรณ - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการทดสอบการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ปั จจุบนั กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี สํานักงาน ก.พ.

การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืนๆ - กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
-กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั เอส.ซี .ไอ.อีเลคตริ ค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ จํากัด
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 5 ปี ทีผ่านมา
ความสัมพันธ์ กบั ผู้บริหารอืนหรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย ไม่เป็ นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร พีน้อง ลุง ป้ า น้า อา
รวมทั4งคูส่ มรสของบุคคลดังกล่าว) กับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย

เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 5
นิยามกรรมการอิสระ
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้กาํ หนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เท่ ากับหลักเกณฑ์ข- นั ตําของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 4/2552 โดยมีรายละเอียดดังนี1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทั-งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูข้ องบริ ษทั ทั-งนี- ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ีเกียวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หาร ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ทั-งนี- ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ทีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที
ปรึ กษาของส่ วนราชการซึงเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ น บิดามารดา คู่สมรส พีนอ้ ง
และบุตร รวมทั-งคูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั-งไม่เป็ นหรื อ เคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นทีมีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทําเป็ น
ปกติ เพือประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกียวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื คํ-าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี-สิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกัน ซึงเป็ นผลให้บริ ษทั
หรื อคู่สัญญามีภาระหนี- ทีตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง ตั-งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั-งแต่ 20 ล้านบาทขึ-นไป
แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า ทั-งนี- การคํานวณภาระหนี- ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกี ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี- ดงั กล่าว ให้นบั รวม
ภาระหนี-ทีเกิดขึ-นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยูเ่ ว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษาทางการเงิน ซึ ง
ได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีนยั ผูม้ ี อาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั-นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที ได้รับการแต่งตั-งขึ- นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษ ทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ งเป็ นผูท้ ี
เกียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่ วนที
มีนยั ในห้างหุ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วม บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีรับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของ
จํานวนหุน้ ทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทั-งหมดของบริ ษทั อืน ซึ งประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิ จการของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษทั

เอกสารทีส่ งมาด้วยหมายเลข 6
เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุ มผู้ถอื หุ้น
วิธีการมอบฉันทะ วิธกี ารออกเสียงลงคะแนนในการประชุ มผู้ถอื หุ้น
และขั%นตอนการเข้าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้น
1. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะ ตามที กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ได้กาํ หนดไว้ ให้ผถู ้ ือหุ ้นที ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม
ใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั0งที 22/2558 ของบริ ษทั ได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการดังนี0
1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรื อเลือกฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั บุคคลใดคนหนึ ง โดยให้
ระบุชือพร้อมรายละเอียดของบุคคลทีผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมดังกล่าว
2) ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทั0งขีดฆ่าลงวันทีทีทําหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว เพือให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
3) ส่งคืนมายังสํานักงานบริ ษทั ภายในวันที 1 เมษายน 2558 หรื อ ก่อนเวลาเริ มการประชุมอย่างน้อยครึ งชัวโมง เพือให้เจ้าหน้าที ของบริ ษทั
ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนั เวลาเริ มประชุม ทั0งนี0 ไม่วา่ ผูถ้ ือหุ้นจะถื อหุ ้นของบริ ษทั จํานวนเท่าใด จะแบ่งการมอบฉันทะเป็ นหนังสื อหลาย
ฉบับ หรื อให้แก่ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้
2. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษทั จะเริ มรับลงทะเบียนการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนเริ มการประชุมไม่นอ้ ยกว่า
1 ชัวโมง หรื อ ตั0งแต่เวลา 14.00 น. เป็ นต้นไป ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) เลขที 71 ถนนดิ นแดง แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ตามแผนทีสถานทีจัดประชุมทีปรากฏอยูใ่ นสิ งทีส่งมาด้วย
3. การแสดงเอกสารก่ อนเข้าร่ วมประชุม
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี0กอ่ นเข้าร่ วมประชุม (แล้วแต่กรณี ใดกรณีหนึง) ต่อไปนี0
3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
3.1.1
กรณีผู้ถอื หุ้นเข้าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้แสดงเอกสารทีส่ วนราชการออกให้ทียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี หรื อหนังสื อเดินทาง
และหากมีการเปลียนชือ-นามสกุล ให้ยนหลั
ื กฐานประกอบด้วย
3.1.2
กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุ ม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนังสื อนัดประชุม (แบบใดแบบ
หนึง) ลงลายมือชือผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
(2) สําเนาเอกสารทีส่ วนราชการออกให้ผถู ้ ือหุน้ ตามข้อ 3.1.1 และผูถ้ ือหุน้ ได้ลงชือรับรองสําเนาถูกต้อง
(3) แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับ ข้อ 3.1.1
3.2 กรณีนิตบิ ุคคล
3.2.1
กรณีผู้แทนของผู้ถอื หุ้น (กรรมการ) เข้าร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง
(1) แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ข้อ 3.1.1
(2) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ)
และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคล ซึ งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ งเป็ นผูถ้ ือหุน้
3.2.2
กรณีผู้ถอื หุ้นมอบฉันทะให้ ผ้รู ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนังสื อนัดประชุม (แบบใดแบบหนึง) ลายมือชือของผูแ้ ทนนิติบุคคล(กรรมการ) ซึ งเป็ นผู้
มอบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดง
ให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ งลงนามในหนังสื อมอบฉันทะมีอาํ นาจกระทําการแทนนิ ติบุคคลซึ งเป็ นผูถ้ ือหุน้
(3) สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึงเป็ นผูม้ อบฉันทะตาม ข้อ 3.1.1 และลงชือรับรองสําเนาถูกต้อง

(4) แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 3.1.1
3.3 ผู้ถอื หุ้นซึ1งมิได้ มีสัญชาติไทยหรื อเป็ นนิตบิ ุคคลทีจ1 ัดตั%งขึน% ตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้เตรี ยมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดี ยวกับกรณี ขา้ งต้น โดยเอกสารทีมิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษ
แนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู้ ือหุ ้นหรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลนั0นรับรองความถูกต้องของคําแปล
4. การออกเสียงลงคะแนน
4.1 กฎข้ อบังคับการลงคะแนนเสียง

(1) ผูถ้ ือหุน้ รายหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีตนถือ โดยให้นบั หุ้นหนึงหุน้ มีเสี ยงหนึงเสี ยงเพียง อย่างใดอย่างหนึง คือ เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน

(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตามทีผูม้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ
เท่านั0น กรณี ผมู ้ อบฉันทะไม่ได้ระบุ ความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงคะแนนแทน
(3) มติของทีประชุมผูถ้ ือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี0
ก) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นมติของทีประชุม
ข) กรณี อืน ๆ ซึ งมีกฎหมาย หรื อข้อบังคับบริ ษทั กําหนดไว้แตกต่างจากกรณี ปกติ ก็จะดําเนิ นการให้เป็ นไปตามที กําหนดนั0น โดย
ประธานในทีประชุมหรื อผูซ้ ึ งประธานมอบหมายจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ในทีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่วาระดังกล่าว
(4) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึ0นอีกหนึงเสียงต่างหากเป็ นเสียงชี0ขาด
(5) ผูถ้ ือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื องใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงในเรื องนั0น และประธานในทีประชุมอาจจะเชิญให้ผถู้ ือหุ้นนั0นออก
นอกทีประชุมชัวคราวก็ได้
(6) การลงคะแนนลับ อาจจะทําได้เมือมีผถู้ ือหุ้นในทีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และทีประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดย
ประธานในทีประชุมจะเป็ นผูก้ าํ หนดวิธีการลงคะแนนลับนั0น และแจ้งให้ทีประชุมทราบก่อนการออกเสี ยงลงคะแนนลับดังกล่าว
4.2 วิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ประธานหรื อผูซ้ ึ งประธานมอบหมายจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผถู้ ือหุ ้นพิจารณาลงคะแนนเสี ยงด้วยวิธีชูมือในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามจาก
ทีประชุมว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ตามวิธีปฎิบตั ิในการลงคะแนนเสี ยง ดังนี0
(1) กรณีผถู้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ผถู้ ือหุ ้นชูมือขึ0นและเลือกกาเครื องหมายว่าไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในบัตรยืนยัน
การลงคะแนนทีได้แจกไว้ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในขณะลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม พร้อมทั0งเซ็นชือกํากับไว้และเจ้าหน้าทีของบริ ษทั จะเดิ นเข้าไปเพือขอรับบัตร
ยืนยันการลงคะแนนดังกล่าวในแต่ละวาระเพือทําการรวบรวมคะแนนต่อไป
สําหรับท่านผูถ้ ือหุน้ ทีไม่ได้ชูมือในทีประชุม ให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้ ได้ลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วยตามทีคณะกรรมการได้เสนอ
(2) กรณีผถู้ ือหุ้นมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
ก) ให้ถือการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระทีผูถ้ ือหุน้ ได้ออกเสี ยงลงคะแนนไว้หนังสื อมอบฉันทะตามทีผูร้ ับมอบฉันทะได้ยืนต่อ
เจ้าหน้าทีของบริ ษทั ในขณะลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมเป็ นคะแนนเสี ยงทีใช้นบั เป็ นมติทีประชุม โดยไม่ตอ้ งออกเสี ยงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนอีก
ข) กรณีทีผูถ้ ือหุน้ ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะหรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน ผูร้ ับมอบฉันทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฎิบตั ิตามวิธีการในข้อ 4.2 (1)
4.3 การนับคะแนนเสียงและประกาศผล
ในการประชุมแต่ละวาระ จะทําการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระด้วยวิธีการหักคะแนนเสี ยงที ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงออกจากจํานวน
หุน้ ทั0งหมดของผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ ับมอบฉันทะทีมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียง และประกาศผลการนับคะแนนเสี ยงให้ทีประชุมรับทราบว่า ในแต่ละวาระการ
ประชุมมีผเู ้ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงกีเสี ยง

เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 7
ประวัตกิ รรมการอิสระทีได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถอื หุ้นทีไม่ สามารถเข้าร่ วมประชุม

นางพิไล เปี ยมพงศ์ สานต์
ทีอ ยู่ปัจจุบัน

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

วัน/เดือน/ปี เกิด

2 เมษายน 2479

สัญชาติ

ไทย

อาชีพ/ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ประวัตกิ ารศึกษา/อบรม
ปริ ญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต CPA Thailand (CPA. No 2336)
Certified Internal Auditor กิตติมศักดิ7 จาก Institute of Internal Auditors (CIA No.30861)
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ ทํางาน
2547-2556

กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั เมโทรสตาร์พร็ อพเพอร์ต= ี จํากัด (มหาชน)

2542-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

2539- ปั จจุบนั

ประธานบริ ษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด

ประวัตกิ ารดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง

- ตําแหน่ งด้ านกรรมการ

กรรมการอิสระ (ตามคํานิยามกรรมการอิสระทีบริ ษทั กําหนด)
(แต่งตั=ง – ต่อวาระ – เมือวันที 2 มิถนุ ายน 2542 – ปั จจุบนั )
กรรมการตรวจสอบ
(แต่งตั=ง – ต่อวาระ – เมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2552 – ปั จจุบนั )
-

ตําแหน่ งด้ านบริหาร
ไม่มี
จํานวนปี ทีด าํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษทั
การถือหุ้นในบริษัท
ข้ อพิพาททางกฎหมาย

15 ปี

- หุน้
ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 5 ปี ทีผา่ นมา

การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน ๆ
2542-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

ประธานบริ ษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน ทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ กบั ผู้บริหารอืน หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย
ไม่เป็ นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร พีน้อง ลุง ป้ า น้า อา รวมทั=งคูส่ มรสของบุคคลดังกล่าว) กับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย
ความสัมพันธ์ กบั บริษัท/บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ าจมีความขัดแย้ งกันในช่ วง 2 ปี ทีผ่านมา
ไม่เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีปรึ กษาทีได้รับเงินเดือนประจํา
ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีปรึ กษากฎหมาย
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้อย่างเป็ นอิสระ
การเข้าร่ วมประชุม/จํานวนครั<งทีเชิญประชุม
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แต่งตั=ง – ต่อวาระ – เมือ 2 มิถนุ ายน 2542)
การเข้าร่ วมประชุม (ครั=ง)

จํานวนครั=งทีเชิญประชุม (ครั=ง)

ปี 2555

4

6

ปี 2556

5

6

ปี 2557

5

6

การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั=ง – ต่อวาระ – เมือ 23 กุมภาพันธ์ 2552)
การเข้าร่ วมประชุม (ครั=ง)

จํานวนครั=งทีเชิญประชุม (ครั=ง)

ปี 2555

3

4

ปี 2556

4

4

ปี 2557

4

4

การมีส่วนได้ เสียในวาระทีเ สนอในการประชุ มครั<งที 22/2558
กรรมการอิสระทีบริ ษทั ฯ กําหนดให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะนี=ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระทีเสนอในการประชุมครั=งนี= แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที 8
พิจารณากําหนดค่าบําเหน็จกรรมการ

เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 7
ประวัตกิ รรมการอิสระทีได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถอื หุ้นทีไม่ สามารถเข้าร่ วมประชุม

ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์
31 ซอยอินทามระ 24 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ

ทีอ ยู่ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปี เกิด

18 มีนาคม 2488

สัญชาติ

ไทย

อาชีพ/ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สถานทีท าํ งาน

บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารศึกษา/อบรม
ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกนเสตท สหรัฐอเมริ กา
ประกาศนียบัตรหลักสู ตรDirector Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ ทาํ งาน
รองปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
อธิบดีกรมการค้าภายใน
ทีปรึ กษา บริ ษทั อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จํากัด
ทีปรึ กษาคณะกรรมการ ตลาดสิ นค้าเกษตรล่วงหน้า
ประวัตกิ ารดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง - ตําแหน่ งด้ านกรรมการ
กรรมการอิสระ (ตามคํานิยามกรรมการอิสระทีบริ ษทั กําหนด)
แต่งตั=ง – ต่อวาระ – เมือวันที / 28 ตุลาคม 2548 -ปั จจุบนั )
-

ตําแหน่ งด้ านบริหาร
ไม่มี
จํานวนปี ทีด าํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษทั

9 ปี

การถือหุ้นในบริษทั - หุน้
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน ๆ

ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 5 ปี ทีผา่ นมา
ทีปรึ กษา บริ ษทั อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จํากัด
ทีปรึ กษาคณะกรรมการ ตลาดสิ นค้าเกษตรล่วงหน้า

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน ทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ กบั ผู้บริหารอืน หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย
ไม่เป็ นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร พีน้อง ลุง ป้ า น้า อา รวมทั=งคูส่ มรสของบุคคลดังกล่าว) กับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ความสัมพันธ์ กบั บริษัท/บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ าจมีความขัดแย้ งกันในช่ วง 2 ปี ทีผ่านมา
ไม่เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีปรึ กษาทีได้รับเงินเดือนประจํา
ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีปรึ กษากฎหมาย
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้อย่างเป็ นอิสระ
การเข้าร่ วมประชุม/จํานวนครั<งทีเชิญประชุม
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แต่งตั=ง– ต่อวาระ – เมือ 28 ตุลาคม 2548)
การเข้าร่ วมประชุม (ครั=ง)

จํานวนครั=งทีเชิญประชุม (ครั=ง)

ปี 2555

6

6

ปี 2556

5

6

ปี 2557

6

6

การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั=งเมือ 5 เมษายน 2555 )
การเข้าร่ วมประชุม (ครั=ง)

จํานวนครั=งทีเชิญประชุม (ครั=ง)

ปี 2555

3

3

ปี 2556

3

4

ปี 2557

4

4

การมีส่วนได้ เสียในวาระทีเ สนอในการประชุ มครั<งที 22/2558
กรรมการอิสระทีบริ ษทั ฯ กําหนดให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะนี= ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระทีเสนอในการประชุมครั= งนี= แต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที 8
พิจารณากําหนดค่าบําเหน็จกรรมการ

เอกสารสิ งทีส่ งมาด้วยหมายเลข 8
ขันตอนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น

มาด้วยตนเอง

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

เจ้าหน้าทีเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูไ้ ม่เห็นด้วยหรื อ
งดออกเสียงและสรุ ปผลลงคะแนน

เมือทราบผลการลงคะแนนประธานจะแจ้งผล
การนับคะแนนให้ทีประชุมทราบ
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หมวดที 5 การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้อที 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดื อนนับแต่วนั สิ0 นสุ ดของรอบปี บัญชี ของ
บริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอืนนอกจากทีกล่าวมาแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญ เมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ท0 งั หมด หรื อผูถ้ ือ
หุ ้นไม่นอ้ ยกว่า 25 คน ซึ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นที จําหน่ายได้ท0 งั หมด จะเข้าชื อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการ
เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการทีขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย
ข้อที 28. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุ สถานที วันเวลา ระเบียบวาระการประชุ ม
และเรื องทีจะเสนอต่อที ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุชดั เจนว่าเป็ นเรื องทีจะเสนอเพือทราบเพื ออนุมตั ิ เพือพิ จารณาแล้วแต่กรณี
รวมทั0งความเป็ นธรรมของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว และจะจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคําบอกกล่าว
ประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ข้อที 29. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึง
หนึงของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทั0งหมดและต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ท0 งั หมด จึงจะจัดเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นครั0งใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัวโมง จํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบ
องค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นได้เรี ยกนัดเมือผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ การประชุมเป็ นการระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ้นนั0นมิใช่
เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอให้นดั ประชุมใหญ่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุม
ครั0งหลังนี0ไม่บงั คับว่าต้องครบองค์ประชุม
ข้อที 30. ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที
ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ให้ผถู ้ ือหุ ้นซึ ง
มาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ งเป็ นประธานในทีประชุม
ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้ผถู้ ือหุ ้นมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุน้ ทีตนถืออยูโ่ ดยถือว่าหุน้ หนึงมีหนึงเสี ยง
การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู ้ ือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและทีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็
ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั0นให้เป็ นไปตามทีประธานในทีประชุมกําหนด
ข้อที 31. มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ นั0นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี0
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที ประชุม
ออกเสี ยงเพิมขึ0นอีกหนึ งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี0ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี0 ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั0งหมดของผูถ้ ือหุ้น ซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั0งหมด หรื อบางส่ วนทีสําคัญแก่บุคคลอืน
(ข) การซื0 อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืน หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั0งหมด หรื อ
บางส่วนทีสําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ข้อที 32. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีตอ่ ไปนี0
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั ในรอบปี ทีผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตั0งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
(5) เลือกตั0งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอืน ๆ
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