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-3ส่ วนที 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้ดาํ เนินธุรกิจประกันวินาศภัยมายาวนานกว่า 65 ปี รับใช้สงั คมไทย
โดยนําเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที1หลากหลาย ควบคู่ไปกับบริ การที1มีคุณภาพบนพื5นฐานการบริ หารจัดการทีโ1 ปร่ งใส มี
หลักธรรมาภิบาล และฐานะทางการเงินที1มน1ั คงแข็งแรง ในปี 2560 บริ ษทั ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards
2017 สาขา Innovation Projects จากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงดิจิทลั เพื1อเศรษฐกิจและสังคม เป็ นความสําเร็ จของการปรับตัว
ของธุ รกิจประกันภัยให้เข้ากับยุคดิจิตอล จากนวัตกรรมใหม่ “ประกันรถเติมเงินไทยวิวฒั น์” คิดค่าเบี5ยประกันตามนาทีที1ขบั
จริ ง เลือกเปิ ด-ปิ ดประกันได้ ผ่านแอพพลิเคชัน1 บนสมาร์ทโฟน และทางบริ ษทั ได้รับรางวัลธุ รกิจมีจรรยาบรรณและธรรมาภิ
บาล จากหอการค้าไทยในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาดีเด่น หอการค้าไทย ประจําปี 2560
ทางบริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการเป็ นหลักประกันที1มน1ั คงสําหรับคนไทย มีการบริ หารทรัพย์สินเป็ นเงินสํารองอย่างเพียงพอ
สําหรับหนี5สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย
รวมถึงการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี1ยง (Risked-Based
Capital) ตามกฏหมาย จึงมีฐานะทางการเงินที1แข็งแกร่ งพร้อมสําหรับการให้บริ การประชาชน นอกจากนี5ยงั เลือกบริ หาร
จัดการความเสี1ยงอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยการรับประกันที1เน้นคุณภาพ พร้อมกับปรับกลยุทธ์ทางการแข่งขันโดยหา
ช่องทางการตลาดใหม่ๆ ที1มีศกั ยภาพผ่านเคาน์เตอร์บริ การต่างๆ หรื อออนไลน์ ขณะเดียวกันก็คาํ นึงถึงความต้องการของ
ประชาชน โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการบริ การที1ดีเสมอมา นอกจากการบริ หารที1โปร่ งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
แล้ว ทางบริ ษทั ฯ ยังเข้าไปมีส่วนในโครงการที1เป็ นประโยชน์ต่อสังคมโดยมิได้มงุ่ หวังที1ผลกําไร เช่น โครงการไมโครอินชัวรันส์ ที1มุ่งให้บริ การการประกันภัยในราคาที1เข้าถึงได้ง่ายกับประชาชนทัว1 ไป และการเข้าร่ วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี กบั
รัฐบาลมาตั5งแต่ปี 2554 ซึ1งเป็ นการสร้างความมัน1 คงทางรายได้ให้แก่เกษตรกร
เป้ าหมายของบริ ษทั ในการดําเนินงานมาโดยตลอดมีอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 1) พัฒนาองค์กรให้มีฐานะการเงินที1แข็งแกร่ ง
และบริ หารงานอย่างมีธรรมาภิบาล 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความคุม้ ค่า ช่วยลดภาระความเสี1 ยงภัย และบรรเทาความเสียหาย
ของประชาชนได้อย่างเหมาะสม และ 3) พัฒนาการบริ การให้ได้มาตรฐาน เสริ มสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และคู่คา้ อย่าง
เป็ นธรรม ทางบริ ษทั ฯ พร้อมที1จะเป็ นที1ปรึ กษาในทุกด้านการประกันภัยให้แก่ลกู ค้า และประชาชนทัว1 ไป โดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานด้านต่างๆ ด้วยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื1อง การพัฒนาทุนมนุษย์และทุนทางปัญญา การพัฒนานวัตกรรม และ
การปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงานให้เป็ นมาตรฐานและมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
( 1 ) ประวัติความเป็ นมา
8 ตุลาคม 2494 จดทะเบียนจัดตั5งบริ ษทั ด้วยทุนจดทะเบียนที1ออกและเรี ยกชําระแล้ว 10 ล้านบาท ในนามบริ ษทั
ประกันภัยไทยวิวฒั น์จาํ กัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื1อดําเนินธุรกิจ ประกันวินาศภัยซึ1งในระยะแรก
บริ ษทั ฯ รับประกันเฉพาะอัคคีภยั และภัยทางทะเล เท่านั5น มีสาํ นักงานตั5งอยูท่ ี1ช5 นั 2 อาคาร
บี.เอ็ล.ฮั5ว. สี1 แยกวัดตึก กรุ งเทพ โดยมีผเู้ ริ1 มจัดตั5งบริ ษทั ทั5งหมด 9 คนด้วยกันดังรายนามต่อไปนี5
1. ร้อยเอก สมหวัง สารสาส
2. นายไว ว่องตระกูล
3. นายศิวะอัศว์ อัศวเกียรติ
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พ.ศ. 2516
พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2518

พ.ศ. 2523

พ.ศ. 2527

พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560

4. นายเกษม ปังศรี วงศ์
5. นายม้า ชันเหล็ง (นายปรี ชา อัศวะอินทรา)
6. นายชั5งตัง แซ่เบ๊ (นายเสริ มศักดิi อัศวะธร)
7. นายทอง อัศวรักษ์
8. นายทิง5 เกียง แซ่เบ๊ (นายยนต์ อัศวะธนกุล)
9. นายบี.เอ็ล.ฮั5ว หรื อนายหลู่ฮ5วั แซ่ บาง
ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เลขที1 8/2516 ซึ1งออกโดยสํานักงาน
ประกันภัย กระทรวงพาณิ ชย์
ได้ขยายกิจการ โดยการเปิ ดรับประกันภัยรถยนต์เพิม1 ขึ5นอีกหนึ1งแผนก และได้ยา้ ยสํานักงานใหญ่
จากอาคารบี.เอ็ล.ฮั5ว มายังอาคารทินกร ถนนสุ ริยวงศ์ กรุ งเทพฯ
ได้เปิ ดแผนกประกันภัยเบ็ดเตล็ดขึ5น และได้จดั หาผูเ้ ชี1ยวชาญในการประกันภัยเบ็ดเตล็ดเข้ามารับ
หน้าทีใ1 นการดําเนินงาน พร้อมกันนี5บริ ษทั ยังได้ขยายธุรกิจไปในด้านของการลงทุนประเภทต่างๆ
เพิม1 มากขึ5น
เพื1อรับมือกับการขยายตัวของกิจการอย่างรวดเร็ว บริ ษทั ฯจึงได้นาํ ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้
ในกิจการของบริ ษทั เพื1อพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ1งนับได้วา่ เป็ นปัจจัยสําคัญของการบริ หารงาน
ในปัจจุบนั และได้ขยายศูนย์บริ การไปยังหัวเมืองต่าง ๆ รอบกรุ งเทพมหานคร เพื1ออํานวยความ
สะดวกรวดเร็วแก่ลกู ค้าของบริ ษทั โดยได้เปิ ดศูนย์บริ การขึ5นที1 จังหวัดชลบุรี ราชบุรี สระบุรี
และนครราชสี มา
บริ ษทั ฯ ได้ติดต่อเช่าความถี1คลื1นกระจายเสี ยงจากการสื1 อสารแห่งประเทศไทยเพือ1 นนําเทคโนโลยี
อันทันสมัยนี5มาเพิม1 ประสิ ทธิภาพการติดต่อสื1อสารระหว่างพนักงานสิ นไหมกับบริ ษทั ฯ เพื1อจะได้
สามารถอํานวยความสะดวกรวดเร็วให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยได้ดียง1ิ ขึ5นถือได้วา่ บริ ษทั เป็ นบริ ษทั
ประกันภัยบริ ษทั แรกในประเทศไทย ทีน1 าํ เอาเทคโนโลยีอนั ทันสมัยนี5มาประยุกต์ใช้ในงานประกันภัย
จากการประยุกต์เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้บริ การนี5 ทําให้บริ ษทั ฯได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล
HI – TECH AWARD ด้านบริ การ
ได้นาํ เทคโนโลยีใหม่มาให้บริ การช่วยเหลือฉุกเฉินด้านอุบตั ิเหตุประกันภัยรถยนต์ตลอด 24 ชัว1 โมง
ด้วยระบบ Mobile Tracking
ให้บริ การเฮลิคอปเตอร์เคลื1อนย้ายผูป้ ่ วยฉุกเฉินทางอากาศ
ได้รับรางวัลบริ ษทั ประกันวินาศภัย ที1มีการบริ หารงานดีเด่นประจําปี 2555
ได้รับรางวัลบริ ษทั ประกันภัย ที1มีการพัฒนาดีเด่นประจําปี 2557
ได้ผา่ นการรับรองเป็ นสมาชิก CAC (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริ ต
ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2017 สาขา Innnovation Projects
ได้รับรางวัลธุรกิจมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล จากหอการค้าไทย

( 2 ) การประกอบธุรกิจ
การดําเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของบริ ษทั สามารถแบ่งได้ดงั นี5

-51. การประกันภัยรถยนต์
1.1 การประกันภัยรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
1.2 การประกันภัยประเภทหนึ1ง
1.3 การประกันภัยประเภทสอง
1.4 การประกันภัยประเภทสาม
1.5 การประกันภัยประเภทสี1
1.6 การประกันภัยประเภทห้า
2. การประกันอัคคีภยั
3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง
3.1 การประกันภัยสินค้า
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
4.1 การประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
4.2 การประกันอุบตั ิเหตุเดินทาง
4.3 การประกันภัยชดเชยรายได้
4.4 การประกันภัยโรคร้ายแรง
4.5 การประกันความเสี1 ยงภัยทุกชนิดของผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
4.6 การประกันภัยความเสี1 ยงภัยทุกชนิดของผูร้ ับเหมาติดตั5งเครื1 องจักร
4.7 การประกันภัยหม้อนํ5าระเบิด
4.8 การประกันภัยความเสี ยหายต่อบุคคลภายนอก
4.9 การประกันภัยกอล์ฟ
4.10 การประกันภัยป้ ายโฆษณา
4.11 การประกันภัยโจรกรรม
4.12 การประกันภัยความเสี1 ยงภัยทุกชนิด
4.13 การประกันภัยสุขภาพ
4.14 การประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุ ขภาพเดินทางต่างประเทศ
5. การประกันภัยต่อ ซึ1งถือเป็ นพื5นฐานที1สาํ คัญของการรับประกันภัยเนื1องจากเป็ นการช่วยกระจายความเสี1 ยงภัย
โดยทําประกันภัยต่อให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อ ขณะเดียวกันก็รับประกันภัยต่อจากบริ ษทั อื1นด้วยโดยถือเป็ น
การรับกระจายความเสี1 ยงภัยตามหลักการดังกล่าวข้างต้น
การเปลีย นแปลงทีสําคัญของบริษัทฯ
ต.ค. 2494
ม.ค. 2524
พ.ย. 2530
ก.ค. 2535

ทุนจดทะเบียน หุน้ สามัญ 10,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ละ 1,000.00 บาท
เพิม1 ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ 20,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
เพิม1 ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ 30,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ละ 100.00 บาท
เปิ ดที1ทาํ การสํานักงานใหญ่บริ เวณถนนดินแดง เป็ นอาคารสูง 11 ชั5น มีพ5นื ที1ใช้สอย
ทั5งสิ5น 5,596 ตารางเมตร พื5นทีจ1 อดรถ 3,320 ตารางเมตร
ต.ค. 2535 เพิม1 ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ 60,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท

-6พ.ย. 2536 จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหาชน และนําหุน้ สามัญของบริ ษทั เข้าทําการซื5อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก.ค. 2537 เพิม1 ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ 101,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
ก.ค. 2542 เพิม1 ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ 126,250,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
และทางบริ ษทั ฯ ได้เปลี1ยนชื1อภาษาอังกฤษ Pacific Insurance Public Co., Ltd.
เป็ น Thaivivat Insurance Public Co., Ltd.
ก.ย. 2546 แปลงมูลค่าหุน้ จาก 10.00 บาท เป็ น 1.00 บาท
เม.ย.2548 เพิม1 ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ 151,500,000 บาท มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
พ.ค.2558 เพิม1 ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ 303,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท

( 3 ) โครงสร้างรายได้
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ประกอบธุ รกิจประกันวินาศภัย โดยมีรายได้หลักมาจากเบี5ยประกันภัย เมื1อบริ ษทั
ได้รับเบี5ยประกันภัยแล้ว เบี5ยประกันภัยส่ วนหนึ1งบริ ษทั จะนําไปทําการประกันภัยต่อ และอีกส่ วนหนึ1ง
บริ ษทั จะรับเสี1 ยงภัยไว้เอง สําหรับในส่วนที1บริ ษทั รับเสี1 ยงภัยไว้น5 นั เมื1อหักค่าใช้จ่ายแล้ว บริ ษทั จะนํา
ไปลงทุนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยอนุญาต และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย เกี1ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื1นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
เพื1อแสวงหารายได้อีกส่ วนหนึ1ง
รายได้ของบริ ษทั ในรอบ 3 ปี ที1ผา่ นมาเป็ นดังนี5
(หน่วย:ล้านบาท)

รายได้จากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
รายได้อื1น
รวมรายได้

ปี 2558
2,527.88
85.44
13.72
2,627.04

%
96.2
3.3
0.5
100%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2559
%
2,705.36
95.0
121.22
4.3
20.56
0.7
2,847.14 100%

ปี 2560
2,737.29
90.60
6.32
2,834.21

%
96.6
3.2
0.2
100%

งบการเงินรวม
ปี 2560
%
2,737.64
96.5
92.73
3.3
6.30
0.2
2,836.67 100%

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
( 1 ) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
บริ การหลักของบริ ษทั มี 4 ประเภทคือ
1. การประกันภัยรถยนต์
1.1 การประกันภาคบังคับ (Compulsory Insurance)
1.2 การประกันภาคสมัครใจ (Voluntary Insurance) โดยแบ่งการประกันภัยในกลุม่ นี5
เป็ น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภท 1, ประเภท 2, ประเภท 3, ประเภท 4 และประเภท 5
ซึ1งมีความคุม้ ครองที1แตกต่างกัน

-72. การประกันอัคคีภยั คือ การทําสัญญารับเสี1ยงภัยโดยบริ ษทั ตกลงจะชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนแก่ผเู้ อาประกันในกรณีที1ทรัพย์สินที1เอาประกัน ได้เกิดความเสี ยหายอันเนื1อง
มาจากเพลิงไหม้ หรื อฟ้ าผ่า หรื อการระเบิดของแก๊สที1ใช้ประกอบการอุปโภคบริ โภค
อาจขยายความคุม้ ครองไปถึงเปี ยกนํ5า ระเบิด จราจล นัดหยุดงาน ลูกเห็บ นํ5าท่วม
แผ่นดินไหว ลมพายุ ภัยอากาศยาน เป็ นต้น
3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ งคือ การทําสัญญารับเสี1 ยงภัยโดยบริ ษทั ตกลงชดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผเู้ อาประกันในกรณีที1ทรัพย์สินที1เอาประกันได้เกิดความเสี ยหาย
อันเนื1องมาจากการขนส่ ง
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ1งประกอบด้วยการประกันวินาศภัยอีกมากมายหลายประเภท
เช่น การประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล, การประกันอุบตั ิเหตุเดินทาง, การประกันสุ ขภาพ,
การประกันภัยชดเชยรายได้, การประกันภัยโรคร้ายแรง, การประกันการเสี1 ยงภัยระหว่าง
ก่อสร้าง, การประกันโจรกรรม, การประกันภัยสุ ขภาพ และ การประกันภัยอุบตั ิเหตุและ
สุ ขภาพเดินทางต่างประเทศ เป็ นต้น
( 2 ) ตลาดและภาวะการแข่งขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริ การที1สาํ คัญ
กลยุทธ์ในการแข่งขันการให้บริ การที1รวดเร็ว, สะดวกพร้อมกับสร้างความประทับใจให้กบั
ผูเ้ อาประกัน และประชาสัมพันธ์ให้รู้จกั บริ ษทั มากขึ5น และใช้เทคโนโลยีการสื1 อสารทันสมัย
ทุกรู ปแบบ และฝึ กอบรมให้พนักงานมีคุณภาพตลอดเวลา
จุดเด่น
- เป็ นบริ ษทั ที1ดาํ เนินการด้านการประกันภัยรถยนต์มายาวนานเกือบจะที1สุดในบรรดาบริ ษทั
ประกันภัยในปัจจุบนั ซึ1งทําให้มีประสบการณ์ในการให้บริ การแก่ผเู้ อาประกันภัย และผู้
เกี1ยวข้อง พร้อมกับมีฐานข้อมูลในการกําหนดการรับประกันภัยที1ค่อนข้างสมบูรณ์
- ฐานลูกค้าทีท1 าํ ประกันอย่างยาวนานกับบริ ษทั
- มีวฒั นธรรมของบริ ษทั ที1เข้าใจความต้องการของลูกค้า และผูเ้ กี1ยวข้องเป็ นอย่างดีซ1 ึงทําให้
ลูกค้าและ ผูเ้ กี1ยวข้องประทับใจกับการให้บริ การของบริ ษทั
- บริ ษทั มีฐานลูกค้าที1ค่อนข้างจะมีการกระจายความเสี1 ยงที1ดี กอปรกับเงินกองทุนของบริ ษทั
ที1ค่อนข้างมาก ทําให้บริ ษทั มีความสามารถในการที1จะรับเสี1 ยงภัยไว้เองได้ค่อนข้างสูง
จุดด้อย
- งานของทางบริ ษทั เป็ นงานที1มาจากการตลาดโดยตรง ไม่มีงานที1ได้รับจากความสัมพันธ์
ของการถือหุน้ ( CAPTIVE BUSINESS )

-8ลูกค้ากลุม่ เป้ าหมายของบริ ษทั
เนื1องจากงานประกันภัยทีเ1 ป็ นงานด้านอุตสาหกรรมใหญ่ๆ นั5น ส่ วนใหญ่จะเป็ นการประกันภัย
กับบริ ษทั ประกันภัยที1มีความสัมพันธ์กนั ในรู ปของการลงทุน ดังนั5นจากโครงสร้างของบริ ษทั
ทางบริ ษทั มีเป้ าหมายในการทีจ1 ะทําการตลาดในกลุม่ ลูกค้ารายย่อย หรื อขนาดกลางซึ1งจะมีความ
อิสระในการเลือกบริ ษทั ประกันภัยค่อนข้างสูง ทําให้จุดเด่นในการให้บริ การและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที1เหมาะกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค สามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจได้สูง
(ข) ภาวะการแข่งขัน
ตลาดรวมเบี5ยประกันวินาศภัยปี 2560 มีมูลค่า 219,606 ล้านบาท เติบโตจากปี 2559 ร้อยละ
3.6 เนื1องจากโครงการรถคันแรกในปี 2554-2555 ซึ1งกําลังทะยอยพ้นกําหนดห้ามซื5อขายตาม
เงื1อนไขของโครงการตั5งแต่ปลายปี 2559 เป็ นต้นมา มีผลให้ในช่วงปี 2560-2562 เกิดความ
ต้องการซื5อรถยนต์ใหม่ นําไปสู่ การแข่งขันที1รุนแรงเพื1อขยายส่วนแบ่งตลาด ทั5งการแข่งขันลด
ราคาเบี5ยประกันภัยหรื อการให้ค่าตอบแทนสูงๆ
เพื1อกระตุน้ ให้ตวั แทนและนายหน้าขาย
ประกันภัยเพิม1 ขึ5น พร้อมรักษาอัตราส่ วนการต่ออายุกรมธรรม์เดิมให้มีระดับไม่ต1าํ กว่าร้อยละ 70
ทั5งประกันภัยรถยนต์และประกันภัยทรัพย์สิน ซึ1งได้รับการตอบรับจากบริ ษทั รับประกันภัยต่อ
ต่างประเทศชั5นนําว่ามีความพร้อมรับประกันภัยต่อแล้ว
บริ ษทั ตอกยํ5าความเป็ นผูน้ าํ ด้าน
นวัตกรรม ปรับกลยุทธ์กา้ วสู่ยคุ ดิจิทลั นําเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ1 ตอบโจทย์
ลูกค้าทั5งระดับองค์กรและลูกค้ารายย่อย โดยขายผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายที1หลากหลายเพือ1
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายให้ได้มากที1สุด เช่น ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร (Bancassurance)
สถาบันการเงิน ขายผ่านโทรศัพท์ (Telemarketing) ร้านสะดวกซื5อและผ่านช่องทางออนไลน์
มากยิง1 ขึ5น พัฒนาการให้บริ การสิ นไหมผ่านแอปพลิเคชัน1 บนสมาร์ทโฟน

ตารางเบีย) ประกันภัยรับของการประกันวินาศภัยทั)งระบบโดยตรงแยกตามประเภทของการประกันภัย

ลําดับ
1.

2.
3.
4.
5.

ประเภทการประกันภัย
Class of Business

ปี (Year)

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

เบี5ยประกันรับโดยตรง (Direct Premium)
(หน่วย : ล้านบาท)
2557
2558
2559
2560
102,515
15,388
117,903
11,058
70,991
5,293
205,247

104,111
16,294
120,405
10,484
72,970
5,338
209,197

105,508
16,680
122,188
10,233
74,124
5,268
211,813

110,160
15,958
126,118
9,850
77,110
5,356
218,434
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( 3 ) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
(ก) แหล่งที1มาของเงินทุน
ธุรกิจประกันวินาศภัยมีรายได้หลักจากเบี5ยประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยเป็ นผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั ซึ1งกระทําผ่านตัวกลางได้ 3 วิธีดงั นี5: 1. การจําหน่ายผ่าน ตัวแทนประกันวินาศภัยในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 4
ได้ให้คาํ จํากัดความไว้วา่ “ตัวแทนประกันวินาศภัย หมายความว่า ผูซ้ 1 ึงบริ ษทั มอบหมาย
ให้ทาํ การชักชวนให้บุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั ”
2. การจําหน่ายผ่าน นายหน้าประกันภัยในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 4 ได้ให้
คําจํากัดความไว้วา่ “นายหน้าประกันวินาศภัยหมายความว่า ผูซ้ 1 ึงชี5ช่องหรื อจัดการให้บุคคล
ทําสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั โดยหวังบําเหน็จเนื1องจากการนั5น”
3. การจําหน่ายตรงโดยอาศัยพนักงานของบริ ษทั
(ข) ความสามารถในการดํารงอัตราส่ วนตามประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ได้ดาํ รงเงินกองทุนไม่ต1าํ กว่า 30 ล้านบาท โดยพิจารณาอัตราส่ วนความเพียงพอของ
เงินกองทุน ซึ1งคํานวณจากเงินกองทุนของบริ ษทั ที1มีอยู่ หารด้วยจํานวนเงินกองทุนทีบ1 ริ ษทั
ต้องดํารงไว้ ไม่ต1าํ กว่าร้อยละหนึ1งร้อยสี1สิบ โดย ณ วันที1 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ได้มีเงิน
กองทุนตามราคาบัญชีคิดเป็ น 1,170,959,239.23 บาท และมีระดับการดํารงเงินกองทุนตาม
ระดับความเสี1 ยง CAR RATIO ที1ร้อยละ 331.14
(ค) สภาพคล่อง
การบริ หารสภาพคล่องสําหรับเบี5ยประกันภัยรับของบริ ษทั ต่อค่าสินไหมทดแทน
ได้มีสดั ส่ วนที1เหมาะสม โดยในปี 2560 อัตราส่ วนค่าสิ นไหมและค่าใช้จา่ ยในการจัดการ
สิ นไหมทดแทนต่อรายได้จากการรับประกันภัย คิดเป็ นร้อยละ 62.28 ซึ1งลดลงจากปี 2559
คิดเป็ นร้อยละ 5.13
3. ปัจจัยความเสี ยง
ปัจจัยความเสี1 ยงของธุรกิจประกันภัย สามารถแบ่งออกได้ดงั นี5
1. ความเสียงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
หมายถึง การกําหนดนโยบายภาพรวม ระดับกลุ่มธุรกิจ (Business Portfolio) ประเภทของผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม เขตภูมิศาสตร์ รวมถึงแผนการดําเนินงาน ซึ1งเป็ นการเพิม1 ความเสี1 ยงของบริ ษทั เช่น เน้นการ
เติบโตด้านปริ มาณหรื อส่ วนแบ่งตลาด มากกว่ามูลค่าผลกําไร
เพิม1 ยอดขายด้วยการแข่งขันตัดราคาเบี5ย
ประกันภัยทั5งการรับประกันภัยที1มีความเสี1 ยงสูงและตํ1า การขายผลิตภัณฑ์ที1มีความเสี1ยงสูงแต่กาํ ไรน้อย
เพื1อรักษาลูกค้าพันธมิตรทางธุรกิจ
รวมถึงปัจจัยเสี1 ยงที1มีผลกระทบทําให้บริ ษทั ไม่สามารถบรรลุเป้ าหมาย
ธุรกิจที1กาํ หนดไว้
2. ความเสียงด้ านการปฏิบัติการ (Operational Risk)
หมายถึง ความเสี1 ยงที1เกิดขึ5นที1หน้างาน การปฏิบตั ิงาน ซึ1งมีสาเหตุจาก

-10• บุคลากร (People Risk) เช่น การขาดความรู้ ความชํานาญ การสัง1 สมประสบการณ์ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที1 ประมาทเลินเล่อ จํานวนบุคลากรที1ไม่เพียงพอ ทําให้ความผิดพลาด (Human Error) การทุจริ ต
(Fraud) ของพนักงาน รวมถึงการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทนด้วยเหตุอนั เท็จจากลูกค้าและคู่คา้ เช่น
อู่ซ่อมรถ, โรงพยาบาล เป็ นต้น บริ ษทั ได้มีการกําหนดนโยบายภาพรวมตลอดจนแผนการดําเนินงาน
ต่าง ๆ โดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี1 ยงต่าง ๆ ที1อาจส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษทั เช่น
ความเสี1 ยงจากสภาวะ เศรษฐกิจทีผ1 นั ผวน และความเสี1 ยงที1เกิดจากกฏระเบียบที1เปลี1ยนแปลง นอกจากนั5น
บริ ษทั ได้มีการ ทบทวนวิเคราะห์เพื1อปรับปรุ งนโยบายภาพรวม ตลอดจนแผนการดําเนินงานอย่าง
สมํ1าเสมอแผนการรับพนักงานใหม่เพือ1 ให้ทนั ต่อการขยายบริ ษทั ได้มีการจัดการความเสี1 ยงโดย การจัด
อบรมพนักงานอย่างสมํ1าเสมอ, แผนการรับพนักงานใหม่ เพื1อให้ทนั ต่อการขยายงาน รวมทั5งการจัดตั5ง
หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื1อตรวจสอบให้การปฏิบตั ิงานของทุกฝ่ ายเป็ นไปอย่างถูกต้อง โปร่ งใส
• กระบวนการปฏิบตั ิงาน (Process Risk) เช่น ความบกพร่ องของระบบงาน กระบวนการปฏิบตั ิงาน
ภายในที1ไม่รัดกุม การจัดโครงสร้างระบบการควบคุมระหว่างหน่วยงาน การแบ่งแยกหน้าทีร1 ะหว่างผู้
พิจารณาอนุมตั ิและผูจ้ า่ ย การระบุวงเงินตามอํานาจอนุมตั ิ บริ ษทั ได้มีการพัฒนาวิธีการปฏิบตั ิงานและมี
การปรับปรุ งคู่มือการทํางานอย่างสมํ1าเสมอ เพือ1 ให้การทํางานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
• Technology Risk เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ไม่มีประสิ ทธิภาพ ข้อมูลไม่ถกู ต้อง ล่าช้า หรื อถูกโจรกรรม
โดยบริ ษทั ดําเนินการลงทุนใน Hardware และ Software ที1ทนั สมัย กําหนดให้มีกระบวนการรักษา
ความปลอดภัย การจํากัดการเข้าถึงข้อมูล เฉพาะผูม้ ีอาํ นาจหรื อผูไ้ ด้รับการอนุมตั ิเท่านั5น
3. ความเสียงด้ านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
หมายถึง ความเสี1 ยงที1เกิดจากการที1ไม่สามารถจัดหากระแสเงินสดได้เพียงพอที1จะชําระหนี5 สินและภาระผูกพัน
• ประเมินสถานะการเงิน ก่อนการแต่งตั5งเป็ นตัวแทนและ Broker
• จัดเก็บเบี5ยประกันภัยรถยนต์ตามหลักเกณฑ์ Cash Before Cover
• สร้างระบบติดตามเก็บเบี5ยที1เกินกําหนดชําระจากตัวแทนและ Broker
4. ความเสียงด้ านการประกันภัย (Insurance Risk)
หมายถึง ความเสี1 ยงต่อความสู ญเสี ยทางการเงิน จากการรับประกันภัยและหนี5สิน (Underwriting and Liability
Risk) ที1เป็ นผลจากการคัดเลือกและการให้ความเห็นชอบประเภทความเสี1 ยงที1จะรับประกันภัย อัตราส่ วนระหว่าง
การรับความเสี1 ยงภัยไว้เอง และการโอนความเสี1ยง (Risk Transfer) รวมถึงดูแลกระบวนการจัดการสิ นไหมของ
บริ ษทั ให้รัดกุม และมีระบบ ถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ งของความเสี ยหายที1เกิดขึ5น
• บริ ษทั มีการบริ หารความเสี1 ยงอย่างเป็ นระบบ โดยเริ1 มตั5งแต่การรับประกันภัย กําหนดเงื1อนไขการรับ
ประกันภัย อัตราเบี5ยประกันภัยที1เหมาะสมกับความเสี1 ยง
• บริ ษทั จัดให้มีการโอนความเสี1 ยงภัย (Risk Transfer) ให้แก่บริ ษทั รับประกันภัยต่อที1มีฐานะมัน1 คง
ทั5งในประเทศและต่างประเทศ
• บริ ษทั มีระบบจ่ายค่าสินไหมทดแทนที1ถกู ต้องตามความคุม้ ครองและรวดเร็ว บริ หารให้มีอตั ราค่า
สิ นไหมทดแทน (Loss Ratio) ของประกันภัยแต่ละประเภทให้อยูใ่ นอัตราตํ1า
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5. ความเสียงด้ านตลาด (Market Risk)
หมายถึง ความผันผวนหรื อการขึ5นลงของผลตอบแทนสิ นทรัพย์ที1ลงทุน ซึ1งเป็ นผลจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี5ย ราคาตราสารทุน กระแสเงินทุน (Fund Flow) จากต่างประเทศ เป็ นต้น
• มุ่งสร้างผลตอบแทนการลงทุนที1มน1ั คงในระยะยาว ให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้ อ
• การจัดสัดส่ วนการลงทุน (Asset Allocation) นโยบายการลงทุนของบริ ษทั เป็ นการลงทุนแบบ
ผสมผสานเพื1อกระจายความเสี1 ยง จะให้น5 าํ หนักกับการลงทุนตามเกณฑ์ของสํานักงาน คปภ.
ที1เน้นการลงทุนอย่างระมัดระวังและปลอดภัย บริ ษทั วางกรอบการแบ่งเงินลงทุนไปยังสิ นทรัพย์
(Asset Class) ประเภทต่างๆ พิจารณาภาวะที1นกั ลงทุนกล้ารับความเสี1 ยง (Risk on) และ กลัว
ความเสี1 ยง (Risk off) ประกอบการตัดสินใจ โดยเลือกกระจายการลงทุนในสิ นทรัพย์ที1มีความเสี1 ยง
ตํ1า คือ พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี5 ตราสารทุน ของบริ ษทั ที1มีความมัน1 คงสูง สร้างรายได้และกําไร
ค่อนข้างสมํ1าเสมอ ไม่ผนั ผวนมากนัก มีสภาพคล่องและจ่ายเงินปันผลสูง ซึ1งจะช่วยสร้าง
ผลตอบแทนในระดับสูง
• วิธีการบริ หารจัดการเงินลงทุน ปรับแผนการลงทุนเพื1อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ตลาดทุน
ทัว1 โลกที1มีความเชื1อมโยงกันมากขึ5น แนวโน้มเงินเฟ้ อและดอกเบี5ยอยูใ่ นช่วงขาขึ5น ใช้โอกาสที1ตลาด
ผันผวนเพิม1 ผลตอบแทนที1ดีกว่าตลาด ทําการบริ หารเชิงรุ ก (Active Management) มากขึ5น ทําการ
ปรับสัดส่วนการลงทุนระยะสั5น (Tactical Asset Allocation) ที1เน้นการปรับพอร์ตการลงทุน โดย
ปรับนํ5าหนักลงทุนระหว่างสิ นทรัพย์ และการเลือกตราสารที1ลงทุน (Security Selection) ภายใน
สิ นทรัพย์ที1ไปลงทุน เพื1อรองรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินที1เปลี1ยนแปลงในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
หรื อเมื1อมีเหตุการณ์สาํ คัญๆ (Event Risk) และการปรับสัดส่ วนระยะกลาง (Dynamic Asset
Allocation) เพื1อสะท้อนมุมมอง 1-3 ปี โดยปรับพอร์ตให้สอดรับกับวัฎจักรเศรษฐกิจที1เปลี1ยนแปลง
ไป เช่นในช่วงเศรษฐกิจฟื5 นตัวและเงินเฟ้ อไม่เป็ นปัญหา จะเพิม1 นํ5าหนักลงทุนในหุ้น

6. ความเสียงด้ านเครดิต (Credit Risk)
หมายถึง ความเสี1ยงที1เกิดจากคู่สญ
ั ญา (Counter Party) โดยเฉพาะฐานะการเงินที1ดอ้ ยลงของคู่สญ
ั ญา การผิดนัด
ชําระหนี5 (Default Risk) เช่น ผูร้ ับประกันภัยต่อ (Reinsurer), นายหน้า, ลูกหนี5, ผูค้ 5 าํ ประกัน, ลูกค้าทําให้ไม่
สามารถปฏิบตั ิตามภาระที1ตกลงไว้กบั บริ ษทั อาจส่ งผลกระทบต่อรายได้ ผลประกอบการของบริ ษทั ได้กาํ หนด
การจัดอันดับความน่าเชื1อถือในการคัดเลือกผูร้ ับประกันภัยต่อและการลงทุน ตามเกณฑ์ที1สาํ นักงาน คปภ.
กําหนด บริ ษทั ได้มีระบบตรวจสอบและติดตามการชําระหนี5ค่สู ญ
ั ญาอย่างสมํ1าเสมอ

-124. ทรัพย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
( 1 ) สิ นทรัพย์ถาวรหลักที1ใช้ในการประกอบธุรกิจ : บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
ประเภทลักษณะทรัพย์สิน
ลักษณะกรรมสิทธิ
มูลค่า (ล้านบาท) ภาระผูกพัน
1. อาคารสํานักงานใหญ่
-อาคาร 11 ชั5นมีเนื5อที1ใช้สอย 5,500 ตารางเมตร
ตั5งอยูเ่ ลขที1 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
เป็ นเจ้าของ
154,441,604.73
-อาคาร 4 ชั5น มีเนื5อที1ใช้สอย 1,215 ตารางเมตร
ตั5งอยูเ่ ลขที1 1 ถนนดินแดง เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร
เป็ นเจ้าของ
30,560,357.00
2. สํานักงานสาขาเฉพาะเพือ1 บริ การชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
-สาขานครราชสี มา เลขที1 43562 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
เป็ นเจ้าของ
1,008,441.00
-สาขาชลบุรี เลขที1 136/88-9 หมู่ 9 ถนนสุขมุ วิท
ตําบลบ้านสวน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
เป็ นเจ้าของ
2,884,427.00
-สาขาสระบุรี เลขที1 175/30-33 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน
ตําบลห้วยทราย อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
เป็ นเจ้าของ
9,415,803.01
-สาขาลําพูน เลขที1 152/1 หมู่ 11 ถนนสายลําปาง เชียงใหม่ ตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
เป็ นเจ้าของ
8,548,953.25
-สาขาพัทยา ที1ดินตามโฉนดเลขที1 151138 เลขที1ดิน 661 เนื5อที1
21 ตารางวา และอาคารพาณิ ชย์เลขที1 392/91 หมู่ 6 ต.นาเกลือ
5,850,000.00
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
เป็ นเจ้าของ
-สาขาอุบลราชธานี ที1ดินตามโฉนดเลขที1 68108 เลขที1ดิน 3 เนื5 อที1
29.2 ตารางวา และอาคารพาณิ ชย์เลขที1 902 หมู่ 10 ถ.สายเลี1ยง
เมืองอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
เป็ นเจ้าของ
4,036,644.00
-สาขาราชบุรี โฉนดเลขที1 83237 เนื5อที1 54.2 ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์เลขที1 73/5 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรีจ.ราชบุรี
เป็ นเจ้าของ
5,500,000.00
-สาขาหัวหิน โฉนดเลขที1 26808 เนื5อที1 28.4 ตารางวาและอาคาร
พาณิ ชย์เลขที1 57/1 ถ.เพชรเกษม (ทล.4) ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
เป็ นเจ้าของ
4,500,000.00
-สาขาอุดรธานี โฉนดเลขที1 190003 เนื5อที1 31.3 ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์เลขที1 200/223 ถ.สายเลื1ยงเมืองอุดรธานี ต.สามพร้าว อ.เมือง
เป็ นเจ้าของ
5,500,000.00
จ.อุดรธานี
-สาขาสระบุรี 2 โฉนดทีด1 ินเลขที1 15525 เนื5อที1 20 ตารางวา และ
อาคารพาณิ ชย์เลขที1 67/10 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรี ยว อ.เมือง
จ.สระบุรี และโฉนดที1ดินเลขที1 188860-188862 เนื5อที1 80 ตารางวา
เป็ นเจ้าของ
1,500,000.00
-
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- สาขาพิษณุ โลก โฉนดเลขที1 178018 เนื5อที1 24 ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์เลขที1 206/3 ถ.สี หราชเดโชชัย ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก
- สาขามหาสารคาม โฉนดเลขที1 89533 เนื5อที1 51 ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์เลขที1 290-290/1 ถ.ถีนานนท์ ต.เกิ5ง อ.เมืองมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
- สาขาสุ รินทร์ โฉนดเลขที1 175968 เนื5อที1 23 ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์เลขที1 10 หมู่ 2 ถ.เลี1ยงเมืองสุรินทร์ ต.นอกเมือง
อ.เมืองสุ รินทร์ จ.สุ รินทร์
- สาขาตาก โฉนดเลขที1 54628 เนื5อที1 20.6 ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์เลขที1 154/10 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก
- สาขาภูเก็ต โฉนดเลขที1 106900 เนื5อที1 19.4 ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์เลขที1 92/31 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต
- สาขานครสวรรค์ โฉนดเลขที1 114113 เนื5อที1 23.8 ตารางวา และ
อาคารพาณิ ชย์เลขที1 132/10 ม.10 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
- สาขาขอนแก่น โฉนดเลขที1 280233 เนื5อที1 20 ตารางวา บ้านเลขที1
92/106 ม.14 ถ.มิตรภาพ (ทล.2) ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
- สาขาจันทบุรี โฉนดเลขที1 68769 เนื5อที1 26.2 ตารางวา บ้านเลขที1
90/7 หมู่ 11 ถ.สุ ขมุ วิท ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี
- สาขาเชียงราย โฉนดเลขที1 132167 เนื5อที1 44.8 ตารางวา บ้านเลขที1
478/9 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ริ มกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
- สาขาสุ ราษฎร์ธานี โฉนดเลขที1 107136 เนื5อที1 18.3 ตารางวา
บ้านเลขที1 118/38 หมู่ 1 ถ.สุ ราษฎร์-กองบิน 7 ต.วัดประดู่
อ.เมืองสุ ราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
- สาขานครศรี ธรรมราช โฉนดเลขที1 157993 เนื5อที1 20.8 ตารางวา
บ้านเลขที1 43/8 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรี ธรรมราช
- สาขาหาดใหญ่ โฉนดเลขที1 204625 เนื5อที1ดิน 31.3 ตารางวา
บ้านเลขที1 84/47 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
-สาขาแม่สอด โฉนดเลขที1 60204 เนื5อที1ดิน 33.90 ตารางวา
บ้านเลขที1 81/14 ถนนสายเอเซีย (ทล.12) ตําบลแม่สอด อําเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก

ลักษณะกรรมสิทธิ

มูลค่า (ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ

5,900,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

7,500,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

4,400,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

4,000,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

6,700,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

4,500,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

8,800,000.00 -

เป็ นเจ้าของ

4,390,000.00 -

เป็ นเจ้าของ

7,340,000.00 -

เป็ นเจ้าของ

5,500,000.00 -

เป็ นเจ้าของ

6,500,000.00 -

เป็ นเจ้าของ

6,500,000.00 -

เป็ นเจ้าของ

6,000,000.00 -
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- สาขากาญจนบุรี โฉนดเลขที1 30825 เลขที1 21.30 ตารางวา
บ้านเลขที1 65/35 หมู่ 9 ถนนเลี1ยงเมือง (ทล.367) ตําบลปากแพรก
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
- สาขากําแพงเพชร โฉนดที1ดินเลขที1 70135 เนื5อที1 29.8 ตารางวา
บ้านเลขที1 781/7 ถนนราชดําเนิน 1 ต.ในเมือง
3. สถานที1ประกอบธุรกิจเก็บอะไหล่และซากรถ
- อาคารพาณิ ชย์ เลขที1 224/3-4 ตําบลบางโคล่ เขตยานนาวา
สาธุประดิษฐ์ กรุ งเทพมหารคร
- อาคารพาณิ ชย์ เลขที1 58/12-13 ถ.ทางหลวงแผ่นดินสายปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
- ที1ดินที1พระโขนง โฉนดเลขที1 7347 เนื5อที1 371 ตารางวา
ตั5งอยูต่ าํ บลคลองตัน เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร
- อาคาร เลขที1 67/9 ถนนมิตรภาพ ตําบลปากเพรี ยว อําเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี
4. สถานที1เพือ1 ให้เป็ นสวัสดิการของพนักงาน
- ห้องอาคารชุดเมโทรจอมเทียน เลขที1 420 หมู่ที1 12
ถ.เลียบชายหาดจอมเทียน ต.หนองปรื อ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- บ้านพักสมุทรปราการ เลขที1 605/18-19 หมู่ 2 บางปูใหม่
ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
- อาคารชุดบางกะปิ เลขที1 142 ซอยลาดพร้าว ตําบลคลองจัน1
เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร
- บ้านพักตากอากาศ-ระยอง 229/7-8 ม.6 โครงการร็ อคการ์เด้นบีช
ถ.สุ ขมุ วิท-อ่าวไขา ต.กรํ1า อ.แกลง จ.ระยอง
- อาคารพาณิ ชย์ เลขที1 108/6-7 ถ.รัชดาภิเษก ซ.เทอดไท 33
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร 10600 และใช้เป็ น
สํานักงานสํารองกรณีฉุกเฉินของบริ ษทั เมื1อปี พ.ศ. 2553
- บ้านพักเขาพระนอน กม.18 ถ.ธนะรัตน์-มวกเหล็ก
ถนนบ้านกุดคล้า ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา

5. เครื1 องตกแต่ง
6. อุปกรณ์สาํ นักงาน
7. ยานพาหนะ
รวม

ลักษณะกรรมสิทธิ
เป็ นเจ้าของ

มูลค่า (ล้านบาท) ภาระผูกพัน
4,800,000.00
-

เป็ นเจ้าของ

5,500,000

-

เป็ นเจ้าของ

15,601,734.00

-

เป็ นเจ้าของ

5,000,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

28,082,653.00

-

เป็ นเจ้าของ

541,077.00

-

เป็ นเจ้าของ

5,053,004.00

-

เป็ นเจ้าของ

3,000,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

1,500,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

3,200,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

7,000,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

8,148,867.50

-

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

39,165,597.18
78,839,152.08
79,085,139.47
596,293,454.22

-15มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
1.
2.
3.
4.

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิหกั หนี5สินที1อาจเกิดขึ5น
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุน้
จํานวนหุน้ คํานวณโดยวิธีถวั เฉลี1ยถ่วงนํ5าหนัก (หุน้ )

งบการเงินรวม
5,221,661,599.49
1,182,753,047.65
3.90
303,000,000

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
5,208,199,175.38
1,170,959,239.23
3.86
303,000,000

( 2 ) เงินลงทุนในหลักทรัพย์
นโยบายการลงทุนของบริ ษทั อยูภ่ ายในขอบเขตของประกาศการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
เป็ นข้อพิพาทตามการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริ ษทั
6. ข้ อมูลทัว ไป
6.1 รายละเอียดบริ ษทั
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุ รกิจหลักประเภท ธุรกิจประกันวินาศภัย
ที"ต$งั สํานักงานใหญ่ 71 อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร 10400
เลขทะเบียนบริ ษทั 0107536001427 ( เดิม บมจ. 216 )
โทรศัพท์ 0-2248-0900, 0-2248-0910, 0-2644-6400, 0-2644-6500, 0-2695-0800, 1231
โทรสาร 0-2248-4575, 0-2248-4975, 0-2695-0808
Claim Hot Line : 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 303,000,000 หุน้ ที1จาํ หน่ายได้แล้วทั5งหมด
6.2 การลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย จํากัด
ประกอบธุรกิจหลักประเภท ธุรกิจประกันวินาศภัย
ที1ต5งั สํานักงาน 011 บ้านทัดข้าว หน่วย 01 เมืองสี สดั ตะนาถ แขวงนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
เลขทะเบียนบริ ษทั 614147369900
ทุนจดทะเบียนจํานวน 16,000,000,000 กีบ (หนึ1งหมื1นหกพันล้านกีบ)
หุน้ สามัญจํานวน 2,000,0000 หุน้ (สองล้านหุน้ ) มูลค่าทีต1 ราไว้หุน้ ละ 8,000 กีบ (แปดพันกีบ)
บริ ษทั มีหุน้ สามัญจํานวน 1,400,000 หุน้ (หนึ1งล้านสี1 แสนหุน้ ) คิดเป็ นร้อยละ 70 ของจํานวนหุน้ ทั5งหมด

-16ส่ วนที 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
( 1 ) หลักทรัพย์ของบริ ษทั
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 303 ล้านบาท เรี ยกชําระแล้ว 303 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
303,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

เดือน/ปี ที0
จดทะเบียนทุน
ชําระแล้ว
มีนาคม 2535

กรกฎาคม 2537

มิถุนายน 2542

พฤษภาคม 2548

พฤษภาคม 2558

การเพิม0 / ลดทุนในระยะ 6 ปี ที0ผ่านมาดังนี4
ทุนชําระแล้ว
ทุนจดทะเบียน
ทุนที0เพิม0
หลังเพิม0 ทุน
เสนอขายให้แก่......เพื0อ......
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
30
30
60
เพื0อขยายกิจการ เสนอขายให้ผถู้ ือ
หุน้ เดิม 1 ล้านหุน้ และขายให้
บุคคลทัว0 ไป 2 ล้านหุน้
60
41
101
เพื0อขยายกิจการ เสนอขายให้ผถู้ ือ
หุน้ เดิม 4 ล้านหุน้ และขายให้
พนักงาน 1 แสนหุน้
101
25.25
126.25
ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเป็ น
เงินกองทุนเพื0อรับการเสี0ยงภัยจาก
การรับประกันภัยเพิม0 เสนอขายให้
ผูถ้ ือหุน้ เดิมอัตราส่ วน 4:1
126.25
25.25
151.50
เพื0อจ่ายปันผลเป็ นหุน้ สามัญของ
บริ ษทั ฯ ในอัตรา 5 หุน้ เดิมต่อ
1 หุน้ ปันผล ให้กบั ผูถ้ ือหุน้
151.5

151.5

303

เพื0อจ่ายปันผลเป็ นหุน้ สามัญของ
บริ ษทั ฯ ในอัตรา 1 หุน้ เดิมต่อ
1 หุน้ ปันผล ให้กบั ผูถ้ ือหุน้

บริ ษทั มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดงั นี4 :-

เงินลงทุนเพื0อค้า
เงินลงทุนเผือ0 ขาย
เงินลงทุนที0จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทัว0 ไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

งบการเงินรวม
278,189,003.96
2,249,481,282.82
503,135,353.90
3,720,650.00
3,034,526,290.68

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
278,189,003.96
2,249,481,282.82
453,319,353.90
3,720,650.00
2,984,710,290.68

-17( 2 ) ผูถ้ ือหุน้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 อันดับ ข้อมูล ณ วันที0 16 มีนาคม 2560
ผู้ถือหุ้น
จํานวนผู้ถือหุ้น สั ดส่ วน (%)
บริ ษทั ตั4งใจมัน0 จํากัด
69,570,840
22.96
บริ ษทั เอ็ม.เอ.อินเตอร์ เนชัน0 แนล จํากัด
68,384,280
22.57
นางจีราภรณ์ บูรณะสมบัติ
18,239,400
6.02
BARCLAYS BANK PLC, SINGAPORE
15,096,000
4.98
บริ ษทั เจน พันธ์ พร็อพเพอร์ต4 ี จํากัด
15,082,648
4.98
นางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล
12,600,000
4.16
นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล
12,600,000
4.16
นางสาวรจนา ธีราวิทยางกูร
9,620,000
3.17
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
8,781,128
2.90
นายจีรพัฒน์ อัศวะธนกุล
5,954,400
1.97

( 3 ) นโยบายการจ่ายปันผล
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ ยกว่า 40% ของกําไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 และ 8.2 รายชือคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
1. นายชลอ เฟื0 องอารมย์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน *
2. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*
3. นางพิไล เปี0 ยมพงศ์สานต์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน*
4. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน*
5. นางสุ ภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
กรรมการอิสระ *
6. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
ประธานเจ้าหน้าที0บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และกรรมการลงทุน
7. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการที0ปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
8. นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั กําหนดคํานิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ ากับข้อกําหนดขั4นตํ0าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจํานวนหุน้ ที0มีสิทธิ
ออกเสียงทั4งหมดของบริ ษทั ไม่เป็ นกรรมการบริ หาร ลูกจ้าง พนักงาน ทีป0 รึ กษา ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อ
คู่สมรสของผูบ้ ริ หาร ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีความเป็ นอิสระในการทําหน้าที0

-18บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายห้ามกรรมการ ที0ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร พนักงานพนักงานที0ล่วงรู้ถึงผลประกอบการของบริ ษทั ไม่
ว่าทางตรงหรื อ ทางอ้อม และบุค คลที0เกี0 ยวข้องซื4 อขายหุ ้น ของบริ ษทั ในช่ ว งเวลา 60 วัน ก่ อ นประกาศงบการเงิ น ต่ อ
สาธารณะชนและกําหนดให้ กรรมการ ที0ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานตั4งแต่ระดับ ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ4นไป ที0ทาํ การซื4 อ หรื อ
ขายหุ้นของบริ ษทั จะต้องแจ้งให้ แผนกกฎหมายกฎระเบียบทราบถึงการซื4 อขายนั4น ภายในวันถัดไปนับจากที0ได้มีการซื4 อ
ขายนั4น เพือ0 รายงานการซื4อขายต่อสํานักงาน กลต.ต่อไป หรื อดําเนินการรายงานด้วยตนเอง ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที0
ได้มา หรื อจําหน่ายไปในหุน้ นั4นและจะมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี
ให้ ที0ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั4ง
บริ ษทั ไม่มีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั เคยเป็ นพนักงานหรื อหุน้ ส่ วนของบริ ษทั สอบบัญชีภายนอก
ที0บริ ษทั ใช้บริ การอยูใ่ นช่วง 2 ปี ที0ผา่ นมา
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการที0มีความรู้ความเชี0ยวชาญ ทักษะที0หลากหลายเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษทั
สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กบั การเป็ นกรรมการบริ ษทั ได้อย่างเต็มที0 โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดคุณสมบัติเบื4องต้น
ของคณะกรรมการไว้ดงั นี4
ข้อที0 1 ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 7 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ0งหนึ0งของจํานวน
กรรมการทั4งหมดต้องมีถน0ิ ที0อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อที0 2 ให้ทปี0 ระชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั4งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี4
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนี0งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ0งหุน้ ต่อเสียงหนึ0ง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที0มีอยูท่ 4งั หมดตาม (1) เลือกตั4งบุคคลคนเดียว
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ0งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั4งเป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที0จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั4งในครั4งนั4น ในกรณี ที0บุคคลซึ0งได้รับการเลือกตั4งในลําดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจ0 ะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั4งในครั4งนั4น ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ น
ผูอ้ อกเสี ยงชี4ขาด
ข้อที0 3 ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั4ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตราส่วน ถ้าจํานวนกรรมการที0
จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกจํานวนที0ใกล้เคียงที0สุด กับ 1 ใน 3 กรรมการที0จะต้องออกจาก
ตําแหน่ง ในปี แรก และปี ที0 2 ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั4น ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้
กรรมการที0อยูใ่ นตําแหน่งนานทีส0 ุ ดนั4น เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
ข้อที0 4 นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื0อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(4) ที0ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาํ สัง0 ให้ออก
ข้อที0 5 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื0นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ0 บลาออกไป
ข้อที0 6 ในกรณี ทตี0 าํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุผลอื0น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ใดบุคคลหนึ0ง ซึ0งมีคุณสมบัติตามที0กฎหมายกําหนด เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ0งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ น

-19ตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ ที0ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที0ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ0ง
ต้อประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที0ยงั เหลืออยู่
ข้อที0 7 ที0ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ0งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ0ง
หนึ0งของจํานวนหุน้ ที0ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที0มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง
ข้อที0 8 กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่กไ็ ด้
ข้อที0 9 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ0งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณี ทคี0 ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะ
เลือกกรรมการคนหนึ0ง
หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที0ตาม
ข้อบังคับในกิจการซึ0งประธานกรรมการมอบหมาย
ข้อที0 10 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ0งหนึ0งของจํานวนกรรมการทั4งหมด จึงจะ
เป็ นองค์ประชุม ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที0ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที0ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที0
ได้ให้กรรมการซึ0งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ0งเป็ นประธานในที0ประชุม การวินิจฉัยชี4ขาดของที0ประชุมให้
ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ0งมีเสี ยงหนึ0งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ0งมีส่วนได้เสี ยในเรื0 องใด ไม่
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื0 องนั4น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที0ประชุมออกเสียงเพิม0 ขึ4นอีกเสี ยง
หนึ0งเป็ นเสี ยงชี4ขาด
ข้อที0 11 ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรื อกรรมการผูซ้ 0ึงได้รับมอบหมายส่ งหนังสื อนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นรี บด่วนเพื0อรักษาสิทธิ หรื อ
ประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื0นและกําหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั4นก็ได้
ข้อที0 12 กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที0ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที0
ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อที0 13 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็ นหุน้ ส่ วนหรื อเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในนิติบคุ คลอื0น ที0มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ที0ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที0จะมีมติแต่งตั4ง
ข้อที0 14 กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาที0บริ ษทั ทําขึ4นหรื อถือหุน้ หรื อหุน้ กู้
เพิม0 ขึ4นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
ข้อที0 15 ให้คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั4ง
อํานาจหน้ าทีข องคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณากําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที0ดี เพือ0 ให้ฝ่ายบริ หารนําไปปฏิบตั ิ ซึ0งรวมถึงการทบทวนประเมินผลการ
ปฏิบตั ิเพื0อนํามาพิจารณาปรับปรุ งให้เหมาะสม และรายงานไว้ในรายงานประจําปี
2. พิจารณาความเหมาะสม ให้คาํ แนะนํา และอนุมตั ิวสิ ยั ทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้ าหมายการดําเนินงานของบริ ษทั ที0นาํ เสนอ
โดยฝ่ ายบริ หาร รวมถึงการติดตามประเมินผลความสําเร็ จของการดําเนินงาน
3. ดูแลให้บริ ษทั มีระบบบริ หารความเสี0ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบที0เหมาะสม
4. ดูแลให้มีกระบวนการสรรหา และแผนการสืบทอดตําแหน่งของกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ทีม0 ี
ประสิ ทธิผล คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั4งกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ เป็ นหัวหน้าคณะผูบ้ ริ หารระดับสูง เพื0อ
รับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริ ษทั
5. ดูแลให้มีแนวทางปฏิบตั ิเกี0ยวกับจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ข้อพึงปฏิบตั ิที0ดีของกรรมการและพนักงาน
รวมถึงการสื0 อสารให้ผเู้ กี0ยวข้องได้ทราบ

-206.
7.
8.
9.

พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั4งและกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีข0 องคณะกรรมการชุดย่อย
พิจารณามอบอํานาจอย่างเหมาะสมให้แก่กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ เพื0อให้สามารถดําเนินงานธุรกิจปกติได้อย่างรวดเร็ ว
จัดทํารายงานอธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในการจัดทํารายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจําปี
พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ รวมทั4งกํากับดูแลให้มี
กระบวนการที0มีประสิ ทธิผลในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารระดับสูง
10. ดําเนินการอื0นๆ เพื0อให้เป็ นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที0ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560
มีการจัดประชุมจํานวน 6 ครั4ง มีจาํ นวนการเข้าประชุมดังนี4
1. นายชลอ เฟื0 องอารมย์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางพิไล เปี0 ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นางปราณี ภาษีผล
5. นางสุ ภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ
6. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที0บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
7. นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
8. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการที0ปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
9. นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
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ครั4ง
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ครั4ง
ครั4ง
ครั4ง
ครั4ง
ครั4ง

คณะกรรมการชุดย่ อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน กําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั4ง
โดยมีรายนามดังต่อไปนี4
1. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางพิไล เปี0 ยมพงศ์สานต์
กรรมการตรวจสอบ
3. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการตรวจสอบ
4. นายไกรเลิศ หาญวิวฒั นกุล
เลขานุการ
อํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที0ตามที0ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษทั ดังต่อไปนี4
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้เหมาะสม มีประสิ ทธิภาพ และครอบคลุมถึงกระบวนการอื0นที0เกี0ยวข้อง
กับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน0
2. พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั4ง โยกย้าย
เลิกจ้าง ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการบริ หารความเสี0 ยงตามกรอบการบริ หารความเสี0 ยงของบริ ษทั ว่ามีการบริ หารความเสี0ยงอย่างมีประสิทธิ ภาพ
ซึ0งจะส่ งผลให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ทั4งในเชิงประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลของงาน
4. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิหน้าที0ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที0เกี0ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ

-215. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั4งบุคคลซึ0งมีความเป็ นอิสระ เพื0อทําหน้าที0เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั4งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครั4ง
6. พิจารณารายการที0เกี0ยวโยงกัน หรื อรายการทีอ0 าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั4งนี4เพื0อให้มนั0 ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
7. สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน0 และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
8. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
ซึ0งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี4
(ก) ความเห็นเกี0ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที0เชื0อถือได้ของรายงานทาง การเงินของบริ ษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกี0ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกี0ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์หรื อกฎหมายที0เกี0ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกี0ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี0ยวกับรายการที0อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที0คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที0ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื0นที0เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว0 ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที0และความรับผิดชอบที0ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการจัดตั4งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ4นเป็ นหน่วยงานหนึ0งภายในบริ ษทั โดยมีผอู้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบ
(นายไกรเลิศ หาญวิวฒั นกุล) เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ประวัติผอู้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบ
นายไกรเลิศ หาญวิวฒั นกุล
ประวัติการศึกษา
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ University of Chicago, สหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ในการทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง
2555-2560 ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
การพิจารณาแต่งตั4ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ นอํานาจหน้าทีข0 องคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560
มีการจัดประชุมจํานวน 6 ครั4ง คณะกรรมการทั4ง 3 ท่านเข้าประชุมทั4ง 6 ครั4ง
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และ กรรมการบริ หาร 2 ท่าน
มีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี กําหนดให้มีการประชุมเป็ นแบบเฉพาะกิจเมื0อมีความจําเป็ น แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั4งต่อปี โดยมี
รายนามดังต่อไปนี4

-221.นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
2.นางพิไล เปี0 ยมพงศ์สานต์
3.นายถวัลย์ วิรานนท์
4.นางสุ เทพี อัศวะธนกุล

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้าที0และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื0อให้การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรร
หา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที0ดี คณะกรรมการบริ ษทั จึงกําหนดขอบเขตหน้าที0ของ
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนดังนี4
1 ด้ านการสรรหา
1.1 กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื0อดํารงตําแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร เช่น พิจารณากรรมการ
เดิมเพื0อเสนอให้ดาํ รงตําแหน่ งต่อ เปิ ดรับการเสนอชื0อจากผูถ้ ือหุน้ การใช้บริ ษทั ภายนอกให้ช่วยสรรหา การ
พิจารณาบุคคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ หรื อ การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื0อบุคคลที0เหมาะสม เป็ นต้น
1.2 ดําเนินการพิจารณารายชื0อบุคคลทีไ0 ด้รับการเสนอชื0อและคัดเลือกบุคคลที0มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติ
ที0กาํ หนดไว้
1.3 ตรวจสอบให้รอบคอบว่า บุคคลที0จะถูกเสนอชื0อนั4นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานทางการ
1.4 ดําเนินการทาบทามบุคคลทีม0 ีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที0กาํ หนดไว้ เพือ0 จะได้มน0ั ใจว่าบุคคลดังกล่าว
มีความยินดีจะมารับตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั หากได้รับการแต่งตั4งจากผูถ้ ือหุน้
1.5 เสนอชื0อให้คณะกรรมการเพื0อพิจารณาและบรรจุชื0อในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื0อให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั4งต่อไป
1.6 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน อาจได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสูง
โดยเฉพาะกรรมการผูอ้ าํ นวยการ ก็ได้
2 ด้ านการพิจารณาค่าตอบแทน
2.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที0ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
2.2 พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษทั อื0นที0อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริ ษทั
2.3 กําหนดหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมเพื0อให้เกิดผลงานตามที0คาดหวัง ให้มีความเป็ นธรรมและเป็ น การตอบแทน
บุคคลที0ช่วยให้งานของบริ ษทั ประสบผลสําเร็ จ
2.4 ทบทวนรู ปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจํานวนเงินและสัดส่ วนการจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละ
รู ปแบบให้มีความเหมาะสม ทั4งนี4 หลักการสําคัญในการพิจารณารู ปแบบค่าตอบแทนแต่ละประเภท ได้แก่
2.4.1 ค่าตอบแทนประจํา (Retainer Fee) เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายปี เป็ นต้น ควรคํานึงถึงปัจจัย 3
ประการ คือ (1) แนวปฏิบตั ิทบี0 ริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ (2) ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริ ษทั (3)
ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ หรื อ กรรมการผูอ้ าํ นวยการที0บริ ษทั ต้องการ
2.4.2 ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั (Incentive) ควรเชื0อมโยงกับมูลค่าที0บริ ษทั สร้างให้กบั ผูถ้ ือหุน้
เช่นผลกําไรของบริ ษทั หรื อเงินปันผลที0จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้น
2.4.3 ค่าเบี4ยประชุม (Attendance Fee) ควรพิจารณาให้อยูใ่ นระดับที0เหมาะสม เพือ0 จูงใจให้กรรมการปฏิบตั ิหน้าที0
โดยการเข้าประชุมอย่างสมํ0าเสมอ
2.5 พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็ นไปตามเกณฑ์ที0หน่วยงานทางการกําหนดหรื อข้อแนะนําที0เกี0ยวข้อง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2560
มีการจัดประชุมจํานวน 1 ครั4ง คณะกรรมการทั4ง 4 ท่านเข้าประชุมครบ 4 ท่าน
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3. คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุน ประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการบริ หาร 1 ท่าน มีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี
โดยมีรายนามดังต่อไปนี4
1. นายชลอ เฟื0 องอารมย์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการลงทุน
2. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และกรรมการลงทุน
3. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
คณะกรรมการลงทุน มีอาํ นาจหน้าที0ดงั ต่อไปนี4
1. จัดทํากรอบนโยบายการลงทุน เพื0อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
2. พิจารณาอนุมตั ิแผนการลงทุนของบริ ษทั ที0สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน และ นโยบายการบริ หารความ
เสี0ยงรวม
3. กํากับดูแลการลงทุนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริ หารความเสี0 ยงรวมระเบียบ
วิธีปฏิบตั ิเกี0ยวกับการลงทุน และข้อกําหนดของกฎหมายที0เกี0ยวข้อง
4. กํากับดูแลในเรื0 องธรรมาภิบาล ความโปร่ งใส และการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที0เกี0ยวกับธุรกรรมการ
ลงทุนของบริ ษทั ฯ
5. กํากับดูแล ระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที0ใช้ประกอบการลงทุนของบริ ษทั ให้มีความเพียงพอต่อการดําเนินงาน
6. บริ หารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที0ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างสมํ0าเสมอ
การประชุมคณะกรรมการลงทุน ปี 2560
มีการจัดประชุมจํานวน 2 ครั4ง คณะกรรมการทั4ง 3 ท่านเข้าประชุมทั4ง 2 ครั4ง
4. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสียง
คณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี0 ยง ประกอบด้วยกรรมการ และผูบ้ ริ หาร ไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่าน มีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี
โดยกําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั4ง
คณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี0 ยงมีหน้าที0และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี4
1. กําหนดนโยบายการบริ หารจัดการความเสี0ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ซึ0งต้องครอบคลุมความเสี0ยงที0สาํ คัญ
เช่น ความเสี0ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี0 ยงด้านการรับประกันภัย ความเสี0 ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี0ยงด้านปฏิบตั ิการ
ความเสี0 ยงด้านตลาดความเสี0ยงด้านเครดิต ความเสี0 ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบ และความเสี0ยง
อื0นๆ ที0มีผลกระทบต่อการดําเนินกิจการ
2. ประเมินความเพียงพอของกลยุทธ์การบริ หารจัดการความเสี0 ยง รวมถึงประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการบริ หาร
จัดการ ความเสี0ยง
3. รายงานผลความคืบหน้าการบริ หารจัดการความเสี0ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั4ง
ยกเว้นมีความเสี0 ยงที0มีนยั สําคัญให้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4. กําหนดนโยบายการบริ หารความต่อเนื0องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) และจัดทําแผนรองรับการ
ดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื0อง (Business Continuity Plan)
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นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
ประธาน
เข้าประชุม 5 ครั4ง
นายประพิทย์ ธีระประยุติ
รองประธาน
เข้าประชุม 5 ครั4ง
นายไกรเลิศ หาญวิวฒั นกุล
รองประธาน
เข้าประชุม 5 ครั4ง
นางรัชนี วงษ์กิจพัฒนา
กรรมการ
เข้าประชุม 4 ครั4ง
นางสาวลัสพรรณ เติมทองไชย
กรรมการ
เข้าประชุม 5 ครั4ง
นายกนกฉัตร์ ถาวรนันท์
กรรมการ
เข้าประชุม 6 ครั4ง
นางสาวนันทวัน อรุ ณพิริยะกุล
กรรมการ
เข้าประชุม 5 ครั4ง
นายธนาวุฒิ บุญพุฒ
กรรมการ - เลขานุการ
เข้าประชุม 6 ครั4ง
นางสาวดุษฎี วรรณคลํ4า
กรรมการ – ผูช้ ่วยเลขานุการ
เข้าประชุม 6 ครั4ง
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8.3 เลขานุการบริษัท
การแต่งตั4งเลขานุการบริ ษทั ฯ ขึ4นอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการคัดเลือกบุคคลทีม0 ีคุณสมบัติเหมาะสมที0
จะทําหน้าทีด0 งั กล่าว โดยทีป0 ระชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั4งที0 3/2551 เมื0อวันที0 13 สิ งหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั4ง
นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร ให้ดาํ รงตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั โดยให้มีผลตั4งแต่วนั ที0 14 สิ งหาคม 2551 เป็ นต้นไป จนกระทัง0 ปั จจุบนั
นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร อายุ 65 ปี สัดส่ วนการถือครองหุน้ 0.006%
กรรมการ
แต่งตั4งเมื0อวันที0
18 มิถุนายน 2529 – ปัจจุบนั
เลขานุการบริ ษทั
แต่งตั4งเมื0อวันที0
14 สิงหาคม 2551 – ปัจจุบนั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร – พี0สาว นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
พี0ภรรยา นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
ประสบการณ์ทาํ งานย้อนหลัง 5 ปี
2555-2560 กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ,ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายผลประโยชน์ (บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์)
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้เลขานุการบริ ษทั รับผิดชอบงาน ดังนี4
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี4
1.1. ทะเบียนกรรมการ
1.2. หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริ ษทั
1.3. หนังสื อนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที0รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร พร้อมทั4งจัดทําสําเนาส่งให้ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ นับจากวันทีไ0 ด้รับรายงาน
3. ดําเนินการอื0นๆ ตามทีค0 ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
8.4 หัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบของบริษัท (Compliance)
นางสาวนันทวัน อรุ ณพิริยะกุล ตําแหน่ง ผูจ้ ดั การฝายผลประโยชน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปี ย้อนหลัง
2555-2560 ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลประโยชน์ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์

หน้ าทีและความรับผิดชอบ
1. กํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
1.1 เป็ นศูนย์กลางการรวบรวมกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานภายนอกที0กาํ กับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย
อาทิ คปภ. กลต. และ ปปง.
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กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ คําสัง0 ประกาศ ทีอ0 อกใหม่ และจัดทําสรุ ปสาระสําคัญของกฎหมายกฎเกณฑ์ ฯลฯ
ที0ออกใหม่ดงั กล่าว
1.3 จัดทําคู่มือการปฏิบตั ิตามกฎหมายเบื4องต้นในรู ปของฐานข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ทางการที0สาํ คัญ ให้ขอ้ มูล
เป็ นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ เพื0อประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานและเป็ นข้อมูลอ้างอิงในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ
ภายในองค์กร
1.4 ติดตามให้หน่วยงานภายในมีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ตา่ งๆ
1.5 เป็ นที0ปรึ กษา ให้คาํ แนะนํา ชี4แจง และให้ความเห็นเกี0ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายระเบียบ หรื อประกาศต่างๆ
ที0เกี0ยวกับธุรกิจประกันวินาศภัย
1.6 งานในหน้าที0รับผิดชอบเฉพาะ ได้แก่ การเป็ นหน่วยงานกลางในการกํากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เกี0ยวกับป้ องกันและปราบปรามฟอกเงินและการต่อด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย(AML/CFT)
1.7 สนับสนุนงานบริ หารความเสี0 ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย โดยสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ที0ได้จากการติดตาม
การปฏิบตั ิงานด้านกฎหมายของทุกหน่วยงาน รวมถึงร่ วมให้ขอ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางเกี0ยวกับการควบคุม
ภายในด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายเพื0อนําไปใช้วิเคราะห์และจัดทําแผนบริ หารความเสี0 ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
2. ประสานงานหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในองค์กร
2.1 ประสานงานเรื0 องการขออนุญาตในการดําเนินการใดๆ ขององค์กรซึ0งจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภายนอก
ที0กาํ กับดูแลก่อน หรื อเพื0อขอหารื อประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ เพื0อความชัดเจนในการนํามาปฏิบตั ิหน้าที0ของหน่วยงาน
ภายในองค์กรทั4งนี4หน่วยงานภายนอกที0สาํ นักกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายต้องติดต่อประสานงาน ได้แก่
(1) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.)
(2) สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
(3) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
(4) หน่วยงานทางการอื0นตามที0คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
2.2. เป็ นผูป้ ระสานงานในนามขององค์กรกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการการประกอบธุรกิจประกัน
(คปภ.) หรื อหน่วยงานกํากับอื0นตามกฎหมาย
2.3. เป็ นผูป้ ระสานงานในนามขององค์กรกับสํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ปปง.) หรื อหน่วยงานทางการอื0นใด ในประเด็นด้าน AML/CFT
2.4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร เพือ0 ให้จดั ทํารายงานตามที0หน่วยงานภายนอกที0กาํ กับดูแลแจ้งขอ หรื อตามที0
กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งจัดทํา
2.5 ให้ความรู้ดา้ นกฎหมาย จัดทําข้อมูลกฎหมายด้านการประกันวินาศภัย หรื อกฎหมายอื0นใดที0น่าสนใจและเกี0ยวข้อง
กับธุรกรรมหลักขององค์กร เพื0อรองรับการอบรมให้แก่บุคลากรภายในองค์กร
8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารก่อนที0จะนําเสนอขออนุมตั ิจากที0ประชุมผูถ้ ือหุน้
โดยเกณฑ์กาํ หนดค่าตอบแทนจะอยูใ่ นระดับเทียบได้กบั ระดับที0จ่ายอยูใ่ นธุรกิจ เหมาะสมกับภาระหน้าที0ความรับผิดชอบ
รวมทั4งมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจําทุกปี และนําผลที0ได้มาใช้ร่วมในการกําหนดค่าตอบแทนด้วยค่าตอบแทน
ที0เป็ นตัวเงิน
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ชื0อ
1
2

นายชลอ
ดร.พิศิษฐ

เฟื0 องอารมย์
เศรษฐวงศ์

3

จํานวน
ครั4งที0เข้า
ประชุม

ตําแหน่ง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

หน่วย: บาท
ค่าตอบแทน

เบี4ย
ประชุม

ค่าบําเหน็จ

รวม

6/6
6/6

150,000
195,000

585,000
545,000

735,000
740,000

นางพิไล

ตรวจสอบ
เปี0 ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4/6

165,000

410,000

575,000

4
5

นางปราณี
นางสุ ภาภรณ์

ภาษีผล
บุรพกุศลศรี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

4/6
6/6

180,000
90,000

420,000
300,000

600,000
390,000

6
7

นายจีรพันธ์
นางสุ เทพี

อัศวะธนกุล
อัศวะธนกุล

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

6/6
6/6

-

230,000
220,000

230,000
220,000

8
9

นายถวัลย์
นางสุ ณีย ์

วิรานนท์
ธีราวิทยางกูร

กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั

6/6
4/6

-

220,000
210,000

220,000
210,000

780,000 3,140,000

3,920,000

รวม

-

ข. ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ตั4งแต่ระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ4นไปของบริ ษทั ฯ ทั4งหมด 26 ท่าน ได้รับค่าตอบแทน
ในรู ปของเงินเดือนและโบนัสในปี 2560 รวมเป็ นเงินทั4งสิ4น 64,260,000 บาท
8.6 บุคลากร
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนพนักงานทั4งหมด 579 คน ผลตอบแทนในรู ปเงินเดือนและโบนัส คิดเป็ นเงิน
285,324,482 บาท รวมทั4งเงินสมทบกองทุนสํารองเลี4ยงชีพ คิดเป็ นเงิน 12,202,076 บาท
การถือครองหุ้นบริษัท ของ กรรมการ และ ผู้บริหารระดับสู ง ปี 2560
ชือ

ตําแหน่ ง

มกราคม

กรกฎาคม

ธันวาคม

นายชลอ เฟื0 องอารมย์

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ

-

-

-

ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

-

-

-

นางพิไล เปี0 ยมพงศ์สานต์

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

-

-

-

นางปราณี ภาษีผล

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

-

-

-

นางสุ ภาภรณ์ บุรพกุศลศรี

กรรมการอิสระ

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ประธานเจ้าหน้าที0บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

นายถวัลย์ วิรานนนท์

กรรมการที0ปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

นางสุ เทพี อัศวะธนกุล

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ

นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร
นางสาวสิ รินทร์ นันทวรเศรษฐ

8,781,128

8,781,128

8,781,128

18,000

18,000

18,000

4,725,384

4,725,384

4,725,384

กรรมการและเลขานุการบริ ษทั

18,000

18,000

18,000

ที0ปรึ กษากรรมการผูอ้ าํ นวยการ

107,640

107,640

107,640
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ชือ

ตําแหน่ ง

มกราคม

กรกฎาคม

ธันวาคม

นายสุ รพงษ์ ธีราวิทยางกูร

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

476,040

476,040

476,040

นายประพิทย์ ธีระประยุติ

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

50,264

50,264

50,264

นายไกรเลิศ หาญวิวฒั นกุล

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

-

-

-

นายลูเซียส เฮสลิ

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

-

-

-

นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

12,600,000

12,600,000

12,600,000

นางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

12,600,000

12,600,000

12,600,000

นายพิมล ฉันทวีรกูร

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการและประสานงาน

-

-

-

นายสมกฤษณ์ สุระชีวกฤต

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย

-

-

-

9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 คณะกรรมการบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที0ดี เพราะแสดงให้
เห็นถึงการมีระบบบริ หารจัดการทีม0 ีประสิทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ซึ0งช่วยสร้างความเชื0อมัน0 และความมัน0 ใจต่อผูถ้ ือ
หุน้ นักลงทุนผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผูท้ ี0เกี0ยวข้องทุกฝ่ าย และเป็ นเครื0 องมือที0จะนําบริ ษทั ไปสู่ความมัน0 คง บริ ษทั จึงได้กาํ หนด
หลักการ กํากับดูแล กิจการทีดี0 รวมถึงแนวปฏิบตั ิโดยมีเนื4อหาสําคัญ ได้แก่
1. หมวดสิทธิของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญและเคารพสิทธิ พ4นื ฐานของผูถ้ ือหุ ้น โดยสนับสนุ นให้ผถู้ ือหุ ้นทุกราย ทั4งรายใหญ่และรายย่อย
สามารถใช้สิทธิ ได้อย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ที0กฎหมายกําหนด ได้แก่ การซื4 อขายหรื อโอนหุ ้น การมีส่วนแบ่งใน
กําไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิ ทธิในการทราบข้อมูลเกี0ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ ้น สิ ทธิ
การเข้าร่ วมประชุมเพื0อใช้สิทธิ ออกเสี ยง รวมถึงการซักถาม และส่ งคําถามล่วงหน้า สิ ทธิ ในการแต่งตั4งถอดถอนกรรมการ
และกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวมถึง สิ ทธิ ในการแต่ง ตั4งผูส้ อบบัญชี กําหนดค่ าสอบบัญชี และเรื0 องต่างๆ ที0มี
ผลกระทบต่อบริ ษทั เช่นการจัดสรรเงินปันผล การเพิม0 ทุนลดทุน เป็ นต้น โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ที0กฎหมายกําหนด
บริ ษทั ได้ส่งเสริ มสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ โดย สนับสนุน และส่งเสริ มผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุม่ รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถาบัน ให้เข้า
ร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้น กําหนดให้มีก ารเปิ ดเผย ข้อมูล วัน เวลา สถานที0 และวาระการประชุ ม โดยมีคาํ ชี4 แจงและเหตุ ผล
ประกอบในแต่ละวาระหรื อประกอบมติที0ขอตามที0ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุ้น หรื อในเอกสาร
แนบวาระการประชุม
บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่ งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าให้ชดั เจน
และแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบไว้ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ได้จดั ทําหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. เพื0อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสี ยงได้ และได้
กําหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จัด
ให้มีก ารลงมติ เป็ นแต่ ละรายการในกรณี ที0วาระนั4นมี หลายรายการ เช่ น วาระการแต่ งตั4ง กรรมการ บริ ษทั มี ก ารใช้บตั ร
ลงคะแนนเสี ยงในวาระที0สาํ คัญ เช่น การทํารายการเกี0ยวโยง การทํารายการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ0 งสิ นทรัพย์ เป็ นต้น เพื0อ
ความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ในกรณี มีขอ้ โต้แย้งในภายหลังระหว่างการประชุม ประธานในที0ประชุมควรจัดสรรเวลาให้
เหมาะสมและส่งเสริ มให้ผถู้ ือหุน้ มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั4งคําถามต่อที0ประชุมในเรื0 องที0เกี0ยวข้องกับบริ ษทั ได้
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ของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันทําการถัดไปบน website ของตลาดหลักทรัพย์ และบริ ษทั
ในปี 2560 บริ ษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที0 10 เมษายน 2560 มีกรรมการ 8 ท่าน เข้าร่ วมประชุม
โดยทางบริ ษทั มอบให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ0 งเป็ นนายทะเบียนหุ ้นของบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่ ง
หนังสื อเชิ ญประชุ มให้แก่ ผถู้ ื อหุ ้นล่ วงหน้าก่ อนวันประชุ ม 14 วัน ประธานในที0ประชุ มได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ื อหุ ้นมี สิทธิ
เท่ากันในการตรวจสอบการดําเนิ นงานของบริ ษ ทั , สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ0 งได้ลงบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุม
2. หมวดการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับผูถ้ ือหุ ้นและส่ งเสริ มความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ ราย
ย่อย ผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ และ นักลงทุนสถาบัน โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิไว้ดงั นี4
บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอชื0อบุคคลเพื0อเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการรวมถึงเสนอเพิ0มวาระการ
ประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
บริ ษ ทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นที0ไม่ สามารถเข้าประชุ มด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงโดยมอบฉัน ทะให้ผูอ้ ื0น
ประชุมและออกเสี ยงลงมติแทน
บริ ษทั กําหนดให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลเกี0ยวกับส่ วนได้เสี ยของตนและผูเ้ กี0ยวข้อง เพื0อให้
คณะกรรมการสามารถพิ จารณาธุ ร กรรมของบริ ษ ทั ที0 อาจมี ค วามขัดแย้ง ของผลประโยชน์ และสามารถตัด สิ น ใจเพื0อ
ประโยชน์ของบริ ษทั โดยรวม ทั4งนี4 กรรมการและผูบ้ ริ หารที0มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมทีท0 าํ กับบริ ษทั ไม่ควรมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจทําธุ รกรรมดังกล่าว
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในที0มีผลต่อการซื4 อขายหลักทรัพย์ เพื0อเป็ นมาตรการป้ องกันกรณี ที0
กรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายในเพื0อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื0นในทางมิชอบ โดยห้ามกรรมการ ที0ปรึ กษา
ผูบ้ ริ หาร พนักงานพนักงานที0ล่วงรู้ถึงผลประกอบการของบริ ษทั ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม และบุคคลที0เกี0ยวข้องซื4 อขายหุน้
ของบริ ษทั ในช่ วงเวลา 60 วันก่ อนประกาศงบการเงิ น ต่อสาธารณะชน ในระหว่างปี ที0ผ่านมากรรมการและผูบ้ ริ หารได้
ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัดไม่ปรากฎว่ามีการซื4อขายหุ ้นในช่วงนั4นเลย รวมทั4งห้ามไม่ให้ผบู้ ริ หารหรื อหน่ วยงานที0
ได้รับทราบข้อมูลภายใน เปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลที0ไม่มีหน้าที0เกี0ยวข้องตามรายละเอียดที0ได้เปิ ดเผยไว้
ในหัวข้อการดูแลเรื0 องการใช้ขอ้ มูลภายใน
3. หมวดบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั4งภายในและภายนอก บริ ษทั จะไม่กระทําการใดๆที0เป็ นการละเมิด
สิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสีย จึงยึดถือแนวปฎิบตั ิที0ก่อให้เกิดความเสมอภาคต่อทุกฝ่ าย โดยกําหนดบทบาทของบริ ษทั ต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยดังนี4
ลูกค้า
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการให้บริ การที0ดี เพือ0 ให้ลกู ค้ามีความพึงพอใจและเชื0อมัน0 ในการให้บริ การ
ของบริ ษทั ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที0มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื0อให้
ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุ ด
คู่คา้
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และ
ปฏิบตั ิตามเงื0 อนไขทางการค้า และสัญญาระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด บริ ษทั ให้ความสําคัญอย่างยิง0 ใน
การคัดเลือกคู่คา้ ที0เหมาะสม โดยตระหนักถึงความสําคัญในการมีคู่คา้ ที0จริ ยธรรม ความเป็ นมืออาชี พ
ควบคู่ไปกับการมีชื0อเสียงที0ดี
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั มุ่งมัน0 ที0จะดําเนินงานให้มีผลประกอบการที0ดี อันจะนําไปสู่ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ เพือ0 สร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผถู้ ือหุน้
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การพัฒนาอย่างสมํ0าเสมอ เพื0อให้มีค วามพร้อมที0จะก้าวไปข้างหน้ากับบริ ษทั และมีนโยบายใน
การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที0เหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กบั ธุ รกิจเดียวกัน
คู่แข่ง
บริ ษทั ยึดมัน0 ในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยจริ ยธรรม โดยไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู้ความลับ
ทางการค้าของคู่แข่งโดยวิธีฉอ้ ฉล โดยเน้นการปฏิบตั ิภายใต้กติกาการแข่งขันที0ดี ไม่แสวงหา
ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีที0ไม่เหมาะสม ไม่ทาํ ลายชื0อเสี ยงของคูแ่ ข่งด้วยการกล่าวหา
ในทางร้าย
เจ้าหนี4
บริ ษทั ยึดมัน0 ในการปฏิบตั ิเรื0 องการชําระหนี4ตามกําหนดเวลาและสัญญาระหว่างกันโดยเคร่ งครัด
โดยจะปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี4ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยเฉพาะเรื0 องเงื0อนไขการคํ4าประกัน
การบริ หารเงินทุน กรณี ที0 ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื0อนไขที0ตกลงกันไว้ได้ จนเป็ นเหตุทาํ ให้ผดิ นัด
ชําระหนี4 บริ ษทั จะรี บแจ้งให้เจ้าหนี4ทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริ งเพื0อร่ วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล รวมถึงการบริ หารจัดการเงินทุนให้มี
โครงสร้างที0เหมาะสม เพื0อรักษาความเชื0อมัน0 ต่อเจ้าหนี4
ลูกหนี4
บริ ษทั ยึดมัน0 ในการปฎิบตั ิตามสัญญาระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด กรณีที0ลกู หนี4มีเหตุที0ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามเงื0อนไขที0ตกลงกันไว้ได้ จนเป็ นเหตุให้ตอ้ งผิดนัดชําระหนี4 บริ ษทั จะเข้าเจรจาเพื0อหา
แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
สังคมและ
บริ ษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงมุ่งมัน0 ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและเข้าร่ วม
กิจกรรม
สิ0 งแวดล้อม
ต่างๆ ที0เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างสมํ0าเสมอ
สิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ยึดมัน0 ในหลักสิ ทธิ มนุษยชน จึงกําหนดนโยบายเกี0ยวกับสิ ทธิมนุษยชน โดยให้พนักงานทุก
คน มีสิทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนความก้าวหน้าใน
อาชีพการงาน ภายใต้ขอ้ บังคับการทํางานของบริ ษทั และจะให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน เพื0อ
นําหลักสิ ทธิมนุษยชนไปปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานทรัพย์สินทางปัญญา บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เกี0ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และมีนโยบายไม่สนับสนุนการดําเนินการที0มีลกั ษณะเป็ นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยพนักงานทุกคนมีหน้าที0ตอ้ งปกป้ องรักษาความลับอันเกี0ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ น ผลิตภัณฑ์ประกันภัยระบบคอมพิวเตอร์ จนถึงคู่มือ
การปฏิบตั ิงาน และอื0นๆ ที0พนักงานได้สร้างสรรค์ข4 ึนในระหว่างการปฏิบตั ิงานโดยได้รับมอบหมาย
จากบริ ษทั ในขณะเดียวกันพนักงานทุกคนต้องไม่นาํ ทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื0นไปใช้โดยไม่ได้
รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน
การต่อต้านทุจริ ต
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบตั ิเพื0อต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน0 ที0ได้รับความ
เห็นชอบจากทุจริ ตคอร์รัปชัน0
คณะกรรมการ และได้เผยแพร่ ให้พนักงาน คูค่ า้ และบุคคล
ทัว0 ไป ทราบ เพื0อปฎิบตั ิตามโดยเคร่ งครัด
4. หมวดการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั งบการเงินได้จดั ทําขึ4นตามมาตรฐาน
การบัญชีที0รับรองทัว0 ไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายบัญชีที0เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ0าเสมอ และใช้
ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที0ดีในการจัดทํา รวมทั4งการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
พนักงาน
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ความถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั4งแต่งตั4งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ0 งประกอบด้วย กรรมการที0ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบรายงานทางการเงิ น และระบบควบคุมภายในโดยได้แสดงรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไว้ในรายงานประจําปี
บริ ษ ัท ได้ก าํ หนดนโยบายค่ า ตอบแทนกรรมการไว้อ ย่า งชัด เจน โดยค่ า ตอบแทนอยู่ใ นระดับเดี ย วกับ
อุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที0จะรักษากรรมการที0มีคุณสมบัติที0ตอ้ งการ ซึ0 งได้ผา่ นการอนุมตั ิจากที0ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ แล้ว ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที0คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด ซึ0 งเกี0ยวกับ
ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และของผูบ้ ริ หารแต่ละท่านค่าตอบแทนที0เป็ นตัวเงินได้ระบุรายละเอียดไว้ในหน้าที0
28 แต่ไม่ได้เปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการทีเ0 ป็ นผูบ้ ริ หารในส่ วนที0ได้รับจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั อื0น เพราะ
ไม่ใช่ขอ้ มูลของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงข้อมูลของบริ ษทั ว่ามีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ของบริ ษทั จึงได้เน้นและถือปฏิบตั ิกบั ฝ่ ายบริ หารในการเปิ ดเผยข้อมูลที0ครบถ้วนและเชื0อถือได้
5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีความเป็ น
อิสระในการตัดสิ นใจเพื0อประโยชน์สูงสุ ดและผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
คณะกรรมการของบริ ษทั มีจาํ นวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที0เป็ นผูบ้ ริ หาร 4 ท่าน, กรรมการที0
กรรมการอิสระ 5 ท่าน ส่ วนประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
ความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร และไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การเพื0อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที0ใน
การกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการบริ หารงานประจํา โครงสร้างคณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วย
กรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หาร
จัดการความเสี0ยง ซึ0งมีการกําหนดสมาชิกและหน้าที0ความรับผิดชอบไว้ในรายละเอียดหน้า 17 ถึง 24
คณะกรรมการแต่ละชุดมีการจัดประชุมตามจํานวนครั4งที0ได้กาํ หนดไว้
โดยมีการกําหนดวาระชัดเจน
ล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา เลขานุการของคณะกรรมการแต่ละคณะได้จดั
หนังสื อเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื0อให้
คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่ วมประชุม
การประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะได้มีการจดบันทึกการ
ประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมจัดเก็บรายงานการประชุมที0ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั4งในระดับบริ หาร และการปฏิบตั ิงานจึงได้กาํ หนดหน้าที0
อํานาจการดําเนินการของผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของ
บริ ษทั ให้เกิดประโยชน์ และการแบ่งแยกหน้าที0ของผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ิดตามควบคุมรวมทั4งประเมินผลออกจากกัน
เพื0อให้เกิดการตรวจสอบระหว่างกันอย่างชัดเจน บริ ษทั มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้าที0ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
หลักและกิจกรรมทางการเงินของบริ ษทั ว่าได้ดาํ เนินการตามแนวทางที0กาํ หนดไว้ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและข้อกําหนดที0เกี0ยวข้องกับบริ ษทั (Compliance Control) คณะกรรมการได้กาํ หนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื0อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทําหน้าที0ตรวจสอบได้อย่างเต็มที0

-32การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่ อย
ในปี 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทาํ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั
โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็ น 6 หมวด ได้แก่ หมวดโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ หมวด
บทบาท หน้าที0 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หมวดการประชุมคณะกรรมการ หมวดการทําหน้าที0ของ
กรรมการ หมวดความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ และหมวดการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
สําหรับวิธีการประเมินได้ให้กรรมการแต่ละท่านให้คะแนนแต่ละหัวข้อโดยอิสระ แล้วนําคะแนนการประเมิน
แต่ละหัวข้อของกรรมการทุกท่านมารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนกรรมการ ผลการประเมินทุกหมวดได้คะแนน
โดยเฉลี0ย 3.65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 91.25
รวมถึงได้ทาํ การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นรายคณะ โดยแบ่งหัวข้อการประเมินเป็ น 3 หมวด
ได้แก่ หมวดโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ หมวดการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และ
บทบาท หน้าที0 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้การประเมินรู ปแบบเดียวกับการประเมิน
ผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ผลการประเมินทุกหมวด มีดงั นี4
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนโดยเฉลี0ย 3.62 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 90.5
-

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้คะแนนโดยเฉลี0ย 3.49คะแนน จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน
คิดเป็ นร้อยละ 87.25

-

คณะกรรมการลงทุน ได้คะแนนโดยเฉลี0ย 3.95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 98.75
การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้ าทีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทาํ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าทีบ0 ริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็ น 10 หมวด ได้แก่ หมวดการวัดการปฏิบตั ิงาน หมวดการกําหนดกลยุทธ์ หมวด
การปฏิ บ ัติ แ ละติ ด ตามกลยุ ท ธ์ หมวดการวางแผนและผลการปฏิ บ ัติ ท างการเงิ น หมวดความสั ม พัน ธ์ ก ับ
คณะกรรมการหมวดความสัมพันธ์กบั ภายนอก หมวดการบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร หมวดการสื บ
ทอดตําแหน่ง หมวดความรู้ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริ การ และหมวดคุณลักษณะส่ วนตัว สําหรับวิธีการประเมินได้ให้
กรรมการแต่ละท่านให้คะแนนแต่ละหัวข้อโดยอิสระ แล้วนําคะแนนการประเมินแต่ ละหัวข้อของกรรมการทุก
ท่านมารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนกรรมการ ผลการประเมินทุกหมวดได้คะแนนโดยเฉลี0ย 3.95 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 4 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 96.25
โดยหมวดที0 2 เรื0 องการพัฒนา CEO คณะกรรมการมีความเห็นว่า จุดแข็งสําคัญที0 CEO ควรจะรักษาไว้คือ ความ
เป็ นผูน้ าํ และการมีวิสัยทัศน์ ส่ วนประเด็นที0 CEO ควรได้รับการพัฒนามากขึ4นในปี ถัดไป คือ การเร่ งรัดให้งานที0
วางแผนไว้ได้ผลและ ติดตามผลการปฏิบตั ิให้ใกล้ชิดขึ4น
9.2 การสรรหาและแต่งตั4งกรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าที0สรรหา
บุคคลเพื0อดํารงตําแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร พิจารณารายชื0อบุคคลที0ได้รับการเสนอชื0อ
และคัดเลือกบุคคลที0มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที0กาํ หนดไว้ ตรวจสอบว่า บุคคลที0จะถูกเสนอชื0อนั4น
มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานทางการเสนอชื0อให้คณะกรรมการเพือ0 พิจารณาและบรรจุชื0อ
ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื0อให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั4งต่อไป รวมถึงได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหา
ผูบ้ ริ หารระดับสูง โดยเฉพาะกรรมการผูอ้ าํ นวยการ ด้วย

-339.2.1 คุณสมบัติกรรมการ และ กรรมการอิสระ
1. คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการที0มีความรู้ความเชี0ยวชาญ ประสบการณ์ ทักษะที0หลากหลายเป็ น
ประโยชน์ต่อ บริ ษทั โดยไม่จาํ กัดเพศ มี ค วามเข้าใจเป็ นอย่างดีถึง หน้าที0ค วามรับผิดชอบของกรรมการ และ
ลักษณะการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กบั การเป็ นกรรมการบริ ษทั ได้อย่าง
เต็มที0
2. คุณสมบัติกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติที0ครบถ้วนของการเป็ นกรรมการบริ ษทั แล้ว ยังต้องมีณสมบัติ
เพิม0 เติมดังนี4
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที0มีสิทธิออกเสี ยงทั4งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูข้ องบริ ษทั ทั4งนี4 ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี0เกี0ยวข้องด้วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที0มีส่วนร่ วมบริ หาร ลูก จ้าง พนักงาน ที0ปรึ ก ษาที0ได้เงิ นเดือนประจํา หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั4งนี4
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที0กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที0ปรึ กษาของส่ วนราชการ
ซึ0งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
3) ไม่เป็ นบุคคลที0มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที0เป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พี0น้อง และบุตร รวมทั4งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
หรื อบุคคลที0จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที0อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั4งไม่
เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที0มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี0มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทํารายการทางการค้าที0กระทํา
เป็ นปกติเพือ0 ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี0ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ
การให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื คํ4าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ น
หลักประกันหนี4สิน รวมถึงพฤติการณ์อื0นทํานองเดียวกัน ซึ0งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี4ที0ตอ้ ง
ชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ0ง ตั4งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที0มีตวั ตนสุ ทธิของบริ ษทั หรื อตั4งแต่ 20 ล้านบาทขึ4นไป
แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ0ากว่า ทั4งนี4 การคํานวณภาระหนี4ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการ
ที0เกี0ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที0เกี0ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี4ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี4ที0เกิดขึ4นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที0มี
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ที0มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ0งมี
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
สังกัดอยูเ่ ว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ0งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที0ปรึ กษากฎหมายหรื อที0ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ0งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
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ของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั4นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7) ไม่เป็ นกรรมการที0ได้รับการแต่งตั4งขึ4นเพื0อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผู้
ถือหุน้ ซึ0งเป็ นผูท้ ี0เกี0ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการทีม0 ีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที0มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนทีม0 ีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที0มีส่วนร่ วม บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที0ปรึ กษาที0รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที0มีสิทธิออกเสี ยงทั4งหมดของบริ ษทั
อื0น ซึ0งประกอบกิจการที0มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม0 ีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื0นใดที0ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี0ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
3.คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติดงั นี4
1) มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกข้อ
2) ไม่เป็ นกรรมการที0ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที0อาจมีความขัดแย้ง
3) ไม่เป็ นกรรมการของ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที0เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
4) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที0จะสามารถทําหน้าที0สอบทาน
ความน่าเชื0อถือของงบการเงินได้
9.2.2 กระบวนการสรรหากรรมการ และ กรรมการอิสระ
ในการแต่งตั4งกรรมการที0ออกจากตําแหน่งเมื0อครบวาระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอ
รายชื0อบุคคลที0มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริ ษทั เพือ0 พิจารณา ก่อนเสนอที0ประชุมผู้
ถือหุน้ เพื0อพิจารณาแต่งตั4ง โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดกรอบการแต่งตั4งกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ตามที0
ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ
สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยในการแต่งตั4งกรรมการ
เพื0อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย เพื0อให้ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษทั จึงได้เปิ ด
โอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มีสิทธิเสนอชื0อบุคคลที0มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที0เหมาะสม เพื0อรับการ
พิจารณาเลือกตั4งเป็ นกรรมการล่วงหน้า ซึ0งบริ ษทั ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุ ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริ ษทั www.thaivivat.co.th โดยกําหนดหลักเกณฑ์การ
เสนอชื0อบุคคลเพือ0 รับการพิจารณาเลือกตั4งเป็ นกรรมการ พร้อมแบบฟอร์มการเสนอชื0อกรรมการแสดงไว้บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ด้วย
9.2.3 กระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทําหน้าที0จดั ให้มี
กระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณาแผนการสื บทอดตําแหน่งของกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั
อย่างมีประสิ ทธิผล โดยเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั4งกรรมการผูอ้ าํ นวยการและประธาน
เจ้าหน้าที0บริ หาร เพื0อรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการ
บริ ษทั สําหรับการแต่งตั4งผูบ้ ริ หารสูงสุ ดของหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กรให้เป็ นหน้าที0คดั เลือกและ
แต่งตั4งโดยกรรมการผูอ้ าํ นวยการและประธานเจ้าหน้าที0บริ หารต่อไป
9.3 การดูแลเรื0 องการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริ ษทั มีมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกําหนดนโยบายป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในที0มีผลต่อ
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1. ห้ามกรรมการ ที0ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานใช้ชอ้ มูลภายใน เพื0อประโยชน์ในการซื4อขาย
หลักทรัพย์ เนื0องจากการใช้ขอ้ มูลภายในเพื0อการซื4อขายหลักทรัพย์ เป็ นการกระทําที0ผดิ กฎหมายและขัดต่อ
หลักการเรื0 องการขัดแย้งในผลประโยชน์ เป็ นการกระทําที0ไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ รายอื0น รวมถึงห้ามเปิ ดเผย
ข้อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอก หรื อบุคคลที0ไม่มีหน้าที0เกี0ยวข้องด้วย
2. กรรมการ ที0ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที0เกี0ยวข้องกับ
การใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่ งครัด ซึ0งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ กฎเกณฑ์
อื0นๆ ที0เกี0ยวข้อง
3. ห้ามกรรมการ ที0ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร พนักงานที0ล่วงรู้ถงึ ผลประกอบการของบริ ษทั ไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม และบุคคลทีเ0 กี0ยวข้องซื4อขายหุน้ ของบริ ษทั ในช่วงเวลา 60 วันก่อนประกาศงบการเงินต่อสาธารณะชน
4. กรรมการ ที0ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานตั4งแต่ระดับ ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ4นไป ที0ทาํ การซื4อ หรื อ ขาย
หุน้ ของบริ ษทั จะต้องแจ้งให้แผนกกฎหมายกฎระเบียบทราบถึงการซื4อขายนั4น ภายในวันถัดไปนับจากที0ได้
มีการซื4อขายนั4น เพื0อรายงานการซื4อขายต่อสํานักงาน กลต.ต่อไป หรื อดําเนินการรายงานด้วยตนเอง ภายใน
3 วันทําการนับจากวันที0ได้มา หรื อจําหน่ายไปในหุน้ นั4น และจะมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ ผูส้ อบบัญชีให้ ที0ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั4ง สําหรับปี 2560 บริ ษทั
ได้ปฎิบตั ิตามระเบียบที0กาํ หนดโดยเคร่ งครัด
9.4 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นบริ ษทั ทีม0 ีชื0อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล
ที0ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีส่วนร่ วม
ในการให้ความคิดเห็นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.)
ในการเริ0 มใช้การกํากับเงินทุนตามระดับความเสี0 ยง (RBC) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี
ให้กบั บริ ษทั ประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั4งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อส่ วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชี
กับบริ ษทั / ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูท้ ี0เกี0ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในรอบปี 2560 ทางบัญชีมีค่า
ตอบแทนของผูส้ อบบัญชีจาํ นวนเงินรวม 2,320,000.- บาท ตามรายละเอียดดังนี4
1. ค่าสอบบัญชีประจําปี
890,000.- บาท
510,000.- บาท
2. ค่าสอบทานบัญชี 3 ไตรมาส
3. ค่าสอบทานรายงาน RBC ไตรมาส 2
160,000.- บาท
370,000.- บาท
4. ค่าตรวจสอบรายงาน RBC ประจําปี
5. ค่าสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวม
320,000.- บาท
6. ค่าสอบทานข้อมูลอื0น
70,000.- บาท
ค่าบริ การอื0นๆ ไม่มี
การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี
ในปี 2560 บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ที0กาํ หนดไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที0ดีของบริ ษทั
โดยรายละเอียดได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์บริ ษทั www.thaivivat.co.th

-3610. ความรับผิดชอบต่อสั งคม
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้จดั ทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (Corporate Social
Responsibility Report) ประจําปี 2560 เพือ0 แสดงถึงนโยบาย กลยุทธ์ กระบวนการคิด และการดําเนินงานในฐานะสถาบันการเงิน
หนึ0งที0มีส่วนในการพัฒนาสังคมไทยในด้านความมัน0 คงทางการเงินสําหรับประชาชนคนไทยและธุ รกิจไทย ผ่านการดําเนินงาน
ทางธุ รกรรมทางการประกันภัยของบริ ษทั รวมถึงเปิ ดเผยผลจากการดําเนินงานที0มีต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ไม่เพียงด้านการเงิน
แต่ในประเด็นด้านสังคมและสิ0 งแวดล้อมด้วยโดยบริ ษทั มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจภายใต้หลักจริ ยธรรมและการจัดการที0ดี
นึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ0 งเเวดล้อมจึงได้ดาํ เนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั4งในกระบวนการทํางาน (CSRin-process) และนอกกระบวนการทํางาน (CSR-after-process) อย่างต่อเนื0อง
แนวทางการจัดทํารายงาน
เนื4 อหาของรายงานฉบับนี4 ค ลอบคลุมการดําเนิ น งานในปี 2560โดยมี ข อบเขตครอบคลุมเฉพาะการปฏิ บตั ิ งานใน
สํานักงานใหญ่อนั เป็ นสถานที0หลักในการวางนโยบาย กลยุทธ์ และดําเนิ นงานโดยรวมของบริ ษทั ในประเด็นทางเศรษฐกิ จ
สังคมและสิ0 งแวดล้อม ตลอดจนแสดงข้อมูลการดําเนินงานภายในตามแนวทาง CSR ที0เกี0ยวข้อง
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงข้อจํากัดและความพร้อมของการแสดงข้อมูล อย่างไรก็ตามรายงานฉบับนี4ได้นาํ แนวทางการจัดทํา
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้เพื0ออ้างอิงเป็ นกรอบการจัดทํารายงาน
ฉบับนี4 เพื0อให้ตรงตามมาตรฐานของบริ ษทั มหาชนที0จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ0งบริ ษทั ได้เข้าร่ วมจดทะเบียนมาตั4งแต่
ปี พ.ศ. 2536
การคัดเลือกเนือG หาเพือ การรายงาน
บริ ษทั ฯ ได้มีการพิจารณาประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านลักษณะการประกอบธุ รกิจคือ การประกันวินาศภัยที0
ประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริ การมากที0สุดโดยกําหนดวิสยั ทัศน์ ที0จะเป็ นหลักประกันที0มน0ั คงสําหรับคนไทย ซึ0งมี
พันธกิจในการดําเนินธุรกิจดังนี4
1. พัฒนาองค์กรให้มีฐานะการเงินที0แข็งแกร่ งและบริ หารงานอย่างมีธรรมาภิบาล
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความคุม้ ค่า สามารถช่วยลดภาระความเสี0 ยงภัย และบรรเทาความเสี ยหายของประชาชนได้
อย่างเหมาะสม
3. พัฒนาการบริ การให้ได้มาตรฐานที0ดี ช่วยเสริ มสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม
เพื0อเป็ นส่วนสําคัญในการกําหนดผลการดําเนินธุ รกิจในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ0 งแวดล้อม ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ในระดับต่างๆ

นอกจากนี4ต4งั แต่ปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้สร้างคุณค่าร่ วมของบริ ษทั ฯ เพิม0 เติมจากวิสัยทัศน์และพันธกิจเพื0อเป็ นแนวทางใน
การดําเนินงานตั4งแต่ระดับนโยบายถึงปฏิบตั ิการ ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยให้วสิ ยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กรได้เกิดผล
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม ทั4งยังสร้างสํานึกร่ วมให้แก่บคุ ลากรในองค์กรให้เป็ นอันหนึ0งอันเดียวกันคือ

-37Trusted
ความเป็ นมืออาชีพที0สร้างความไว้วางใจให้กบั ลูกค้า

1.การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
2.การต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน0
3.การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงาน
4.ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
5.การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การที0ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
สังคม

Progressive
ไม่หยุดพัฒนาสิ นค้าและบริ การ ที0เข้าถึงทุกความต้องการ
Innovative
นวัตกรรมสมัยใหม่ที0สร้างความเป็ นเลิศในการให้บริ การ
Togetherness
6.การดูแลพนักงาน
ความเห็นอกเห็นใจในการดูแลกันและกันดุจดังครอบครัว 7.การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8.การจัดการสิ0 งแวดล้อม

สําคัญต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื0อจัดลําดับความสําคัญของประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ บริ ษทั ฯได้นาํ ความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยเข้ามาร่ วมพิจารณา
สําคัญ
มาก

1.การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
และการกํากับดูแลกิจการทีด0 ี
2.การต่อต้านทุจริ ต
3.การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงาน
4.ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
5.การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การ

สําคัญ 7.การพัฒนาสังคมและชุมชน
8.การใช้ทรัพยากร (การจัดการสิ0 งแวดล้อม)

6.การดูแลพนักงาน (การปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม)

สําคัญ

สําคัญมาก

สําคัญต่อ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)

การมีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ผูม้ ีส่วน
ความคาดหวัง
ได้ส่วน
เสี ย
ลูกค้า
- ผลิตภัณฑ์ที0ชดั เจน คุม้ ครอง
ตรงตามความต้องการ เป็ นที0
เข้าใจได้
- บริ การก่อนและหลังการขาย
ที0ดี

แนวปฏิบตั ิ

ช่องทางการติดต่อ

- การส่งเสริ มการขาย
- ให้บริ การก่อนและหลังการขายที0ดี
- ความคุม้ ครองเป็ นไปตามกรมธรรม์
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ที0มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า

- การสํารวจความพึงพอใจ
- มีช่องทางรับความคิดเห็น
-สํานักงานใหญ่ และสาขา
- ฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02 695 0777
- ฝ่ ายรับแจ้งอุบตั ิเหตุ โทร 02 695 0700

-38ผูม้ ีส่วน
ได้ส่วน
เสี ย

ความคาดหวัง

แนวปฏิบตั ิ

ช่องทางการติดต่อ

- บริ การสิ นไหมที0เป็ นธรรม
- ให้บริ การสินไหมอย่างเป็ นธรรม ถูกต้องและรวดเร็ว
- บริ ษทั ประกันที0มน0ั คง
- บริ หารความเสี0 ยงด้านการประกันภัยตามหลักเกณฑ์
สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทน ของ คปภ.
ได้เมื0อเกิดเหตุ

- Website:thaivivat.co.th
- Facebook:
www.facebook.com/thaivivat

คู่คา้

- การปฏิบตั ิตามข้อตกลง
ทางการค้า
- การเพิม0 ปริ มาณ/มูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ

- นโยบาย จรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจ
- การเยีย0 มชมและตรวจประเมิน
- Website:thaivivat.co.th

พนักงาน

- ค่าตอบแทนที0เป็ นธรรม
- การปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมด้าน
แรงงาน
- ความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
- โอกาสในการพัฒนาความรู้
และก้าวหน้าตามสาขาวิชาชีพ
- สมดุลระหว่างชีวติ และ
การทํางาน
- ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ
เติบโต
- การกํากับดูแลกิจการที0ดี
- สิ ทธิและความเท่าเทียมของผู้
ถือหุ้น
- การป้ องกันการทุจริ ต
คอรัปชัน0
- การเข้าถึงข้อมูลที0ถูกต้อง
- การแข่งขันทางธุรกิจอย่างมี
จริ ยธรรม

ผูถ้ ือหุน้

คู่แข่ง

เจ้าหนี4

- การชําระหนี4ตรงตามเวลา

- ดําเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
- ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
- ปฏิบตั ิตามเงื0อนไขทางการค้า และสัญญาระหว่างกัน
อย่างเคร่ งครัด
- คัดเลือกคู่คา้ ที0เหมาะสมมีจริ ยธรรม ความเป็ นมืออาชีพ
ชื0อเสียงทีด0 ี
- มีกระบวนการจัดซื4อจัดจ้างที0ชดั เจน
- ส่ งเสริ ม ให้การฝึ กอบรมทักษะและความรู้
- นโยบายในการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที0
เหมาะสม เทียบเคียงได้กบั ธุรกิจเดียวกัน
- ความมัน0 คงและโอกาสในการเจริ ญเติบโตในหน้าที0
- สภาพแวดล้อมในการทํางานที0ดี ปลอดภัย
- กิจกรรมสร้างความผูกพันกับองค์กร

- สร้างผลตอบแทนต่อเนื0องในระยะยาว
- ดําเนินธุรกิจตามธรรมภิบาล และหลักการกํากับดูแล
กิจการทีด0 ี
- เผยแพร่ รายงานต่างๆ ตามกําหนดเวลาและข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์

- การให้ขอ้ มูลด้านสวัสดิการแก่
พนักงาน
- แบบสํารวจความพึงพอใจ
- การประชุมตามสายงาน
- หน่วยงานรับเรื0 องร้องเรี ยน ฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล
- ร้องเรี ยนโดยตรงต่อผูบ้ ริ หาร
- E-mail: hrdept@thaivivat.co.th
- รายงานประจําปี
- การประชุมผูถ้ ือหุน้
- ติดต่อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทร 1231 ต่อ 5938
- E-mail: nantawan_aru@thaivivat.co.th
-Website:thaivivat.co.th/th/investor_
contact.php

- แข่งขันทางธุรกิจด้วยจริ ยธรรม
- Website:thaivivat.co.th
- ไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีที0ไม่
เหมาะสม
- ไม่ทาํ ลายชื0อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
- ชําระหนี4ตามกําหนดเวลาและสัญญาระหว่างกันโดย - ติดต่อฝ่ ายการเงิน โทร 1231
เคร่ งครัด
- Website:thaivivat.co.th

-39ผูม้ ีส่วน
ได้ส่วน
เสี ย

ความคาดหวัง

- การปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
เงื0อนไข

ลูกหนี4

- การปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
เงื0อนไข
- ดอกเบี4ยเป็ นไปตามกฎหมาย
กําหนด

สังคมและ
สิ0งแวดล้อม

- ดําเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบ
- การพัฒนาชุมชน
- การปฏิบตั ิตามกฏหมาย
- การให้ความร่ วมมือใน
โครงการต่างๆ ของรัฐ

แนวปฏิบตั ิ

- ปฏิบตั ิตามเงื0อนไขการคํ4าประกัน และการบริ หาร
เงินทุน
- กรณี ที0ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื0อนไขที0ตกลงกันไว้ได้
จนเป็ นเหตุทาํ ให้ผิดนัดชําระหนี4 บริ ษทั จะรี บแจ้งให้
เจ้าหนี4ทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริ งเพื0อ
ร่ วมกันแก้ไขปัญหา
- บริ หารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที0เหมาะสม เพื0อ
รักษาความเชื0อมัน0 ต่อเจ้าหนี4
- ปฎิบตั ิตามสัญญาระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด
- กรณี ที0ลกู หนี4มีเหตุที0ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื0อนไขที0
ตกลงกันไว้ได้ จนเป็ นเหตุให้ตอ้ งผิดนัดชําระหนี4 บริ ษทั
จะเข้าเจรจาเพือ0 หาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็ นธรรม
และสมเหตุสมผล
- ตระหนักถึงและรับผิดชอบต่อผลกระทบของธุรกิจ ต่อ
สังคม ทั4งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ0งแวดล้อม
- ดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที0ดี และใต้
ความควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐต่างๆ
- ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ
ที0เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

ช่องทางการติดต่อ

- ติดต่อฝ่ ายการเงิน โทร 1231
- Website:thaivivat.co.th

- ติดต่อบริ ษทั ฯ โทร 1231
- Website:thaivivat.co.th
- ติดต่อสํานักเลขานุการบริ ษทั

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
นโยบาย แนวปฏิบัติ และการดําเนินงาน
ด้านการบริ หารงานอย่างมีธรรมาภิบาล เพื0อการดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิ
ตามหลักกํากับดูแลกิจการที0ดี โดยบริ ษทั ได้จดั ตั4งหน่วยงานในการกํากับดูแล เพื0อให้การดําเนิ นการต่างๆ ภายในบริ ษทั เป็ นไปอย่าง
ถูก ต้องตามกฎระเบีย บต่ า งๆ และข้อ บัง คับ ตามกฎหมายของสํานัก งานคณะกรรมการกํากับ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกัน ภัย (คปภ.) และส่ ว นงานกํา กับ ดู แ ลอื0 น ๆ ที0 เ กี0 ย วข้อ ง ได้แ ก่ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) สํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และสํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ คํานึงถึงความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบและมีความซื0 อสัตย์ในการดําเนินธุ รกิจ
ประกัน ด้วยการรักษาผลประโยชน์ร่วมกับผูท้ ี0เกี0 ยวข้อง ซึ0งได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมขณะประกอบธุ รกิ จ โดยการปฎิบตั ิตาม
กฎหมายและกติกาทีก0 าํ หนดร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด มีจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิจ ไม่เรี ยก ไม่รับและจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที0ไม่
สุ จริ ตในการค้ากับคู่คา้ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที0ดี

-40เมื0อวันที0 18 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลธุ รกิจมีจรรยาบรรณและธรรมาภิ
บาล จากหอการค้าไทยในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจําปี 2560 (ไทยเท่ทาํ ดี วิถียง0ั ยืน) ที0ได้รับการ
ยกย่องและเชิ ญชูเกียรติ ให้เป็ นภาคธุรกิจเอกชน ที0ประกอบการค้า ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะเรื0 องความโปร่ งใส และความ
ซื0อสัตย์สุจริ ต มีความรับผิดชอบต่อสังคม
หน่ วยงานทีเกียวข้ องกับการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ มีหน่วยงาน Compliance ที0ข4 ึนตรงกับฝ่ ายผลประโยชน์ เพื0อเป็ น ศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตามข้อมูลเกี0 ยวกับ
กฎระเบียบภายนอกที0เกี0ยวข้อง และสื0 อสาร ให้ความรู้ คําปรึ กษา เรื0 องกฎระเบียบภายนอกด้านการเป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัยและ
บริ ษทั จดทะเบียน โดยแปลความและ/หรื อสรุ ปเรี ยบเรี ยง เพือ0 ให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ในบริ ษทั ดําเนินการได้อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ จากหน่วยงานภายนอกที0เกี0ยวข้องข้างต้น
ทั4ง นี4 บริ ษ ัทฯ ยัง มี หน่ วยงานตรวจสอบภายใน เป็ นหน่ ว ยงานอิ สระซึ0 ง ขึ4 น ตรงต่ อ คณะกรรมการการตรวจสอบและ
คณะกรรมการของบริ ษทั เพื0อทําหน้าที0ในการตรวจสอบ สอบทานกิจกรรมการดําเนินงานต่างๆ ภายในบริ ษทั ให้ค าํ ปรึ กษา เสนอ
ข้อคิดเห็นและคํา แนะนําในการแก้ไขปรับปรุ งการดําเนิ นงานให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ ในส่ วนของรายงานการกํากับดูแล
กิจการที0ดีน4 นั ได้รายงานเอาไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2560 (แบบ 56-1) หัวข้อ “การจัดการและการกํากับดูแล
กิจการ” และ เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.thaivivat.co.th
การต่ อต้านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ที0ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถ
ในการแข่ ง ขัน และการพัฒนาอย่า งยัง0 ยืนของประเทศ ทําให้ต้น ทุ นค่ าใช้จ่ายในการดํา เนิ นธุ ร กิ จเพิ0มสู ง ขึ4 น ประสิ ทธิ ภาพการ
ดําเนิ นงานที0ต0าํ ลง ไม่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุ ดแก่ ผูบ้ ริ โภค บริ ษทั จึงให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันทุก
รู ปแบบ โดยมองว่าการทุจริ ตคอร์รัปชันไม่เพียงเป็ นการกระทําที0ผดิ กฎหมายเท่านั4น แต่ยงั ขัดต่อคุณธรรมและจริ ยธรรมที0ดีงาม เป็ น
พฤติกรรมที0ไม่สามารถยอมรับได้
ด้วยเห็ น ถึงความสําคัญ ของการต่ อต้านการทุจริ ตและร่ วมมือกัน เพื0อให้เกิ ดการต่ อ ต้านการทุ จริ ตในวงกว้างบริ ษทั มี
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเพื0อต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน0 (Code of Conduct for Anti-Corruption) รวมถึงจะจัดให้มีการทบทวนและ
สอบทานความโปร่ ง ใสและประสิ ทธิ ภ าพของการทํางานเป็ นระยะต่ อ เนื0 องทุก ปี สร้ างความเชื0 อมัน0 ว่าการดําเนิ น งานเป็ นไป
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานที0วางไว้ส่วนนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน0 จะมีการทบทวนนโยบายตามความจําเป็ นและเหมาะสม
ทุก 2 ปี หรื อเมื0อมีการเปลี0ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้ผา่ นกระบวนการประเมินว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบตั ิป้องกันการทุจริ ต
ภายในองค์ก รครบถ้วนตามเกณฑ์ที0คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต (Collective Action
against Corruption)กําหนด และได้การรับรองเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมฯ เมื0อวันที0 18 ตุลาคม 2559 ทั4งนี4โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตถือเป็ นโครงการระดับชาติที0ได้รับการสนับสนุ นจากรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการนี4 บริ ษทั ได้ให้ความร่ วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคมและสื0 อมวลชน
ในการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที0โปร่ งใส ปราศจากการทุจริ ต และร่ วมเป็ นส่ วนหนึ0งในการยกระดับประเทศ
นอกจากนี4ยงั มีการสื0 อสารนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน0 ไปยังบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื0องผ่าน
สื0 อต่างๆ และกิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร รวมถึงสื0 อสารให้กบั คู่คา้ และหน่วยงานภายนอก ผ่านการออกหนังสื อ
ขอความร่ วมมืองดรับของขวัญทุกประเภทพร้ อมกําหนดนโยบาย การรับเรื0 องร้ องเรี ย น (Whistle Blowing Policy) และการ
ตรวจสอบ โดยมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยน ดังนี4
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นันทวัน อรุ ณพิริยะกุล แผนก Compliance
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Nantawan_aru@thaivivat.co.th
โทรศัพท์
1231 ต่อ 5938
ในส่ วนของกลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส รายละเอียดปรากฎตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน0 ซึ0งได้เปิ ดเผย
ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ

การเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงาน
ด้วยตระหนักดีวา่ ข้อมูลของบริ ษทั มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ย จึงได้เน้นให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญ
เกี0ยวข้องกับบริ ษทั รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ทีค0 รบถ้วนและเชื0อถือได้ต่อสาธารณชน ทั4งที0เป็ นข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลที0ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับดูแลและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิจประกันภัย(คปภ.) เรื0 องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื0อนไขในการเปิ ดเผยข้อมูลเกี0ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลา เพื0อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ
อย่างเท่าเทียม นอกจากจะเปิ ดเผยข้อมูลสู่องค์กรและหน่วยงานกํากับดูแลต่างๆ แล้ว ประชาชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยยังสามารถ
เข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ฯ ที0มีการเผยแพร่ แล้วผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ข้อมูลที0บริ ษทั มีการเผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th
• ข้อบังคับบริ ษท
ั
• คู่มือการปฏิบตั ิและหลักการกํากับกิจการที0ดี
• จริ ยธรรมทางธุรกิจ
• ข้อมูลสําคัญทางการเงิน รวมถึงงบการเงินรายปี และ รายไตรมาส
• แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
• รายงานประจําปี
• รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
• หนังสื อและรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น
้
• นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
0
• แนวปฏิบตั ิเพื0อต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
0
• หนังสื องดรับของขวัญของกํานัล
• นโยบายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริ ษ ทั ฯ มี ค วามมุ่ ง มัน0 ที0จะสร้ างความพึงพอใจในผลิตภัณ ฑ์และความมัน0 ใจในบริ ก ารให้ก ับผูเ้ อาประกัน ด้วยความ
รับผิดชอบต่อผูเ้ อาประกัน ให้ได้รับบริ การที0ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาทีเ0 หมาะสมตามกฎเกณฑ์กาํ กับของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับดูแลและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวคือ แบบและข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องสอดคล้องกับ
การกําหนดอัตราเบี4ยประกันภัย และมีความหมายชัดเจน รวมทั4งการกําหนดนิ ยามที0ใช้ให้ถกู ต้องตามหลัก วิชาการเพื0อไม่ให้เกิ ด
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และอยูใ่ นอัตราที0นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ
นอกจากนี4 ย งั มี ก ารพัฒ นาปรับปรุ ง แบบประกัน อย่างหลากหลายเพื0อ ให้เหมาะสมกับ ความต้อ งการที0เปลี0ย นไปของ
สัง คมไทย รวมถึงพัฒนาปรับ ปรุ ง การบริ ก ารอย่างต่ อเนื0 องตามเทคโนโลยีที0เปลี0ยนไป เพื0อให้เกิ ดความสะดวกรวดเร็ วในการ
ให้บริ การแก่ผเู้ อาประกันภัย รวมถึงรักษาสัมพันธภาพและความยัง0 ยืนกับลูกค้าอย่างจริ งจัง สมํ0าเสมอ
ความสามารถในการชดใช้สินไหมทดแทนเมื0อเกิดเหตุ
ความมัน0 คงของบริ ษ ทั ประกัน ภัยมี ค วามสําคัญอย่างยิ0ง ต่ อความน่ าเชื0 อถือของผลิตภัณ ฑ์ประกันภัย และมี ผลกระทบ
โดยตรงกับ ผู้เ อาประกัน ภัย และระบบเศรษฐกิ จ โดยรวมของประเทศในฐานะที0 เป็ นสถาบัน ทางการเงิ น โดยเฉพาะในด้า น
ความสามารถในการชดใช้ค่าสินไหม บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) จึงตระหนักถึงการดํารงสถานะทางการเงินตาม
กฎหมายที0เกี0 ยวข้อง และตามข้อกําหนดของหน่ วยงานกํากับดูแล เช่น คปภ.ในปี 2560 ที0ผา่ นมา บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนเงินกองทุนต่อ
เงินกองทุนที0ตอ้ งดํารงตามกฎหมายณ ไตรมาส 3 มากกว่า 300%ถือเป็ นรับประกันถึงความสามารถในการรับประกันภัยและชดใช้ค่า
สิ นไหมแก่ประชาชนได้อย่างดี
บริ การด้านสินไหมทดแทน
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายเกี0ยวกับการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน เพื0อให้การบริ การสิ นไหมเป็ นไปโดยรวดเร็ ว ทันการ และ
สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยพิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมไม่เกิน 14 วันนับจากวันที0ตกลงค่าสิ นไหม เพื0อความ
รวดเร็ ว สามารถตอบสนองผูเ้ อาประกันได้ทนั กับความต้องการ โดยบริ ษ ทั ปฏิบตั ิ ตามเงื0 อนไขและข้อตกลงที0มีต่อลูก ค้าอย่าง
เคร่ งครัด เพื0อไม่ให้เกิดการฟ้ องร้องอันจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั
บริ ษทั ได้นาํ เอานวัตกรรมและระบบสารสนเทศใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้กบั งานบริ การด้านการประกันภัย โดยได้ใช้ระบบ EClaim มาพัฒนาการให้บริ การด้านจัดการสิ นไหมเต็มรู ปแบบเพื0อเพิม0 ประสิทธิภาพอํานวยความสะดวกรวดเร็วให้กบั ลูกค้าที0ประสบ
เหตุเพิ0มศักยภาพการให้บริ การของพนักงานสํารวจอุบตั ิเหตุสามารถพิมพ์ใ บสัง0 ซ่ อมได้ทนั ที ณ จุดเกิ ดเหตุตลอด 24 ชัว0 โมงทัว0
ประเทศนอกจากนี4 บริ ษทั ได้เปิ ดสาขาเพื0อให้บริ การสินไหมทัว0 ประเทศ สาขา รวมถึงมีบริ การแจ้งซ่ อมสําหรับผูเ้ อาประกันภัย 27
นในการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมและให้คาํ ปรึ กษาช่วยเหลือรถยนต์ ในศูนย์บริ การรถยนต์ที0ร่วมโครงการ เพื0อความสะดวกแก่ผเู้ อาประกั
แก่ผเู้ อาประกัน
Thaivivat Application
ปี ปิ ดประกันภัยรถยนต์ได้อตั โนมัติ สําหรับการ-ได้เปิ ดตัวฟังก์ชนั เปิ ด (มหาชน) บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด 2560
เพื0อเพิม0 ความสะดวกให้กบั ลูกค้าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเชื0อมต่อกับ "ประกันรถเติมเงิน" ใช้งาน
สมาร์ ท โฟนเพื0 อให้ลูก ค้า สามารถใช้ง านประกัน เปิ ด “ ปิ ดได้อ ัตโนมัติ โ ดยการเชื0 อ มต่ ออุป กรณ์ -TBeacon” ในรถยนต์ กับ
ApplicationThaivivat หลังจากเปิ ดตัว ซึ0 งยังคงระบบการให้บริ การด้านการประกัน ครบวงจร 2559 มื0อปี เ ”ประกันรถเติมเงิ น “
ออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือแก่ลกู ค้าผูเ้ อาประกันภัยที0สาํ คัญไว้ เช◌่น บริ การสายด่วนแจ้งอุบตั ิเหตุ ที0สามารถติดต่อบริ ษทั ได้ทนั ที
โดยไม่ตอ้ งกดหมายเลขโทรศัพท์ และสามารถระบุจุดเกิดเหตุอตั โนมัติดว้ ย GPS ระบุที0ต4 งั โรงพยาบาลและอู่ในสัญญาที0ใกล้ที0สุด
ชําระค่าเบี4ยประกันภัยเมื0อต่ออายุกรมธรรม์ภยั ทั4งระบบปฏิบตั ิการ iOS และ Android
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ”ประกันรถเติมเงิน“
วันที0 บริ ษ ทั ได้รับรางวัล2560 มีนาคม 30Thailand ICT Excellence Award ในสาขา2017 Innovation Projects จาก
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงดิจิทลั เพื0อเศรษฐกิจและสังคม ในงาน “Thailand ICT Management Forum & Thailand ICT Excellence

-43Awards "2017ภายใต้รูปแบบงาน “Leading Digital Transformation: From Idea to Action” ซึ0 งรางวัลดังกล่าว สามารถยืนยัน
ความสําเร็ จด้านผูน้ าํ นวัตกรรมการประกันภัย ที0ตอบสนองความต้องการผูบ้ ริ โ ภคสมัยใหม่ ได้เป็ นอย่างดี จากนวัตกรรมใหม่
คิดค "ประกันรถเติมเงินไทยวิวฒั น์"◌่ าเบี4ยประกันตามนาทีที0ขบั จริ ง เลือกเปิ ดปิ ดประกันได้ ผ่านแอพพลิเคชัน0 บนสมาร์ทโฟน ถือทําให้เกิดความคุม้ ค่าต่อผูบ้ ริ โภคได้อย่างสูงสุ ดซึ0 งได้เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการไว้ในปี เป็ นนวัตกรรมใหม่ของประกัน ภัยรถยนต์ที0
2559
พัฒนาช่องทางซื4อและชําระเบี4ยประกันอย่างหลากหลาย
ในด้านการบริ ก าร บริ ษ ทั ได้พฒั นาช่ องทางการเข้าถึง ผลิตภัณ ฑ์ประกันภัยและพัฒนาคุณ ภาพการให้บริ ก ารทางการ
ประกันภัยต่างๆ อย่างสมํ0าเสมอ บริ ษทั ได้พฒั นาช่องทางการซื4 อประกันให้หลากหลาย เพื0อผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงได้สะดวก คื อ
ตัวแทนและโบรกเกอร์ เคาน์เตอร์ ในห้างสรรพสิ นค้า เคาน์เตอร์ เซอร์วิสในร้านสะดวกซื4 อทัว0 ประเทศ และเว็บไซต์ thaivivat.co.th
ซึ0 งมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านการซื4 อประกันและชําระเงินออนไลน์ที0ก รมพัฒนาธุ รกิจการค้า ให้การรับรอง โดยผูเ้ อาประกัน
สามารถเลือกชําระเบี4ยประกันได้หลากหลายวิธี ทั4งบัตรเครดิต เคาน์เตอร์ธนาคาร และโมบายเพย์เมนท์
บริ การอื0นๆ
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ เพื0ออํานวยความสะดวกให้แก่ผเู้ อาประกันภัยโดยจะมีพนักงานที0ชาํ นาญงาน คอยให้คาํ แนะนํา ทํา
ความเข้าใจ แก้ไขปัญหาเบื4องต้นและช่วยติดตามปัญหาต่างๆ ของผูเ้ อาประกันภัยให้ได้รับการดูแลแก้ไขอย่างถูกต้องและมี
ประสิ ทธิภาพ
นอกจากนี4 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ยงั เป็ นหน่ วยงานที0เก็บข้อมูลในด้านความพึงพอใจของลูกค้าในการบริ การ ทั4งนี4
ข้อมูลของปั ญหาต่างๆ ที0ศูนย์ลูก ค้าสัมพันธ์พบ จะถูกนํามาใช้เป็ นพื4นฐานในการปรับปรุ งการให้บริ การและ
พัฒนาการทํางานของบริ ษทั
สามารถติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ทางโทรศัพท์ ที0เบอร์ 02-695-0777 และ 1234 ในวันและเวลาทําการ (จันทร์ ศุกร์ เวลา 8.00-18.00 น.) ทางเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th และเฟสบุค๊ www.facebook.com/thaivivat
• ศูน ย์รับแจ้งอุบตั ิ เหตุ เพื0อการให้บริ ก ารที0ร วดเร็ วฉับ ไว ในการให้ค วามช่ วยเหลือ ลูก ค้าผูเ้ อาประกัน ภัยทัว0
ประเทศ โดยเฉพาะประกันรถยนต์และสุ ขภาพ บริ ษทั มีหน่ วยงานรับแจ้งอุบตั ิเหตุ และการตรวจสอบอุบตั ิ เหตุ
รถยนต์ที0ให้บริ การ 24 ชัว0 โมงทุกวัน ด้วยระบบบอกตําแหน่งของพนักงานตรวจสอบอุบตั ิเหตุของบริ ษทั ฯ ผ่าน
ดาวเทียม (Real-Time Tracking) ที0ใช้เทคโนโลยี GPS (Global Positioning System) พนักงานที0ศูนย์รับแจ้ง
อุบตั ิเหตุสามารถส่ งเหตุให้กบั พนักงานตรวจสอบอุบตั ิเหตุที0อยูใ่ กล้กบั จุดเกิดเหตุมากที0สุด เพื0อการให้บริ การที0
รวดเร็ วที0 สุด ให้ลูก ค้าผู้เอาประกันภัยรู้ สึก มัน0 ใจ นอกจากนี4 สําหรับลูก ค้าที0ลงทะเบียนและติดตั4ง Thaivivat
Application ในโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถแจ้งเหตุดว้ ยปุ่ ม “แจ้งเหตุฉุกเฉิ น” โดยไม่ตอ้ งกดหมายเลขโทรศัพท์
พร้อมกับส่ งพิกดั จุดเกิดเหตุให้บริ ษทั ฯได้โดยไม่ตอ้ งอธิบายเส้นทาง
สามารถติดต่อศูนย์รับแจ้งอุบตั ิเหตุได้ที0โทร 02-695-0700 และ 1231 ทุกวันตลอด 24 ชัว0 โมง
• บริ การช่วยเหลือฉุกเฉิน (Roadside Assistance) เป็ นบริ การให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยรถยนต์เมื0อเกิดเหตุรถเสี ยกลาง
ทาง ซึ0 ง อาจมีสาเหตุ จากความบกพร่ องของเครื0 องยนต์ หรื ออุปกรณ์ ต่างๆ ของรถยนต์ ทําให้ร ถไม่ สามารถ
ขับเคลื0อนได้ โดยได้จดั ให้มีเจ้าหน้าที0ค อยให้ก ารปรึ กษาด้านเทคนิ ค เพื0อช่ วยเหลือในการแก้ไขสถานการณ์
รวมถึงให้บริ การช่างเทคนิคนอกสถานที0 ซึ0งเป็ นบริ การที0จะช่วยเหลือเบื4องต้นในจุดเกิ ดเหตุ ตลอดจนบริ การรถ
ลากจูงเพือ0 นําไปซ่อมในศูนย์ซ่อมต่อไปให้บริ การตลอด 24 ชัว0 โมง โดยติดต่อทีศ0 ูนย์รับแจ้งอุบตั ิเหตุ
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การพัฒนาชุมชนและสังคมเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง0 ยืน ปัจจุบนั ทุกภาคธุ รกิจได้รับการเรี ยกร้อง
ให้มีการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบทางสังคมมากขึ4นบริ ษทั ฯ จึงจําเป็ นอย่างยิง0 ที0จะต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ชุมชนและสังคมในฐานะที0เป็ นปัจจัยสําคัญในการเติบโตอย่างยัง0 ยืนของธุ รกิจประกันภัย
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัยและการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชนส่ วนมากโดยได้ดาํ เนินการ
ผ่านผลิตภัณฑ์ การประกันภัยสําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันซ์) และ มุ่งเน้นที0จะบรรเทาความเสี ยหายจากอุบตั ิเหตุทางท้องถนน
ซึ0งสัมพันธ์กบั ภาคประกันภัยรถยนต์ที0เป็ นผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษทั ฯโดยบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการผ่านโครงการการบริ การที0เป็ นเสิ ศ
ในช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์ในปี 2560 ที0ผา่ นมา ดังนี4
ประกันภัยสําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันซ์)
บริ ษ ทั ฯ ได้ดาํ เนิ นงานเพื0อ พัฒนาชุ มชนและสัง คมตามนโยบายของสํานัก งานคณะกรรมการกํากับและส่ ง เสริ มการ
ประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) ในแผนพัฒนาประกันภัย ฉบับที0 3 (พ.ศ. 2559-2563) โดยเฉพาะอย่างยิง0 ในส่วนของการเสริ มสร้าง
ความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย ผ่านการส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ประกันภัยสํา หรับรายย่อย เพื0อให้ประชาชนใช้การประกันภัยเป็ น
เครื0 องมือสร้างหลักประกันความมัน0 คงในชีวติ และทรัพย์สินด้วยตนเอง รวมถึงแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการเยียวยาประชาชน อัน
เป็ นการร่ วมพัฒนาสังคมไทยอย่างสําคัญ
บริ ษ ทั ฯ ได้ให้บริ การด้านการประกันภัยในรู ปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยคํานึ งถึงความต้องการของประชาชนที0
เปลี0ยนไปตามสภาวะสังคมและเศรษฐกิ จ โดยเล็งเห็ นความสําคัญในการเข้าถึง ระบบประกันภัยของประชาชนทุกระดับ ดังนั4น
บริ ษทั จึงมีนโยบายในการส่ งเสริ มการรับประกันภัยแบบรายย่อย หรื อ “ไมโครอินชัวรันซ์” (Micro insurance) ซึ0งมีความคุม้ ครองที0
เข้าใจง่าย เบี4ยประกันราคาประหยัด สามารถเข้าถึงประชาชนทุกระดับได้ง่ายด้วยช่ องทางการจําหน่ ายที0ก ว้างขวาง ผลิ ตภัณ ฑ์
ประกันภัยเพื0อรายย่อยของบริ ษทั ฯ ในปี 2560 ที0สาํ คัญได้แก่
1. ประกันภัยมะเร็ งรายย่อย
ประกันภัยไทยวิวฒั น์ร่วมกับเคาน์เตอร์ เซอร์ วิสเพื0อจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันซ์)
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสซึ0 งมีมากกว่า 6,000 สาขาในประเทศไทย ให้ประชาชนเข้าถึงการประกันภัยที0จาํ เป็ นแบ่งเป็ น
ผลิตภัณฑ์ 1. แผนประกันภัยโรคมะเร็งใจปํ4 าสําหรับรายย่อย คุม้ ครองโรคมะเร็ งทุกชนิดยกเว้นโรคมะเร็ งผิวหนังเบี4ย
ประกัน 711 บาทต่อปี ให้ความคุม้ ครองรวม 70,000 บาท และ 2. การประกันภัยโรคมะเร็ งใจปํ4 าพลัสสําหรับรายย่อย
คุม้ ครองโรคมะเร็งทุกชนิดรวมถึงโรคมะเร็ งของเม็ดสี (มะเร็ งไฝดํา) ยกเว้นมะเร็ งผิวหนัง
2. ประกันภัยข้าวนาปี ปี การผลิต 2560
บริ ษ ัทฯ เป็ น 1 ใน 16 บริ ษ ัทที0 เ ข้าร่ วมรั บประกัน ภัย ในโครงการรั บประกัน ภัยข้า วนาปี กับ รัฐ บาล โดยมี
วัตถุประสงค์ที0จะสร้างความมัน0 คงให้กบั เกษตรกร ในพื4นที0เป้ าหมายทัว0 ประเทศ 30 ล้านไร่ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและ
ความเสี0 ยงที0จะเกิดขึ4นกับผลผลิต แบ่งพื4นที0รับประกันภัยออกเป็ น 5 พื4น ที0ตามระดับความเสี0 ยง โดยใช้เกณฑ์ความ
เสี ยหายเฉลี0ยย้อนหลังตั4งแต่ปี 2548 ถึง 2555 เพื0อกําหนดเบี4ยประกันภัยตามระดับความเสี0 ยง เกษตรกรจะได้รับความ
คุม้ ครองภัยธรรมชาติ7ภัยประกอบด้วย นํ4าท่วมหรื อฝนตกหนัก,ภัยแล้ง,ฝนแล้ง หรื อฝนทิง4 ช่วงลมพายุหรื อพายุไต้ฝนุ่
, ภัยอากาศหนาว หรื อนํ4าค้างแข็ง, ลูกเห็บ และไฟไหม้ 1,111 บาท ต่อไร่ และได้รับความคุม้ ครองจากภัยศัตรู พืชและ
โรคระบาด 555 บาทต่อไร่ ประกันภัยข้าวนาปี จําหน่ายผ่านธนาคารเพื0อการเกษตรและสหกรณ์เพื0อให้เกษตรกรได้
เข้าถึงหลักประกันอย่างทัว0 ถึง
3. ประกัน 200 สําหรับรายย่อย
บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ประกันภัยที0เข้าร่ วมรับประกัน ในโครงการ “กรรมธรรม์ ประกันภัย 200” ร่ วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) ประกันภัย 200 เป็ นประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วน
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ทุพพลภาพถาวรสิ4 นเชิงเนื0 องจากอุบตั ิเหตุ 1 แสนบาท จากการฆาตกรรม 50,000 บาท และเสี ยชี วิตจากการเจ็บป่ วย
10,000 บาท เบี4ยประกันเพียง 200 บาทต่อปี สําหรับผูท้ ี0มีอายุ 20-60 ปี โดยมีจุดประสงค์เพื0อเพิ0มโอกาสให้ประชาชน
ทุกระดับสามารถซื4อประกันภัยอุบตั ิเหตุในราคาที0เข้าถึงได้
โครงการการบริการที0เป็ นเลิศในช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนล้วนเล็งเห็นความสําคัญของอุบตั ิเหตุทางถนนในประเทศไทยที0มีจาํ นวนสูงที0สุดเป็ นอันดับ
ต้นๆ ของโลก อันทําให้เกิดความสูญเสียทั4งชีวติ และทรัพย์สิน และฉุดรั4งการพัฒนาของประเทศ จึงมีการรณรงค์และปฏิบตั ิโครงการ
ต่างๆ เพื0อลดจํานวนอุบตั ิเหตุและความสูญเสี ยจากอุบตั ิเหตุทางถนนมาโดยตลอด โดยตระหนักว่าประกันภัยรถยนต์เป็ นส่ วนสําคัญ
ของภาคธุ รกิ จประกันวินาศภัยในประเทศไทย บริ ษทั ฯ จึงมีโครงการ “การบริ การที0เป็ นเลิศในช่ วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์
2560” ขึ4 นโดยร่ ว มกับกรมทางหลวงในแต่ ละพื4น ที0แ ละการทางพิ เศษ เพื0 ออํานวยความสะดวกให้ท4 งั ประชาชนและเจ้าหน้า ที0
หน่วยงานรัฐที0ทาํ หน้าที0ในช่วงเทศกาลในการป้ องกันอุบตั ิเหตุ รวมถึงเตรี ยมพร้อมให้บริ การทางประกันภัยรถยนต์ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต์ อันเป็ นช่วงที0มีการใช้รถใช้ถนนมากที0สุด และมีอุบตั ิเหตุทางถนนสูงสุ ดในรอบปี
โครงการ “การบริ การที0เป็ นเลิศในช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์ 2560” มีการปฏิบตั ิงานดังนี4
1. การจัดวางพนักงานตรวจสอบอุบตั ิเหตุและพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการตามจุดให้บริ การในจังหวัดต่างๆ เพื0อให้บริ การด้วย
ความรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์ โดยเพิม0 จํานวนเจ้าหน้าทีใ0 นการให้บริ การ ในบริ เวณที0มีการจราจรหนาแน่น ถนนสายหลักที0สาํ คัญใน
การสัญจรของผูใ้ ช้รถใช้ถนน และสถานที0ท่องเที0ยวสําคัญๆ เพื0อให้บริ การ ได้อย่างรวดเร็ วทันเหตุการณ์
2. เพิม0 จํานวนพนักงานบริ การรับแจ้งอุบตั ิเหตุและพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ เพื0อให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าช่วง
เทศกาลดังกล่าง โดยให้บริ การด้วยความรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์
การดูแลพนักงาน
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่าพนักงานคือทรัพยากรที0มีคุณค่า ซึ0งจะต้องได้รับดูแลและพัฒนาขีดความสามารถเพือ0 ความพร้อมใน
การทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ บริ ษทั ฯ จึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื0อง เพื0อเพิม0 เติมความรู้
ความสามารถ ทักษะ สร้างทัศนคติที0ดี โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ท4งั ด้าน Technical knowledge ด้วยการฝึ กอบรม
ภายในบริ ษทั และอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริ ษทั ในด้านผลตอบแทน บริ ษทั มีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนที0
เป็ นธรรมด้วยการประเมินผลงานปี ละ 2 ครั4งรวมถึงติดตามความเคลื0อนไหวของอัตราเงินเดือนในภาคธุรกิจเพื0อจัดสร้างโครงสร้าง
เงินเดือนอย่างเหมาะสม
ในส่ วนของสิ ทธิประโยชน์และสวัสดิการ นอกจากการให้สิทธิการลาและวันหยุดพักผ่อนประจําปี อย่างเหมาะสมแล้ว
บริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญในเรื0 องการดูแลสุ ขภาพและคุณภาพชีวติ พนักงานรวมไปถึงครอบครัวของพนักงาน สิทธิประโยชน์ต่างๆ
ที0บริ ษทั ฯ มีให้พนักงานนั4นมีจุดประสงค์คือ เพื0อให้บุคลากรมีความสุ ขในการทํางาน อันจะนําไปซึ0งปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ของพนักงาน
บุคลากรในบริ ษทั ฯ เมื0อผ่านการทดลองงานแล้วได้รับการบรรจุเป็ นพนักงานประจํา พนักงานบริ ษทั ฯ เป็ นพนักงาน
ประจําทัง4 หมด ซึ0งจะได้รับค่าตอบแทนและมีสิทธิที0จะได้รับสวัสดิการต่างๆ จากบริ ษทั ดังนี4
สวัสดิการเพื0อคุณภาพชีวติ ที0ดี
• กองทุนสํารองเลี4ยงชีพ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้พนักงานทุกคนได้ออมทรัพย์ไว้สาํ หรับใช้หลังพ้นสภาพการเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ
โดยจัดตั4งกองทุนสํารองเลี4ยงชีพขึ4น สําหรับพนักงานที0ทาํ งานติดต่อกันเป็ นเวลา 3 ปี ขึ4นไปได้เข้าเป็ นสมาชิก
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โดยสมาชิกจ่ายเงินสะสมกองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริ ษทั จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ให้สมาชิกในอัตราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือนทุกเดือน ซึ0งเงินกองทุนสํารองเลี4ยงชีพนี4บริ ษทั ได้จดั การให้บริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน
สวัสดิการด้านเงินกู้
บุคลากรของบริ ษทั ฯ จะได้รับสิ ทธิขอกูเ้ งินบริ ษทั ฯ หลังจากได้รับการบรรจุเป็ นพนักงานแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
โดยต้องมีจุดประสงค์ในการกูเ้ งินเพื0อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพือ0 ที0อยูอ่ าศัย เพื0อการรักษาพยาบาล เพื0อ
การศึกษา
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว
สําหรับงานแต่งงานของพนักงาน และงานศพของบิดา มารดา
การรักษาพยาบาล
นอกจากการจัดทําประกันสังคมให้แก่พนักงานทุกคน เพื0อรองรับสิ ทธิการรักษาพยาบาลตามกฎหมายแรงงาน
แล้ว บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีทีมงานพยาบาลจาก โรงพยาบาลจุฬาฯ คอยดูแลปฐมพยาบาลเบื4องต้นและวินิจฉัยเพือ0 ส่ง
ต่อโรงพยาบาลในกรณี ที0ร้ายแรง เป็ นสวัสดิการให้กบั พนักงานในทุกวันทํางาน ที0อาคารสํานักงานใหญ่ซ0 ึงเป็ น
สถานที0ปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนใหญ่
การประกันอุบตั ิเหตุ
เพื0อสวัสดิภาพขอพนักงาน บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลไว้ให้แก่พนักงานในกรณีที0ได้รับ
อุบตั ิเหตุถึงแก่ความตาย เพื0อแบ่งเบาภาระครอบครัวพนักงาน
การประกันสุ ขภาพ
เพื0อเพิม0 ความสะดวกให้กบั พนักงาน บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประกันภัยสุขภาพ เพื0อรองรับการ
รักษาพยาบาล ให้กบั พนักงาน เพิม0 เติมจากสิทธิการรักษาพยาบาลตามสวัสดิการประกันสังคม

การดูแลและพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการอบรม-พัฒนาความสามารถของบุคลากรในบริ ษทั ฯ อย่างสมํ0าเสมอ ทั4งในด้านความรู้ดา้ นการ
ประกันภัย และ ทักษะด้านอื0นที0จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงานด้านการรับประกันภัยและการบริ การ ในปี 2560 เมื0อมีการปรับปรุ ง
โครงสร้างการทํางานของบริ ษทั ได้มีการแยกแผนกพัฒนาบุคลากรออกเป็ นสัดส่ วนชัดเจน จากแผนกบริ หารงานบุคคล โดยมุ่ง
หมายให้การพัฒนาบุคลากรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ
ในเบื4องต้น บริ ษทั ฯ ส่ งอบรมเพื0อให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ ในปี 2560 ในหลักสู ตร “Get to Know Insurance Business”
ความรู้ประกันภัยเบื4องต้น ณ บริ ษทั ไทยรี เซอร์วสิ เซส จํากัด ถนนรัชดา กรุ งเทพมหานคร
รุ่ นที0 1 ในวันที0 19 กรกฎาคม 2560 มีพนักงานใหม่เข้าร่ วมทั4งหมด18 คน
รุ่ นที0 2 ในวันที0 6 ธันวาคม 2560 มีพนักงานใหม่เข้าร่ วมทั4งหมด 15 คน
หลังจากได้รับการอบรมเบื4องต้นดังกล่าวแล้ว บริ ษทั ฯ ยังจัดการอบรมหลักสูตรที0นาํ ไปใช้ ในการเพิม0 ทักษะในการ
ปฏิบตั ิงานได้จริ ง โดยในปี 2560 มีการจัดอบรมที0สาํ คัญคือ
• หลักสูตรเทคนิคการทํางานเป็ นทีมอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยคุณกนกฉัตร์ ถาวรนันท์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นไหม
รถยนต์ ณ อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ ห้องประชุมชั4น 6 วัตถุประสงค์เพื0อให้เข้าใจเทคนิคและรู ปแบบ
การสร้างแรงจูงใจในการทํางานเป็ นทีม ทําให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรื อ
ผูร้ ่ วมงานได้อย่างเหมาะสม และลดความขัดแย้งในการทํางานเป็ นทีมซึ0งแบ่งจัดเป็ นกลุ่มงาน 6 รุ่ นด้วยกัน
ดังนี4
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รุ่ นที0 2 วันที0 11 พฤศจิกายน 2560 บุคลากรเข้าร่ วมอบรม จํานวน 27 คน
รุ่ นที0 3 วันที0 18 พฤศจิกายน 2560 บุคลากรเข้าร่ วมอบรม จํานวน 34 คน
รุ่ นที0 4 วันที0 25 พฤศจิกายน 2560 บุคลากรเข้าร่ วมอบรม จํานวน 46 คน
รุ่ นที0 5 วันที0 9 ธันวาคม 2560 บุคลากรเข้าร่ วมกิจกรรม จํานวน 28 คน
รุ่ นที0 6 วันที0 16 ธันวาคม 2560 บุคลากรเข้าร่ วมกิจกรรม จํานวน 31 คน
• หลักสู ตรการจัดลําดับความสําคัญของงานประจําวัน โดยคุณ สมกฤษณ์ สุ ระชีวกฤตผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย
จัดขึ4นเมื0อวันที0 4 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ ห้องประชุมชั4น 6 โดยจัดเฉพาะ
กลุม่ ตําแหน่งหัวหน้า วัตถุเพือ0 ให้เข้าใจบทบาทในการบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ0 งเป็ นบทบาทหลัก
ในการควบคุมดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีบุคลากรเข้าร่ วมอบรม จํานวน 45 คน
• หลักสู ตรการออกแบบและพัฒนาระบบ Power Vision อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยคุณรัชนี วงษ์กิจพัฒนา
ผูจ้ ดั การอาวุโส จัดขึ4นเมื0อวันที0 18 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ ห้องประชุ มชั4น 6
วัตถุเพื0อการออกแบบและพัฒนาระบบอย่างมืออาชีพ โดยบุคลากรเข้าร่ วมอบรม จํานวน 17 คน
• หลักสูตรประสานงานอย่างไรได้ท4งั ใจ ได้ทง4 ั งาน โดยคุณพิมล ฉันทวีรกุล ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย จัดขึ4นเมื0อวันที0
22 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ ห้องประชุ มชั4น 6 วัตถุเพื0อบริ หารงานอย่างมื อ
อาชีพ และสร้างแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานให้มีความสุ ขกับงานที0ได้รับมอบหมาย โดยบุคลากร
เข้าร่ วมอบรม จํานวน 54 คน
นอกจากการอบรมทีจ0 ดั ภายในองค์กรแล้ว บริ ษทั ฯ ยังส่ งพนักงานเข้าร่ วมอบรมทั4งความรู้และทักษะที0เกี0ยวข้องกับการ
ทํางาน ซึ0งจัดโดยองค์กรภายนอกต่างๆ โดยจะพิจารณาส่ งบุคคลากรในแต่ละฝ่ ายที0เกี0ยวข้องกับหัวข้อการอบรมหรื อสัมมนา ตาม
วาระโอกาส บริ ษทั ฯ ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม-สัมมนา ตามสายงาน เฉลี0ยคนละ 8 ชัว0 โมง
การรับผูพ้ กิ ารเข้าทํางาน
บริ ษทั ฯ มีความยินดีในการรับผูพ้ กิ ารในด้านต่างๆ กัน เข้าทํางานในตําแหน่งงานที0เหมาะสม ที0ศกั ยภาพทางร่ างกายของ
แต่ละบุคคลไม่ได้เป็ นอุปสรรคต่อทักษะการทํางานที0จาํ เป็ นในงานนั4นๆ ทั4งยังมีมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทน และเปิ ดโอกาสให้
เติบโตในตําแหน่งหน้าที0อย่างเท่าเทียมกัน
ในปี 2560 จนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีพนักงานที0เป็ นผูพ้ ิการ จํานวน 6 คน
พิการทางสายตา
จํานวน 1 คน
พิการทางการได้ยนิ
จํานวน 4 คน
พิการทางการเคลื0อนไหว จํานวน 1 คน
กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
บริ ษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ในทุกปี โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ได้เรี ยนรู้การทํางานเป็ นทีม, การติดต่อและประสานงานที0ดีผา่ นกิจกรรมต่างๆ อันจะ
ส่ งผลที0ดีถึงการทํางานร่ วมกัน รวมถึงเพื0อส่ งเสริ มการออกกําลังกายให้พนักงาน และเพื0อให้บคุ ลากรเกิดความผูกพันกับ
องค์กร
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บริ ษทั ฯ ห่วงใยสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน โดยเห็นว่าเรื0 องดังกล่าวส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที0
ดี และเป็ นปัจจัยหนึ0งทีช0 ่วยส่ งเสริ มให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพ มีความมัน0 ใจในการประกอบกิจกรรมต่างๆ บริ ษทั ได้
มีการเตรี ยมป้ องกันภัยไว้ลว่ งหน้าอย่างถูกต้องเหมาะสม ที0สาํ คัญคือ
- ได้ดาํ เนินงานเชิงป้ องกันและรณรงค์ให้ความรู้ในเรื0 องการป้ องกันอัคคีภยั และซ้อมหนีไฟเป็ นประจําทุกปี
รวมถึงมีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดบั เพลิงและระบบการเตือนภัยอย่างสมํ0าเสมอ เพือ0 ให้
บุคลากรทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิและรับมือกับสถานการณ์จริ ง ทีอ0 าจเกิดขึ4นได้ ในปี 2560 บริ ษทั ได้จดั ให้มี
การอบรมป้ องกันอัคคีภยั ในวันที0 9 ธันวาคม 2560 โดยได้เชิญวิทยากรจาก สถานีดบั เพลิงสุ ทธิ สาร กอง
ปฏิบตั ิการดับเพลิง 3 สํานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาให้ความรู้เบื4องต้นทั4งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิ ส่ วนการซ้อมหนีไฟประจําปี 2560 จัดขึ4นในวันที0 11 ธันวาคม 2560 ณ อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์
โดยมีเจ้าหน้าที0จากสถานีดบั เพลิงสุ ทธิสารคอยควบคุมดูแล เช่นกัน
- นโยบายและหลักการปฏิบตั ิหน้าที0ของพนักงานปฏิบตั ิการและพนักงานสํารวจอุบตั ิเหตุที0เกี0ยวข้องกับความ
ปลอดภัย
ในส่ วนของพนักงานที0จาํ เป็ นต้องใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในการปฏิบตั ิงาน ที0สําคัญคือ พนักงาน
สํารวจอุบตั ิ เหตุ (พนักงานเคลม) และพนัก งานบริ ก ารลูก ค้าและตัวแทน (พนักงานส่ ง กรมธรรม์ และ
เอกสาร) บริ ษทั ฯ มีก ฎและระเบียบเรื0 องความปลอดภัย สําหรับตัวบุคคล (การขับรถตามกฎจราจรอย่าง
เคร่ งครัด, การแต่งกายตามเครื0 องแบบพนัก งานอย่างถูกต้องรัดกุม และมีแถบสะท้อนแสงตามที0บริ ษทั ฯ
กําหนด, สวมหมวกนิรภัย-คาดเข็มขัดนิรภัย) และยานพาหนะที0ใช้ (เป็ นรถของบริ ษทั ฯ ผ่านการตรวจสภาพ
, มีการติดตั4งกล้องที0รถยนต์, มี GPS ประจําตัวพนักงาน) ทั4งยังมีบทลงโทษอย่างเคร่ งครัดในเรื0 องวินยั จราจร
โดยในปี 2560 มีอุบตั ิเหตุที0เกิดขึ4นระหว่างทํางาน 2 ครั4ง มีผบู้ าดเจ็บคือ 1.พนักงานบริ การลูกค้าและตัวแทน
(พนักงานส่ งกรมธรรม์ และ เอกสาร) 2.พนักงานปฏิบตั ิการกรุ งเทพ (พนักงานตรวจสอบอุบตั ิเหตุ ) รวม 2
คน โดยเป็ นการบาดเจ็บทีไ0 ม่ร้ายแรง และรักษาหายแล้ว
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-50การร่ วมพัฒนาชุมชนและสั งคม
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงการพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านหลักการพื4นฐานเรื0 องสิ ทธิ มนุ ษยชน ทั4งในกระบวนการดําเนิ นธุ รกิจ
และกิจกรรมร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคมนอกกระบวนการดําเนินธุรกิจ เช่น การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที0นบั ว่าเป็ นหัวใจสําคัญใน
การพัฒนาธุ รกิจและสร้างความยัง0 ยืนให้กบั ธุ รกิจ บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อพนักงานและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกสี ผิว เชื4อชาติ เพศ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สัญชาติ ความยากจน ความพิการ รวมถึงเคารพและยอมรับความ
แตกต่างทางความคิด สังคม สิ0 งแวดล้อมกฎหมาย และวัฒนธรรม (ดูเพิ0มเติมในหัวข้อ “การดูแลพนักงาน”) ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้
ส่ งเสริ มการพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านการบริ จาคและการกุศลในวาระโอกาสต่างๆ กันดังนี4
กิจกรรมส่ งเสริ มการศึกษา
บริ ษทั ฯ ร่ วมส่ งเสริ มให้เกิดความเท่าเทียมกันตามสิ ทธิ มนุษยชนกับกลุม่ คนต่างๆ ในสังคมอย่างสมํ0าเสมอ โดยเฉพาะสิ ทธิ
ในการรับการศึกษาขั4นพื4นฐาน ด้วยเล็งเห็นว่าการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที0มีศกั ยภาพทั4งทางความรู้ ทักษะ ความสามารถ คุณธรรม
เป็ นส่วนสําคัญในการสร้างความมัน0 คงและในการพัฒนาประเทศในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินกิจกรรมเพื0อช่วยเหลือด้านการศึกษา
ดังนี4
เมื0อวันที0 25 - 26พฤศจิกายน 2560 บริ ษทั ฯ ให้การสนับสนุน Rally การกุศล “รําลึกวีรกรรมกูช้ าติครบรอบ 250 พระเจ้า
ตากสิน” เพือ0 เป็ นสาธารณะกุศลด้านการศึกษา แก่โรงเรี ยนวัดอินทารามเพื0อสมทบทุนสร้างห้องซาวด์แลปให้นกั เรี ยนและผูใ้ ช้ ได้
เปิ ดวิสยั ทัศน์พฒั นาการศึกษาในด้านอื0นๆเพิม0 เติมมากยิง0 ขึ4น
การบริ จาคสมทบทุนเพื0อการพัฒนาสังคมและชุมชนในด้านต่างๆ
• ด้านสังคมและชุมชน
บริ ษทั ร่ วมบริ จาคสมทบทุนให้กบั องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในปี 2560 ดังนี4
- จัดกิจกรรม ”จิตอาสาทําความดีนอ้ มถวาย พ่อหลวง รัชกาลที0 9” Big Cleaning Day ในวันที0เสาร์ที0 16
กันยายน 2560 ณ วัดไผ่ตนั เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด
(มหาชน) บริ จาคนํ4าดื0ม ดอกไม้จนั ทน์ และร่ วมทําความสะอาดบริ เวณวัดและชุมชนใกล้เคียง เพือ0 เตรี ยม
ความพร้อมบริ การประชาชน ที0จะเข้าร่ วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
- เมื0อวันที0 5 ตุลาคม 2560 ณ อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ ด้วยสํานึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็ นล้น พ้น อันหาที0สุดมิได้ บริ ษทั ฯ ร่ วมเป็ นหนึ0 งในการถวายความ
จงรักภักดี และถวายความอาลัย ด้วยการจัดกิจกรรม “ปลูกดอกดาวเรื อง ร้อยดวงใจ ไทยวิวฒั น์ ถวายพ่อ
หลวง” โดยพนักงานและผูบ้ ริ หารร่ วมกันปลูกและดูแลดอกดาวเรื อง ให้บานสะพรั0งในช่วงราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ
• ด้านกีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
บริ ษทั ร่ วมบริ จาคสมทบทุนให้กบั องค์กร และหน่วยงานต่างๆ เพือ0 สนับสนุนทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และกีฬาในปี 2560 ดังนี4
- ทอดกฐิน หลวงพ่อเยือ4 น วัดเขาศาลาอตุลจนฐาจาโร สุรินทร์
- ร่ วมทําบุญกฐินพระราชทาน นําไปถวายพระสงฆ์จาํ พรรษา ณ วัดกลางวรวาร สมุทรปราการ
- เมื0อวันที0 6 กันยายน 2560 บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ร่ วมเป็ นเจ้าภาพสมทบทุนเพื0อถวาย
เป็ นพระราชกุศลสวดอภิธรรม การบําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- กิจกรรมสวดมนต์ มีการสวดมนต์ ทําสมาธิ และแผ่เมตตา ทุกวันพระและวันศุกร์ ช่วงเวลา12.30-13.00น.
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การจัดการสิงแวดล้อม
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน0 ที0จะรักษาสังคมและสิ0งแวดล้อม ด้วยการดําเนินธุ รกิจภายใต้หลักจริ ยธรรมและการกํากับที0ดี ควบคู่
ไปกับการใส่ ใจดูแลรักษาสังคมและสิ0 งแวดล้อมเพื0อนําไปสู่การพัฒนาธุ รกิจอย่างยัง0 ยืน แม้ว่า บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ มิได้อยู่
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที0ตอ้ งใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติในสายการผลิตอย่างกว้างขวาง แต่ ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบริ ษ ทั ได้ใ ช้
พลังงานและทรัพยากรต่างๆ ในการขับเคลื0อนธุรกิจ บริ ษทั จึงให้ความสําคัญในการสร้างจิตสํานึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุม้ ค่า รวมถึงสร้างความตระหนักในหน้าที0การดูแลรักษาสิ0 งแวดล้อมของพนักงานและบุคลากรของบริ ษทั
โครงการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน (การเปลี0ยนไปใช้หลอดไฟฟ้ า LED)
ปี 2560 บริ ษทั ฯได้ดาํ เนินการเปลี0ยนมาใช้หลอดประหยัดพลังงานชนิด LED ทั4งหมด เพื0อสนับสนุนโครงการส่ งเสริ มการ
อนุ รัก ษ์พลัง งานในรู ปแบบมาตรการอุดหนุ น ผลการประหยัด พลัง งาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รัก ษ์พลัง งาน
กระทรวงพลังงาน เพื0อเปลี0ยนมาใช้หลอดประหยัดพลังานชนิ ด LED โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ มีวตั ถุประสงค์ให้สถาน
ประกอบการลงทุนปรับปรุ งการใช้พลังงาน เพื0อลดต้นทุนด้านพลังงานและเพิม0 ประสิ ทธิ ภาพการแข่งขันทางการค้า อันจะนําไปสู่
การลดการนําเข้าพลังงานในภาพรวมของประเทศลงอย่างเป็ นรู ปธรรม
การเปลี0ยนไปใช้หลอดไฟฟ้ าประหยัดพลังงานชนิ ด LED ในอาคารสํานักงานใหญ่ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด
(มหาชน) ถนนดินแดง สู ง 11 ชั4น จํานวนกว่า 2,557 หลอดแล้วเสร็ จเมื0อ พฤษภาคม 2560 เพื0อเป็ นการปรับปรุ งโครงสร้างการใช้
พลังงานไฟฟ้ าในอาคารสํานักงาน ซึ0 งช่ วยให้ประหยัดพลังงานและต้นทุนการดําเนินงานได้ในระยะยาว ซึ0 งในปี 2560 สามารถ
ประหยัดไฟฟ้ าได้ถึง 860,801.41 บาท

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี ยง
บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบริ หารจัดการความเสี0 ยงที0มีประสิ ทธิภาพ คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
มีหน้าทีแ0 ละรับผิดชอบในการจัดให้มีและรักษาไว้ซ0 ึงระบบการควบคุมภายใน และการบริ หารจัดการความเสี0 ยง โดยกรรมการฝ่ าย
บริ หารได้ดาํ เนินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที0และ
รับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ0งครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี4
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมัน0 ในคุณค่าของความซื0อตรง (Integrity) และจริ ยธรรม
2. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารและทําหน้าที0ในการกํากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดําเนินการด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ ายบริ หารได้จดั ให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสัง0 การ และความรับผิดชอบทีเ0 หมาะสม เพื0อให้
องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้การกํากับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมัน0 ในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที0มีความรู้ความสามารถ
5. องค์กรกําหนดให้บุคลากรมีหน้าที0และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพือ0 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
การประเมินความเสี0 ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื0อให้สามารถระบุและประเมินความเสี0ยงต่างๆ ที0เกี0ยวข้องกับการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร

-527. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี0 ยงทุกประเภททีอ0 าจจะกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว0 ทั4งองค์กร
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที0จะเกิดการทุจริ ต ในการประเมินความเสี0 ยงที0จะบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี0ยนแปลงที0อาจกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมทีช0 ่วยลดความเสี0 ยงที0จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรให้อยูใ่ นระดับที0ยอมรับได้
11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว0 ไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื0อช่วยสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ0งได้กาํ หนดสิ0งทีค0 าดหวังและขั4นตอนการปฏิบตั ิเพือ0 ให้นโยบายที0
กําหนดไว้น4 นั นําไปสู่การปฏิบตั ิได้
ระบบสารสนเทศและสื0 อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรมีขอ้ มูลที0เกี0ยวข้องและมีคุณภาพ เพื0อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามที0กาํ หนดไว้
14. องค์กรสื0 อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ0งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้
ตามที0วางไว้
15. องค์กรได้สื0อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี0ยวกับประเด็นที0อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพือ0 ให้มน0ั ใจได้วา่ การควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่างครบถ้วน
เหมาะสม
17. องค์กรประเมินและสื0อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที0รับผิดชอบ ซึ0งรวมถึงผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คณะกรรมการบริ หาร ได้ประเมินการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ แล้ว มีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน
และการบริ หารจัดการความเสี0 ยงที0เหมาะสมและเพียงพอทีจ0 ะดําเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ตามแบบประเมินฯ ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วมีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและการ
บริ หารความเสี0ยงที0เหมาะสมและเพียงพอที0จะดําเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที0ตามที0ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในปฏิบตั ิงานตามขอบเขต หน้าที0 และความรับผิดชอบตามที0กาํ หนดไว้ในคู่มือการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในของ
บริ ษทั ฯ

12. รายการระหว่ างกัน
ไม่มี

-53ส่ วนที 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ
ฐานะการเงินรวมและผลการดําเนินงานรวม
งบแสดงฐานะการเงินรวมและผลการดําเนินงานรวม
ตารางสรุ ปงบแสดงฐานะการเงินรวม
(หน่วย : พั นบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

%

2559

%

2560

%

2560

%

สิ นทรัพ ย์
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
เบี( ยประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรั บ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี( จากสัญญาประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุ น
เงินลงทุนในหลักทรั พย์
เงินให้กยู้ ืม
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที9ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื9น
รวมสินทรั พ ย์

326,834
426,054
7,840
418,192
65,857

7.1%
9.3%
0.2%
9.1%
1.4%

228,895
373,438
6,811
514,900
19,113

4.7%
7.7%
0.1%
10.6%
0.4%

237,380
483,761
6,905
476,375
52,071

4.6%
9.3%
0.1%
9.1%
1.0%

240,644
483,828
9,005
476,375
51,584

4.6%
9.3%
0.2%
9.1%
1.0%

2,506,557
7,996
277,547
8,772
73,276
471,017
4,589,943

54.6%
0.2%
0.0%
6.0%
0.0%
0.2%
1.6%
10.3%
100.0%

2,701,322
7,381
288,056
7,381
80,928
625,463
4,853,688

55.7%
0.2%
0.0%
5.9%
0.0%
0.2%
1.7%
12.9%
100%

2,984,710
5,715
67,200
284,833
6,173
79,009
524,068
5,208,200

57.3%
0.1%
1.3%
5.5%
0.0%
0.1%
1.5%
10.1%
100.0%

3,034,526
5,715
292,109
18,720
6,362
79,009
523,785
5,221,662

58.1%
0.1%
0.0%
5.6%
0.4%
0.1%
1.5%
10.0%
100.0%

หนิส2 ินและส่ วนของเจ้าของ
หนี( สิ นจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี( บริ ษทั ประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี( สิ นอื9น
ส่วนของเจ้าของ
รวมหนีส2 ิ นและส่ วนของเจ้าของ

2,481,710
358,657
77,089
577,716
1,094,772
4,589,943

54.1%
7.8%
0.0%
1.7%
12.6%
23.8%
100.0%

2,576,140
480,105
178
75,195
617,492
1,104,577
4,853,688

53.1%
9.9%
0.0%
1.5%
12.7%
22.7%
100.0%

2,824,323
507,548
2,734
87,821
614,815
1,170,959
5,208,200

54.2%
9.7%
0.1%
1.7%
11.8%
22.5%
100.0%

2,825,442
507,548
2,734
87,820
615,365
1,182,753
5,221,662

54.1%
9.7%
0.1%
1.7%
11.8%
22.7%
100.0%

-54ตารางสรุ ปผลการดําเนินงานแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
(หน่วย : พั นบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

%

2559

%

งบการเงินรวม
2560

%

2560

%

กําไรหรื อขาดทุน
รายได้
เบี( ยประกันภัยรับ

3,125,705

119.0%

3,229,683

113.4%

3,545,875

125.1%

3,547,253

125.0%

หัก : เบี( ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ

(701,753)

-26.7%

(843,532)

-29.6%

(848,001)

-29.9%

(848,001)

-29.9%

เบี( ยประกันภัยรับสุ ทธิ

2,423,952

92.3%

2,386,151

83.8%

2,697,874

95.2%

2,699,252

95.2%

บวก (หัก) : สํารองเบี( ยประกันภัยที9 ยงั ไม่ถือเป็ น
รายได้ (เพิม9 ) ลดจากปี ก่อน

(116,478)

-4.4%

75,925

2.7%

(188,893)

-6.7%

(189,922)

-6.7%

เบี( ยประกันภัยที9ถือเป็ นรายได้สุทธิ จากการประกันต่อ

2,307,474

87.8%

2,462,076

86.5%

2,508,981

88.5%

2,509,330

88.5%

รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ

220,410

8.4%

243,288

8.5%

228,307

8.1%

228,307

8.0%

รายได้จากการลงทุน

77,154

2.9%

59,021

2.1%

66,131

2.3%

68,263

2.4%

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุ น

26,242

1.0%

51,712

1.8%

4,361

0.2%

4,361

0.2%

กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุน

(17,951)

-0.7%

10,489

0.4%

20,107

0.7%

20,107

0.7%

รายได้อื9น

13,715

0.5%

20,550

0.7%

6,317

0.2%

6,303

รวมรายได้

2,627,044

100.0%

2,847,136

100.0%

2,834,204

100.0%

2,836,671

0.2%
100.0%

ค่าใช้จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่า
สิ นไหมทดแทน

1,881,772

71.6%

1,987,110

69.8%

2,047,672

72.2%

2,048,394

72.2%

หัก : ค่าสินไหมทดแทนรั บคืนจากการประกันภัยต่อ

(366,618)

-14.0%

(327,606)

-11.5%

(485,170)

-17.1%

(485,217)

-17.1%

ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ

545,508

20.8%

546,870

19.2%

588,497

20.8%

588,633

20.8%

ค่าใช้จ่ายในการรั บประกันภัยอื9น

211,133

8.0%

239,460

8.4%

226,385

8.0%

226,868

8.0%

333,823

12.7%

375,911

13.2%

422,912

14.9%

426,211

15.0%

2,605,618

99.2%

2,821,745

99.1%

2,800,296

98.8%

2,804,889

98.9%

21,426

0.8%

25,391

0.9%

33,908

1.2%

31,782

1.1%

899

0.0%

(294)

0.0%

341

0.0%

341

0.0%

22,325

0.8%

25,097

0.9%

34,249

1.2%

32,123

1.1%

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงิ นได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื9น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี9ยนจากการแปลค่างบ
การเงินที9เป็ นเงินตราต่างประเทศ (ขาดทุน)
ส่วนเกิน (ตํ9ากว่า) ทุนจากการเปลี9ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุน
ส่วนเกิน (ตํ9ากว่า) ทุนจากการประมาณการภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผลกระทบของภาษีเงินได้

-

-

-

(6,240)

(18,789)

(8,581)

64,428

64,428

3,763

8,403

(5,324)

(5,324)

3,005

36

(11,821)

(11,821)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื9นสําหรับปี -สุ ทธิจากภาษี
เงิ นได้

(12,021)

(142)

47,283

41,043

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสํ าหรับปี

10,304

24,955

81,532

73,166

กําไรสุทธิตอ่ หุ้น (บาท)

0.07

0.08

0.11

0.11

เงิ นปั นผลต่อหุ้น (บาท)

0.05

0.05

0.07

0.07

303,000,000

303,000,000

303,000,000

303,000,000

จํานวนหุ้น (หุ ้น)

-55ตารางสรุ ปงบกระแสเงินสดรวม

2558
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
เบี( ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงิ นจ่ายเกี9ยวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบี( ยรับ
เงิ นปั นผลรับ
รายได้จากการลงทุ นอื9น
รายได้อื9น
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2560

3,074,914
(184,682)
46,123
43,186
4,063
7,480
(1,602,361)

3,310,865
(148,386)
19,815
40,296
3,074
16,129
(1,710,347)

3,388,520
(252,688)
27,250
39,602
2,480
3,703
(1,683,281)

3,390,462
(252,688)
27,281
39,602
2,480
3,689
(1,683,500)

(27,841)
(532,430)
(117,012)
(481,575)
(25,785)
(705,663)
2,975
757,652
259,044

(29,622)
(561,194)
(145,082)
(609,349)
(7,289)
(381,434)
1,246
150,672
(50,606)

(31,202)
(569,540)
(126,146)
(587,515)
(7,129)
(176,911)
3,636
79,135
109,914

(31,202)
(569,745)
(126,146)
(590,329)
(7,090)
(176,911)
3,636
50,119
79,658

กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงิ นลงทุ นในบริ ษัทย่อย
ซื( อที9 ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมการลงทุน

(59,938)
863
(59,075)

(32,258)
75
(32,183)

(67,200)
(19,263)
184
(86,279)

(22,395)
(27,348)
184
(49,559)

กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงินลดลง

(16,833)
(16,833)
-

(15,150)
(15,150)
-

(15,150)
(15,150)
-

(15,150)
(15,150)
(3,200)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึ2น (ลดลง) สุ ทธิ
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ2 นปี

183,136
143,698
326,834

(97,939)
326,834
228,895

8,485
228,895
237,380

11,749
228,895
240,644

ค่าใช้จ า่ ยในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับ
ประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ า่ ยในการรับประกันภัยอื9น
ค่าใช้จ า่ ยในการดําเนิ นงาน
ภาษี เงิ นได้
เงิ นลงทุ นในหลักทรัพย์
เงิ นให้กยู้ ืม
เงิ นฝากสถาบันการเงิ น
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

-56อัตราส่ วนทางการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2558
(1) อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
1.1 อัตราส่วนสภาพคล่อง
1.2 อัตราหมุนเวียนเบี( ยประกันค้างรับ
(2) อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
(Profitability Ratio)
2.1 Retention Ratio
2.2 อัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
2.3 อัตรากําไรขั(นต้น
2.4 อัตรากําไรขั(นต้นต่อรายได้รวม
2.5 อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัย
2.6 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุ น
2.7 อัตราเบี( ยประกันรับสุทธิ
2.8 อัตรากําไรสุทธิ
2.9 อัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้น
(3) อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการทํางาน
(Efficiency Ratio)
3.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
3.2 อัตราการหมุนของสินทรัพย์
(4) อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
(Financial Ratio)
4.1 อัตราส่วนหนี( สินต่อส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น
4.2 Policy Liability to Capital Fund
4.3 อัตราส่วนเงิ นสํารองต่อส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น
4.4 อัตราส่วนเงิ นสํารองต่อสินทรัพย์
4.5 อัตราการจ่ายเงิ นปั นผล
(5) กําไรสุ ทธิต่อหุ้น
(6) เงินปั นผลต่ อหุ้น
(7) มูลค่ าตามบัญชี ต่อหุ้น

งบการเงินรวม
2560

2560

0.57
44.09

0.51
44.56

0.50
43.52

0.50
49.10

77.57
59.94
(3.08)
(2.96)
43.14
3.01
2.21
0.85
2.03

73.89
61.34
(4.30)
(4.09)
42.96
4.13
2.17
0.88
2.28

76.08
57.08
(2.30)
(2.22)
45.22
2.75
2.37
1.21
3.01

76.09
57.10
(2.46)
(2.37)
45.36
3.03
2.36
1.13
2.81

0.50
0.59

0.53
0.60

0.68
0.56

0.64
0.56

3.19
1.82
1.15
29.37
67.86
0.07
0.05
3.61

3.39
1.85
1.07
26.44
60.37
0.08
0.05
3.65

3.45
1.96
1.17
27.79
61.93
0.11
0.07
3.86

3.41
1.94
1.16
27.73
61.93
0.11
0.07
3.90

-5714. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)ได้ให้ความสําคัญต่อหน้าที9และความรับผิดชอบดูแลกิ จการ
บริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที9ดี การกํากับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที9ปรากฏในรายงาน
ประจําปี มีขอ้ มูลที9ถูกต้อง ครบถ้วน เปิ ดเผยอย่างเพียงพอ งบการเงิ นได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ที9รับรองทัว9 ไปใน
ประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที9เกี9ยวข้องกับซึ9งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที9เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ9าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมถึง มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลที9สาํ คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและได้ผา่ นการตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการบริ หารความเสี9 ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการ
กํากับดู แลที9มีประสิ ทธิ ภ าพเหมาะสม เพื9อ ให้มน9ั ใจว่าบริ ษ ทั ฯมี ก ารบันทึก ข้อมูล ทางบัญ ชี ที9ถูก ต้อ ง ครบถ้วน และทัน เวลา
ตลอดจนสามารถป้ องกัน ความเสี9 ย งจากการดํา เนิ น งาน โดยการนี( ค ณะกรรมการได้แ ต่ ง ตั(ง คณะกรรมการตรวจสอบซึ9 ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระผูท้ รงคุณวุฒิที9ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารเป็ นผูก้ าํ กับดูแลในเรื9 องดังกล่าว
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ โดยรวมอยูใ่ นระดับที9น่าพอใจ และสามารถให้
ความมัน9 ใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื9อถือได้ของงบการเงินของบริ ษทั ฯ ณ วันที9 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ9 งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที9รับรองทัว9 ไป และแสดงความเห็ นว่างบการเงิ นแสดงฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานโดยถูกต้องตามที9ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที9รับรองทัว9 ไป

15. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ผลการดําเนินงาน
ในปี 2560 เปรี ยบเทียบกับปี 2559 บริ ษทั มีรายได้จากการรับประกันภัยเพิม9 ขึ(น 31.93 ล้านบาท คิดเป็ น 1.18% และมี
รายได้จากการลงทุนลดลง 30.62 ล้านบาท คิดเป็ น 25.26% อันเนื9 องมาจากสภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบนั
แต่ในขณะเดียวกันบริ ษทั มีค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัย รวมค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานลดลง 21.45 ล้านบาท คิดเป็ น 0.76% ทํา
ให้บริ ษทั มีกาํ ไรสุทธิหลังหักภาษีเพิม9 ขึ(นมากกว่าปี ทีผ9 า่ นมา
รายได้จากการรับประกันภัยและค่าใช้ จ่ายจากการรับประกันภัย
บริ ษทั มีรายได้จากการรับประกันภัย 2,737.29 ล้านบาท เพิม9 ขึ(น 1.18% เมื9อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 มีค่าใช้จ่ายในการรับ
ประกันภัย รวมค่ าใช้จ่ายดําเนิ น งาน 2,800.30 ล้านบาท ลดลง 0.76% เมื9 อเทีย บกับปี 2559 มี ผลจากการขาดทุนจากการรั บ
ประกันภัย 63.01 ล้านบาท ลดลง 45.86% เมื9อเทียบกับปี 2559 ซึ9งเป็ นไปตามสภาวะเศรษฐกิจไทยทีม9 ีการเจริ ญเติบโตอัตราตํ9าตาม
เศรษฐกิ จโลก อันเป็ นผลทําให้กาํ ลังซื( อในประเทศลดลง ซึ9 งมีผลกระทบต่ อธุ ร กิ จประกันวินาศภัยโดยภาพรวม จากสภาวะ
ดัง กล่ าวทางบริ ษ ัท จึ ง ใช้น วัต กรรมใหม่ ๆ มาเป็ นแรงกระตุ้น ให้ ส ามารถทํารายได้จ ากการรั บ ประกัน ภัย เพิ9 ม ขึ( น และใน
ขณะเดียวกันก็สามารถลดค่าใช้จา่ ยลง ทําให้บริ ษทั มีผลขาดทุนจากการรับประกันภัยลดลง
สําหรับงบการเงินรวมนั(น ในปี 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการรับประกันภัย 2,737.64 ล้านบาท มีค่าใช้จ่าย
ในการรับประกันภัยรวมค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 2,804.89 ล้านบาท ส่ งผลให้มีผลขาดทุนจากการรับประกันภัย 67.25 ล้านบาท

-58รายได้จากการลงทุน
บริ ษทั มีรายได้จากการลงทุนซึ9งถือเป็ นรายได้หลักอีกทางหนึ9งนอกจากรายได้จากการรับประกันภัย โดยมีสดั ส่ วน
การลงทุน เป็ นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุ ร กิ จอื9น ของคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย
(คปภ.) ซึ9 งยอดเงินลงทุน ณ วันสิ( นปี 2560 ที9แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน บันทึกตามราคาตลาดมีจาํ นวนทั(งสิ(น 2,990.42 ล้าน
บาท เพิ9มขึ(น 281.27 ล้านบาท จากปี 2559 ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้และกําไรจากเงิ นลงทุนซึ9งเกิ ดจากการลงทุนลดลงจํานวน
30.62 ล้านบาท คิดเป็ น 25.26% จากปี 2559 อันเนื9องมาจากสภาวะตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยในปี ปัจจุบนั
สําหรับงบการเงินรวม ในปี 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินลงทุน ที9บนั ทึกตามราคาตลาด มีจาํ นวนทั(งสิ(น 3,040.24 ล้าน
บาท
สินทรัพย์ลงทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

2559

2560

2560

จํานวนเงิน

สั ดส่ วน

จํานวนเงิน

สั ดส่ วน

จํานวนเงิน

สั ดส่ วน

(ล้ านบาท)

%

(ล้ านบาท)

%

(ล้ านบาท)

%

ประเภทเงินลงทุน
เงิ นฝากธนาคาร

186

6.8%

106

3.6%

156

5.1%

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

290

10.7%

347

11.4%

347

11.4%

ตราสารหนี(

294

10.9%

584

19.1%

584

19.2%

ตราสารทุ น

371

13.7%

409

13.4%

409

13.5%

หน่วยลงทุ น

1,560

57.6%

1,538

50.3%

1,538

50.6%

0.0%

67

2.2%

-

0.3%

6

0.2%

เงิ นลงทุ นในบริ ษัทย่อย
อื9นๆ
รวมทั2งสิ2 น

7
2,708

100.0%

3,057

100.0%

0.0%
6

3,040

0.2%
100.0%

สถานะทางการเงิน
บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม 5,208.20 ล้านบาท เพิ9มขึ(น 7.30% จากปี 2559 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 237.38 ล้านบาท
คิดเป็ น 4.56% มีสินทรัพย์ลงทุนซึ9งประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี( ตราสารทุน พันธบัตร เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และเงิน
ลงทุนอื9น จํานวน 3,057.62 ล้านบาท คิดเป็ น 58.71% สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ และเบี(ยประกันภัยค้างรับจํานวน 1,012.21 ล้าน
บาท คิดเป็ น 19.44% ที9ดินอาคารและอุปกรณ์ และทรัพย์สินอื9นจํานวน 900.99 ล้านบาท คิดเป็ น 17.30%
ด้านหนี(สิน บริ ษทั มีหนี( สินรวม 4,037.24 ล้านบาท เพิ9มขึ(น 7.69% จากปี 2559 รายการที9สาํ คัญเป็ นหนี(สินจากสัญญา
ประกันภัย จํานวน 2,824.32 ล้านบาท เพิม9 ขึ(น 9.63% จากปี 2559 นอกจากนี( ยงั มีรายการหนี( สินจากการประกันภัยต่อและหนี(สิน
อื9นจํานวน 1,212.92 ล้านบาท เพิม9 ขึ(น 3.41% เมื9อเทียบกับปี 2559
บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จํานวน 1,170.96 ล้านบาท เพิ9มขึ(น 6.01% จากปี 2559 บริ ษทั มีกาํ ไรจากการดําเนิ นงาน 34.25
ล้านบาท และมีกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจากการวัดมูลค่าเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เผื9อขาย รวมทั(งจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยเกี9ยวกับผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย จํานวนทั(งสิ(น 47.28 ล้านบาท
สําหรับงบการเงินรวม ในปี 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีสินทรัพย์รวม 5,221.66 ล้านบาท มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 240.64 ล้านบาท คิดเป็ น 4.61% มีสินทรัพย์ลงทุนซึ9งประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี( ตราสารทุน

-59พันธบัตร เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และเงินลงทุนอื9น จํานวน 3,040.24 ล้านบาท คิดเป็ น 58.22% สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
และเบี(ยประกันภัยค้างรับจํานวน 1,011.79 ล้านบาท คิดเป็ น 19.38% ที9ดินอาคารและอุปกรณ์ และทรัพย์สินอื9นจํานวน 928.99
ล้านบาท คิดเป็ น 17.79%
ด้านหนี(สิน บริ ษทั มีหนี( สินรวม 4,038.91 ล้านบาท รายการที9สําคัญเป็ นหนี( สินจากสัญญาประกันภัย จํานวน 2,825.44
ล้านบาท นอกจากนี(ยงั มีรายการหนี(สินจากการประกันภัยต่อและหนี(สินอื9นจํานวน 1,213.47 ล้านบาท
บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จํานวน 1,182.75 ล้านบาท บริ ษทั มีกาํ ไรจากการดําเนินงาน 32.12 ล้านบาท และมีผลต่างจาก
การแปลงมูลค่างบการเงิน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ9 ขาย รวมทั(งจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกี9ยวกับผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย จํานวนทั(งสิ(น 41.04 ล้านบาท โดยมีส่วนของผูม้ ีส่วนได้
เสี ยที9ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย 18.08 ล้านบาท
ในปี 2560 บริ ษทั มีเบี(ยประกันภัยรับโดยตรง 3,545.01 ล้านบาท มีอตั ราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 9.78 ใกล้เคียงกับอัตรา
การเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวม และบริ ษทั มีส่วนแบ่งตลาดเบี(ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจในปี 2560 จัดอยู่
ลําดับที9 10
ตารางเปรียบเทียบเบีย2 ประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัยและประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์
(หน่ วย: ล้ านบาท)
ปี 2560
ธุ รกิจ
ประกันวินาศภัย
1 เบี( ยประกันภัยรั บโดยตรงรวม
% ขยายตัว
2 อัคคีภัย
% ขยายตัว
3 ภัยทางทะเลและขนส่ง
% ขยายตัว
4 ภัยรถ
% ขยายตัว
5 ภัยเบ็ดเตล็ด
% ขยายตัว

218,434
3%
9,850
-4%
5,356
2%
126,118
3%
77,110
4%

ปี 2559
ประกันภัย
ไทยวิวัฒน์
3,546
10%
163
-4%
13
-26%
2,612
12%
758
7%

ธุ รกิจ
ประกันวินาศภัย
211,813
1%
10,233
-2%
5,268
-1%
122,188
1%
74,124
2%

ปี 2558
ประกันภัย
ไทยวิวัฒน์
3,229
3%
169
-4%
17
6%
2,337
-1%
706
25%

ธุ รกิจ
ประกันวินาศภัย
209,197
2%
10,484
-5%
5,338
1%
120,405
2%
72,970
3%

ประกันภัย
ไทยวิวัฒน์
3,125
3%
176
0%
16
14%
2,367
4%
566
-2%

ภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาดหลักทรัพย์
เศรษฐกิ จไทยปี 2560 เติ บโตร้อยละ 3.9 ปรับตัวดีข( ึนจากปี 2559 ซึ9 งขยายตัวร้อยละ 3.2 โดยปั จจัยหลักที9ขบั เคลื9อน
เศรษฐกิจมาจากภาคต่างประเทศ การขยายตัวเร่ งขึ(นของการส่ งออกอัตราร้อยละ 9.9 ซึ9งสู งที9สุดในรอบ 6 ปี ในทุกตลาดส่ งออก
สําคัญและกระจายไปเกือบทุกหมวดสินค้า สอดคล้องกับการขยายตัวเร่ งขึ(นของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ หลัก กลุ่มประเทศพัฒนา
แล้ว ค่าเงินบาทแข็งค่าร้อยละ 10 ในทิศทางเดียวกับภูมิภาค ยังไม่กระทบการส่ งออก ราคานํ(ามันดิบที9ปรับเพิม9 ขึ(นจาก 41.4 เป็ น
52.8 ดอลลาร์ ต่อบาร์ เรลในช่ วง 1 ปี หลังจากกลุ่มโอเปคและพันธมิตรนําโดยรัสเซี ยตกลงลดการผลิตลง ส่ งผลให้การส่ งออก

-60สิ นค้าที9ราคาเคลื9อนไหวตามนํ(ามันดิบขยายตัว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ยาง ปริ มาณ
การส่ งออกสิ นค้าเกษตรสําคัญๆ เพิ9มขึ(นเนื9องจากสภาพอากาศเอื(อต่อการเพาะปลูก ปริ มาณนํ(าฝนและนํ(าชลประทานเพียงพอ
ขณะที9รายรับจากการท่องเที9ยวขยายตัวต่อเนื9อง จํานวนนักท่องเที9ยวต่างชาติสูงถึง 35.3 ล้านคน เพิม9 ขึ(นร้อยละ 8.7 จาก 32.5 ล้าน
คน ในปี 2559 เป็ นขยายตัวในเกือบทุกกลุม่ สัญชาติ
แม้เศรษฐกิ จในภาพรวมขยายตัวได้ดีต่อเนื9 อง แต่การส่ งผ่านผลดีของการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่ การจ้างงานและ
รายได้ครัวเรื อนยังไม่เข้มแข็ง ราคาสิ นค้าเกษตรส่ วนใหญ่ปรับลดลงซึ9งเป็ นผลจากปริ มาณผลผลิตที9เพิม9 ขึ(น ภาระหนี( ครัวเรื อนที9
อยูใ่ นระดับสูงทําให้แรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้ อจากอุปสงค์ภายในประเทศค่อนข้างตํ9า สภาวะการเงินโดยรวมยังคงอยูใ่ นระดับที9
ผ่อนคลายและเอื(อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ สะท้อนจากต้นทุนการระดมทุนในตลาดสิ นเชื9อและตลาดตราสารหนี( ของภาค
ธุรกิจที9ยงั อยูใ่ นระดับตํ9า เสถียรภาพระบบการเงินอยูใ่ นเกณฑ์ดี การขยายตัวของการบริ โภคภาคเอกชนมีปัจจัยสนับสนุนจากการ
ปรับตัวดีข( ึนของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจ รวมทั(งอัตราเงินเฟ้ อและอัตราดอกเบี(ยที9ยงั อยูใ่ นระดับต่า
การลงทุน ภาคเอกชนเริ9 มมี สัญญาณฟื( นตัวในระดับตํ9า ในปี 2560 นัก ลงทุนให้ความสนใจยื9นขอรับการส่ ง เสริ มการ
ลงทุนในพื(นที9นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย 250,000 ล้านบาท โดยเฉพาะในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้ า ขนส่ ง
โลจิสติกส์ นักลงทุนยังรอความชัดเจนร่ างพ.ร.บ.การพัฒนาพื(นที9เศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ9งอยูร่ ะหว่างการพิจารณาวาระ 2 และ
3 ของสมาชิกนิติบญั ญัติแห่งชาติ (สนช.)
การใช้จ่ายอุปโภคและการลงทุนภาครัฐยังขยายตัว แม้การลงทุนบางโครงการจะล่าช้าจากข้อจํากัดด้านประสิ ทธิภาพ
การเบิกจ่ายและฝนที9ตกหนัก กระทบกับการก่ อสร้าง สําหรับรัฐวิสาหกิจส่ วนใหญ่ลงทุนได้ตามแผน แต่มีบางโครงการที9เลื9อน
การลงทุนออกไป
โครงการบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ ที9เปิ ดให้ประชาชนผูม้ ีรายได้น้อยปี ละ 30,000 – 100,000 บาท ที9มีกระทรวงการคลัง
โดยกรมบัญชีกลาง ธนาคารรัฐ กระทรวงพาณิ ชย์ และจังหวัดต่างๆ ร่ วมมือกันในการให้ความช่วยเหลือเบื(องต้นแก่ ประชาชนใน
การลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรื อน มีประชาชนทีผ9 า่ นการตรวจสอบคุณสมบัติ 11.4 ล้านคน
ปริ มาณการจําหน่ ายรถยนต์ใหม่โดยรวมเพิ9มขึ(น ร้อยละ 13.3 จาก 0.76 ล้านคันในปี 2559 เป็ น 0.87 ล้านคันในปี 2560
ส่ งผลให้ตลาดรถยนต์ไทยเติบโตครั(งแรกในรอบ 4 ปี จากความเชื9อมัน9 ของผูบ้ ริ โภคมีการปรับตัวดีข( ึน กําลังซื(อที9ฟ(ื น ค่ายรถปรับ
โฉมและเปิ ดตัวรถยนต์หลากหลายรุ่ น พร้อมกิจกรรมส่ งเสริ มการขายอย่างต่อเนื9อง เพื9อกระตุน้ ตลาด ขณะทีต9 ลาดรถจักรยานยนต์
ขยายตัวต่อเนื9องมียอดจําหน่าย 1.81 ล้านคัน เพิม9 ขึ(นร้อยละ 4.2
คณะกรรมการนโยบายการเงิ น (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับเพิ9มอัตราดอกเบี(ยนโยบาย เพื9อให้น โยบาย
การเงินกลับสู่ภ าวะปกติ (Monetary Policy Normalization) โดยขึ( นอัตราดอกเบี(ยนโยบาย 3 ครั(งในปี 2560 สู่ ระดับ 1.25% –
1.50% ตามที9คาด เนื9 องจากตลาดแรง งานแข็งแกร่ ง อัตราการว่างงานตํ9ากว่าร้ อยละ 4.5 แสดงความเชื9อมัน9 ถึงการขยายตัวของ
เศรษฐกิ จ คณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง.) ยังคงอัตราดอกเบี(ยนโยบายที9ร้อยละ 1.50 ต่ อปี เพื9อสนับสนุ นให้เศรษฐกิ จ
ขยายตัวอย่างได้อย่างเข้มแข็งและดูแลเสถียรภาพทางด้านราคา ซึ9 งสอดคล้องกับทิศทางการดําเนิ นนโยบายการเงินของประเทศ
อื9นๆ เช่น สหภาพยุโรป และญี9ปนุ่ ยังดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ธนาคารกลางยุโรปประกาศขยายระยะเวลาในการเข้า
ซื( อพันธบัตรตามมาตรการ QE ซึ9 ง เดิ มกําหนดสิ( น สุ ดธ.ค. 2560 เป็ นไตรมาสที9 4 ปี 2561 เพื9อดูแ ลการฟื( นตัวทางเศรษฐกิ จ
ประสิ ทธิ ผลของการผ่อนคลายนโยบายการเงินของไทยต่อเศรษฐกิจจริ งอาจมีจาํ กัด ส่ วนหนึ9 งเพราะธนาคารพาณิ ชย์ระมัดระวัง
การปล่อยสิ นเชื9 อจากความกังวลต่อคุณภาพสิ นเชื9 อที9ด้อยลง เนื9 องจากภาระหนี(ครัวเรื อนที9มีอยูใ่ นระดับสู ง ขณะที9สภาพคล่อง
ธนาคารพาณิ ชย์ยงั มีอีกมาก

-61สําหรับเสถียรภาพด้านราคา อัตราเงินเฟ้ อทัว9 ไปเฉลี9ยที9ร้อยละ 0.6 ปรับขึ(นจากร้อยละ 0.2 ในปี 2559 ตามราคานํ(ามันใน
ประเทศที9ปรับขึ(น ขณะที9เสถียรภาพภายนอก ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยเกินดุลอย่างต่อเนื9 อง เงินสํารองระหว่างประเทศอยูใ่ น
ระดับสูงกว่าหนี(ต่างประเทศระยะสั(นประมาณ 3.5 เท่า อัตราแลกเปลี9ยนยังเอื(อต่อการส่ งออก

ภาวะตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2560 เป็ นปี ที9ดีเป็ นพิเศษสําหรับการลงทุน ตลาดหุน้ ต่างประเทศทั(งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิ ดใหม่
ปรับขึ(นแรง เนื9องจากเศรษฐกิจที9ฟ(ื นตัวขึ(นพร้อมกันทัว9 โลก สภาพคล่องที9มีอยู่เป็ นจํานวนมาก อัตราดอกเบี(ยที9ต9าํ อัตราเงินเฟ้ อที9
ยังคงอยูใ่ นระดับตํ9า การออกกฎหมายปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ ที9ช่วยสนับสนุ น Sentiment การลงทุนของตลาดหุ้นทัว9 โลกในช่วง
สิ( นปี รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจและผลักดันโครงการลงทุนพื(นฐานออกมาอย่างต่อเนื9 อง ไม่ วา่ จะเป็ นมาตรการ
ลดหย่อนภาษีสําหรับการท่องเที9ยวในหัวเมือ งรอง 55 จังหวัด การออกมาตรการช่วยเหลือคนที9มีกาํ ลังซื( อตํ9า ซึ9 งรวมถึงกําลัง
พิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส 2 สําหรับผูม้ ีรายได้ต9าํ กว่า 30,000 บาท/ปี การลงนามสัญญาจ้างการก่อสร้างโครงการรถไฟ
ทางคู่ 5 เส้น ทาง การอนุ ม ัติ ก ารก่ อ สร้ า งรถไฟความเร็ วสู ง ไทยจีน ระยะแรก จากกลางดงถึง ปางอโศก เป็ นต้น ดัช นี ต ลาด
หลักทรั พย์ไทย (SET Index) ปรับเพิ9มขึ(นร้ อ ยละ 13.70 จากสิ( นปี 2559 ปิ ดที9ระดับ 1,753.71 จุด จากทั(งกําไรของบริ ษทั จด
ทะเบียนที9ดีข( ึนและความคาดหวังต่อเศรษฐกิจในอนาคต ถือเป็ นตลาดหุ ้นที9ให้ผลตอบแทนดีในระดับต้นๆ ของโลก อัตราส่ วน
ราคาต่อกําไรสุ ทธิ (Forward P/E) อยูท่ ี9 17.46 เท่า อัตราเงินปั นผลตอบแทนร้อยละ 2.80 นักลงทุนต่างประเทศขายสุ ทธิ 26,000
ล้านบาท
แนวโน้ ม
ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวร้อยละ 3.1 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื9 องเป็ นวงกว้างหลายภูมิภาค โดย
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีแนวโน้มขยายตัวดีข( ึนตามการบริ โภคและตลาดแรงงานที9เข้มแข็งขึ(นเป็ นสําคัญ รวมทั(งการ
ผ่านกฎหมายปฏิรูประบบภาษีของสหรัฐฯ ในปลายเดือนธันวาคม 2560 จะมีส่วนช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้ในระยะต่อไป
การปรับตัวดี ข( ึ น ของราคาสิ นค้า และฐานะทางการคลัง โดยเฉพาะเศรษฐกิ จ อิ น เดี ย รั สเซี ย บราซิ ล และตะวัน ออกกลางที9 มี
แนวโน้มขยายตัวเร่ งขึ(นจากปี ก่ อนหน้า รวมทั(งการขยายตัวของเศรษฐกิ จกลุ่มประเทศยูโรโซน ญี9ปุ่น และจีน แม้จะมีแนวโน้ม
ชะลอตัวลงอย่างช้าๆ ส่งผลให้เศรษฐกิจและปริ มาณการค้าโลกในภาพรวมยังขยายตัวในระดับใกล้เคียงกับปี ที9ผา่ นมา
อย่ างไรก็ ต ามเศรษฐกิ จ โลกอาจเผชิ ญ ความเสี9 ย งจากการใช้น โยบายการค้า แบบ “อเมริ ก าต้อ งมาก่ อ น” ของ
ประธานาธิ บดีโดนัลด์ ทรัมป์ และสถานการณ์ตรึ ง เครี ยดทางการเมืองทั(งในคาบสมุทรเกาหลีและตะวันออกกลาง นอกจากนี(
หากสหราชอาณาจักรประสบความล้มเหลวในการบรรลุขอ้ ตกลงแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (เบร็ ก ซิท) ด้วยกระบวนการที9
ราบรื9 นแล้ว อาจสร้างความเสี9 ยงที9ร้ายแรงต่อเศรษฐกิจยุโรปที9กาํ ลังฟื( นตัวในปี 2561 การเจรจาเบร็ กซิ ทที9ยืดเยื(อ ไม่มีแผน การ
เบร็ กซิ ทที9ชดั เเจนจะเป็ นปั จจัยลบต่อการตัดสิ นใจลงทุนทัว9 ภูมิภาคยุโรป โดยที9ผ่านมานั(นกระบวนการเบร็ กซิ ทได้ส่งผลทําให้
เศรษฐกิจของอังกฤษชะลอตัวแล้ว
การขยายตัวอย่า งต่อเนื9 องของเศรษฐกิ จประเทศสําคัญ ๆ และการฟื( นตัวที9ก ระจายตัวมากขึ( น ของเศรษฐกิ จโลกมี
แนวโน้มที9จะทําให้ราคาสิ นค้าขั(นปฐมและอัตราเงินเฟ้ อในประเทศสําคัญ ๆ ปรับตัวเพิม9 ขึ(นอย่างช้าๆ ราคานํ(ามันดิบในตลาดโลก

-62มีแนวโน้มปรับสูงขึ(นหลังกลุ่มประเทศ OPEC และ Non-OPEC บรรลุการต่ออายุขอ้ ตกลงลดการผลิตนํ(ามันดิบไปจนถึงสิ(นปี
2561 ซึ9งจะส่ งผลให้ประเทศเศรษฐกิจหลักปรับทิศทางนโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ(น ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มที9
จะปรับขึ(นอัตราดอกเบี(ยนโยบายอีก 3 ครั(งในปี 2561 สู่ ระดับ 2.0% - 2.25% ควบคู่ไปกับการดําเนิ นการตามมาตรการปรับลด
ขนาดงบดุล ธนาคารกลางยุโ รปยังมีแนวโน้มที9จะคงอัตราดอกเบี(ยนโยบายไว้อย่างต่อเนื9 องอย่างน้อยในช่วง 3 ไตรมาสแรก
ควบคู่ไปกับการดําเนิ นการตามแผนการลดขนาดการเข้าซื( อสิ นทรัพย์ ส่ วนประเทศกําลังพัฒนาอื9น ๆ เริ9 มมีสัญญาณปรับเปลี9ยน
ทิศทางนโยบายการเงิ นตามอัตราเงินเฟ้ อและการเพิ9มขึ(นของอัตราดอกเบี(ยในประเทศสหรั ฐฯ แม้ว่าธนาคารกลางญี9ปุ่นยังมี
แนวโน้มที9จะคงอัตราดอกเบี(ยนโยบายและรักษาการเข้าซื(อสินทรัพย์ไว้ในระดับเดียวกับปี ที9ผา่ นมาอย่างต่อเนื9องก็ตาม
ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ 3.9 ในปี 2561 โดยแรงขับเคลื9อนเศรษฐกิจไทยจะ
มาจากภาคการส่ งออก ท่องเที9ยว ซึ9 งได้รับผลดีจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก การส่งออกสิ นค้าของไทยปี 2561 มีแนวโน้ม
ขยายตัวชะลอลง จากทั(งด้านปริ มาณและราคาที9เร่ งขยายตัวไปมากในช่วงก่อนหน้า การบริ โภคภาคเอกชนขยายตัว อย่างค่อยเป็ น
ค่อยไป โดยมีหลายปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ รายได้เกษตรกรที9ยงั ขยายตัวสูงกว่าปี ก่อนจากผลผลิตที9เพิ9มขึ(น รายได้แรงงานในภาค
การผลิตเพื9อการส่งออกและภาคการท่องเที9ยวที9ปรับดีข( ึนโดยเฉพาะกลุ่มรายได้สูง ภาระหนี( จากมาตรการรถยนต์คนั แรกที9ทยอย
หมดลง รั ฐ บาลเตรี ยมจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพิ9มเติ ม 150,000 ล้า นบาท (งบกลางปี 2561) เพื9อ เสริ มสร้ างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจฐานรากหรื อ Local Economy และการปฏิรูปภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็ง เช่น มาตรการช่วยเหลือคนจนแบบรายบุคคล
เฟส 2 การส่ งเสริ มการประกันภัยพืชผล การพัฒนาตําบล กองทุนหมู่บา้ น การเพิ9มโครงสร้างพื(นฐานทางการเกษตร เช่น ไซโล
ลานตาก ยุง้ ฉางในชุมชน การลดพื(นที9ปลูกยาง ในปี 2561 กรอบวงเงินลงทุนรวมของรัฐบาลกลางเพิม9 ขึ(นจากปี ก่อน โดยจัดสรร
ให้หน่วยงานที9มีประสิ ทธิภาพการเบิกจ่ายดี ประกอบกับมีการลงทุนของรัฐวิสาหกิจหลายโครงการเลื9อนมาจากปี 2560 อย่างไรก็
ตาม ยังมีความเสี9ยงจากพ.ร.บ.การจัดซื(อจัดจ้างและบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ9งอาจทําให้การเบิกจ่ายของบางหน่วยงานที9ไม่
เคยใช้ระบบใหม่ เช่น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ9นล่าช้าออกไปบ้างในระยะแรก รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื9อน 5 โครงการสําคัญ
ตามแผนพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกหรื ออีอีซี ในรู ปแบบการร่ วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public
Private Partnership : PPP) ช่วยเพิม9 ความเชื9อมัน9 ให้กบั นักลงทุนทั(งไทยและต่างชาติ รวมเงินลงทุนกว่า 600,000 ล้านบาท โดย
กําหนดว่าขอบเขตงาน (TOR) ทั(งหมด จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2561 ซึ9งประกอบด้วย 1. สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการ
บินภาคตะวันออก 2. ศูนย์ซ่อมบํารุ งอากาศยานอูต่ ะเภา 3. รถไฟฟ้ าความเร็ วสู งเชื9อม 3 สนามบิน 4. ท่าเรื อแหลมฉบังระยะที9 3
5. ท่าเรื ออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที9 3
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ งประเทศไทย เตรี ยมออกมาตรการแพ็คเกจสิ นเชื9 อวงเงิ นรวม
70,000 ล้านบาท ช่วยให้ผปู้ ระกอบการ SMEs รายย่อยในธุรกิจ ประสบปัญหาด้านการเงินเข้าถึงแหล่งเงินทุนยาก สามารถยืน9 กูไ้ ด้
โดยไม่ตอ้ งมีหลักทรัพย์ค( าํ ประกัน
อัตราเงินเฟ้ อมีแนวโน้มเพิม9 ขึ(นอย่างช้าๆ จากปัจจัยราคานํ(ามัน แต่สภาพอากาศที9เอื(ออํานวยให้ผลผลิตออกสู่ ตลาดมาก
ราคาอาหารสดที9ยงั มีแนวโน้มอยู่ในระดับตํ9าและปั จจัยเชิ งโครงสร้างที9เปลี9ยนแปลงตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการ
แข่งขันด้านราคาที9สูงขึ(น ประมาณการอัตราเงินเฟ้ อทัว9 ไปปี 2561 ที9ร้อยละ 1.1 อัตราการว่างงานยังคงอยูใ่ นระดับตํ9า
ธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2561 คาดว่าเบี(ยประกันภัยมีอตั ราการขยายตัวร้อยละ 3 โครงการประกันภัยข้าวนาปี ได้รับ
ความไว้วางใจจากเกษตรกรกว่า 1.5 ล้านครัวเรื อน มีพ(นื ที9รับประกันภัยกว่า 26 ล้านไร่ ในการนําระบบประกันภัยเข้ามาบริ หาร

-63ความเสี9 ยงภัยธรรมชาติ สําหรับประกันภัยรถยนต์ ตลาดรถยนต์ใหม่ขยายตัวต่อเนื9 อง เป็ นผลจากรถยนต์นง9ั ขนาดเล็กเครื9 องยนต์
ไม่เกิน 1,500 ซีซี จํานวน 1.1 ล้านคันที9ซ(ือในช่ วงโครงการรถยนต์คนั แรกครบ 5 ปี จะพ้นกําหนดห้ามซื( อขายตั(งแต่กลางปี 2560
เป็ นต้นไป ซึ9งมีผลให้ผบู้ ริ โภคบางส่ วนตัดสิ นใจเปลี9ยนรถใหม่ ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที9มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีข( ึนกอปรกับอัตรา
ดอกเบี(ยที9คาดว่าจะทรงตัวในระดับตํ9า บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด คาดการณ์ตลาดรถยนต์ปี 2561 เติบโตต่อเนื9 อง
ว่าจะมีปริ มาณการขายรวม 9 แสนคัน เพิม9 ขึ(นจากปี ก่อนร้อยละ 3.4 ความเชื9อมัน9 ผูบ้ ริ โภคที9มีส่วนในการกระตุน้ ตลาดให้เติบโต
รวมถึงการที9ค่ายรถแต่ละค่ายต่างเริ9 มทยอยเปิ ดตัวรถยนต์รุ่ น ใหม่ สู่ ตลาด จะช่ วยกระตุ้นตลาดรถยนต์ในประเทศได้ส่วนหนึ9 ง
ตลาดรถเก๋ งจะขยายตัวมากกว่ารถเพื9อการพาณิ ชย์ที9ได้รับแรงกดดันจากระดับราคาสิ นค้าเกษตรที9จะยังคงอยูใ่ นระดับตํ9า
สําหรับอัตราเบี(ยประกันความเสี9ยงภัยทรัพย์สินมีแนวโน้มลดลงจากปี ที9ผา่ นมา เนื9องจากบริ ษทั รับประกันภัยต่อปรับลด
อัตราเบี(ยประกันภัยต่อความเสี9 ยงภัยธรรมชาติลง โดยไม่มีเหตุการณ์ภยั ธรรมชาติร้ายแรง
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี นันให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั ลงลายมือชือพร้อมทังประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี พร้อมทัง
มอบอํานาจให้บุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี แทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและ
รู ปแบบ ดังนี
“ บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนีแล้ว ด้วยความระมัดระวัง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู้ ื)นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที)
ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีส) รุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี)ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที)ดี เพื)อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูล
ในส่ วนที)เป็ นสาระสําคัญทังของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทังควบคุมดูแล
ให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที)ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
และบริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที) 31 ธันวาคม 2560
ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ)งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลียนแปลงทีสาํ คัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระทําทีม) ิชอบที)อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย
ในการนี เพื)อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบริ ษทั ที)บริ ษทั ได้รับรอง
ความถูกต้องแล้ว บริ ษทํ ได้มอบหมายให้ นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร เป็ นผูล้ งลายมือชื)อกํากับเอกสารนีไว้
ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื)อของ นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร กํากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่
ข้อมูลทีบ) ริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื)อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื)อ

1. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ประธานเจ้าหน้าที)บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ……………………………

2. นายถวัลย์ วิรานนท์

กรรมการทีปรึ กษากรรมการกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ..………………………….

3. นางสุ เทพี อัศวะธนกุล

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ

……………………………

4. นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร

กรรมการและเลขานุการบริ ษทั

…………………………….

5. นางดวงแก้ว วิริยานุศกั ดิD

ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี

…………………………….

ชื)อ
ผูร้ ับมอบอํานาจ นางสุ ณีย ์ ธี ราวิทยางกูร

ตําแหน่ง
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั

ลายมือชื)อ
…………………………….

-65ทังนี มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึงแก้ไขเพิม เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 กําหนดให้
กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องร่ วมกันรับผิดต่อบุคคลทีซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในความเสียหายใด ๆ
อันเกิดขึนเนืองจากการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ หรื อประชาชนทัว ไป โดยแสดงข้อความทีเป็ นเท็จใน
สาระสําคัญ หรื อปกปิ ดข้อความจริ งทีควรบอกให้แจ้งในสาระสําคัญในกรณีของงบการเงินและรายงาน
เกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั หรื อรายงานอืนใดทีต อ้ งเปิ ดเผยตามมาตรา 56
หรื อมาตรา 199 โดยมิได้จาํ กัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผูบ้ ริ หารทีลงลายมือชือรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านัน อย่างไรก็ดีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารซึงสามารถพิสูจน์
ได้วา่ โดยตําแหน่งหน้าทีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริ งความแท้จริ งของข้อมูลหรื อการขาดข้อมูลทีค วร
ต้องแจ้งนัน ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20
หมายเหตุ *** ใช้บงั คับกับบริ ษทั ทีอยูภ่ ายใต้บงั คับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึงแก้ไขเพิม เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 เท่านัน
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การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี ํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้รับแต่งตั,ง
นายชลอ เฟื องอารมย์ อายุ 80 ปี
กรรมการอิสระ
แต่งตังเมือวันที 5 เมษายน 2555
ประธานกรรมการ
แต่งตังเมือวันที 8 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการลงทุน แต่งตังเมือวันที 12 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบนั
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิ ลลิปส์ สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาเทอร์น อิลินอยส์ สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโทสังคมศาสตร์ (บริ หาร) มหาวิทยาลัยเบอร์ มิงแฮม อังกฤษ
- ปริ ญญาบัตร วปอ. หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที 27
- หลักสู ตร Director Certificate Program (IOD) รุ่ นที 18 และหลักสู ตรการกํากับดูแลกิจการ
การอบรมในปี 2560
- ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มีหุน้ ในบริ ษทั
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2560)
ประสบการณ์
ํางานในระยะ
5 ปี งย้ประธานกรรมการตรวจสอบ
อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันบมจ.ประกั
วาคม 2559)
พ.ศ. 2555 ถึงท2558
ดํารงตําแหน่
นภัยไทยวิวฒั น์ ,ประกันภัย
พ.ศ.
าแหน่
งกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยรี
ประกั
นชีนวิตชีวจํิตากั, ดธุรกิจประกันชีวิต
พ.ศ. 2555
2555 ถึถึงง 2557
ปัจจุบดํนั ารงตํ
ดํารงตํ
าแหน่
งกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยรี
ประกั
พ.ศ.
ประธานกรรมการบมจ.
บมจ.โปรเฟสชั
เวสต์เทคโนโลยี
เทคโนโลยี(1999),
(1999)
พ.ศ. 2551
2551 ถึถึงง 2555
2555 ดํดําารงตํ
รงตําาแหน่
แหน่งงประธานกรรมการ
โปรเฟสชันแนล
นแนลเวสต์
ธุรกิจบริ การเฉพาะกิจ
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน ในปี ทีผ่านมา
บริ ษทั จดทะเบียน
- ไม่มี
กิจการอืน ๆ
- กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลัง
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การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี ํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้รับแต่งตั,ง
นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์ อายุ 81 ปี
กรรมการอิสระ
แต่งตังเมือวันที 2 มิถุนายน 2542
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตังเมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2552 – ปัจจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตังเมือวันที 11 สิ งหาคม 2559 – ปัจจุบนั
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต CPA Thailand (CPA. No 2336)
- Certified Internal Auditor กิตติมศักดิa จาก Institute of Internal Auditors (CIA No.30861)
- หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) (IOD)
การอบรมในปี 2560

- ไม่มี

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มีหุน้ ในบริ ษทั
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2560)
พ.ศ. 2547 ถึง 2556 ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ.เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ต ี, ธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
พ.ศ. 2542 ถึง 2560 ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ฝาจีบ,ธุรกิจสิ นค้าอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2542 ถึง 2560 ดํารงตําแหน่ง ประธานบริ ษทั ออดิตแอนด์แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด,
ธุรกิจสํานักงานบัญชี
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การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน ในปี ทีผ่านมา
บริ ษทั จดทะเบียน
- กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฝาจีบ , ธุรกิจสิ นค้าอุตสาหกรรม
บริ ษทั จํากัด
ประธานบริ ษทั ออดิตแอนด์แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด ,ธุรกิจสํานักงานบัญชี (อาชีพหลัก)
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การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี ํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้รับแต่งตั,ง
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ อายุ 73 ปี
กรรมการอิสระ
แต่งตังเมือวันที 28 ตุลาคม 2548
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตังเมือวันที 5 เมษายน 2555 – 2558
ประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตังเมือวันที 8 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตังเมือวันที 11 สิ งหาคม 2559 – ปัจจุบนั
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริ กา
หลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP) (IOD)
การอบรมในปี 2560 - ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มีหุน้ ในบริ ษทั
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2560)
พ.ศ. 2555 – 2557 ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์ ,ธุรกิจประกันภัย

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน ในปี ทีผ่านมา
- ไม่มี
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การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี ํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้รับแต่งตั,ง
นางปราณี ภาษีผล อายุ 68 ปี
กรรมการอิสระ
แต่งตังเมือวันที 8 เมษายน 2558
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตังเมือวันที 8 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั
คณะกรรมการลงทุน
แต่งตังเมือวันที 12 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบนั
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชี มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาบัตรหลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชนประจําปี การศึกษา 2546 - 2547
- ประกาศนี ยบัตรกฎหมายมหาชน รุ่ นที 9 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสํานักงานกฤษฎีกา
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์รุ่นที 2 - สถาบันวิทยาการการค้า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนี ยบัตรนักบริ หารระดับสูง หลักสูตรที 1 รุ่ นที 30 - สํานักงาน ก.พ.
- ประกาศนี ยบัตร Change Management จาก Ripa International ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนี ยบัตร Distance Learning Course for Insurance Supervisors (Module 2) World Bank
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
- หลักสูตร DCP รุ่ น 10/2001 (IOD)
- Advance Audit Committee Programs
- หลักสูตร HRP : Risk Management Plan รุ่ นที 11/2016 (IOD)
- หลักสูตร RNG: Role of the Nomination and Governance Committee class 8/2012 (IOD)
การอบรมในปี 2560
ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มีหุน้ ในบริ ษทั
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
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ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2560)
พ.ศ. 2557 ถึง 2560 ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล บมจ.ดุสิตธานี ,การท่องเทียวและสันทนาการ
พ.ศ. 2558 ถึง 2560 ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซี ไอ อีเลคตริ ค,ธุรกิจพลังงาน
ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กระทรวงพาณิ ชย์
กรรมการตรวจสอบศูนย์ศิลปาชีพเพือการส่ งออก
กรรมการกองทุนประกันชีวิต , กองทุนประกันชีวิต
ทีปรึ กษาคณะกรรมการส่ งเสริ มและควบคุมคุณภาพงานผูส้ อบบัญชี /
คณะกรรมการบริ หารการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี /
คณะกรรมการทดสอบการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี สภาวิชาชีพนักบัญชีฯ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี -สํานักงาน ก.พ.

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน ในปี ทีผ่านมา
บริ ษทั จดทะเบียน
- กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล บมจ.ดุสิตธานี
ธุรกิจการท่องเทียวและสันทนาการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
บมจ. เอสซี ไอ อีเลคตริ ค , ธุรกิจพลังงาน
บริ ษทั จํากัด
- ไม่มี
กิจการอืนๆ
- คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กระทรวงพาณิ ชย์
- กรรมการตรวจสอบศูนย์ศิลปาชีพเพือการส่ งออก
- กรรมการกองทุนประกันชีวิต , กองทุนประกันชีวิต
- ทีปรึ กษาคณะกรรมการส่ งเสริ มและควบคุมคุณภาพงานผูส้ อบบัญชี / คณะกรรมการบริ หารการ
ปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี/คณะกรรมการทดสอบการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี สภาวิชาชีพนักบัญชีฯ
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี-สํานักงาน ก.พ.
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การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี ํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้รับแต่งตั,ง
นางสุ ภาภรณ์ บุรพกุศลศรี อายุ 64 ปี
กรรมการอิสระ แต่งตังเมือวันที 14 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบนั
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชี มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Certified Public Accountant (CPA), หมายเลข 2800
หลักสูตร การบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับนักบริ หารระดับสูง รุ่ นที 7 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที172/2013
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที 87/2011
หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่ นที13/2011
วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่ นที 35 (วทอ.35) กองทัพอากาศ
หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่ นที 4 สภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่ นที 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
หลักสูตร Strategic Airport Development ประเทศเยอรมนี
หลักสูตร Airport Management Commercial ประเทศสิ งคโปร์
หลักสูตร Advance Audit Committee (AACP23/2016) IOD
การอบรมในปี 2560
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเปลียนแปลงและผลกระทบทางภาษีอากร
Audit Committee Guide for Compliance and. Ethical Culture Oversight
ธุรกิจในยุคแห่ งความผันแปรผิดปกติ
National Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2017

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มีหุน้ ในบริ ษทั
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
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ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2560)
2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ. ประธานกรรมการตรวจสอบ,บริ ษทั เอส เอ็น เซอร์ วิส โซลูชนั จํากัด, ขาย
อาหารและเครื องดืม และการให้บริ การ
2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) ,ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
2558 – 2558 กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ชีวาทัย จํากัด,ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
2551 – 2556 รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายงานแผนงานและการเงิน (CFO)
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) , ธุรกิจสนามบิน
2551 – 2555 กรรมการ บริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํากัด, ธุรกิจโรงแรม

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน ในปี ทีผ่านมา
บริ ษทั จดทะเบียน
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) , ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั จํากัด
กรรมการอิสระ. ประธานกรรมการตรวจสอบ,บริ ษทั เอส เอ็น เซอร์ วิส โซลูชนั จํากัด, ขายอาหารและ
เครื องดืม และการให้บริ การ
กรรมการผูจ้ ดั การ, บริ ษทั คอร์ปอเรต เซอร์วิส จํากัด, ทําบัญชีและตรวจสอบบัญชี
กรรมการ,บริ ษทั ดับบลิว เอส เค พี อินเตอร์เทรด จํากัด, บริ การให้คาํ ปรึ กษาทางการตลาด
กรรมการ,บริ ษทั ดับบลิว เอส เค พี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด,บริ การให้คาํ ปรึ กษาทางธุ รกิจ
กิจการอืน
- ไม่มี
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การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี ํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้รับแต่งตั,ง
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล อายุ 58 ปี
กรรมการ
แต่งตังเมือวันที 12 พฤษภาคม 2529 – ปัจจุบนั
คณะกรรมการลงทุน แต่งตังเมือวันที 12 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบนั
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโทการบัญชี University Of Texas At Austin, ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาบัตร วปอ. หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที 56
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสู ง รุ่ นที 1 สถาบันวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่ นที 8 สถาบันวิทยาการการค้า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
- หลักสู ตร ผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที 22
การอบรมในปี 2560 ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
2.89 % (ตนเอง 2.89 % / บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 %)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
สามี นางสุ เทพี อัศวะธนกุล กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
น้องเขย นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร กรรมการและเลขานุการบริ ษทั

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2560)
พ.ศ. 2529 ถึง ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ ง ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์ ,ธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2557 ถึง 2558 ดํารงตําแหน่งกรรมการ บมจ.ไทยรี ประกันชีวิต , ธุรกิจประกันชีวิต
พ.ศ. 2558 ถึง ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งกรรมการกองทุนประกันวินาศภัย
พ.ศ.2559 ถึง ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บมจ.วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์ , ธุรกิจการเกษตร
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พ.ศ. 2535 ถึง ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ ง กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ , ธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2543 ถึง ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ ง รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน
บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด, ธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2553 ถึง ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ ง กรรมการ บจ.ที.ไอ.ไอ.(สถาบันประกันภัยไทย) , ธุรกิจการศึกษา
พ.ศ. 2560 ถึง ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัยไทย
พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง กรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย
พ.ศ. 2560 ถึง ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง กรรมการเลขาธิ การ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน ในปี ทีผ่านมา
บริ ษทั จดทะเบียน
- กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ, ธุรกิจประกันภัย
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บมจ. วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์ , ธุรกิจการเกษตร
บริ ษทั จํากัด
- รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
ธุรกิจประกันภัย
- กรรมการ กรรมการ บจ.ที.ไอ.ไอ.(สถาบันประกันภัยไทย) , ธุรกิจการศึกษา
กิจการอืน ๆ
- นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัยไทย
- กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
- กรรมการเลขาธิการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย
- กรรมการ กองทุนประกันวินาศภัย
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- กรรมการ มูลนิ ธิพาณิ ชย์สงเคราะห์
- กรรมการ มูลนิธิ พล ตํารวจเอก เภา สารสิ น
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การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี ํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้รับแต่งตั,ง
นายถวัลย์ วิรานนท์
อายุ 69 ปี
กรรมการทีปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ แต่งตังเมือวันที 29 เมษายน 2530 – ปัจจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตังเมือวันที 11 สิ งหาคม 2559 - ปัจจุบนั
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
การอบรมในปี 2560
ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
0.006 % (ตนเอง 0.006 % / บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ 0% )
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2560)
พ.ศ. 2543 ถึง 2557 ดํารงตําแหน่ง กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
พ.ศ. 2557 ถึง ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ ง กรรมการทีปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน ในปี ทีผ่านมา
ไม่มี
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การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี ํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้รับแต่งตั,ง
นางสุ เทพี อัศวะธนกุล อายุ 57 ปี
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
แต่งตังเมือวันที 18 มิถุนายน 2529 – ปัจจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตังเมือวันที 11 สิ งหาคม 2559 - ปัจจุบนั
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ Tarleton State University สหรัฐอเมริ กา
ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่ นที 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตร Director Certification Program (DCP) (IOD)
การอบรมในปี 2560
ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
1.56 % (ตนเอง 1.56 % / บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ 0% )
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ภรรยา นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
น้องสาว นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2559)
พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่งกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน ในปี ทีผ่านมา
ไม่มี
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การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี ํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้รับแต่งตั,ง
นางสุ ณีย ์ ธี ราวิทยางกูร อายุ 65 ปี
กรรมการ
แต่งตังเมือวันที 18 มิถุนายน 2529 – ปัจจุบนั
เลขานุการบริ ษทั แต่งตังเมือวันที 14 สิ งหาคม 2551 – ปัจจุบนั
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรDirector Accreditation Program (DAP) (IOD)
การอบรมในปี 2560
ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
0.006 % (ตนเอง 0.006 % / บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ0%)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
พีสาว นางสุเทพี อัศวะธนกุล กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
พีภรรยา นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2560)
พ.ศ. 2551 ถึง 2554 ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายผลประโยชน์
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน ในปี ทีผ่านมา
ไม่มี
หน้ าทีของเลขานุการบริษทั
1.จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี
ก.ทะเบียนกรรมการ
ข.หนังสื อนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริ ษทั
ค.หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2.เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยทีรายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และจัดส่ งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสี ยตาม
มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ทีบริ ษทั ได้รับ
รายงานนัน
3.ดําเนินการอืนๆตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

-79-

การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี ํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้รับแต่งตั,ง
นายวิเพ็ด สี หาจักร
อายุ 51 ปี
ประธานกรรมการ
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
ปริ ญญาโท ประเทศสหภาพโซเวียต
การอบรมในปี 2560
ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
-

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2560)
พ.ศ. 2560 ถึง ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการ บจก.ลาววิวฒั น์ประกันภัย
ทําธุรกิจส่ วนตัว

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน ในปี ทีผ่านมา
ไม่มี
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การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี ํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้รับแต่งตั,ง
นายถวัลย์ วิรานนท์
อายุ 69 ปี
รองประธานกรรมการ
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
การอบรมในปี 2560
ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2560)
พ.ศ. 2543 ถึง 2557 ดํารงตําแหน่ง กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
พ.ศ. 2557 ถึง ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ ง กรรมการทีMปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
พ.ศ. 2561 ถึง ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ ง รองประธานกรรมการ บจก.ลาววิวฒั น์ประกันภัย

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน ในปี ทีผ่านมา
ไม่มี
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การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี ํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้รับแต่งตั,ง
นายปราสาทชัย พีลาพันแดช
อายุ 53 ปี
รองประกรรมการ
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
การอบรมในปี 2560
ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
-

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2560)
รองประธานกรรมการ บจก.ลาวโตโยต้า
กรรมการ บจก.เค
พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง รองประธานกรรมการ บจก.ลาววิวฒั น์ประกันภัย

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน ในปี ทีผ่านมา
ไม่มี
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การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี ํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้รับแต่งตั,ง
นายพงษพจน์ เปีM ยมเจริ ญ
อายุ 53 ปี
กรรมการ
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
การอบรมในปี 2560
ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
ไม่มี

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2560)
พ.ศ. 2561 ถึง ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ ง กรรมการ บจก.ลาววิวฒั น์ประกันภัย
พ.ศ. 2550 ถึง 2560 ดํารงตําแหน่ง ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นไหมรถยนต์ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน ในปี ทีผ่านมา
ไม่มี
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การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี ํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้รับแต่งตั,ง
นายนันทมณฑ์ เจริ ญวรรณวงศ์ อายุ 62 ปี
กรรมการ
แต่งตัSงเมืMอวันทีM 30 พฤษภาคา 2560 – ปัจจุบนั
คุณวุฒทิ างการศึกษา / ประวัตอิ บรม
อักษรศาสตร์ ภาษาอังกฤษและบริ หารธุรกิจทีMประเทศลาวและออสเตรเลีย
การอบรมในปี 2560
ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั (%)
-

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2560)
พ.ศ. 2561 ถึง ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ ง กรรมการ บจก.ลาววิวฒั น์ประกันภัย

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์ กรอืน ในปี ทีผ่านมา
ไม่มี

-84รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2560
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษ ทั ประกันภัย ไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน เป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ดา้ นเศรษฐศาสตร์ บริ หารธุ รกิจ บัญชี และการสอบบัญชี มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั8งของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมี นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นางพิไล เปี: ยมพงศ์สานต์ และนางปราณี ภาษีผล เป็ นกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่ ง
3 ปี
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฎิบตั ิหน้าที:อย่างเป็ นอิสระตามที:ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีการ
ประชุมรวมทั8งสิ8น 6 ครั8ง กรรมการทุกท่านได้เข้าร่ วมประชุมทุกครั8ง เพื:อปฏิบตั ิหน้าที:ตามขอบเขต หน้าที: และความรับผิดชอบตามที:
ได้รั บมอบหมาย โดยมี ก ารประชุ ม ร่ วมกับผู้สอบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูแ้ ทนฝ่ ายบริ หาร เพื:อพิจารณาประเด็นปั ญหา
แลกเปลี:ยนความคิดเห็น ตลอดจนให้คาํ แนะนําในเรื: องต่างๆ รวมถึงการให้ขอ้ เสนอแนะที:เป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารงานให้เป็ นไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที:ดีของบริ ษทั ฯ และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทุกครั8ง ซึ:งสรุ ปสาระสําคัญได้
ดังนี8
1) สอบทานรายงานทางการเงิ นประจําไตรมาสและประจําปี 2560 โดยการสอบถามผูส้ อบบัญชี ในเรื: องความถูกต้อ ง
ครบถ้วน เชื:อถือได้ของรายงานทางการเงินและความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงาน
ทางการเงินของบริ ษทั ฯ ถูกต้องตามที:ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีที:รับรองทัว: ไป และผูส้ อบบัญชีเสนอรายงานแบบไม่
มีเงื:อนไข นอกจากนี8 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีเป็ นการเฉพาะปี ละครั8ง ผูส้ อบบัญชีได้รายงานว่า มีความ
อิสระในการปฏิบตั ิงานและได้รับความร่ วมมือจากฝ่ ายบริ หารเป็ นอย่างดี
2) สอบทานการประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายใน ตามแบบประเมิ น ที: ก ํา หนดโดยสํา นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ: งจัดทําโดยฝ่ ายบริ หาร และซัก ถามข้อมูลเพิ:มเติม มีความเห็นว่า บริ ษ ทั ฯ มี
ระบบการควบคุมภายในที:เหมาะสม เพียงพอ และมีการบริ หารงานเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที:ดี
3) สอบทานการบริ หารความเสี: ยง รวมถึงการกําหนดมาตรการต่างๆ ในการจัดการความเสี: ยงที:มีนยั สําคัญต่อการดําเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ ได้มีการปฏิบตั ิทเี: หมาะสมตามสมควร และให้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามที:คณะกรรมการบริ หารกําหนดไว้
4) สอบทานการปฏิบตั ิตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ พ.ร.บ. ประกัน
วินาศภัยและกฏหมายที:เกี: ยวข้อง และตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย
รวมถึงการปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและข้อกําหนด
ต่างๆ ที:เกี:ยวข้องด้วยดีอย่างต่อเนื:อง
5) สอบทานและให้ความเห็นการเข้าทํารายการที:เกี:ยวโยงกัน หรื อรายการที:อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริ ษทั
ฯ ให้เป็ นไปตามข้อกํา หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยพิจารณาความเหมาะสมของลักษณะรายละเอียดของรายการ
และความจําเป็ น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ น ธรรม รวมทั8งมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
6) บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่ งใส ยึดถือความซื:อสัตย์สุจริ ต ถูกต้อง ความยุติธรรมและ

-85จริ ยธรรมเป็ นหลักสําคัญ โดยจัดทําคู่มือ มาตรการและขั8นตอนการปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน: ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองฐานะเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
7) พิจารณาอนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปี 2561 ซึ:งกําหนดให้มีความสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุ รกิจ
ของบริ ษทั ฯ โดยเน้นตรวจสอบประสิ ทธิผลของการปฏิบตั ิงาน การประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริ หารความเสี: ยงใน
การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
8) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั8งผูส้ อบบัญชี ปี 2561 โดยมีความเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้
มีความเชี:ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิงานได้ผลเป็ นอย่างดีและมีประสิ ทธิ ภาพ จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื:อ
ขออนุมตั ิที:ประชุมสามัญประจําปี แต่งตั8งให้ นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที: 4172 นางสาวสมใจ คุณปสุ ต ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที: 4499 นางสาวรัชดา ยงสวัสดิLวาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที: 4951 และนางสาวณริ ศรา ไชยสุ วรรณ ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที: 4812 แห่งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2561

...............................................
(นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดเกี:ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ชื:อ-สกุล
ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

นายไกรเลิศ
หาญวิวฒั นกุล

59

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
คุณวุฒิการศึกษา
ชื:อหน่วยงาน/บริ ษทั /
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ประเทภธุรกิจ
1.ปริ ญญาตรี
2555-2560
ผูช้ ่วยกรรมการ
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
เศรษฐศาสตร์
ผูอ้ าํ นวยการ บมจ.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกันภัยไทย
วิวฒั น์
2.ปริ ญญาโท
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจ University
of Chicago,
สหรัฐอเมริ กา
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ไม่มี

- 87 -

เอกสารแนบ 5 อืน ๆ
ไม่มี

