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-3ส่ วนที 1
การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้ดาํ เนินธุ รกิจประกันวินาศภัยมายาวนานกว่า 67 ปี รับใช้สังคมไทย
โดยนําเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที1หลากหลาย ควบคู่ไปกับบริ การที1มีคุณภาพบนพื5นฐานการบริ หารจัดการที1โปร่ งใส มีหลัก
ธรรมาภิ บาล และฐานะทางการเงิ นที1มน1ั คงแข็ง แรง ในปี 2561 บริ ษ ทั ได้รั บรางวัล สร้ า งสรรค์นวัต กรรมเทคโนโลยี
ประกันภัยดีเ ด่ น ครบวงจร ในงานสัปดาห์ประกัน ภัยประจําปี 2561 จากรัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ซึ1 งจัด โดย
สํานัก งานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกัน ภัย (คปภ.) และทางบริ ษ ทั ได้รับโล่ร างวัลและ
ประกาศนี ยบัตรรั บรองความสามารถทางนวัตกรรมและองค์ก รนวัตกรรม (Innovative Organization) จากสํานัก งาน
นวัตกรรมแห่งชาติ ในโครงการส่ งเสริ มความสามารถทางนวัตกรรมสําหรับผูป้ ระกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย
ทางบริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการเป็ นหลัก ประกันที1มน1ั คงสําหรับคนไทย มีการบริ หารทรัพย์สินเป็ นเงิน สํารองอย่างเพียงพอ
สําหรับหนี5 สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย รวมถึงการดํารงเงิ นกองทุนตามระดับความเสี1 ย ง (Risked-Based
Capital) ตามกฏหมาย จึงมีฐานะทางการเงินที1แข็งแกร่ งพร้อมสําหรับการให้บริ การประชาชน นอกจากนี5ยงั เลือกบริ หาร
จัดการความเสี1 ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการรับประกันที1เน้น คุณ ภาพ พร้อมกับปรับกลยุทธ์ทางการแข่ งขัน โดยหา
ช่องทางการตลาดใหม่ๆ ที1มีศกั ยภาพผ่านเคาน์เตอร์บริ การต่างๆ หรื อออนไลน์ ขณะเดียวกันก็คาํ นึ งถึงความต้องการของ
ประชาชน โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการบริ การที1ดีเสมอมา นอกจากการบริ หารที1โปร่ งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
แล้ว ทางบริ ษทั ฯ ยังเข้าไปมีส่วนในโครงการที1เป็ นประโยชน์ต่อสังคมโดยมิได้มุ่งหวังที1ผลกําไร เช่น โครงการไมโครอินชัวรันส์ ที1มุ่งให้บริ การการประกันภัยในราคาที1เข้าถึงได้ง่ายกับประชาชนทัว1 ไป และการเข้าร่ วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี กับ
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
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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
พ.ศ. 2561

3. นายศิวะอัศว์ อัศวเกียรติ
4. นายเกษม ปังศรี วงศ์
5. นายม้า ชันเหล็ง (นายปรี ชา อัศวะอินทรา)
6. นายชั5งตัง แซ่เบ๊ (นายเสริ มศักดิ` อัศวะธร)
7. นายทอง อัศวรักษ์
8. นายทิง5 เกียง แซ่เบ๊ (นายยนต์ อัศวะธนกุล)
9. นายบี.เอ็ล.ฮั5ว หรื อนายหลู่ฮ5 วั 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 ซึ1งนับได้ว่าเป็ 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
ได้รับรางวัลธุ รกิจมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล จากหอการค้าไทย
ได้รับรางวัลสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่นครบวงจร ในงานสัปดาห์ประกันภัย
ประจําปี 2561

-5พ.ศ. 2561 ได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรรับรองความสามารภทางนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม
จากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
( 2 ) การประกอบธุรกิจ
การดําเนินธุ รกิจประกันวินาศภัยของบริ ษทั สามารถแบ่งได้ดงั นี5
1. 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

-6การเปลีย นแปลงทีสําคัญของบริษัทฯ
ต.ค. 2494
ม.ค. 2524
พ.ย. 2530
ก.ค. 2535
ต.ค. 2535
พ.ย. 2536
ก.ค. 2537
ก.ค. 2542

ก.ย. 2546
เม.ย.2548
พ.ค.2558

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 ที1
ใช้สอยทั5งสิ5น 5,596 ตารางเมตร พื5นทีจ1 อดรถ 3,320 ตารางเมตร
เพิม1 ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ 60,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท
จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหาชน และนําหุ้นสามัญของบริ ษทั เข้าทําการซื5อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพิม1 ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ 101,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
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.
แปลงมูลค่าหุน้ จาก 10.00 บาท เป็ น 1.00 บาท
เพิม1 ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ 151,500,000 บาท มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
เพิม1 ทุนจดทะเบียนเป็ น หุน้ สามัญ 303,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท

( 3 ) โครงสร้างรายได้
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยมีรายได้หลักมาจากเบี5ยประกันภัย เมื1อบริ ษทั
ได้รับเบี5ยประกันภัยแล้ว เบี5ยประกันภัยส่ วนหนึ1งบริ ษทั จะนําไปทําการประกันภัยต่อ และอีกส่ วนหนึ1ง
บริ ษทั จะรับเสี1ยงภัยไว้เอง สําหรับในส่ วนที1บริ ษทั รับเสี1 ยงภัยไว้น5 นั เมื1อหักค่าใช้จา่ ยแล้ว บริ ษทั จะนํา
ไปลงทุนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เกี1ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื1นของบริ ษทั ประกันวินาศภัยอนุญาต
เพื1อแสวงหารายได้อีกส่วนหนึ1ง
รายได้ของบริ ษทั ในรอบ 3 ปี ที1ผา่ นมาเป็ นดังนี5
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
รายได้อื1น
รวมรายได้

ปี 2559
2,705.4
121.2
20.5
2,847.1

%
95.0
4.3
0.7
100%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2560
%
ปี 2561
2,737.3 96.6
3,217.3
90.6
3.2
20.2
6.3
0.2
7.4
2,834.2 100% 3,244.9

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
( 1 ) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
บริ การหลักของบริ ษทั มี 4 ประเภทคือ

%
ปี 2560
99.1 2,737.6
0.7
92.7
0.2
6.3
100% 2,836.6

งบการเงินรวม
%
ปี 2561
96.5 3,219.8
3.3
23.2
0.2
7.4
100% 3,250.4

%
99.1
0.7
0.2
100%

-71.

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
2. การประกันอัคคีภยั คือ การทําสัญญารับเสี1 ยงภัยโดยบริ ษทั ตกลงจะชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่ผเู้ อาประกันในกรณี ทที1 รัพย์สินที1เอาประกัน ได้เกิดความเสียหายอันเนื1อง
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
สุขภาพเดินทางต่างประเทศ 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 มีฐานลูกค้าที1คอ่ นข้างจะมีการกระจายความเสี1 ยงที1ดี ประกอบกับเงินกองทุนของบริ ษทั
ที1ค่อนข้างมาก ทําให้บริ ษทั มีความสามารถในการที1จะรับเสี1ยงภัยไว้เองได้ค่อนข้างสูง
จุดด้อย
- งานของทางบริ ษทั เป็ นงานที1มาจากการตลาดโดยตรง ไม่มีงานที1ได้รับจากความสัมพันธ์
ของการถือหุน้ ( CAPTIVE BUSINESS )

-8ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายของบริษัท
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 2561 มีมูลค่า 233.090 ล้านบาท เพิม1 ขึ5นจากปี 2560 ร้อยละ
6.6 เนื1องจากยอดจําหน่ายรถยนต์ในประเทศปรับตัวสูงขึ5นอย่างต่อเนื1องประมาณ 15% (1 ล้าน
คัน) เมื1อเทียบกับยอดจําหน่าย 871,647 คัน ในปี 2560 อีกทั5งความต้องการผลิตภัณฑ์ประกัน
อุบตั ิเหตุและสุ ขภาพ ซึ1งเป็ นผลมาจากนโยบายทางภาษีของภาครัฐทีเ1 อื5อต่อการซื5อหาประกัน
สุ ขภาพ รวมถึงการที1ผบู้ ริ โภคได้เห็นความสําคัญของการมีหลักประกันค่าใช้จ่ายทางด้าน
สุ ขภาพมากขึ5น รวมทั5งการขยายโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ
ทําให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเติบโตอย่างชัดเจน ควบคู่ไปกับการแข่งขันที1รุนแรงเพื1อขยายส่ วน
แบ่งตลาด บริ ษทั เน้นความเป็ นผูน้ าํ ด้านนวัตกรรม ปรับกลยุทธ์กา้ วสู่ยคุ ดิจิทลั นําเทคโนโลยีมา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื1อตอบโจทย์ลูกค้าทั5งระดับองค์กรและลูกค้ารายย่อย โดยขายผ่านช่อง
ทางการจัดจําหน่ายที1หลากหลายเพื1อเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมายให้ได้มากที1สุด เช่น ตัวแทน
นายหน้า ธนาคาร (Bancassurance) สถาบันการเงิน ขายผ่านโทรศัพท์ (Telemarketing) ร้าน
สะดวกซื5อและผ่านช่องทางออนไลน์มากยิง1 ขึ5น พัฒนาการให้บริ การสิ นไหมผ่านแอปพลิเคชัน1
บนสมาร์ทโฟน
ตารางเบีย9 ประกันภัยรับของการประกันวินาศภัยทั9งระบบโดยตรงแยกตามประเภทของการประกันภัย

ลําดับ

ประเภทการประกันภัย
Class of Business

1.

รถยนต์ (Motor)

1.1
1.2

2.
3.
4.

อัคคีภยั (Fire)
เบ็ดเตล็ด (Misc.)
ทะเล (Marine)

2.
3.
4.

ปี (Year)
รายการ (Sub Class)
สมัครใจ (Voluntary)
บังคับ (Compulsory)
รวม (Total)
อัคคีภยั (Fire)
เบ็ดเตล็ด (Misc.)
ทะเล (Marine)
รวมทั9งสิ9น (Grand Total)

เบีย9 ประกันรับโดยตรง (Direct Premium)
(หน่ วย : ล้านบาท)
2558
2559
2560
2561
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

118,870
18,063
136,933
10,165
80,470
5,522
233,090

-9( 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 กว่าร้อยละหนึ1งร้อยสี1 สิบ โดย ณ วันที1 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ได้มีเงิน
กองทุนตามราคาบัญชีคิดเป็ น 1,247,754,164.57 บาท และมีระดับการดํารงเงินกองทุนตาม
ระดับความเสี1 ยง CAR Ratio ที1ร้อยละ 403.03
(ค) สภาพคล่อง
การบริ หารสภาพคล่องสําหรับเบี5ยประกันภัยรับของบริ ษทั ต่อค่าสิ นไหมทดแทนได้มีสดั ส่วน
ที1เหมาะสม โดยในปี 2561 อัตราส่ วนค่าสินไหมและค่าใช้จา่ ยในการจัดการสิ นไหมทดแทน
ต่อรายได้จากการรับประกันภัย คิดเป็ นร้อยละ 56.71 ซึ1งลดลงจากปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 5.57

3. ปัจจัยความเสียง
ปัจจัยความเสี1 ยงของธุรกิจประกันภัย สามารถแบ่งออกได้ดงั นี5
1. ความเสียงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
หมายถึง การกําหนดนโยบายภาพรวม ระดับกลุ่มธุ รกิ จ (Business Portfolio) ประเภทของผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม เขตภูมิศาสตร์ รวมถึงแผนการดําเนิ นงาน ซึ1 งเป็ นการเพิ1มความเสี1 ยงของบริ ษทั เช่ น เน้นการ
เติ บโตด้านปริ ม าณหรื อ ส่ ว นแบ่งตลาด มากกว่า มูลค่ าผลกํา ไร เพิ1ม ยอดขายด้ว ยการแข่ ง ขัน ตัดราคาเบี5 ย
ประกันภัยทั5งการรับประกันภัยที1มีความเสี1 ยงสูงและตํ1า การขายผลิตภัณฑ์ที1มีความเสี1 ยงสูงแต่กาํ ไรน้อย
เพื1อรัก ษาลูก ค้าพัน ธมิตรทางธุ รกิ จ รวมถึงปั จจัยเสี1 ยงที1มีผลกระทบทําให้บริ ษทั ไม่ สามารถบรรลุเป้ 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 จากการรับประกันภัยและหนี5 สิน (Underwriting and
Liability Risk) ที1เป็ นผลจากการคัดเลือกและการให้ความเห็นชอบประเภทความเสี1 ยงที1จะรับประกันภัย
อัตราส่ ว นระหว่างการรั บความเสี1 ย งภัย ไว้เอง และการโอนความเสี1 ยง (Risk Transfer) รวมถึง ดูแล
กระบวนการจัดการสิ นไหมของบริ ษทั ให้รัดกุม และมีระบบ ถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ งของความเสี ยหาย
ที1เกิดขึ5น
• 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 มีระบบจ่ายค่าสินไหมทดแทนทีถ1 กู ต้องตามความคุม้ ครองและรวดเร็ว บริ หารให้มีอตั ราค่า
สิ นไหมทดแทน (Loss Ratio) ของประกันภัยแต่ละประเภทให้อยูใ่ นอัตราตํ1า
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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. ที1เน้น
การลงทุนอย่างระมัดระวังและปลอดภัย บริ ษทั วางกรอบการแบ่งเงินลงทุนไปยังสิ นทรัพย์ (Asset
Class) ประเภทต่างๆ พิจารณาภาวะที1นกั ลงทุนกล้ารับความเสี1 ยง (Risk on) และ กลัวความเสี1 ยง
(Risk off) ประกอบการตัดสิ นใจ โดยเลือกกระจายการลงทุนในสิ นทรัพย์ที1มีความเสี1 ยงตํ1า 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 เช่น ในช่วงเศรษฐกิจฟื5 นตัวและเงินเฟ้ อไม่เป็ นปัญหา จะเพิม1 นํ5าหนักลงทุนในหุน้
6. ความเสียงด้ านเครดิต (Credit Risk)
หมายถึง ความเสี1 ยงที1เกิดจากคู่สญ
ั 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

4. ทรัพย์สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
( 1 ) สิ นทรัพย์ถาวรหลักที1ใช้ในการประกอบธุรกิจ : บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
ประเภทลักษณะทรัพย์ สิน
ลักษณะกรรมสิ ทธิ มูลค่า (ล้านบาท) ภาระผูกพัน
1. อาคารสํานักงานใหญ่
- อาคาร 11 ชั5นมีเนื5อที1ใช้สอย 5,500 ตารางเมตร ตั5งอยูเ่ ลขที1
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
เป็ นเจ้าของ
157,641,604.73
-

-12ประเภทลักษณะทรัพย์ สิน
- อาคาร 4 ชั5น มีเนื5อที1ใช้สอย 1,215 ตารางเมตร ตั5งอยูเ่ ลขที1 1
ถนนดินแดง เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร
2. สํานักงานสาขาเฉพาะเพือ1 บริ การชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
- สาขานครราชสี มา เลขที1 43562 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
- สาขาชลบุรี เลขที1 136/88-9 หมู่ 9 ถนนสุขมุ วิท ตําบลบ้านสวน
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
- สาขาสระบุรี เลขที1 175/30-33 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลห้วยทราย
อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
- สาขาลําพูน เลขที1 152/1 หมู่ 11 ถนนสายลําปาง - เชียงใหม่
ตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
- สาขาพัทยา ที1ดินตามโฉนดเลขที1 151138 เลขที1ดิน 661 เนื5อที1
21 ตารางวา และอาคารพาณิชย์เลขที1 392/91 หมู่ 6 ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- สาขาอุบลราชธานี ที1ดินตามโฉนดเลขที1 68108 เลขที1ดิน 3 เนื5อที1
29.2 ตารางวา และอาคารพาณิ ชย์เลขที1 902 หมู่ 10 ถ.สายเลี1ยง
เมืองอุบลราชธานี ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
- สาขาราชบุรี โฉนดเลขที1 83237 เนื5อที1 54.2 ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์ เลขที1 73/5 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
- สาขาหัวหิน โฉนดเลขที1 26808 เนื5อที1 28.4 ตารางวาและอาคาร
พาณิ ชย์เลขที1 57/1 ถ.เพชรเกษม (ทล.4) ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
- สาขาอุดรธานี โฉนดเลขที1 190003 เนื5อที1 31.3 ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์เลขที1 200/223 ถ.สายเลื1ยงเมืองอุดรธานี ต.สามพร้าว
อ.เมือง จ.อุดรธานี
- สาขาสระบุรี 2 โฉนดทีด1 ินเลขที1 15525 เนื5อที1 20 ตารางวา และ
อาคารพาณิชย์เลขที1 67/10 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรี ยว อ.เมือง จ.สระบุรี
และโฉนดที1ดินเลขที1 188860-188862 เนื5อที1 80 ตารางวา
- 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

ลักษณะกรรมสิ ทธิ

มูลค่า (ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ

30,560,357.00

-

เป็ นเจ้าของ

1,008,441.00

-

เป็ นเจ้าของ

2,884,427.00

-

เป็ นเจ้าของ

9,415,803.01

-

เป็ นเจ้าของ

8,548,953.25

-

เป็ นเจ้าของ

5,850,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

4,036,644.00

-

เป็ นเจ้าของ

5,500,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

4,500,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

5,500,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

1,500,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

5,900,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

7,500,000.00

-

-13ประเภทลักษณะทรัพย์ สิน
- 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 เนื5 อที1ดิน 33.90 ตารางวา
บ้านเลขที1 81/14 ถนนสายเอเซีย (ทล.12) ตําบลแม่สอด อําเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก
- 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

ลักษณะกรรมสิ ทธิ

มูลค่า (ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

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

-

เป็ นเจ้าของ

4,800,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

5,500,000.00

-

-14ประเภทลักษณะทรัพย์ สิน
- สาขาระยอง เลขที1โฉนด 179777, 179778 เนื5อที1 44.3 ตรว.
บ้านเลขที1 70/16-17 ถ.เลี1ยงเมืองระยอง (ทางหลวงหมายเลข 3)
ต.เชิลเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
- สาขาปัตตานี เลขที1โฉนด 65408 เนื5อที1 22.5 ตรว. ถ.นาเกลือ
ต.อาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
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. สถานที1เพื1อให้เป็ 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
สํานักงานสํารองกรณี ฉุกเฉินของบริ 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
8. งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

ลักษณะกรรมสิ ทธิ

มูลค่า (ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ

15,000,000.00

-

เป็ นเจ้าของ

9,000,000.00

-

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
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

8,148,867.50
40,523,002.25
87,440,164.87
80,654,139.47
5,834,108.16
640,854,980.24

-

-15มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
1.
2.
3.
4.

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิหกั หนี5สินที1อาจเกิดขึ5น
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุน้
จํานวนหุน้ คํานวณโดยวิธีถวั เฉลี1ยถ่วงนํ5าหนัก (หุน้ )

งบการเงินรวม
5,649,442,477.02
1,252,651,046.28
4.1
303,000,000

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
5,642,084,454.03
1,247,754,164.57
4.1
303,000,000

( 2 ) เงินลงทุนในหลักทรัพย์
นโยบายการลงทุนของบริ ษทั อยูภ่ ายในขอบเขตของประกาศการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
เป็ นข้อพิพาทตามการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริ ษทั

6. ข้อมูลทัวไป
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 และผู้ถอื หุ้น
( 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 ที0ผา่ นมาดังนี4
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
เงินกองทุนเพื0อรับการเสี0 ยงภัยจาก
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
231,340,421
2,229,543,135
797,689,305
3,720,650
3,262,293,511

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
231,340,421
2,229,543,135
751,886,638
3,720,650
3,216,490,844

-17( 2 ) ผูถ้ ือหุน้

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

กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 อันดับ ข้อมูล ณ วันที0 3 พฤษภาคม 2561
ผู้ถอื หุ้น
จํานวนผู้ถือหุ้น สั ดส่ วน (%)
บริ ษทั ตั4งใจมัน0 จํากัด
67,570,840
22.30
บริ ษทั เอ็ม.เอ.อินเตอร์ เนชัน0 แนล จํากัด
66,384,280
21.91
นางจีราภรณ์ บูรณะสมบัติ
18,239,400
6.02
BANK OF SINGAPORE LIMITED
15,096,000
4.98
บริ ษทั เจน พันธ์ พร็อพเพอร์ต4 ี จํากัด
15,082,648
4.98
นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล
12,600,000
4.16
นางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล
12,600,000
4.16
นางสาวรจนา ธีราวิทยางกูร
9,620,000
3.17
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
6,630,400
2.19
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. นายพิศิษฐ 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 การใหญ่และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
8. นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร
กรรมการบริ หารและเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั กําหนดคํานิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ ากับ ข้อกําหนดขั4นตํ0าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจํานวนหุน้ ที0มีสิทธิ ออก
เสี ยงทั4งหมดของบริ ษทั ไม่เป็ นกรรมการบริ หาร ลูกจ้าง พนักงาน ที0ปรึ กษา ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อคู่
สมรสของผูบ้ 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 ถ้าจํานวนกรรมการ
ที0จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกจํานวนที0ใกล้เคียงที0สุด กับ 1 ใน 3 กรรมการที0จะต้องออกจาก
ตําแหน่ง ในปี แรก และปี ที0 2 ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั4น ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการที0อยูใ่ 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 ให้ยนื0 ใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ0 บลาออกไป
ข้อที0 6 ในกรณี ทตี0 าํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุผลอื0น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลใดบุคคลหนึ0ง ซึ0งมีคุณสมบัติตามที0กฎหมายกําหนด เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะ
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ดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ ที0ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที0ตนแทน มติขอคณะกรรมการ
ตามวรรคหนึ0ง ต้อประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที0ยงั เหลืออยู่
ข้อที0 7 ที0ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ0 งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
กึ0งหนึ0งของจํานวนหุน้ ทีถ0 ือโดยผูถ้ ือหุน้ ที0มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียง
ข้อที0 8 กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่กไ็ ด้
ข้อที0 9 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ0งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณี ที0คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
จะเลือกกรรมการคนหนึ0ง หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าทีต0 าม
ข้อบังคับในกิจการซึ0งประธานกรรมการมอบหมาย
ข้อที0 10 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ0งหนึ0งของจํานวนกรรมการทั4งหมด จึงจะ
เป็ นองค์ประชุ ม ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่ อยู่ในที0ประชุ มหรื อไม่ สามารถปฏิบตั ิ หน้าที0ได้ ถ้ามีร อง
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที0ได้ให้กรรมการซึ0งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ0งเป็ นประธานในที0ประชุม การวินิจฉัยชี4ขาด
ของที0ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ0งมีเสี ยงหนึ0งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ0งมีส่วนได้
เสี ยในเรื0 องใด ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื0 องนั4น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที0ประชุมออก
เสี ยงเพิม0 ขึ4นอีกเสี ยงหนึ0งเป็ นเสี ยงชี4ขาด
ข้อที0 11 ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรื อกรรมการผูซ้ 0 ึ งได้รับมอบหมายส่ งหนังสื อนัด
ประชุ มไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุ ม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นรี บด่ วนเพื0อรัก ษาสิ ทธิ หรื อ
ประโยชน์ประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื0นและกําหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั4นก็ได้
ข้อที0 12 กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที0ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที0
ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ ที0 13 ห้ามมิ ใ ห้กรรมการประกอบกิ จการ เข้าเป็ นหุ ้นส่ วนหรื อเข้าเป็ นผูถ้ ือ หุ้น ในนิ ติบุค คลอื0น ที0มีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่ จะแจ้งให้ที0ประชุมผูถ้ ือ หุน้ ทราบก่ อนที0จะมีมติ
แต่งตั4ง
ข้อที0 14 กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาที0บริ ษทั ทําขึ4นหรื อถือหุ้น หรื อหุ ้นกู้
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
เสนอโดยฝ่ 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

-205. ดูแลให้มีแนวทางปฏิบตั ิเกี0ยวกับจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ข้อพึงปฏิบตั ิที0ดีของกรรมการและพนักงาน
รวมถึงการสื0 อสารให้ผเู้ กี0ยวข้องได้ทราบ
6. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั4งและกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีข0 องคณะกรรมการชุดย่อย
7. พิจารณามอบอํานาจอย่างเหมาะสมให้แก่กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ เพื0อให้สามารถดําเนินงานธุรกิจปกติได้อย่างรวดเร็ว
8. จัดทํารายงานอธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในการจัดทํารายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจําปี
9. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ รวมทั4งกํากับดูแลให้มี
กระบวนการที0มีประสิ ทธิผลในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารระดับสูง
10. ดําเนินการอื0นๆ เพื0อให้เป็ นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที0ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561
มีการจัดประชุมจํานวน 6 ครั4ง มีจาํ นวนการเข้าประชุมดังนี4
1. นายชลอ เฟื0 องอารมย์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
3. นางพิไล เปี0 ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นางสุ ภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ
6. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที0บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
7. นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
8. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
9. นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร

เข้าประชุม
เข้าประชุม
เข้าประชุม
เข้าประชุม
เข้าประชุม
เข้าประชุม
เข้าประชุม
เข้าประชุม
เข้าประชุม

6
6
5
6
6
6
6
5
5

ครั4ง
ครั4ง
ครั4ง
ครั4ง
ครั4ง
ครั4ง
ครั4ง
ครั4ง
ครั4ง

คณะกรรมการชุดย่ อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน กําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั4ง
โดยมีรายนามดังต่อไปนี4
1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางพิไล
เปี0 ยมพงศ์สานต์
กรรมการตรวจสอบ
3. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการตรวจสอบ
อํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจ ดังต่อไปนี4
1.1 เชิญกรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร หรื อเจ้าหน้าที0ของบริ ษทั ฯ มาร่ วมประชุม หารื อ ชี4แจงหรื อตอบข้อซักถาม ในเรื0 องที0
เกี0ยวกับกิจการและการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมทุน และโครงการร่ วมทุน ที0อยูใ่ นขอบแขตหน้าที0
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.2 ปรึ กษาหารื อผูเ้ ชี0ยวชาญหรื อที0ปรึ กษาของบริ ษทั ฯ (ถ้ามี) หรื อจ้างที0ปรึ กษาหารื อผูเ้ ชี0ยวชาญภายนอกในกรณี จาํ เป็ น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ
1.3 ตรวจสอบ และสอบสวนตามที0จาํ เป็ นในเรื0 องต่างๆ เพื0อให้การปฏิบตั ิงานภายใต้หน้าที0ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบสําเร็จลุลว่ งด้วยดี
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2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที0และความรับผิดชอบดังต่อไปนี4 :2.1 สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้เหมาะสม มีประสิ ทธิภาพ และครอบคลุมถึงกระบวนการอื0นที0
เกี0ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน0
2.2 พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั4ง โยกย้าย
เลิกจ้าง ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
2.3 สอบทานการบริ หารความเสี0 ยงตามกรอบการบริ หารความเสี0 ยงของบริ ษทั ว่ามีการบริ หารความเสี0 ยงอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ซึ0งจะส่ งผลให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ทั4งในเชิงประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลของงาน
2.4 สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิหน้าที0ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที0เกี0ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
2.5 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั4งบุคคลซึ0งมีความเป็ นอิสระ เพื0อทําหน้าที0เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั4งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั4ง
2.6 พิจารณารายการที0เกี0ยวโยงกัน หรื อรายการทีอ0 าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั4งนี4เพื0อให้มนั0 ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
2.7 สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน0 และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
2.8 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
3. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามหน้าที0และความรับผิดชอบทีไ0 ด้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในขระที0ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก ยังเป็ นของคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ทั4งหมด
คณะกรรมการจัดตั4งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ4นเป็ นหน่วยงานหนึ0งภายในบริ ษทั โดยมีรองผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน (นางสาวยุพนิ ตรงพิทกั ษ์กลุ ) เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ประวัติรองผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
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ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ปริ ญญาตรี สาขา การจัดการทัว0 ไป ปี 2537
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ปริ ญญาตรี สาขา การบัญชี
ปี 2547
ประสบการณ์ในการทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง
รองผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ปี 2561 - 2557
การพิจารณาแต่งตั4ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ นอํานาจหน้าทีข0 องคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561
มีการจัดประชุมจํานวน 5 ครั4ง มีจาํ นวนการเข้าประชุมดังนี4
1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
เข้าประชุม 5 ครั4ง
2. นางพิไล เปี0 ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เข้าประชุม 5 ครั4ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เข้าประชุม 5 ครั4ง
3. นางปราณี ภาษีผล
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
1.นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.นางพิไล เปี0 ยมพงศ์สานต์
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตหน้าที0และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื0อให้การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
สรรหา 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
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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 2561 มีการจัดประชุมจํานวน 1 ครั4ง มีจาํ นวนการเข้าประชุมดังนี4
1.นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เข้าประชุม 1 ครั4ง
2.นางพิไล เปี0 ยมพงศ์สานต์
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เข้าประชุม 1 ครั4ง
3.นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เข้าประชุม 1 ครั4ง
4.นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เข้าประชุม 1 ครั4ง
3. คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุน ประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการบริ หาร 1 ท่าน มีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี
โดยมีรายนามดังต่อไปนี4
1. นายชลอ เฟื0 องอารมย์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน
2. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการลงทุน
3. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุน มีอาํ นาจหน้าที0ดงั ต่อไปนี4
1. จัดทํากรอบนโยบายการลงทุน เพื0อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
2. พิจารณาอนุมตั ิแผนการลงทุนของบริ ษทั ที0สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริ หารความ
เสี0ยงรวม
3. กํากับดูแลการลงทุนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริ หารความเสี0 ยงรวมระเบียบ
วิธีปฏิบตั ิเกี0ยวกับการลงทุน และข้อกําหนดของกฎหมายทีเ0 กี0ยวข้อง
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
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1. นายชลอ เฟื0 องอารมย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน
2. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการลงทุน
3. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และกรรมการลงทุน

เข้าประชุม 2 ครั4ง
เข้าประชุม 2 ครั4ง
เข้าประชุม 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)
การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี0 ยง ปี 2561 มีการจัดประชุม 5 ครั4ง มีจาํ นวนกรรมการเข้าประชุมดังนี4
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
ประธาน
เข้าประชุม 5 ครั4ง
นายประพิทย์ ธีระประยุติ
รองประธาน
เข้าประชุม 5 ครั4ง
นางรัชนี วงษ์กิจพัฒนา
กรรมการ
เข้าประชุม 5 ครั4ง
นางสาวลัสพรรณ เติมทองไชย
กรรมการ
เข้าประชุม 3 ครั4ง
นายกนกฉัตร์ ถาวรนันท์
กรรมการ
เข้าประชุม 5 ครั4ง
นางสาวนันทวัน อรุ ณพิริยะกุล
กรรมการ
เข้าประชุม 5 ครั4ง
นายธนาวุฒิ บุญพุฒ
กรรมการ - เลขานุการ
เข้าประชุม 5 ครั4ง
นางสาวดุษฎี วรรณคลํ4า
กรรมการ – ผูช้ ่วยเลขานุการ
เข้าประชุม 4 ครั4ง
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ประธานกรรมการ
นายชลอ เฟื องอารมย์
ทีปรึกษาคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการ บริษัท
นางสุ ณยี ์ ธีราวิทยางกูร

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

คณะกรรมการ
บริหารความเสี ยง

ฝ่ ายตรวจสอบ
นางสาวยุพิน ตรงพิทักษ์ กลุ
กรรมการผู้อาํ นวยการ
นางสุ เทพี อัศวะธนกุล

รองกรรมการผู้อาํ นวยการ
นายประพิทย์ ธีระประยุติ

รองกรรมการผู้อาํ นวยการ
นายสุ รพงษ์ ธีราวิทยางกูร
ฝ่ ายบริหารความเสี ยง

ผู้ช่วยกรรมการผู้อาํ นวยการ
นางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล

ฝ่ ายรับประกันภัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้อาํ นวยการ
นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล

ฝ่ ายลูกค้ าสั มพันธ์ และขายตรง
ฝ่ ายสิ นไหมรถยนต์ (คดี) ภูมิภาค

ฝ่ ายกฎหมาย

ฝ่ ายขายตัวแทนและนายหน้ า

ฝ่ ายการเงิน

ฝ่ ายขายศูนย์ รถและสถาบัน

ฝ่ ายบริหารทัวไป

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ ายทะเบียนและสารบรรณ

ฝ่ ายการตลาดและประกันเดินทาง

ฝ่ ายเทคโนโลยีข้อมูล

ฝ่ ายนวัตกรรม

ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ ายปฏิบัติการและประสานงาน
ฝ่ ายสิ นไหมรถยนต์ (ราคา)

ฝ่ ายสิ นไหมทรัพย์ สินและขนส่ ง
ฝ่ ายผลประโยชน์

ฝ่ ายสิ นไหมรถยนต์ (คดี) กท

ฝ่ ายสิ นไหมสุ ขภาพและอุบัติเหตุ
ฝ่ ายบัญชี
ฝ่ ายกลยุทธ์ และวางแผน

ฝ่ ายสาขาต่ างประเทศ

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 66 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
2556-2561 กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ,ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายผลประโยชน์ (บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์)
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1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี4
1.1. ทะเบียนกรรมการ
1.2. หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริ ษทั
1.3. หนังสื อนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
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
2556-2561 ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลประโยชน์ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
หน้ าทีและความรับผิดชอบ
1. กํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
1.1 เป็ นศูนย์กลางการรวบรวมกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานภายนอกที0กาํ กับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย
อาทิ คปภ. กลต. และ ปปง.
1.2 เป็ นศูนย์การการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายให้แก่ทุกหน่วยงานภายในองค์กรได้ทราบถึงการเปลี0ยนแปลง
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 นทีป0 รึ 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
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2.2.
2.3.
2.4.
2.5

(1) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.)
(2) สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
(3) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
(4) หน่วยงานทางการอื0นตามที0คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
เป็ นผูป้ ระสานงานในนามขององค์กรกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการการประกอบธุรกิจประกัน
(คปภ.) หรื อหน่วยงานกํากับอื0นตามกฎหมาย
เป็ นผูป้ ระสานงานในนามขององค์กรกับสํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ปปง.) หรื อหน่วยงานทางการอื0นใด ในประเด็นด้าน AML/CFT
ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร เพือ0 ให้จดั ทํารายงานตามที0หน่วยงานภายนอกที0กาํ กับดูแลแจ้งขอ หรื อตามที0
กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งจัดทํา
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
ก. คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้รับค่าตอบแทนในรู ปของเบี4ยประชุมและเงินบําเหน็จกรรมการ ปี 2561 ดังนี4
ชื0อ
1

นายชลอ

เฟื0 องอารมย์

2

นายพิศิษฐ

เศรษฐวงศ์

3

นางพิไล

4

นางปราณี

ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการลงทุน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
เปี0 ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทน
เบี4ย
ค่า
ประชุม บําเหน็จ

รวม

6/6

205,000

420,000

625,000

6/6

230,000

430,000

660,000

5/6

210,000 420,000

630,000

จํานวน
ครั4งทีเ0 ข้า
ประชุม

ภาษีผล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

6/6

115,000

210,000

325,000

และกรรมการลงทุน
กรรมการอิสระ

6/6

250,000

420,000

670,000

5

นางสุ ภาภรณ์

บุรพกุศลศรี

6

นายจีรพันธ์

อัศวะธนกุล

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการ
ลงทุน

6/6

115,000

210,000

325,000

7

นางสุ เทพี

อัศวะธนกุล

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

6/6

130,000

30,000

180,000
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ชื0อ
8
9

นายถวัลย์
นางสุ ณีย ์

ตําแหน่ง

จํานวน
ครั4งทีเ0 ข้า
ประชุม

ค่าตอบแทน
เบี4ย
ค่า
ประชุม บําเหน็จ

รวม

วิรานนท์

กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา

5/6

110,000

210,000

320,000

ธีราวิทยางกูร

ค่าตอบแทน
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั

5/6

95,000

210,000

305,000

รวม
1,495,000 2,380,000 3,875,000
ข. ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ตั4งแต่ระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ4นไปของบริ ษทั ฯ ทั4งหมด 25 ท่าน ได้รับค่าตอบแทน
ในรู ปของเงินเดือนและโบนัสในปี 2561 รวมเป็ นเงินทั4งสิ4น 71,538,105 บาท
8.6 บุคลากร
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนพนักงานทั4งหมด 593 คน ผลตอบแทนในรู ปเงินเดือนและโบนัส คิดเป็ นเงิน
310,128,792 บาท รวมทั4งเงินสมทบกองทุนสํารองเลี4ยงชีพ คิดเป็ นเงิน 12,751,732 บาท
การถือครองหุ้นบริษัท ของ กรรมการ และ ผู้บริหารระดับสู ง ปี 2561
ชือ

ตําแหน่ ง

มกราคม

กรกฎาคม

ธันวาคม

นายชลอ เฟื0 องอารมย์

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ

-

-

-

นายพิศิษฐ 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

กรรมการ

นางสุ เทพี อัศวะธนกุล

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ

นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร

กรรมการ

นายสุ รพงษ์ ธีราวิทยางกูร

8,781,128

8,781,128

8,781,128

18,000

18,000

18,000

4,725,384

4,725,384

4,725,384

18,000

18,000

18,000

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

476,040

476,040

476,040

นายประพิทย์ ธีระประยุติ

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ

50,264

50,264

50,264

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

-

-

-

นายเฉลิมพล สายสุ วรรณ

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายนวัตกรรม

-

-

-

นายสมกฤษณ์ สุระชีวกฤต

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย

-

-

-
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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
บริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน
ของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันทําการถัดไปบน website ของตลาดหลักทรัพย์ และบริ ษทั
ในปี 2561 บริ ษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที0 20 เมษายน 2561 มีกรรมการ 7 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

-30บริ 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 ิตามเงื0อนไขทางการค้า และสัญญาระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด บริ ษทั ให้ความสําคัญอย่างยิง0 ใน
การคัดเลือกคู่คา้ ที0เหมาะสม โดยตระหนักถึงความสําคัญในการมีคู่คา้ ที0จริ ยธรรม ความเป็ นมืออาชี พ
ควบคู่ไปกับการมีชื0อเสียงที0ดี
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั มุ่งมัน0 ที0จะดําเนินงานให้มีผลประกอบการที0ดี อันจะนําไปสู่ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ เพื0อสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผถู้ ือหุน้
พนักงาน
บริ ษทั ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที0มีค่าอย่างยิ0ง จึงมีการส่ งเสริ มและให้โอกาสพนักงานได้รับ
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
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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 ที0ได้รับความเห็นชอบ
จากทุจริ ตคอร์รัปชัน0 คณะกรรมการ และได้เผยแพร่ ให้พนักงาน คูค่ า้ และบุคคลทัว0 ไปทราบเพื0อ
ปฎิบตั ิตามโดยเคร่ งครัด
4. หมวดการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงิ นของบริ ษทั งบการเงิ นได้จดั ทําขึ4นตามมาตรฐานการ
บัญชีที0รับรองทัว0 ไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายบัญชีที0เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ0าเสมอ และใช้ดุลย
พินิ จอย่างระมัดระวัง และประมาณการที0ดีใ นการจัดทํา รวมทั4งการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จดั ให้บริ ษทั มี ร ะบบการควบคุมภายใน เพื0อให้มนั0 ใจว่าการบัน ทึก ข้อมูลทางบัญ ชี มี
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 งได้ผ่านการอนุมตั ิจากที0ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ แล้ว ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที0คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด ซึ0 งเกี0ยวกับ
ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และของผูบ้ ริ หารแต่ละท่านค่าตอบแทนที0เป็ นตัวเงินได้ระบุรายละเอียดไว้ในหน้าที0
28 ถึง 29 แต่ไม่ได้เปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการทีเ0 ป็ นผูบ้ ริ หารในส่ วนที0ได้รับจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั อื0น
เพราะไม่ใช่ขอ้ 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
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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 18 ถึง 25
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 หนด
หน้าที0 อํานาจการดําเนินการของผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
มีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์ และการแบ่งแยกหน้าที0ของผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ิดตามควบคุมรวมทั4งประเมินผล
ออกจากกัน เพื0อให้เกิดการตรวจสอบระหว่างกันอย่างชัดเจน บริ ษทั มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้าที0ตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงานหลักและกิจกรรมทางการเงินของบริ ษทั ว่าได้ดาํ เนินการตามแนวทางที0กาํ หนดไว้ รวมถึงตรวจสอบ
การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดที0เกี0ยวข้องกับบริ ษทั (Compliance Control) คณะกรรมการได้กาํ หนดให้
ฝ่ ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรับการประเมินผลงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเพื0อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทําหน้าที0ตรวจสอบได้อย่าง
เต็มที0
รายงานการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2561คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทาํ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั โดยแบ่งหัวข้อการ
ประเมินออกเป็ น 6 หมวด สําหรับวิธีการประเมินได้ให้กรรมการแต่ละท่านให้คะแนนแต่ละหัวข้อโดยอิสระ แล้วนํา
คะแนนการประเมินแต่ละหัวข้อของกรรมการทุกท่านมารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนกรรมการ โดยมีผลการประเมินแต่
ละหมวดดังต่อไปนี4
คะแนนเฉลี0ย
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3.55
2.บทบาทหน้าที0 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.71

3.การประชุมคณะกรรมการ

3.72

4.การทําหน้าที0ของกรรมการ

3.83

5.ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ

3.80

6.การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร

3.81

ภาพรวมของการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พบว่าคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประเมินตนเองในระดับดี
โดยมีคะแนนเฉลี0ย 3.76 จากคะแนนเต็ม 4.00 คิดเป็ นร้อยละ 93.98 โดยหัวข้อประเมินที0ได้คะแนนสู งสุ ด คือ การทําหน้าทีข0 อง
กรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร และที0ได้คะแนนตํ0าสุ ดคือ หมวดโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็ นรายบุคคล มีการประเมินใน 3 หัวข้อ โดยมีผลการประเมินดังนี4
คะแนนเฉลี0ย
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

3.81

2. การประชุมของคณะกรรมการ

3.76

3. บทบาท หน้าที0 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.84

ภาพรวมของการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล พบว่าคณะกรรมการบริ ษทั ประเมิน
ตนเองในระดับดี ที0ค ะแนนเฉลี0ย 3.79 จากคะแนนเต็ม 4.00 คิ ดเป็ นร้ อยละ 94.75 โดยหัวข้อประเมิ นที0ได้
คะแนนสูงสุ ด คือ บทบาท หน้าที0 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และที0ได้คะแนนตํ0าสุ ดคือ หมวดการ
ประชุมของคณะกรรมการ รวมถึงได้ทาํ การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุ ดย่อยเป็ นรายคณะ โดยแบ่ง
หัวข้อ การประเมินเป็ น 3 หมวด ได้แก่ หมวดโครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ หมวดการประชุ ม
คณะกรรมการชุดย่อย และ หมวดบทบาท หน้าที0 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุ ดย่อย โดยใช้การ
ประเมินรู ปแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ผลการประเมินทุกหมวด มีผล
การประเมินดังนี4
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนโดยเฉลี0ย 3.30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 82.5
คะแนนเฉลี0ย
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

3.62

2. การประชุมของคณะกรรมการ

3.56

3. บทบาท หน้าที0 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.52

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้คะแนนโดยเฉลี0ย 3.66คะแนน จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน
คิดเป็ นร้อยละ 91.45

คะแนนเฉลี0ย

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

3.46

2. การประชุมของคณะกรรมการ

3.50

3. บทบาท หน้าที0 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.58

คณะกรรมการลงทุน ได้คะแนนโดยเฉลี0ย 3.59 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 89.78
คะแนนเฉลี0ย
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

3.71

2. การประชุมของคณะกรรมการ

3.56

3. บทบาท หน้าที0 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.52

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้ าทีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ท าํ การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ง านของประธานเจ้าหน้า ที0บริ หารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็ น 10 หมวด สําหรับวิธีการประเมินได้ให้กรรมการแต่ละ
ท่านให้ค ะแนนแต่ ละหัวข้อโดยอิ สระ แล้วนําคะแนนการประเมินแต่ ละหัวข้อ ของกรรมการทุก ท่านมา
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คะแนนเต็ม 4 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 96.24 โดยมีรายละเอียดผลการประเมินดังนี4
คะแนนเฉลี0ย
1.ความเป็ นผูน้ าํ
4.00
2.การกําหนดกลยุทธ์
3.89
3.การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
3.91
4.การวางแผนและผลการปฏิบตั ิทางการเงิน
3.83
5.ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
3.87
6.ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
3.96
7.การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
4.00
8.การสื บทอดตําแหน่ง
3.96
9.ความรู้ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริ การ
4.00
10.คุณลักษณะส่ วนตัว
4.00
โดยหมวดที0 2 เรื0 องการพัฒนา CEO คณะกรรมการมีความเห็นว่า จุดแข็งสําคัญที0 CEO ควรจะรักษาไว้คือ การ
ความรู้เชิงลึกในเชิงธุ รกิจและกลยุทธ์ในการพัฒนานวัตกรรม ให้ความสําคัญต่ออุตสาหกรรม มีความเป็ นผูน้ าํ มี
ความเข้าใจผูอ้ ื0น และประนีประนอม หาข้อยุติในเรื0 องต่างๆ ได้ดี ส่ วนประเด็นที0 CEO ควรได้รับการพัฒนามากขึ4น
ในปี ถดั ไป คือ ควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมมากยิง0 ขึ4น
9.2 การสรรหาและแต่งตั4งกรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าที0สรรหา
บุคคลเพื0อดํารงตําแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร พิจารณารายชื0อบุคคลที0ได้รับการเสนอชื0อ
และคัดเลือกบุคคลที0มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที0กาํ หนดไว้ ตรวจสอบว่า บุคคลที0จะถูกเสนอชื0อ
นั4นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานทางการเสนอชื0อให้คณะกรรมการเพื0อพิจารณาและ
บรรจุชื0อในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื0อให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั4งต่อไป รวมถึงได้รับมอบหมายให้พิจารณา
สรรหาผูบ้ ริ หารระดับสูง โดยเฉพาะกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ดว้ ย
9.2.1 คุณสมบัติกรรมการ และ กรรมการอิสระ
1. คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการที0มีความรู้ความเชี0ยวชาญ ประสบการณ์ ทักษะที0หลากหลายเป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั โดยไม่จาํ กัดเพศ มีความเข้าใจเป็ นอย่างดีถึงหน้าที0ความรับผิดชอบของกรรมการ และ
ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กบั การเป็ นกรรมการบริ ษทั ได้อย่าง
เต็มที0
2. คุณสมบัติกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติที0ครบถ้วนของการเป็ นกรรมการบริ ษทั แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติ
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 ลูกจ้าง พนักงาน ที0ปรึ กษาที0ได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ
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ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที0กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อทีป0 รึ กษาของส่ วนราชการ
ซึ0งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
3) ไม่เป็ นบุคคลที0มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที0เป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พี0นอ้ ง 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 ือหุน้ 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
หุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที0มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วน
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
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3) ไม่เป็ นกรรมการของ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที0เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
4) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที0จะสามารถทําหน้าที0สอบทาน
ความน่าเชื0อถือของงบการเงินได้
9.3 กระบวนการสรรหากรรมการ และผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าที0สรรหา
บุคคลเพื0อดํารงตําแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร พิจารณารายชื0อบุคคลที0ได้รับการเสนอชื0อ
และคัดเลือกบุคคลที0มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที0กาํ หนดไว้ ตรวจสอบว่า บุคคลที0จะถูกเสนอชื0อนั4น
มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานทางการเสนอชื0อให้คณะกรรมการเพือ0 พิจารณาและบรรจุชื0อ
ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื0อให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั4งต่อไป
9.3.1 สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยในการแต่งตั4งกรรมการ
เพื0อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ รายย่อย เพื0อให้ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษทั จึงได้เปิ ด
โอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มีสิทธิเสนอชื0อบุคคลที0มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที0เหมาะสม เพื0อรับการ
พิจารณาเลือกตั4งเป็ นกรรมการล่วงหน้า ซึ0งบริ ษทั ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริ ษทั www.thaivivat.co.th โดยกําหนดหลักเกณฑ์
การเสนอชื0อบุคคลเพื0อรับการพิจารณาเลือกตั4งเป็ นกรรมการ พร้อมแบบฟอร์มการเสนอชื0อกรรมการแสดง
ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ด้วย
9.3.2 กระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทําหน้าที0จดั ให้มี
กระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณาแผนการสื บทอดตําแหน่งของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิผล โดยเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั4งและกรรมการผูจ้ ดั
การใหญ่ประธานเจ้าหน้าที0บริ หาร เพื0อรับผิดชอบในการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ภายใต้การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการ บริ ษทั สําหรับการแต่งตั4งผูบ้ ริ หารสูงสุ ดของหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กรให้เป็ นหน้าที0
คัดเลือกและแต่งตั4งโดยประธานเจ้าหน้าที0บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ต่อไป
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย
การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ลาววิวฒั น์ประกันภัย
จํากัด เป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัยทีจ0 ดั ตั4งขึ4นใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการกํากับดูแล
การดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยนั4น บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั4งผูบ้ ริ หารไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย โดยกรรมการ
ของบริ ษทั ฯ จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย และเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ โดยบุคคลที0ได้รับแต่งตั4งให้เป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย มีหน้าที0ดาํ เนินการเพื0อประโยชน์ที0ดีที0สุด
ของบริ ษทั ย่อย และกําหนดให้บุคคลที0ได้รับการแต่งตั4งต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อนจะ
ลงมติในเรื0 องสําคัญ
9.5 การดูแลเรื0 องการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริ ษทั มีมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกําหนดนโยบายป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในที0มีผลต่อ
การซื4อขายหลักทรัพย์ ซึ0งมีขอ้ กําหนดดังนี4
1. ห้ามกรรมการ ที0ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานใช้ชอ้ มูลภายใน เพื0อประโยชน์ในการซื4อขาย
หลักทรัพย์ เนื0องจากการใช้ขอ้ มูลภายในเพื0อการซื4อขายหลักทรัพย์ เป็ นการกระทําที0ผดิ กฎหมายและขัดต่อ
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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 และบุคคลที0เกี0ยวข้องซื4อขายหุน้ ของบริ ษทั ในช่วงเวลา 60 วันก่อนประกาศงบการเงินต่อสาธารณะชน
4. กรรมการ ที0ปรึ กษา ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานตั4งแต่ระดับ ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ4นไป ทีท0 าํ 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 2561 บริ ษทั
ได้ปฎิบตั ิตามระเบียบที0กาํ หนดโดยเคร่ งครัด
9.6 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นบริ ษทั ที0มีชื0อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล
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 2561 ทางบัญชีมีค่า
ตอบแทนของผูส้ อบบัญชีจาํ นวนเงินรวม 2,390,000.- บาท ตามรายละเอียดดังนี4
1. ค่าสอบบัญชีประจําปี
1,095,000.- บาท
2. ค่าสอบทานบัญชี 3 ไตรมาส
765,000.- บาท
3. ค่าสอบทานรายงาน RBC ไตรมาส 2
160,000.- บาท
4. ค่าตรวจสอบรายงาน RBC ประจําปี
370,000.- บาท
ค่าบริ การอื0นๆ ไม่มี
9.7 การปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที0ดี
ในปี 2561 บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ที0กาํ หนดไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที0ดีของบริ ษทั โดย
รายละเอียดได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์บริ ษทั www.thaivivat.co.th
การนําหลักการกํากับดูแลกิจการที0ดีสาํ หรับ บริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้น4 นั คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้มี
ปรับปรุ งหลักการกํากับดูแลกิจการที0ดีของบริ ษทั ฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที0ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560
และกําหนดให้มีการทบทวนการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที0ดีอย่างสมํ0าเสมออย่างน้อยปี ละ 1 ครั4ง

10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้จดั ทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (Corporate Social
Responsibility Report) ประจําปี 2561 เพื0อแสดงถึงนโยบาย กลยุทธ์ กระบวนการคิด และการดําเนินงานในฐานะสถาบันการเงิน
หนึ0งที0มีส่วนในการพัฒนาสังคมไทยในด้านความมัน0 คงทางการเงินสําหรับประชาชนคนไทยและธุ รกิจไทย ผ่านการดําเนินงาน
ทางธุ รกรรมทางการประกันภัยของบริ ษทั รวมถึงเปิ ดเผยผลจากการดําเนินงานที0มีต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ไม่เพียงด้านการเงิน
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โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ0 งเเวดล้อม จึงได้ดาํ เนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั4งในกระบวนการทํางาน
(CSR-in-process) และนอกกระบวนการทํางาน (CSR-after-process) อย่างต่อเนื0อง
• แนวทางการจัดทํารายงาน
เนื4 อหาของรายงานฉบับนี4 ครอบคลุมการดําเนิ น งานในปี 2561 โดยมี 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 ซึ0 งบริ ษทั ได้เข้าร่ วมจดทะเบียนมาตั4งแต่ปี
พ.ศ. 2536
• การคัดเลือกเนือO หาเพือ การรายงาน
บริ ษ ทั ฯ ได้มีการพิจารณาประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านลัก ษณะการประกอบธุ รกิจคือ การประกันวิน าศภัยที0
ประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริ การมากที0สุด โดยกําหนดวิสยั ทัศน์ ที0จะเป็ นหลักประกันที0มน0ั คงสําหรับคนไทย ซึ0 งมีพนั ธกิจ
ในการดําเนินธุรกิจดังนี4
1. พัฒนาองค์กรให้มีฐานะการเงินที0แข็งแกร่ งและบริ หารงานอย่างมีธรรมาภิบาล
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความคุม้ ค่า สามารถช่วยลดภาระความเสี0 ยงภัย และบรรเทาความเสี ยหายของประชาชนได้อย่าง
เหมาะสม
ั ลูกค้า และคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม
3. พัฒนาการบริ การให้ได้มาตรฐานที0ดี ช่วยเสริ มสร้างความพึงพอใจให้กบ
เพื0อเป็ นส่วนสําคัญในการกําหนดผลการดําเนินธุ รกิจในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ0 งแวดล้อม ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยใน
ระดับต่างๆ
นอกจากนี4 ตั4งแต่ปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้สร้างคุณค่าร่ วมของบริ ษทั ฯ เพิม0 เติมจากวิสยั ทัศน์และพันธกิจเพือ0 เป็ นแนวทางในการ
ดําเนินงานตั4งแต่ระดับนโยบายถึงปฏิบตั ิการ ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยให้วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรได้เกิดผลปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นรู ปธรรม ทั4งยังสร้างสํานึกร่ วมให้แก่บุคลากรในองค์กรให้เป็ นอันหนึ0งอันเดียวกัน คือ
Trusted
ความเป็ นมืออาชีพทีสร้ างความไว้ วางใจให้ กับลูกค้า
Progressive
ไม่ หยุดพัฒนาสิ นค้ าและบริการ ทีเข้ าถึงทุกความต้ องการ
Innovative
นวัตกรรมสมัยใหม่ทีสร้ างความเป็ นเลิศในการให้ บริการ
Togetherness
ความเห็นอกเห็นใจในการดูแลกันและกันดุจดังครอบครัว

1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
2. การต่อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน
3. การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงาน
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการทีช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสั งคม
6. การดูแลพนักงาน
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การจัดการสิ งแวดล้อม
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เพื0อจัดลําดับความสําคัญของประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ บริ ษทั ฯได้นาํ ความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยเข้ามาร่ วมพิจารณา

สํ าคัญต่ อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สํ าคัญ
มาก

สํ าคัญ 7. การพัฒนาสั งคมและชุมชน
8. การใช้ ทรัพยากร (การจัดการสิ งแวดล้อม)

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
และการกํากับดูแลกิจการทีดี
2. การต่อต้ านทุจริต
3. การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงาน
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ
6. การดูแลพนักงาน (การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม)

สํ าคัญ

สํ าคัญมาก

สําคัญต่ อ บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)

การมีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ผูม้ ีส่วน
ได้ส่วน
ความคาดหวัง
เสี ย
ลูกค้า - ผลิตภัณฑ์ที0ชดั เจน คุม้ ครอง
ตรงตามความต้องการ เป็ นที0
เข้าใจได้
- บริ การก่อนและหลังการขาย
ที0ดี
- บริ การสิ นไหมที0เป็ นธรรม
- บริ ษทั ประกันที0มน0ั คง
สามารถจ่ายค่าสิ นไหม
ทดแทนได้เมื0อเกิดเหตุ
คู่คา้

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

แนวปฏิบตั ิ

ช่องทางการติดต่อ

- การส่งเสริ มการขาย
- ให้บริ การก่อนและหลังการขายที0ดี
- ความคุม้ ครองเป็ นไปตามกรมธรรม์
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ที0มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า
- ให้บริ การสินไหมอย่างเป็ นธรรม ถูกต้องและรวดเร็ว
- บริ หารความเสี0 ยงด้านการประกันภัยตามหลักเกณฑ์
ของ คปภ.

- การสํารวจความพึงพอใจ
- มีช่องทางรับความคิดเห็น
- สํานักงานใหญ่ และสาขา
- ฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02 695 0777
- ฝ่ ายรับแจ้งอุบตั ิเหตุ โทร. 02 695 0700
- Website: thaivivat.co.th
- Facebook:
www.facebook.com/thaivivat

- ดําเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
- นโยบาย จรรยาบรรณในการดําเนิน
- ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ธุรกิจ
- ปฏิบตั ิตามเงื0อนไขทางการค้า และสัญญาระหว่างกัน - การเยีย0 มชมและตรวจประเมิน
อย่างเคร่ งครัด
- Website: thaivivat.co.th
- คัดเลือกคู่คา้ ที0เหมาะสมมีจริ ยธรรม ความเป็ นมืออาชีพ
ชื0อเสี ยงที0ดี
- มีกระบวนการจัดซื4อจัดจ้างที0ชดั เจน
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ได้ส่วน
ความคาดหวัง
เสี ย
พนักงาน - ค่าตอบแทนที0เป็ นธรรม
- การปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมด้าน
แรงงาน
- ความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
- โอกาสในการพัฒนาความรู้
และก้าวหน้าตามสาขา
วิชาชีพ
- สมดุลระหว่างชีวติ และการ
ทํางาน
ผูถ้ ือหุน้
- ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ
เติบโต
- การกํากับดูแลกิจการที0ดี
- สิ ทธิและความเท่าเทียมของ
ผูถ้ ือหุน้
- การป้ องกันการทุจริ ต
คอรัปชัน0
- การเข้าถึงข้อมูลที0ถูกต้อง

แนวปฏิบตั ิ

ช่องทางการติดต่อ

- ส่ งเสริ ม ให้การฝึ กอบรมทักษะและความรู้
- นโยบายในการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที0
เหมาะสม
เทียบเคียงได้กบั ธุ รกิจเดียวกัน
- ความมัน0 คงและโอกาสในการเจริ ญเติบโตในหน้าที0
- สภาพแวดล้อมในการทํางานที0ดี ปลอดภัย
- กิจกรรมสร้างความผูกพันกับองค์กร

- การให้ขอ้ มูลด้านสวัสดิการแก่
พนักงาน
- แบบสํารวจความพึงพอใจ
- การประชุมตามสายงาน
- หน่วยงานรับเรื0 องร้องเรี ยน ฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล
- ร้องเรี ยนโดยตรงต่อผูบ้ ริ หาร
- E-mail: hrdept@thaivivat.co.th

- สร้างผลตอบแทนต่อเนื0องในระยะยาว
- ดําเนินธุรกิจตามธรรมภิบาล และหลักการกํากับดูแล
กิจการทีด0 ี
- เผยแพร่ รายงานต่างๆ ตามกําหนดเวลาและข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์

- รายงานประจําปี
- การประชุมผูถ้ ือหุน้
- ติดต่อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทร 1231 ต่อ 5938
- E-mail: nantawan_aru@thaivivat.co.th
- Website: thaivivat.co.th/th/investor_
contact.php

คู่แข่ง

- การแข่งขันทางธุรกิจอย่างมี
จริ ยธรรม

- แข่งขันทางธุรกิจด้วยจริ ยธรรม
- Website: thaivivat.co.th
- ไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีที0ไม่
เหมาะสม
- ไม่ทาํ ลายชื0อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

เจ้าหนี4

- การชําระหนี4ตรงตามเวลา
- การปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
เงื0อนไข

- ชําระหนี4ตามกําหนดเวลาและสัญญาระหว่างกันโดย
เคร่ งครัด
- ปฏิบตั ิตามเงื0อนไขการคํ4าประกัน และการบริ หาร
เงินทุน
- กรณีที0ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื0อนไขที0ตกลงกันไว้ได้
จนเป็ นเหตุทาํ ให้ผดิ นัดชําระหนี4 บริ ษทั จะรี บแจ้งให้
เจ้าหนี4ทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริ งเพื0อ
ร่ วมกันแก้ไขปัญหา
- บริ หารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างทีเ0 หมาะสม เพื0อ
รักษาความเชื0อมัน0 ต่อเจ้าหนี4

- ติดต่อฝ่ ายการเงิน โทร 1231
- Website: thaivivat.co.th
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ได้ส่วน
เสี ย
ลูกหนี4

ความคาดหวัง

แนวปฏิบตั ิ

- การปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
เงื0อนไข
- ดอกเบี4ยเป็ นไปตามกฎหมาย
กําหนด

- ปฎิบตั ิตามสัญญาระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด
- กรณี ที0ลกู หนี4มีเหตุทไี0 ม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื0อนไขที0
ตกลงกันไว้ได้ จนเป็ นเหตุให้ตอ้ งผิดนัดชําระหนี4
บริ ษทั จะเข้าเจรจาเพื0อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
- ตระหนักถึงและรับผิดชอบต่อผลกระทบของธุรกิจ
ต่อสังคมทั4งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ0งแวดล้อม
- ดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที0ดี และใต้
ความควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐต่างๆ
- ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ
ที0เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

สังคมและ - ดําเนินธุรกิจด้วยความ
สิ0 งแวด
รับผิดชอบ
ล้อม
- การพัฒนาชุมชน
- การปฏิบตั ิตามกฏหมาย
- การให้ความร่ วมมือใน
โครงการต่างๆ ของรัฐ

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
กฎหมายและกติกาที0กาํ หนดร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด มีจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิจ ไม่เรี ยก ไม่รับและจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที0ไม่
สุ จริ ตในการค้ากับคู่คา้ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที0ดี
เมื0อวันที0 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 ทั ฯ 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

-42ข้อคิดเห็นและคํา แนะนําในการแก้ไขปรับปรุ งการดําเนิ นงานให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ ในส่ วนของรายงานการกํากับดูแล
กิจการที0ดีน4 นั ได้รายงานเอาไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2561 (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
ด้วยเห็น ถึง ความสําคัญของการต่อต้านการทุจริ ตและร่ วมมื อกัน เพื0อให้เกิ ดการต่ อต้านการทุจริ ตในวงกว้าง บริ ษ ทั มี
นโยบาย และแนวปฏิบตั ิเพื0อต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน (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 ิงานที0วางไว้ ส่ วนนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน 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 นสมาชิกแนวร่ วมฯ เมื0อวันที0 18 ตุลาคม 2559 ทั4งนี4โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ถือเป็ นโครงการระดับชาติที0ได้รับการสนับสนุ นจากรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการนี4 บริ ษทั ได้ให้ความร่ วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคมและสื0 อมวลชน
ในการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจทีโ0 ปร่ งใส ปราศจากการทุจริ ต และร่ วมเป็ นส่ วนหนึ0งในการยกระดับประเทศ
นอกจากนี4ยงั มีการสื0 อสารนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต้านทุจริ ตคอร์รัปชันไปยังบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื0องผ่าน
สื0 อต่างๆ และกิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร รวมถึงสื0 อสารให้กบั คู่คา้ และหน่วยงานภายนอก ผ่านการออกหนังสื อ
ขอความร่ วมมือ งดรับของขวัญทุกประเภท พร้อมกําหนดนโยบาย การรับเรื0 องร้องเรี ยน (Whistle Blowing Policy) และการ
ตรวจสอบ โดยมีช่องทางแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยน ดังนี4
นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร (เลขานุการบริ ษทั )
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
sunee_non@thaivivat.co.th
นางสาวนันทวัน อรุ ณพิริยะกุล แผนก Compliance
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Nantawan_aru@thaivivat.co.th
จดหมาย
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์
1231 ต่อ 5938
ในส่ วนของกลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส รายละเอียดปรากฎตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชันซึ0งได้เปิ ดเผย
ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
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ด้วยตระหนัก ดี ว่าข้อ มูลของบริ ษ ทั มีผลต่ อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ี ส่วนได้เสี ย จึ ง ได้เน้นให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสํา คัญ
เกี0 ยวข้องกับบริ ษทั รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ที0ครบถ้วนและเชื0 อถือได้ต่อสาธารณชน ทั4งที0เป็ นข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลที0ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับดูแลและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ ร กิ จประกันภัย (คปภ.) เรื0 องหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื0 อนไขในการเปิ ดเผยข้อมูลเกี0 ย วกับฐานะการเงิ น และผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลา เพื0อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ
อย่างเท่าเทียม นอกจากจะเปิ ดเผยข้อมูลสู่ องค์กรและหน่ วยงานกํากับดูแลต่างๆ แล้ว ประชาชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยยังสามารถ
เข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ฯ ที0มีการเผยแพร่ แล้ว ผ่านเว็บไซต์ของบริ 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
• แนวปฏิบตั ิเพื0อต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
• หนังสื องดรับของขวัญของกํานัล
• นโยบายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน0 ที0จะสร้างความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และความมัน0 ใจในบริ การให้กบั ผูเ้ อาประกัน ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้
เอาประกัน ให้ได้รับบริ การที0ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที0เหมาะสมตามกฎเกณฑ์กาํ กับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับดูแลและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวคือ แบบและข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องสอดคล้องกับการกําหนด
อัตราเบี4ยประกันภัย และมีความหมายชัดเจน รวมทั4งการกําหนดนิ ยามที0ใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื0อไม่ให้เกิ ดปั ญหาการ
ตีความด้านกฎหมายเมื0อเกิ ดการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน นอกจากนั4นยังใช้อตั ราเบี4ยประกันภัยในอัตราที0เหมาะสมและอยูใ่ น
อัตราที0นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ
นอกจากนี4ยงั มีการพัฒนาปรับปรุ งแบบประกันอย่างหลากหลายเพื0อให้เหมาะสมกับความต้องการที0เปลี0ยนไปของสังคมไทย รวมถึง
พัฒนาปรับปรุ ง การบริ ก ารอย่างต่อเนื0 อ งตามเทคโนโลยีที0เปลี0ย นไป เพื0อให้เกิ ด ความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ ก ารแก่ ผเู้ อา
ประกันภัย รวมถึงรักษาสัมพันธภาพและความยัง0 ยืนกับลูกค้าอย่างจริ งจัง สมํ0าเสมอ
ความสามารถในการชดใช้สินไหมทดแทนเมื0อเกิดเหตุ
ความมัน0 คงของบริ ษทั ประกันภัยมีความสําคัญอย่างยิง0 ต่อความน่าเชื0อถือของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และมีผลกระทบโดยตรงกับผูเ้ อา
ประกันภัยและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในฐานะที0เป็ นสถาบันทางการเงิน โดยเฉพาะในด้านความสามารถในการชดใช้
ค่าสิ นไหม บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) จึงตระหนักถึงการดํารงสถานะทางการเงินตามกฎหมายที0เกี0ยวข้อง และ

-44ตามข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล เช่น คปภ.ในปี 2561 ที0ผา่ นมา บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที0ตอ้ งดํารงตาม
กฎหมาย ณ ไตรมาส 3 มากกว่า 300% ถือเป็ นรับประกันถึงความสามารถในการรับประกันภัยและชดใช้ค่าสิ นไหมแก่ประชาชนได้
อย่างดี
บริ การด้านสินไหมทดแทน
บริ ษ ทั ได้กาํ หนดนโยบายเกี0 ยวกับการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน เพื0อให้การบริ การสิ นไหมเป็ นไปโดยรวดเร็ ว ทันการ และสามารถ
ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยพิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมไม่เกิน 14 วันนับจากวันที0ตกลงค่าสิ นไหม เพื0อความรวดเร็ ว
สามารถตอบสนองผูเ้ อาประกันได้ทนั กับความต้องการ โดยบริ ษทั ปฏิบตั ิตามเงื0อนไขและข้อตกลงที0มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด เพื0อ
ไม่ให้เกิดการฟ้ องร้องอันจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั
บริ ษทั ได้นาํ เอานวัตกรรมและระบบสารสนเทศใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้กบั งานบริ การด้านการประกันภัย โดยได้ใช้ระบบ E-Claim มา
พัฒนาการให้บริ การด้านจัดการสิ นไหมเต็มรู ปแบบ เพื0อเพิม0 ประสิทธิ ภาพอํานวยความสะดวกรวดเร็วให้กบั ลูกค้าที0ประสบเหตุ เพิ0ม
ศักยภาพการให้บริ การของพนักงานสํารวจอุบตั ิเหตุ สามารถพิมพ์ใบบันทึกความเสียหายได้ทนั ที ณ จุดเกิดเหตุ ตลอด 24 ชัว0 โมงทัว0
ประเทศ นอกจากนี4 บริ ษทั ได้เปิ ดสาขาเพื0อให้บริ การสิ นไหมทัว0 ประเทศ 27 สาขา รวมถึงมีบริ การแจ้งซ่ อมสําหรับผูเ้ อาประกันภัย
รถยนต์ ในศูนย์บริ การรถยนต์ที0ร่วมโครงการ เพื0อความสะดวกแก่ผเู้ อาประกันในการเรี ยกร้องค่าสินไหมและให้คาํ ปรึ กษาช่วยเหลือ
แก่ผเู้ อาประกัน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านประกันภัย
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน0 และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื0อตอบโจทย์ผบู้ ริ โภคตลอดระยะเวลาที0ผ่านมาโดยในปี 2561 บริ ษ ทั ฯ จึงได้รับรางวัลด้าน
นวัตกรรม ดังนี4
เมื0อวันศุกร์ที0 7 กันยายน 2561 บริ ษทั ได้รับรางวัล ประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจําปี 2561
ในงาน “สัปดาห์ประกันภัย ปี 2561” ซึ0งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดย
ในโอกาสนี4 คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที0บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษ ทั ประกันภัย ไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด
(มหาชน) ขึ4นรับรางวัล "สร้ างสรรค์น วัตกรรมเทคโนโลยีดา้ นประกันภัยดี เด่น " จาก นายอภิศ ักดิ ตันติ วรวงศ์ รัฐ มนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังประธานในพิธี ถือเป็ นรางวัลอันทรงเกียรติเพื0อเป็ นแรงผลักดันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดา้ นนวัตกรรมประกันภัย
อย่างต่อเนื0อง เพื0อตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริ โภค

เมื0อวันที0 5 ตุลาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้รับมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตร รับรองความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม
(Innovative Organization) โครงการส่ งเสริ มความสามารถทางนวัตกรรมสําหรับผูป้ ระกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากนายวิเชฐ ตันติ วานิ ช กรรมการนวัตกรรมแห่ งชาติ สํานัก งานนวัตกรรมแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) ในงานเสวนา "องค์ก ร
นวัตกรรม..สู่ ความยัง0 ยืนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย" ซึ0 งจัดโดยสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
ร่ วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื0อเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั ผูป้ ระกอบการในตลาด
ทุน สามารถเข้าใจศักยภาพของบริ ษทั เพื0อนําไปสู่ การคิดค้นรังสรรค์นวัตกรรมที0ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ตลอดจน
การสร้างความยัง0 ยืนทางธุ รกิจให้แก่องค์กร
การพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันสุ ขภาพไทยวิวฒั น์ Active Health
ด้วยปัจจุบนั คนไทยประสบปัญหาด้านสุ ขภาพเป็ นจํานวนมาก ซึ0 งสาเหตุหนึ0 งอาจมาจากการละเลยด้านการออกกําลังกายหรื อใส่ ใจ
สุ ขภาพของตนเอง บริ ษทั ฯ ในฐานะบริ ษทั ประกันภัยที0เล็งเห็นถึงความสําคัญและส่ งเสริ มด้านสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคมาโดยตลอด จึง

-45พร้อมที0จะสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพที0ดีอย่างยัง0 ยืน และในปี 2561 จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุ ขภาพรู ปแบบใหม่ และ
เพื0อเป็ นการสร้างทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภคโดยการออกผลิตภัณฑ์ “ประกันภัยสุ ขภาพ ไทยวิวฒั น์ แอคทีฟ เฮลท์” เพื0อตอบโจทย์การ
ดําเนินชีวติ ของผูบ้ ริ โภคให้สามารถมีสุขภาพที0ดีไปพร้อมๆกับการดํารงชีวิตในปัจจุบนั โดยการนําเทคโนโลยีดา้ น Health Tech และ
Wearable Technology มาเป็ นส่ วนหนึ0งเพื0อส่ งเสริ มการออกกําลังกาย รวมถึงสร้างวินยั และปรับพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การในระยะยาว
โดยเฉพาะผูท้ ี0กาํ ลังเริ0 มต้นออกกําลังกายให้มีแรงผลักดันในการออกกําลังกายเพื0อสุ ขภาพมากยิง0 ขึ4น
แผนประกันภัย สุ ขภาพไทยวิวฒั น์ แอคทีฟ เฮลท์ นอกจากจะเป็ นแผนประกันที0ช่วยส่ งเสริ ม และสร้ างวินยั ให้ผใู้ ช้บริ การใส่ ใ จ
สุ ขภาพแล้ว ยังเป็ นแผนที0เพิ0มแรงผลักดันให้ผใู้ ช้บริ การออกกําลังกายอย่างสมํ0าเสมอ โดยการใช้เทคโนโลยี IoT ร่ วมกับอุปกรณ์
Smart watch และนวัตกรรมด้าน Wearable Technology เข้ามาเป็ นส่ วนเสริ มในการ Track ข้อมูลการออกกําลังกาย พร้อมกับแอป
พลิเคชัน “Thaivivat Health” ที0ถูกออกแบบเพื0อใช้งานควบคู่กบั ประกันสุ ขภาพเพื0อบริ การข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลด้าน
สุ ขภาพ ข้อมูลด้านการออกกําลังกายในแต่ลวัน ช่วยให้ผใู้ ช้บริ การวางแผนเรื0 องสุ ขภาพได้ รวมถึงสร้างความตื0นตัวให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ
โดยการนําข้อ มูลการออกกําลังกายทั4ง หมดมาคิ ด คํานวณเป็ นส่ วนลดค่ าเบี4ย ประกัน ทุกเดื อ นได้สูง สุ ดถึ ง 40% เพื0อกระตุ ้น ให้
ผูใ้ ช้บริ การเกิดพฤติกรรมการออกกําลังกายอย่างสมํ0าเสมอ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ประกันรถเติมเงิน”
ปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้พฒั นานวัตกรรมด้านประกันภัยอย่างต่อเนื0 อง และผลิตภัณฑ์ประกันรถเติมเงิน ถือเป็ นอีกหนึ0งผลิตภัณฑ์ที0ได้มี
การพัฒนาทั4งการบริ การและผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด เพื0อให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานของผูบ้ ริ โภคให้ตรงกับความต้องการและ
การใช้งานจริ ง เพื0อให้ผบู้ ริ โภคได้รับการบริ การและประโยชน์สูงสุ ดทั4งด้านแอปพลิเคชัน ที0นอกเหนือจากจะมีฟังก์ชนั เปิ ด –ปิ ด
ประกันแล้ว ยังมีฟังก์ชนั ช่วยบริ การต่างๆ อาทิ บริ การแจ้งเหตุฉุกเฉิ นโดยไม่ตอ้ งอธิ บายเส้นทางด้วยระบบ GPS โดยผูใ้ ช้งาน
สามารถทราบการเดิ นทางของพนัก งานเคลมได้ รวมถึง บริ ก ารเช็คข้อมูลอู่ซ่อมรถรวมถึงสถานี ตาํ รวจ โรงพยาบาลและสถานี
ดับเพลิงใกล้เคียงผ่านแอปพลิเคชัน0 ได้ รวมถึงสามารถต่อประกันผ่านแอปพลิเคชันได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งผ่านเจ้าหน้าที0 ซึ0งเน้นให้ความ
คุม้ ค่ากับผูใ้ ช้บริ การ และเพิม0 ความสะดวกรวดเร็ วในการติดต่อสื0อสารกรณี เกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ อีกด้วย
นอกจากนี4 ย งั มีก ารพัฒนาทั4ง อุ ปกรณ์ เชื0 อมต่ อ แอปพลิเ คชัน0 เพื0อ เปิ ด – ปิ ด ประกันรถยนต์อ ตั โนมัติ โดยมีก ารพัฒ นาอุปกรณ์
TBeacon มาเป็ นอุปกรณ์ USB –Tbeacon เพื0อให้ผใู้ ช้บริ การสามารถเชื0อมต่อได้สะดวก เพียงแค่ติดตั4งอุปกรณ์ภายในรถและทําการ
เชื0อมต่อกับแอปพลิเคชันไทยวิวฒั น์ก็สามารถใช้งานได้จึงช่วยเพิม0 ความสะดวกให้ผใู้ ช้งานไม่ตอ้ งเปิ ด – ปิ ดประกันเอง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ประกันภัยการเดินทาง เปิ ด - ปิ ด”
ปี 2561 เพื0อความสะดวกในด้านการบริ ก าร ประกอบกับปั จจุบนั ผูใ้ ช้บริ ก ารนิ ยมใช้เทคโนโลยีเป็ นส่ วนหนึ0 งในชี วิตประจําวัน
บริ ษ ทั ฯจึ ง ได้ยกระดับนวัตกรรมการประกัน ภัยก้าวไปอีกขั4น โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิ นทางให้สามารถตอบโจทย์ผบู้ ริ โภค
สมัยใหม่ และได้เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ประกันภัย ใหม่ “ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส เปิ ด - ปิ ด แผนประกันภัยการเดินทาง
ต่างประเทศที0เน้นความคุม้ ค่าให้กบั นักเดินทางสามารถ วางแผนการเดินทางได้ดว้ ยตัวเองอย่างอิสระ คิดเบี4ยจ่ายตามจริ ง เดินทาง
เท่าไร จ่ายเท่านั4น ทําให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั4งนี4 แผนประกันเดินทาง เปิ ด – ปิ ด ยังสามารถ Top up หรื อเพิ0ม-ลด
วันเดินทางได้ตามต้องการ วันเหลือก็เก็บไว้ใช้ทริ ปต่อไปได้ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์ สไตล์การเดินทาง ไม่วา่ จะเป็ นนักท่องเที0ยว หรื อนัก
ธุรกิจก็วางแผนการเดินทางได้ง่ายๆ รวมถึงสามารถตรวจสอบความคุม้ ครองและติดต่อรับความช่วยเหลือฉุ กเฉิ นทางการแพทย์และ
การเดินทางได้ทุกที0ทว0ั โลก ตลอด 24 ชัว0 โมง ผ่านแอพพลิเคชัน0 “Thaivivat Travel” ช่วยเสริ มความมัน0 ใจทุกทริ ปการเดินทาง
พัฒนาช่องทางซื4อและชําระเบี4ยประกันอย่างหลากหลาย
ในด้านการบริ การ บริ ษทั ได้พฒั นาช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยและพัฒนาคุณภาพการให้บริ การทางการประกันภัยต่างๆ
อย่างสมํ0าเสมอ บริ ษทั ได้พฒั นาช่องทางการซื4อประกันให้หลากหลาย เพื0อผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงได้สะดวก คือ ตัวแทนและโบรก

-46เกอร์ เคาน์เตอร์ ใ นห้างสรรพสิ น ค้า เคาน์ เตอร์ เซอร์ วิสในร้ า นสะดวกซื4 อทัว0 ประเทศ และเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th ซึ0 ง มี
มาตรฐานความปลอดภัยด้านการซื4อประกันและชําระเงินออนไลน์ทกี0 รมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรอง โดยผูเ้ อาประกันสามารถ
เลือกชําระเบี4ยประกันได้หลากหลายวิธี ทั4งบัตรเครดิต เคาน์เตอร์ธนาคาร และโมบายเพย์เมนท์
บริการอืนๆ
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ เพื0ออํานวยความสะดวกให้แก่ผเู้ อาประกันภัย โดยจะมีพนักงานที0ชาํ นาญงาน คอยให้คาํ แนะนํา ทําความเข้าใจ
แก้ไขปัญหาเบื4องต้นและช่วยติดตามปัญหาต่างๆ ของผูเ้ อาประกันภัยให้ได้รับการดูแลแก้ไขอย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ
นอกจากนี4 ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ยงั เป็ นหน่วยงานที0เก็บข้อมูลในด้านความพึงพอใจของลูกค้าในการบริ การ ทั4งนี4ขอ้ มูลของปัญหาต่างๆ
ที0ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์พบ จะถูกนํามาใช้เป็ นพื4นฐานในการปรับปรุ งการให้บริ การและพัฒนาการทํางานของบริ ษทั สามารถติดต่อ
ศูนย์ลกู ค้าสัมพันธ์ ทางโทรศัพท์ทเี0 บอร์ 02-695-0777 และ 1231 ในวันและเวลาทําการ (จันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.00 -18.00 น.) ทาง
เว็บไซต์ www.thaivivat.co.th และเฟสบุค๊ www.facebook.com/thaivivat
ศูนย์รับแจ้งอุบตั ิเหตุ เพื0อการให้บริ การที0รวดเร็ วฉับไว ในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าผูเ้ อาประกันภัยทัว0 ประเทศ โดยเฉพาะประกัน
รถยนต์และสุ ขภาพ บริ ษทั มีหน่ วยงานรับแจ้งอุบตั ิเหตุและการตรวจสอบอุบตั ิเหตุรถยนต์ที0ให้บริ การ 24 ชัว0 โมงทุกวัน ด้วยระบบ
บอกตํา แหน่ งของพนักงานตรวจสอบอุบตั ิเหตุ ของบริ ษทั ฯ ผ่านดาวเทียม (Real-Time Tracking) ที0ใช้เทคโนโลยี GPS (Global
Positioning System) พนักงานที0ศูนย์รับแจ้งอุบตั ิเหตุสามารถส่ งเหตุให้กบั พนักงานตรวจสอบอุบตั ิเหตุที0อยูใ่ กล้กบั จุดเกิดเหตุมาก
ที0สุด เพือ0 การให้บริ การที0รวดเร็ วทีส0 ุ ด ให้ลกู ค้าผูเ้ อาประกันภัยรู้สึกมัน0 ใจ นอกจากนี4 สาํ หรับลูกค้าที0ลงทะเบียนและติดตั4ง Thaivivat
Application ในโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถแจ้งเหตุดว้ ยปุ่ ม “แจ้งเหตุฉุกเฉิน” โดยไม่ตอ้ งกดหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมกับส่ งพิกดั จุด
เกิดเหตุให้บริ ษทั ฯได้โดยไม่ตอ้ งอธิ บายเส้นทาง
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 ให้มีเจ้าหน้าที0คอยให้ก ารปรึ กษาด้านเทคนิ ค เพื0อช่ วยเหลือในการแก้ไขสถานการณ์
รวมถึงให้บริ การช่างเทคนิคนอกสถานที0 ซึ0งเป็ นบริ การที0จะช่วยเหลือเบื4องต้นในจุดเกิ ดเหตุ ตลอดจนบริ การรถ
ลากจูงเพือ0 นําไปซ่อมในศูนย์ซ่อมต่อไป ให้บริ การตลอด 24 ชัว0 โมง โดยติดต่อที0ศูนย์รับแจ้งอุบตั ิเหตุ
การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคมผ่ านผลิตภัณฑ์ และบริการ
การพัฒนาชุมชนและสังคมเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง0 ยืน ปั จจุบนั ทุกภาคธุ รกิจได้รับการเรี ยกร้องให้มีการ
ดําเนิ นธุ รกิจโดยคํานึ งถึงความรับผิดชอบทางสังคมมากขึ4น บริ ษทั ฯ จึงจําเป็ นอย่างยิง0 ที0จะต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาชุมชน
และสังคมในฐานะที0เป็ นปัจจัยสําคัญในการเติบโตอย่างยัง0 ยืนของธุ รกิจประกันภัย
บริ ษ ทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัยและการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชนส่ วนมาก โดยได้ดาํ เนินการผ่าน
ผลิตภัณฑ์ การประกันภัยสําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันซ์) และ มุ่งเน้นที0จะบรรเทาความเสี ยหายจากอุบตั ิเหตุทางท้องถนน ซึ0ง
สัมพันธ์กบั ภาคประกันภัยรถยนต์ที0เป็ น ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการผ่านโครงการการบริ การที0เป็ นเสิ ศ
ในช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์ในปี 2561 ที0ผา่ นมา ดังนี4

-47ประกันภัยสําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันซ์)
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินงานเพื0อพัฒนาชุมชนและสังคมตามนโยบายของคณะสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการดําเนิ นธุ รกิ จ
ประกันภัย (คปภ.) ในแผนพัฒนาประกันภัย ฉบับที0 3 (พ.ศ. 2559-2563) โดยเฉพาะอย่างยิง0 ในส่ วนของการเสริ มสร้างความรู้และ
การเข้าถึงการประกันภัย ผ่านการส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ประกันภัยสําหรับรายย่อย เพือ0 ให้ประชาชนใช้การประกันภัยเป็ นเครื0 องมือสร้าง
หลักประกันความมัน0 คงในชีวิตและทรัพย์สินด้วยตนเอง รวมถึงแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการเยียวยาประชาชน อันเป็ นการร่ วม
พัฒนาสังคมไทยอย่างสําคัญ
บริ ษทั ฯ ได้ให้บริ การด้านการประกันภัยในรู ปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยคํานึงถึงความต้องการของประชาชนที0เปลี0ยนไปตาม
สภาวะสังคมและเศรษฐกิจ โดยเล็งเห็นความสําคัญในการเข้าถึงระบบประกันภัยของประชาชนทุกระดับ ดังนั4นบริ ษทั จึงมีนโยบาย
ในการส่ งเสริ มการรับประกันภัยแบบรายย่อย หรื อ “ไมโครอินชัวรันส์” (Micro insurance) ซึ0 งมีความคุม้ ครองที0เข้าใจง่ าย เบี4ย
ประกันราคาประหยัด สามารถเข้าถึงประชาชนทุกระดับได้ง่ายด้วยช่องทางการจําหน่ ายที0กว้างขวาง ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื0อราย
ย่อยของบริ ษทั ฯ ในปี 2561 ที0สาํ คัญได้แก่
1. ประกันภัยมะเร็ งรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
ประกันภัย ไทยวิวฒ
ั น์ร่ว มกับเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส เพื0อจําหน่ ายผลิตภัณ ฑ์ประกันภัยรายย่อย (ไมโครอิน ชัวรันซ์) ผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วสิ ซึ0งมีมากกว่า 6,000 สาขาในประเทศไทย ให้ประชาชนเข้าถึงการประกันภัยที0จาํ เป็ น แบ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ 1. แผนประกันภัย
โรคมะเร็งใจปํ4 าสําหรับรายย่อย คุม้ ครองโรคมะเร็ งทุกชนิดยกเว้นโรคมะเร็ งผิวหนัง เบี4ยประกัน 711 บาทต่อปี ให้ความคุม้ ครองรวม
70,000 บาท และ 2. การประกันภัยโรคมะเร็ งใจปํ4 าพลัสสําหรับรายย่อย คุม้ ครองโรคมะเร็ งทุกชนิ ดรวมถึงโรคมะเร็ ง ของเม็ดสี
(มะเร็ งไฝดํา) ยกเว้นมะเร็ งผิวหนัง
2. ประกันภัยข้าวนาปี ปี การผลิต 2561
บริ ษทั ฯ เป็ น 1 ใน 22 บริ ษทั ที0เข้าร่ วมรับประกันภัย ในโครงการรับประกันภัยข้าวนาปี กบั รัฐบาล โดยมีวตั ถุประสงค์ที0จะสร้างความ
มัน0 คงให้กบั เกษตรกร ในพื4นที0เป้ าหมายทัว0 ประเทศ 30 ล้านไร่ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและความเสี0 ยงที0จะเกิดขึ4นกับผลผลิต เกษตรกร
จะได้รับความคุม้ ครองภัยธรรมชาติ 7 ภัย ประกอบด้วย นํ4าท่วมหรื อฝนตกหนัก, ภัยแล้ง ฝนแล้ง หรื อฝนทิง4 ช่วง, ลมพายุหรื อพายุ
ไต้ฝนุ่ , ภัยอากาศหนาว หรื อนํ4าค้างแข็ง, ลูกเห็บ และไฟไหม้ เกษตรกรจะได้รับความคุม้ ครอง 1,260 บาท ต่อไร่ และได้รับความ
คุม้ ครองจากภัยศัตรู พืชและโรคระบาด เกษตรกรจะได้รับความคุม้ ครอง 630 บาทต่อไร่ ประกันภัยข้าวนาปี จําหน่ายผ่านธนาคารเพื0อ
การเกษตรและสหกรณ์เพื0อให้เกษตรกรได้เข้าถึงหลักประกันอย่างทัว0 ถึง
3. ประกัน 200 สําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ประกันภัยที0เข้าร่ วมรับประกัน ในโครงการ “กรรมธรรม์ ประกันภัย 200” ร่ วมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย (คปภ.) ประกันภัย 200 เป็ น ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุค คลสําหรับรายย่อย ที0ให้ความ
คุ ้ม ครองผู้เ อาประกั น ภัย กรณี ก ารเสี ย ชี วิ ต การสู ญ เสี ย มื อ เท้า การสู ญ เสี ย สายตา หรื อทุ พ พลภาพถาวรสิ4 น เชิ ง เนื0 อ งจาก
อุบตั ิเหตุ 100,000 บาท จากการฆาตกรรม 50,000 บาท และเสี ยชีวิตจากการเจ็บป่ วย 10,000 บาท เบี4ยประกันเพียง 200 บาทต่อ
ปี สําหรับผูท้ ี0มีอายุ 20-60 ปี โดยมีจุดประสงค์เพื0อเพิม0 โอกาสให้ประชาชนทุกระดับสามารถซื4อประกันภัยอุบตั ิเหตุในราคาที0เข้าถึง
ได้
4. ประกันภัยอัคคีภยั ที0อยูอ่ าศัยแบบประหยัดสําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ประกันภัยที0เข้าร่ วมรับประกันในโครงการ “กรรมธรรม์ประกันอัคคีภยั ที0อยูอ่ าศัยแบบประหยัดสําหรับรายย่อย”
ร่ วมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) ประกันอัค คีภยั ที0อยูอ่ าศัยแบบประหยัด
สําหรับรายย่อยนี4 ให้ความคุ ้มครองความเสี ยหายสําหรับสิ0 งก่อสร้ างตามลักษณะสิ0 งปลูกสร้าง ที0ใช้เป็ นที0อยูอ่ าศัยที0เกิ ดขี4น 4 ภัย

-48ได้แก่ ภัยไฟไหม้ ภัยฟ้ าผ่า ภัยการระเบิด (จํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับสิ0 งปลูกสร้างที0เป็ นคอนกรี ต 300,000 บาท สําหรับบ้าน
ครึ0 งตึกครึ0 งไม้ 150,000 บาท สําหรับบ้านไม้ 100,000 บาท และสําหรับห้องแถวไม้ 50,000 บาท) และภัยธรรมชาติ (ได้แก่ ภัยลม
พายุ ภัยนํ4าท่วม ภัยแผ่นดินไหว และ ภัยลูกเห็บ จํานวนเงินเอาประกันภัย ทุกภัยธรรมชาติรวมกันไม่เกิน 10,000 บาท) และหาก
ความเสี ยหายจากภัยดังกล่าวทําให้ผเู้ อาประกันภัยไม่สามารถอยูอ่ าศัยได้ จําเป็ ตต้องหาที0พกั อาศัยชัว0 คราวก็จะมีการชดเชยค่าเช่าที0อยู่
อาศัยชัว0 คราวไม่ เกิ นวันละ 300 บาท ไม่เกิ น 30 วัน ด้วยเบี4ยประกันเพีย ง 400 บาทต่ อปี โดยมี จุดประสงค์เพื0อเพิ0มโอกาสให้
ประชาชนทุกระดับสามารถซื4อประกันอัคคีภยั ในราคาที0เข้าถึงได้เพือ0 บรรเทาความเดือนร้อนที0เกิดขึ4นในระดับหนึ0ง
5. ประกันภัยข้าวโพดเลี4ยงสัตว์
บริ ษทั ฯ เป็ น 1 ใน 14 บริ ษทั ที0เข้าร่ วมรับประกันภัย ในโครงการรับประกันภัยข้าวโพดเลี4ยงสัตว์ โดยมีวตั ถุประสงค์ที0จะสร้างความ
มัน0 คงให้กบั เกษตรกร สําหรับพื4นทีเ0 ป้ าหมาย 2 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด สนับสนุนเกษตรกรทําการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทํานา เพื0อ
ลดปัญหาผลผลิตข้าวล้นตลาดและราคาตกตํ0า และเพื0อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและความเสี0ยงที0จะเกิดขึ4นกับผลผลิต เกษตรกรจะได้รับ
ความคุม้ ครองภัยธรรมชาติ 8 ภัย ประกอบด้วย นํ4าท่วมหรื อฝนตกหนัก, ภัยแล้ง ฝนแล้ง หรื อฝนทิง4 ช่วง, ลมพายุหรื อพายุไต้ฝุ่น, ภัย
อากาศหนาวหรื อนํ4าค้างแข็ง, ลูกเห็บ, ไฟไหม้ และภัยจากช้างป่ า เกษตรกรจะได้รับความคุม้ ครอง 1,500 บาท ต่อไร่ และได้รับความ
คุม้ ครองจากภัยศัตรู พืชและโรคระบาด เกษตรกรจะได้รับความคุม้ ครอง 750 บาทต่อไร่ ประกันภัยข้าวโพดเลี4ยงสัตว์จาํ หน่ายผ่าน
ธนาคารเพื0อการเกษตรและสหกรณ์เพื0อให้เกษตรกรได้เข้าถึงหลักประกันอย่างทัว0 ถึง
โครงการการบริ การที0เป็ นเลิศในช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนล้วนเล็งเห็นความสําคัญของอุบตั ิเหตุทางถนนในประเทศไทยที0มีจาํ นวนสู งที0สุดเป็ นอันดับต้นๆ ของ
โลก อันทําให้เกิดความสู ญเสี ยทั4งชีวิตและทรัพย์สิน และฉุ ดรั4งการพัฒนาของประเทศ จึงมีการรณรงค์และปฏิบตั ิโครงการต่างๆ
เพื0อลดจํานวนอุบตั ิเหตุและความสู ญเสี ยจากอุบตั ิเหตุทางถนนมาโดยตลอด โดยตระหนักว่าประกันภัยรถยนต์เป็ นส่ วนสําคัญของ
ภาคธุ รกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย บริ ษทั ฯ จึงมีโครงการ “การบริ การที0เป็ นเลิศในช่ วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์ 2561”
ขึ4นโดยร่ วมกับกรมทางหลวงในแต่ละพื4นที0 และการทางพิเศษ เพื0ออํานวยความสะดวกให้ท4งั ประชาชนและเจ้าหน้าที0หน่ วยงานรัฐที0
ทําหน้าที0ในช่ วงเทศกาลในการป้ องกันอุบตั ิเหตุ รวมถึงเตรี ยมพร้ อมให้บริ ก ารทางประกันภัย รถยนต์ในช่ วงเทศกาลปี ใหม่และ
สงกรานต์ อันเป็ นช่วงที0มีการใช้รถใช้ถนนมากที0สุด และมีอุบตั ิเหตุทางถนนสูงสุ ดในรอบปี
โครงการ “การบริ การที0เป็ นเลิศในช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์ 2561” มีการปฏิบตั ิงานดังนี4
1. การจัดวางพนักงานตรวจสอบอุบตั ิเหตุและพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ ตามจุดให้บริ การในจังหวัดต่างๆ เพื0อให้บริ การด้วย
ความรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์ โดยเพิม0 จํานวนเจ้าหน้าทีใ0 นการให้บริ การ ในบริ เวณที0มีการจราจรหนาแน่น ถนนสายหลักที0สาํ คัญใน
การสัญจรของผูใ้ ช้รถใช้ถนน และสถานที0ทอ่ งเที0ยวสําคัญๆ เพื0อให้บริ การ ได้อย่างรวดเร็ วทันเหตุการณ์
2. เพิม0 จํานวนพนักงานบริ การรับแจ้งอุบตั ิเหตุ และพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ เพือ0 ให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าช่วง
เทศกาลดังกล่าว โดยให้บริ การด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
การเสริ มสร้างความรู้และการเข้าถึงประกันภัย
ความรู้และความเข้าใจด้านประกันภัยสําหรับผูบ้ ริ โภคเป็ นสิ0 งสําคัญ แม้ว่าปั จจุบนั มีการใช้เทคโนโลยีในการเชื0อมโยง
ข่าวสารมากยิง0 ขึ4น แต่กย็ งั มีผบู้ ริ โภคบางส่ วนยังเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านประกันภัยไม่มากพอ ส่ งผลให้ผบู้ ริ โภคบางส่ วน ไม่ได้เห็น
ความสําคัญของประกันภัย ที0จ ะช่ วยลดความเสี0 ย งต่อ ชี วิตและทรั พ ย์สิน หากเกิ ดเหตุ ก ารณ์ ไม่ ค าดฝั น บริ ษ ทั ฯในฐานะบริ ษ ทั
ประกันภัยจึงร่ วมเป็ นส่ วนหนึ0 งเพื0อเผยแพร่ ข่ าวสาร ความรู้ ความเข้าใจเกี0 ย วกับการประกันภัยให้แก่ ประชาชนได้เข้าถึง ข้อมูล
ข่าวสาร โดยมีการจัดทํารายละเอียดดังนี4

-491. จัดทําเนื4อหา เผยแพร่ ความรู้ ด้านการประกันภัย ทั4งประกันภัยรถยนต์ ประกันสุ ขภาพ ประกันเดินทางและประกันอื0นๆ ผ่านสื0 อ
สังคมออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียต่างๆ
2. ร่ วมมือกับ Key Opinion Leader ต่างๆ เพือ0 สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริ มให้ผบู้ ริ โภคเห็นถึงความสําคัญของการทําประกันภัย
เพื0อลดความเสี0 ยงต่อชีวติ และทรัพย์สิน
การดูแลพนักงาน
บริ ษทั ฯ ตระหนักว่าพนักงานคือทรัพยากรที0มีคุณค่า ซึ0งจะต้องได้รับการดูแลและพัฒนาขีดความสามารถเพื0อความพร้อม
ในการทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บริ ษ ทั ฯ จึง ให้ความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื0 อง เพื0อเพิ0มเติมความรู้
ความสามารถ ทักษะ สร้างทัศนคติที0ดี โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ท4งั ด้าน Technical knowledge ด้วยการฝึ กอบรม
ภายในบริ ษทั และอบรมกับหน่ วยงานต่างๆ ภายนอกบริ ษทั ในด้านผลตอบแทน บริ ษทั มีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนที0
เป็ นธรรม ด้วยการประเมินผลงานปี ละ 2 ครั4ง รวมถึงติดตามความเคลื0อนไหวของอัตราเงินเดือนในภาคธุรกิจเพื0อจัดสร้างโครงสร้าง
เงินเดือนอย่างเหมาะสม
ในส่ วนของสิ ทธิ ประโยชน์และสวัสดิการ นอกจากการให้สิทธิ การลาและวันหยุดพักผ่อนประจําปี อย่างเหมาะสมแล้ว
บริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญในเรื0 องการดูแลสุ ขภาพและคุณภาพชีวติ พนักงานรวมไปถึงครอบครัวของพนักงาน สิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ
ที0บริ ษทั ฯ มีให้พนักงานนั4นมีจุดประสงค์คือ เพื0อให้บุคลากรมีความสุ ขในการทํางาน อันจะนําไปซึ0งปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ของพนักงาน
บุค ลากรในบริ ษทั ฯ เมื0 อผ่านการทดลองงานแล้วได้รับการบรรจุเ ป็ น พนักงานประจํา พนัก งานบริ ษทั ฯ เป็ นพนักงาน
ประจําทั4งหมด ซึ0งจะได้รับค่าตอบแทนและมีสิทธิที0จะได้รับสวัสดิการต่างๆ จากบริ ษทั ดังนี4
สวัสดิการเพื0อคุณภาพชีวติ ที0ดี
• กองทุนสํารองเลี4ยงชีพ
บริ ษ ทั ฯ มีนโยบายให้พนักงานทุกคนได้ออมทรัพย์ไว้สําหรับใช้หลังพ้นสภาพการเป็ นพนักงานของบริ ษ ทั ฯ โดยจัดตั4งกองทุน
สํารองเลี4ยงชีพขึ4น สําหรับพนักงานที0ทาํ งานติดต่อกันเป็ นเวลา 3 ปี ขึ4นไปได้เข้าเป็ นสมาชิ ก โดยสมาชิ กจ่ายเงินสะสมกองทุนใน
อัตราร้อยละ 5, 10, 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริ ษทั จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้สมาชิกในอัตราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือนทุก
เดือน ซึ0งเงินกองทุนสํารองเลี4ยงชีพนี4บริ ษทั ได้จดั การให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน
• สวัสดิการด้านเงินกู้
บุคลากรของบริ ษทั ฯ จะได้รับสิ ทธิขอกูเ้ งินบริ ษทั ฯ หลังจากได้รับการบรรจุเป็ นพนักงานแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี โดยต้องมีจุดประสงค์
ในการกูเ้ งินเพื0อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพือ0 ที0อยูอ่ าศัย เพื0อการรักษาพยาบาล เพื0อการศึกษา
• เงินช่ วยเหลือพนักงานและครอบครัว
สําหรับงานแต่งงานของพนักงาน และงานศพของบิดา มารดา
• การรักษาพยาบาล
นอกจากการจัดทําประกันสังคมให้แก่พนักงานทุกคน เพื0อรองรับสิ ทธิ การรักษาพยาบาลตามกฎหมายแรงงานแล้ว บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้
มีทีมงานพยาบาลจาก โรงพยาบาลจุฬาฯ คอยดูแลปฐมพยาบาลเบื4องต้นและวินิจฉัยเพื0อส่ งต่อโรงพยาบาลในกรณี ที0ร้ายแรง เป็ น
สวัสดิการให้กบั พนักงานในทุกวันทํางาน ทีอ0 าคารสํานักงานใหญ่ซ0 ึงเป็ นสถานที0ปฏิบตั ิงานของพนักงานส่ วนใหญ่
• การประกันอุบตั ิเหตุ
เพื0อสวัสดิภาพของพนักงาน บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลไว้ให้แก่พนักงานในกรณี ที0ได้รับอุบตั ิเหตุถึงแก่ความ
ตาย เพือ0 แบ่งเบาภาระครอบครัวพนักงาน
• การประกันสุ ขภาพ

-50เพื0อเพิม0 ความสะดวกให้กบั พนักงาน บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประกันภัยสุขภาพ เพื0อรองรับการ
รักษาพยาบาล ให้กบั พนักงาน เพิม0 เติมจากสิทธิการรักษาพยาบาลตามสวัสดิการประกันสังคม
การดูแลและพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการอบรม-พัฒนาความสามารถของบุคลากรในบริ ษทั ฯ อย่างสมํ0าเสมอ ทั4งในด้านความรู้ดา้ นการประกันภัย และ
ทักษะด้านอื0นที0จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงานด้านการรับประกันภัยและการบริ การ ในปี 2561 เมื0อมีการปรับปรุ งโครงสร้างการทํางาน
ของบริ ษทั ได้มีก ารแยกแผนกพัฒนาบุคลากรออกเป็ นสัดส่ วนชัดเจน จากแผนกบริ หารงานบุค คล โดยมุ่งหมายให้การพัฒ นา
บุคลากรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในเบื4องต้น บริ ษทั ฯ ส่งอบรมเพื0อให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ ในปี 2561 ในหลักสูตร “Get to Know Insurance Business” ความรู้
ประกันภัยเบื4องต้น ณ บริ ษทั ไทยรี เซอร์วิสเซส จํากัด ถนนรัชดา กรุ งเทพมหานคร
รุ่ นที0 1 ในวันที0 12 ธันวาคม 2561 มีพนักงานใหม่เข้าร่ วมทั4งหมด 8 คน
หลังจากได้รับการอบรมเบื4องต้นดังกล่าวแล้ว บริ ษทั ฯ ยังจัดการอบรมหลักสูตรที0นาํ ไปใช้ ในการเพิม0 ทักษะในการปฏิบตั ิงานได้จริ ง
โดยในปี 2561 มีการจัดอบรมที0สําคัญคือ
หลักสูตรงานทรัพยากรมนุษย์ที0จาํ เป็ นสําหรับผูท้ ี0ไม่ใช่นกั ทรัพยากรมนุษย์ Essential HR Functions for Non HR
โดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร ณ อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ ห้องประชุมชั4น 6
วัตถุประสงค์เพื0อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที0 หลักการพื4นฐานในหน้าที0งานด้านการบริ หาร
องค์กรและการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
รุ่ นที0 1 วันที0 6 ตุลาคม 2561 บุคลากรเข้าร่ วมอบรม จํานวน 45 คน
•

• หลักสูตรทักษะการโค้ชชิ0ง Coaching Skill การบริ หารจัดการงานยุคใหม่ Agile Scrum โดยอาจารย์ สันติทตั ไพ
ใหม่ จัดขึ4นเมื0อวันที0 3 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ ห้องประชุ มชั4น 6 โดยจัดเฉพาะ
กลุ่มตําแหน่ งหัวหน้า วัตถุเพื0อให้ผูเ้ ข้าอบรมเข้าใจหลักการทํางานร่ วมกัน (Synergy) นําไปสู่ เป้ าหมายของการ
ทํางานเป็ นทีม (Teamwork) และสามารถนําเทคนิคไปบริ หารจัดการทีมงานได้มีบุคลากรเข้าร่ วมอบรม จํานวน
50 คน
• หลักสูตร Microsoft Excel สําหรับการใช้งาน โดยคุณอัญมณี อารักษ์วาณิ ช จัดขึ4นเมื0อวันที0 7 ธันวาคม 2561 ณ
อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ ห้องประชุ มชั4น 6 วัตถุประสงค์เพื0อเกิดความรู้ ความเข้าใจในงานในงาน Excel ที0
จําเป็ น เกี0ยวข้องและมีผลต่อผูป้ ฎิบตั ิงานในสายงาน โดยบุคลากรเข้าร่ วมอบรม จํานวน 40 คน
นอกจากการอบรมทีจ0 ดั ภายในองค์กรแล้ว บริ ษทั ฯ ยังส่ งพนักงานเข้าร่ วมอบรมทั4งความรู้และทักษะที0เกี0ยวข้องกับการทํางาน ซึ0 งจัด
โดยองค์กรภายนอกต่างๆ โดยจะพิจารณาส่ งบุคลากรในแต่ละฝ่ ายที0เกี0 ยวข้องกับหัวข้อการอบรมหรื อสัมมนา ตามวาระโอกาส
บริ ษทั ฯ ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม-สัมมนา ตามสายงาน เฉลี0ยคนละ 8 ชัว0 โมง
การรับผูพ้ กิ ารเข้าทํางาน
บริ ษทั ฯ มีความยินดีในการรับผูพ้ ิการในด้านต่างๆ กัน เข้าทํางานในตําแหน่งงานที0เหมาะสม ที0ศกั ยภาพทางร่ างกายของแต่ละบุคคล
ไม่ได้เป็ นอุปสรรคต่ อทักษะการทํางานที0จาํ เป็ นในงานนั4นๆ ทั4งยังมีมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทน และเปิ ดโอกาสให้เติบโตใน
ตําแหน่งหน้าที0อย่างเท่าเทียมกัน

-51ในปี 2561 จนถึงปัจจุบนั 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 โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในองค์กร ได้เรี ยนรู้การทํางานเป็ นทีม, การติดต่อและประสานงานที0ดีผา่ นกิจกรรมต่างๆ อันจะส่งผลที0ดีถึงการทํางานร่ วมกัน
รวมถึงเพื0อส่ งเสริ มการออกกําลังกายให้พนักงาน และเพื0อให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์กร
ความปลอดภัยในสถานที0ทาํ งาน
บริ ษทั ฯ ห่ วงใยสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน โดยเห็นว่าเรื0 องดังกล่าวส่ งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที0ดี และเป็ นปัจจัย
หนึ0งที0ช่วยส่งเสริ มให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ มีความมัน0 ใจในการประกอบกิจกรรมต่างๆ บริ ษทั ได้มีการเตรี ยมป้ องกันภัยไว้
ล่วงหน้าอย่างถูกต้องเหมาะสม ที0สาํ คัญคือ
• ได้ดาํ เนินงานเชิงป้ องกันและรณรงค์ให้ความรู้ในเรื0 องการป้ องกันอัคคีภยั และซ้อมหนี ไฟเป็ นประจําทุกปี
รวมถึงมีก ารตรวจสอบความพร้อ มของอุปกรณ์ดบั เพลิงและระบบการเตื อนภัย อย่างสมํ0าเสมอ เพื0อ ให้
บุคลากรทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิและรับมือกับสถานการณ์จริ ง ทีอ0 าจเกิดขึ4นได้ ในปี 2561 บริ ษทั ได้จดั ให้มี
การอบรมป้ องกันอัคคีภยั ในวันที0 1 ธันวาคม 2561 โดยได้เชิญวิทยากรจาก สถานี ดบั เพลิงสุ ทธิ สาร กอง
ปฏิบตั ิการดับเพลิง 3 สํานัก งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาให้ความรู้เบื4องต้นทั4งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิ ส่ วนการซ้อมหนี ไฟประจําปี 2561 จัดขึ4นในวันที0 7 ธันวาคม 2561 ณ อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์
โดยมีเจ้าหน้าที0จากสถานีดบั เพลิงสุ ทธิสารคอยควบคุมดูแล เช่นกัน
• นโยบายและหลักการปฏิบตั ิหน้าที0ของพนักงานปฏิบตั ิการและพนักงานสํารวจอุบตั ิเหตุที0เกี0ยวข้องกับความ
ปลอดภัย ในส่ วนของพนักงานที0จาํ เป็ นต้องใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในการปฏิบตั ิงาน ที0สาํ คัญคือ
พนักงานสํารวจอุบตั ิเหตุ (พนักงานเคลม) และพนักงานบริ การลูกค้าและตัวแทน (พนักงานส่ งกรมธรรม์
และ เอกสาร) บริ ษทั ฯ มีกฎและระเบียบเรื0 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 2561 มีอุบตั ิเหตุที0เกิ ดขึ4นระหว่างทํางาน 4 ครั4ง มีผูบ้ าดเจ็บ คือ พนักงานปฏิ บตั ิการกรุ ง เทพ
(พนักงานตรวจสอบอุบตั ิเหตุ ) รวม 4 คน และขณะนี4ทาํ การรักษาหายดีแล้ว
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การร่ วมพัฒนาชุมชนและสั งคม
บริ ษ ทั ฯ ตระหนักถึงการพัฒ นาชุ มชนและสัง คม ผ่านหลักการพื4นฐานเรื0 องสิ ทธิ มนุ ษยชน ทั4งในกระบวนการดําเนิ นธุ รกิ จและ
กิจกรรมร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคมนอกกระบวนการดําเนินธุ รกิ จ เช่น การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที0นบั ว่าเป็ นหัวใจสําคัญในการ
พัฒนาธุ รกิจและสร้างความยัง0 ยืนให้กบั ธุ รกิจ บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อพนักงานและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกสี ผิว เชื4อชาติ เพศ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สัญชาติ ความยากจน ความพิการ รวมถึงเคารพและยอมรับความ
แตกต่างทางความคิด สังคม สิ0 งแวดล้อมกฎหมาย และวัฒนธรรม (ดูเพิ0มเติมในหัวข้อ “การดูแลพนักงาน”) ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้
ส่ งเสริ มการพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านการบริ จาคและการกุศลในวาระโอกาสต่างๆ กันดังนี4
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กิจกรรมส่ งเสริ มการศึกษา
บริ ษทั ฯ ร่ วมส่ งเสริ มให้เกิดความเท่าเทียมกันตามสิ ทธิ มนุษยชนกับกลุม่ คนต่างๆ ในสังคมอย่างสมํ0าเสมอ โดยเฉพาะสิ ทธิ ในการรับ
การศึกษาขั4นพื4นฐาน ด้วยเล็งเห็นว่าการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที0มีศกั ยภาพทั4งทางความรู้ ทักษะ ความสามารถ คุณธรรมเป็ นส่ วน
สําคัญในการสร้างความมัน0 คงและในการพัฒนาประเทศในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินกิจกรรมเพือ0 ช่วยเหลือด้านการศึกษาดังนี4
- เมื0อวันที0 30 ธันวาคม 2561 บริ ษ ท
ั ฯ ได้ร่วมสบทบทุน สนับสนุ นของขวัญและของรางวัลให้กบั มูลนิ ธิ พล.ต.อ.
เภา สารสิ น ณ บ้านตะวันใหม่ ที0มีโครงการจัดงานส่ งท้ายปี เก่ าต้อนรับปี ใหม่ ให้แก่เด็กๆอีกทั4งยังเป็ นการให้
ความสําคัญกับเด็กๆในโอกาสต่างๆ และมูลนิ ธิ เพื0อให้ฟ4ื นฟูและพัฒนาศักยภาพของเด็กๆอนาคตของชาติ ให้
สามารถเติบโตเป็ นทรัพยากรที0มีคุณค่าให้กบั สังคมไทย
-

เมื0อวันที0 13 มกราคม 2561 บริ ษ ัทฯ ได้ร่วมสบทบทุน มอบทุนสนับสนุ นการศึกษาบุตรข้าราชการตํารวจใน
สังกัดสถานี ตาํ รวจนครบาลดินแดง เนื0องในวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรม ณ สถานีตาํ รวจนครบาลดินแดง
เพื0อส่ งเสริ มให้เด็กๆได้เข้าร่ วมกิจกรรม เรี ยนรู้ในการใช้ชีวติ ในสังคมอย่างมีความสุ ขและเติบโตเป็ นพลเมืองที0ดี
แก่ประเทศชาติต่อไป

การบริ จาคสมทบทุนเพื0อการพัฒนาสังคมและชุมชนในด้านต่างๆ
• ด้านสังคมและชุมชน
บริ ษทั ร่ วมบริ จาคสมทบทุนให้กบั องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในปี 2561 ดังนี4
- ตลอดระยะเวลาที0ผา่ นมาในปี 2561 ท่ามกลางการแข่งขันอย่างสู งของคนไทยในสังคมปั จจุบน
ั ทําให้เกิ ด
กระแสความคิ ดต่าง ที0เกิ ดขึ4 นไปทัว0 ทุกพื4นที0 บ่อยครั4งที0ค วามคิดต่ างทําให้เกิดปั ญหาการกระทบกระทัง0
ความรุ นแรงในสังคมจนเหมือนขาดความสามัคคี แต่ในเวลาที0เกิดวิกฤตต่างๆ ของประเทศ เรามักได้เห็น
ความรัก ความสามัคคี ความเกื4อกูล ของคนไทยที0สยบวิกฤตต่างๆ ได้เสมอคําว่า “คนไทยรักกัน” มันจึงเป็ น
สิ0 งที0ถกู ฝังอยูใ่ นชาติพนั ธุ์ อยูใ่ นสายเลือด และประกันภัยไทยวิวฒั น์ในฐานะที0เป็ นบริ ษทั ที0ส่งเสริ มความรัก
ความสามัคคีของคนในชาติจึงเห็นความสําคัญของการช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ดังนั4น บริ ษทั จึงร่ วม
เป็ นส่วนหนึ0งในการสนับสนุนจัดกิจกรรมเพื0อการกุศล "คนไทยรักกัน" ร่ วมกับหนังสื อพิมพ์ดาราเดลี0 โดย
ภายในงานจะมีกิ จกรรมทําความดี จําหน่ ายสิ นค้าเพื0อนํารายได้มอบให้กบั มูลนิ ธิ ต่างๆ จํานวน 14 แห่ ง
ทั4งนี4เพื0อเป็ นการรวมพลังสังคมเพื0อสร้างปรากฎการณ์ร่วมด้วยช่วยกัน ให้คนไทยมีหวั ใจเดียวกัน เมื0อวันที0
29 - 30 กันยายน 2561
-

เมื0อวันที0 7 ตุลาคม 2561 บริ ษ ทั ฯ ได้ร่วมสนับสนุ นประกันอุบตั ิ เหตุสําหรับผูเ้ ข้าร่ วมงาน “วิ0งครอบครัว
การกุศล ศัลยศาสตร์ รามาธิบดี” ทั4งนี4เนื0องจากได้เล็งเห็นถึงปัญหาด้านสุ ขภาพ ที0เป็ นปัญหาใหญ่และกําลัง
เกิ ดขึ4นกับสังคมไทย ทําให้มีผปู้ ่ วยยิง0 เพิ0มมากขึ4นในทุกๆวัน ส่ งผลให้โรงพยาบาลต่ างๆ ทัว0 ประเทศขาด
แคลนอุปกรณ์ดา้ นการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิ บดีถือเป็ นอีกหนึ0งโรงพยาบาลที0มีผปู้ ่ วยจํานวนมาก และ
ต้องการงบประมาณที0สนับสนุ นอุปกรณ์ดา้ นการแพทย์ โดยเฉพาะการส่ งเสริ มบุคคลกรที0มีประสิ ทธิภาพ
ในด้านการแพทย์ กิจกรรม “วิง0 ครอบครัว การกุศล ศัลยศาสตร์ รามาธิ บดี” จึงเป็ นอีกหนึ0 งกิ จกรรมที0จะ
ช่ วยเหลือสังคม และผูป้ ่ วย ทั4งนี4 ในการสนับสนุ นกิจกรรม เพื0อนํารายได้ท4 งั หมดโดยไม่หกั ค่าใช้จ่ายเข้า
สมทบทุน จัดหาอุปกรณ์ และสื0 อการเรี ยน-การสอนทางการแพทย์ แก่ภ าควิชาศัล ยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิ บดี ทั4งเป็ นการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยชวนกันมาออกกําลังกาย เพื0อสุ ข ภาพ
พลานามัยที0สมบูรณ์ แข็งแรง
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- ตลอดระยะเวลาที0ผ่านมา บริ ษ ท
ั ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุ รักษ์วฒั นธรรม และพร้อมที0จะ
สนับสนุนรวมถึงส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมไทยมาโดยตลอด ทั4งนี4เพือ0 รณรงค์สร้างความเข้าใจ ความสํานึกรัก
และหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการพิทกั ษ์
รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ของชาติให้มากยิง0 ขึ4น ในปี 2561 บริ ษทั ฯ จึงได้สนับสนุน "ยู
นิ ค รันนิ0 ง" กิ จกรรมงานวิ0ง ที0ส่ง เสริ มภาพลักษณ์ข องประเทศ รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณี อนั ดีงามจน
ได้รับขึ4นเป็ นมรดกโลกให้ทุกคนได้รับรู้ โดยมีการสนับสนุนทั4งหมด 2 กิจกรรมดังนี4
-

บริ ษทั ฯ ได้เป็ นส่0 วนหนึ0งในการสนับสนุนประกันอุบตั ิเหตุสาํ หรับนักวิง0 ที0เข้าร่ วมกิจกรรม ในงาน "อยุธยา
มาราธอน 2018" ที0จดั ขึ4น ณ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา(ศาลากลางเก่า) ที0นาํ นักวิง0 วิง0 สู่
เส้นทางสายวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมโบราณคู่บา้ นคู่เมืองอันงดงามของ จ.พระนครศรี อยุธยา

-

บรัษ ทั ฯ ได้เป็ นส่ วนหนึ0งในการสนับสนุ นประกัน อุบตั ิเหตุสําหรับนักวิง0 ที0เข้าร่ วมกิ จกรรม ในงาน บ้าน
เชียงมาราธอน จัดขึ4น ณ แหล่งโบราณคดีบา้ นเชียง เป็ นแหล่งโบราณคดีสาํ คัญแห่งหนึ0 ง อยูท่ ี0อาํ เภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี ที0ทาํ ให้รับรู้ถึงการดํารงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยอ้ นหลังไปกว่า 5,000 ปี

ด้านกีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
บริ ษทั ร่ วมบริ จาคสมทบทุนให้กบั องค์กร และหน่วยงานต่างๆ เพือ0 สนับสนุนทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬาในปี 2561
ดังนี4
- เมื0อวันที0 17 พฤศจิกายน 2561 บริ ษ ท
ั ได้ร่วมเป็ นส่ วนหนึ0งในการจัดกิ จกรรมงานวิ0ง "กรุ งเทพมาราธอน"
โดยได้สนับสนุนประกันอุบตั ิเหตุสาํ หรับนักวิ0งกว่า 27,000 คน เพื0อเป็ นการสนับสนุ นให้ประชาชนหันมา
ออกกําลังกายดูแลสุ ขภาพของตัวเอง ทั4งกิจกรรมในครั4งนี4เป็ นงานวิง0 มาราธอนที0ใหญ่ที0สุดในประเทศ ที0มี
ทั4งนักวิง0 ไทยและต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่ วมการแข่งขัน จึงถือว่าเป็ นการประชาสัมพันธ์การท่องเที0ยว
ไทยอีกอย่างหนึ0ง
- เมื0อวันที0 23 กันยายน 2561 สนับสนุ นกิ จกรรมวิ0ง "YOLO Run Bangkok 2018” เพื0อส่ งเสริ มให้ประชาชน
หันมาใส่ใจสุ ขภาพด้วยการออกกําลังกาย รวมถึงสร้างกิจกรรมกับครอบครัว
- เมื0 อวัน ที0 23 ธันวาคม 2561 บริ ษ ท
ั ฯ สนับสนุ นประกันอุบตั ิ เหตุสําหรั บนัก วิ0ง ในกิ จกรรมงานวิ0ง “Farm
Chokchai Run de Farm” เพื0อส่ งเสริ มให้ประชาชนหันมาใส่ ใจสุ ขภาพด้วยการออกกําลังกายให้มากขึ4น
รวมถึงสนับสนุนการท่องเที0ยวเชิงธรรมชาติ อนุรักษ์ป่าเขาและการเกษตร
•

การจัดการสิงแวดล้อม
คณะกรรมการผูบ้ ริ หารและพนัก งานของบริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน0 ที0จะรักษาสังคมและสิ0 งแวดล้อม ด้วยการดําเนิ นธุ รกิจภายใต้หลัก
จริ ยธรรมและการกํากับที0ดี ควบคู่ไปกับการใส่ ใจดูแลรักษาสังคมและสิ0 งแวดล้อมเพื0อนําไปสู่ การพัฒนาธุ รกิ จอย่างยัง0 ยืน แม้ว่า
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ มิได้อยูใ่ นภาคอุตสาหกรรมการผลิตที0ตอ้ งใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติในสายการผลิตอย่างกว้างขวาง
แต่กป็ ฏิเสธไม่ได้วา่ บริ ษทั ได้ใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ ในการขับเคลื0อนธุ รกิจ บริ ษทั จึงให้ความสําคัญในการสร้างจิตสํานึก
ในการใช้ทรั พยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมถึงสร้างความตระหนัก ในหน้าที0ก ารดูแลรัก ษาสิ0 ง แวดล้อมของพนัก งานและ
บุคลากรของบริ ษทั
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เมื0 อ วัน ที0 30 พฤษภาคม 2561 บริ ษ ัทได้มอบกรมธรรม์ประกัน อัค คี ภ ัย ที0ใ ห้ค วามคุ ้มครองมู ลค่ า
150,000,000 บาท ให้แก่ มูลนิ ธิอุทยานนานาชาติ ส0ิ งแวดล้อมสิ รินธร เพื0อเป็ นการส่ งเสริ มให้มูลนิ ธิ
ดําเนิ น งานหรื อกิ จกรรมเพื0อฟื4 นฟูและอนุ รั ก ษ์ส0ิ ง แวดล้อม เพื0อการพัฒนาต่อ ไป เนื0 องจากอุทยาน
สิ0 ง แวดล้อ มนานาชาติ สิ ริ นธร เป็ นศู น ย์ก ารเรี ยนรู้ แ ละฝึ กอบรมด้ า นการฟื4 นฟู แ ละอนุ รั ก ษ์
ทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ0 ง แวดล้อม รวมทั4ง การอนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน ตามแนวพระราชดําริ ระดับสากล
สร้างสรรค์นวัตกรรมเชื0อมโยงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิน0 ส่ งเสริ มการประยุกต์ใช้
หลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง เพื0อพัฒนาชุ มชนอย่างยัง0 ยืน โดยมี เครื อข่ายการศึก ษาวิจยั และ
พัฒนาองค์ความรู้ท4 งั ในและต่างประเทศ ทั4งนี4 เพื0อให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทั4งเด็ก เยาวชน นักวิชาการ
ชุ มชนท้องถิ0น และประชาชนทัว0 ไป มี ค วามรู้ ความเข้าใจ และเห็น ความสํา คัญของการฟื4 นฟูแ ละ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ0 งแวดล้อม รวมทั4งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดําริ

• หนึ0 งในปั ญหาที0 เกิ ดขึ4 นมาเนิ0 น นาน นัน0 คื อปั ญ หาทรัพยากรป่ าไม้ สัต ว์ป่า ที0 นับวัน จะยิ0ง ทวีค วาม
รุ นแรงและทรัพยกรที0มีอยูก่ ล็ ดน้อยลง ซึ0งทั4งหมดเกิดจากมนุษย์เราไม่มีความตระหนักและเห็นคุณค่า
ของทรัพยากรเหล่านี4 บริ ษทั ฯ ในฐานะองค์กรที0เห็นความสําคัญของทรัพยากรด้านสิ0 งแวดล้อม และ
ร่ วมรณรงค์ให้รักษาทรัพย์กรป่ าไม้ สัตว์ป่า และสิ0 งแวดล้อมมาโดยตลอด บริ ษทั ฯ จึงร่ วมกับเนชัน0 จัด
กิจกรรมงานวิ0ง Run for the Animals 2018 เพื0อส่ งเสริ มให้ประชาชนหันมาสนใจดูแลสุ ขภาพของ
ตนเอง รวมถึงสร้างการมีส่วนร่ วมในการดูแลรัก ษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่ าไม้ และสัตว์ป่าโดยนํา
รายได้ส่วนหนึ0 งมอบให้ “มูลนิ ธิสืบนาคะเสถียร” มูลนิ ธิที0ให้ความสําคัญในการปกป้ องผืนป่ าและ
แหล่งธรรมชาติซ0 ึงเป็ นถิน0 ที0อยูอ่ าศัยของสัตว์ป่า รวมถึงเป็ นองค์กรที0ทาํ หน้าที0เป็ นเป็ นเครื อข่ายในการ
อนุ รัก ษ์สร้างความรู้ความเข้าใจและความสําคัญของทรัพยากรณ์ธรรมชาติ และผลักดันให้เกิดการมี
ส่ วนร่ วมในการอนุ รัก ษ์ผืนป่ าว สัตว์ป่า และแหล่งธรรมชาติของประเทศไม่ให้ถูกทําลาย นอกจากนี4
กิจกรรมที0จดั ขึ4น ยังเป็ นอีก กิจกรรมหนึ0 งที0ร่วมรณรงค์ ลดการทิง4 ขยะ ที0เป็ นปั ญหาของสังคม รวมถึง
เป็ นการสนับสนุ น “ปี ท่องเที0ยววิถีไทย เก๋ ไก๋ อย่างยัง0 ยืน” (Amazing Thailand Tourism Year 2018)
ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้กีฬาเป็ นสื0 อ เมื0อวันที0 23 กันยายน 2561
พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กโทรนิคส์ เพือ สิ งแวดล้อม (ลดการใช้ กระดาษ)
• ปี 2561 บริ ษ ทั ฯ ได้มีการปรับปรุ งและพัฒนาธุ รกิ จให้เป็ นในรู ปแบบอิเล็กทรอนิก ส์มากยิง0 ขึ4น เพื0อ
ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ส0ิ งแวดล้อม โดยเป็ นการลดปริ มาณการใช้ก ระดาษ ที0มีบทบาทและความจําเป็ น
อย่างมากในหน่วยงาน ซึ0งในประเทศไทยนั4นพบว่า มีการใช้กระดาษประมาณ 34 กิโลกรัม ต่อคนต่อปี
หรื อ 2 ล้านตันต่อปี และมีอตั ราการใช้เพิม0 ขึ4นปี ละ 15% (ข้อมูลอ้างอิงจากสํานักจัดการกากของเสี ย
และสารอันตราย) บริ ษทั ฯ จึงเห็นถึงความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิง0 ในการใช้กระดาษให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด เพื0อลดปริ มาณขยะกระดาษที0จะเกิดขึ4น พร้ อมทั4งลดการใช้วสั ดุ ธรรมชาติ และพลังงานในการ
ผลิตกระดาษ ดังนี4
1. ประชาสัมพันธ์ / รณรงค์การปฏิบตั ิตามแนวทางการลดการใช้กระดาษผ่านกิจกรรมต่างๆ
- การนํากระดาษที0ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (ใช้กระดาษทั4ง 2 ด้าน)
- การคัดแยกกระดาษ (กระดาษที0มีหน้าว่าง, กระดาษสี ใช้แล้ว กระดาษขาวใช้แล้ว) เพื0อ
ประโยชน์ในการ recycle

-562. พัฒนาระบบการซื4อขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ โดยการที0ลกู ค้าสามารถเลือกช่องทางการซื4 อผ่านออนไลน์ โดย
ผลิตภัณฑ์ที0ได้รับการพัฒนา เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์ และประกันเดินทางต่างประเทศ ที0สามารถซื4 อ
บริ ก ารผ่ านช่ อ งทางออนไลน์ ได้โ ดยไม่ ต้อ งใช้ก ระดาษ นอกจากนี4 ผูเ้ อาประกัน ยัง สามารถเลื อ กรั บ
กรมธรรม์ผา่ นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาทิ อีเมลล์ แอปพลิเคชัน0 มากกว่าการเลือกใช้กรมธรรม์ที0เป็ น
กระดาษ เพื0อลดการใช้กระดาษและส่ งเสริ มการอนุรักษ์ดา้ นพลังงานและสิ0 งแวดล้อม

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
7. 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 หนดสิ0งที0คาดหวังและขั4นตอนการปฏิบตั ิเพือ0 ให้นโยบายที0
กําหนดไว้น4 นั นําไปสู่การปฏิบตั ิได้
ระบบสารสนเทศและสื0 อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรมีขอ้ มูลที0เกี0ยวข้องและมีคุณภาพ เพื0อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามที0กาํ หนดไว้
14. องค์กรสื0 อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ0งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้
ตามที0วางไว้
15. องค์กรได้สื0อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี0ยวกับประเด็นที0อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

-57ระบบการติดตาม (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 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที0ตามที0ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในปฏิบตั ิงานตามขอบเขต หน้าที0 และความรับผิดชอบตามที0กาํ หนดไว้ในคู่มือการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในของ
บริ ษทั ฯ

12. รายการระหว่างกัน
ไม่มี
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

13. ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ
ฐานะการเงินรวมและผลการดําเนินงานรวม
งบแสดงฐานะการเงินรวมและผลการดําเนินงานรวม
ตารางสรุ ปงบแสดงฐานะการเงินรวม
(หน่ วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

%

2560

%

งบการเงินรวม
2561

%

2560

%

2561

%

สิ นทรั พ ย์
เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด
เบี( ยประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรั พย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี( จากสัญญาประกันภัยต่อ
สิ นทรั พย์ลงทุ น
เงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์
เงิ นให้กยู้ ืม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที9 ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรั พย์อื9น
รวมสิ นทรั พ ย์

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%

227,320
523,144
7,306
408,451
215,938

4.0%
9.3%
0.1%
7.2%
3.8%

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

4.6%
9.3%
0.2%
9.1%
1.0%

229,767
523,278
12,040
408,451
215,132

4.1%
9.3%
0.2%
7.2%
3.8%

2,701,772
7,381
288,056
7,381
80,928
625,012
4,853,686

55.7%
0.2%
0.0%
5.9%
0.0%
0.2%
1.7%
12.9%
100.0%

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%

3,216,491
7,168
67,200
312,883
10,088
91,702
554,395
5,642,085

57.0%
0.1%
1.2%
5.5%
0.0%
0.2%
1.6%
9.8%
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%

3,262,294
7,168
317,223
18,240
10,200
91,702
553,948
5,649,442

57.7%
0.1%
0.0%
5.6%
0.3%
0.2%
1.6%
9.8%
100.0%

หนิส2 ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนี( สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี( บริ ษทั ประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี( สินอื9น
ส่วนของเจ้าของ
รวมหนีส2 ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

2,576,140
480,105
178
75,195
617,492
1,104,577
4,853,686

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

2,824,323
507,548
2,734
87,820
614,815
1,170,959
5,208,200

54.2%
9.7%
0.1%
1.7%
11.8%
22.4%
100.0%

3,133,928
506,563
15,421
91,217
647,204
1,247,754
5,642,085

55.5%
9.0%
0.3%
1.6%
11.5%
22.1%
100.0%

2,825,442
507,548
2,734
87,820
615,364
1,182,753
5,221,662

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

3,135,720
506,563
15,421
91,216
647,872
1,252,651
5,649,442

55.5%
9.0%
0.3%
1.6%
11.5%
22.2%
100.0%

-59ตารางสรุ ปผลการดําเนินงานแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
(หน่ วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
กําไรหรือขาดทุน
รายได้
เบี( ยประกันภัยรับ
หัก : เบี( ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี( ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก) : สํารองเบี( ยประกันภัยที9 ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
(เพิม9 ) ลดจากปี ก่อน
เบี( ยประกันภัยที9 ถือเป็ นรายได้สุทธิจากการประกันต่อ
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รายได้จากการลงทุ น
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
รายได้อื9น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหม
หัก : ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื9น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื9น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี9ยนจากการแปลค่างบการเงินที9
ส่วนเกิน (ตํ9ากว่า) ทุนจากการเปลี9ยนแปลงมูลค่าเงิ น
ส่วนเกิน (ตํ9ากว่า) ทุนจากการประมาณการภาระผูกพัน
ผลกระทบของภาษีเงิ นได้
ภาษีเงินได้เกี9ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื9น
กําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื9นสําหรับปี -สุ ทธิ จากภาษีเงิ นได้
กําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จรวมสําหรั บปี
กําไรสุ ทธิ ตอ่ หุ้น (บาท)
เงิ นปั นผลต่อหุ้น (บาท)
จํานวนหุ ้น (หุ้น)

%

2560

%

งบการเงินรวม
2561

%

2560

%

2561

%

3,229,683 113.4%
(843,532) -29.6%
2,386,151 83.8%

3,545,876 125.1%
(848,001) -29.9%
2,697,875 95.2%

4,152,256 128.0%
(893,260) -27.5%
3,258,996 100.4%

3,547,254 125.0%
(848,001) -29.9%
2,699,252 95.2%

4,155,144 127.8%
(893,260) -27.5%
3,261,884 100.4%

75,925
2,462,076
243,288
59,021
51,712
10,489
20,550
2,847,136

2.7%
86.5%
8.5%
2.1%
1.8%
0.4%
0.7%
100.0%

(188,893) -6.7%
2,508,982 88.5%
228,307
8.0%
66,131
2.3%
4,361
0.1%
20,107
0.7%
6,317
0.2%
2,834,205 100.0%

(283,683) -8.7%
2,975,313 91.7%
242,017
7.5%
66,664
2.1%
(16,497) -0.5%
(29,920) -0.9%
7,371
0.2%
3,244,948 100.0%

(189,922) -6.7%
2,509,330 88.5%
228,307
8.0%
68,262
2.4%
4,361
0.2%
20,107
0.7%
6,303
0.2%
2,836,671 100.0%

(284,067) -8.7%
2,977,817 91.6%
242,017
7.4%
69,639
2.1%
(16,497) -0.5%
(29,920) -0.9%
7,296
0.2%
3,250,351 100.0%

1,987,110
(327,606)
546,870
239,460
375,911
2,821,745
25,391
(294)
25,097

69.8%
-11.5%
19.2%
8.4%
13.2%
99.1%
0.9%
0.0%
0.9%

2,047,672
(485,170)
588,498
226,385
422,912
2,800,297
33,908
342
34,250

2,099,903
(412,611)
675,538
267,322
474,160
3,104,312
140,636
(25,266)
115,370

2,048,395
(485,217)
588,633
226,868
426,211
2,804,890
31,781
341
32,122

2,102,671
(412,611)
675,857
267,491
480,984
3,114,392
135,959
(25,266)
110,693

72.2%
-17.1%
20.8%
8.0%
14.9%
98.8%
1.2%
0.0%
1.2%

64.7%
-12.7%
20.8%
8.2%
14.6%
95.7%
4.3%
-0.8%
3.6%

72.2%
-17.1%
20.8%
8.0%
15.0%
98.9%
1.1%
0.0%
1.1%

(8,580)
8,403
36

64,428
(5,324)
(11,821)

(24,398)
2,691
4,341

(6,240)
64,428
(5,324)
(11,821)

(2,219)
(24,398)
2,691
4,341

(141)
24,956

47,283
81,533

(17,366)
98,004

41,043
73,165

(19,585)
91,108

0.08
0.05
303,000,000

0.11
0.07
303,000,000

0.38
0.20
303,000,000

0.11
0.07
303,000,000

0.37
0.20
303,000,000

64.7%
-12.7%
20.8%
8.2%
14.8%
95.8%
4.2%
-0.8%
3.4%
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดํา เนินงาน
เบี( ยประกันภัยรั บจากการรั บประกันภัยโดยตรง
เงิ นจ่ายเกี9ยวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบี( ยรั บ
เงิ นปั นผลรั บ
รายได้จากการลงทุ นอื9น
รายได้อื9น
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรั บประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนจากการรั บ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรั บประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรั บประกันภัยอื9น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ภาษีเงิ นได้
เงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์
เงิ นให้กยู้ ืม
เงิ นฝากสถาบันการเงิ น
เงินสดสุ ทธิ ได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดํา เนินงาน

2560

งบการเงินรวม
2561

2560

2561

3,074,914
(184,682)
46,123
43,186
4,063
7,480
(1,602,361)
(27,841)
(532,430)
(117,012)
(481,575)
(25,785)
(705,663)
2,975
757,652
259,044

3,388,520
(252,688)
27,250
39,602
2,480
3,590
(1,816,380)
(33,463)
(569,540)
(224,342)
(353,112)
(7,129)
(176,911)
3,636
79,135
110,648

4,103,005
(310,641)
30,015
36,215
2,737
1,791
(2,121,534)
(41,767)
(665,456)
(266,258)
(384,639)
(20,931)
(243,183)
(1,454)
(50,838)
67,062

3,390,462
(252,688)
27,281
39,602
2,480
3,758
(1,817,464)
(33,479)
(569,745)
(224,516)
(354,855)
(7,090)
(176,911)
3,636
50,119
80,591

4,107,218
(311,270)
30,302
36,215
2,737
1,739
(2,124,209)
(41,818)
(665,951)
(266,427)
(388,026)
(20,931)
(243,183)
(1,454)
(48,102)
66,840

(59,938)

(48,691)
(7,593)
372
(55,912)

(22,395)
(27,348)
(1,044)
296
(50,491)

(49,000)
(7,781)
372
(56,409)

(21,210)
(21,210)
(10,060)
237,380
227,320

(15,150)
(15,150)
(3,200)
11,749
228,895
240,644

(21,210)
(21,210)
(98)
(10,877)
240,644
229,767

กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุ น
เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อย
ซื( อที9 ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื( อสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตน
ขายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิ ได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมการลงทุ น

863
(59,075)

(67,200)
(19,263)
(846)
296
(87,013)

กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิ ได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงินลดลง
เงินสดและรายการเที ยบเท่ าเงินสดเพิ มขึน2 (ลดลง) สุ ทธิ
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเที ยบเท่ าเงินสด ณ วันสิ 2นปี

(16,833)
(16,833)
183,136
143,698
326,834

(15,150)
(15,150)
8,485
228,895
237,380

-61อัตราส่ วนทางการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

งบการเงินรวม
2561

2560

2561

(1) อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
1.1
อัตราส่วนสภาพคล่อง
1.2
อัตราหมุ นเวียนเบี( ยประกันค้างรั บ

0.51
39.73

0.50
43.52

0.49
43.67

0.50
43.50

0.50
43.64

(2) อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
(Profitability Ratio)
2.1
Retention Ratio
2.2
อัตราการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
2.3
อัตรากําไรขั(นต้น
2.4
อัตรากําไรขั(นต้นต่อรายได้รวม
2.5
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรั บประกันภัย
2.6
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุ น
2.7
อัตราเบี( ยประกันรั บสุ ทธิ
2.8
อัตรากําไรสุ ทธิ
2.9
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น

73.89
61.34
9.59
9.12
42.96
4.13
2.16
0.88
2.28

76.10
57.08
13.15
12.70
45.22
2.81
2.37
1.21
3.01

78.49
52.44
18.25
18.10
44.04
0.58
2.69
3.56
9.54

76.09
57.10
13.11
12.65
45.36
2.83
2.36
1.13
2.81

78.50
52.49
18.21
18.04
44.24
0.66
2.68
3.41
9.09

0.55
0.62

0.68
0.56

2.13
0.60

0.64
0.56

2.04
0.60

3.39
1.85
1.07
26.44
60.37

3.45
1.96
1.17
27.79
61.93

3.52
2.01
1.32
30.97
52.53

3.41
1.94
1.16
27.73
66.03

3.51
2.01
1.32
30.96
54.75

(5) กําไรสุ ทธิ ต่อหุ้ น

0.08

0.11

0.38

0.11

0.37

(6) เงินปั นผลต่ อหุ้ น

0.05

0.07

0.20

0.07

0.20

(7) มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้ น

3.65

3.86

4.12

3.90

4.13

(3) อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการทํ างาน
(Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรั พย์
3.1
3.2
อัตราการหมุ นของสิ นทรั พย์
(4) อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
(Financial Ratio)
4.1
อัตราส่วนหนี( สิ นต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
4.2
Policy Liability to Capital Fund
4.3
อัตราส่วนเงิ นสํารองต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
4.4
อัตราส่วนเงิ นสํารองต่อสิ นทรั พย์
4.5
อัตราการจ่ายเงิ นปั นผล
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14. 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 และบริ ษทั ย่อย ณ วันที9 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ9งผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที9รับรองทัว9 ไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินแล
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที9ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

15. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ผลการดําเนินงาน
ในปี 2561 เปรี ยบเทียบกับปี 2560 บริ ษทั มีรายได้จากการรับประกันภัยเพิม9 ขึ(น 480.04 ล้านบาท คิดเป็ น 17.5% และมี
รายได้จากการลงทุนลดลง 70.35 ล้านบาท คิดเป็ น 77.7% อันเนื9 องมาจากสภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบนั
แต่ในขณะเดียวกันบริ ษทั มีค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัย รวมค่าใช้จา่ ยในการดําเนิ นงานเพิม9 ขึ(น 304 ล้านบาท คิดเป็ น 10.9% ทํา
ให้บริ ษทั มีกาํ ไรสุทธิหลังหักภาษีเพิม9 ขึ(นมากกว่าปี ทีผ9 า่ นมา
รายได้จากการรับประกันภัยและค่าใช้ จ่ายจากการรับประกันภัย
บริ ษทั มีรายได้จากการรับประกันภัย 3,217.3 ล้านบาท เพิ9มขึ(น 17.5% เมื9อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 มีค่าใช้จ่ายในการรับ
ประกันภัย รวมค่ าใช้จ่ายดําเนิ น งาน 3,104.3 ล้านบาท เพิ9มขึ( น 10.9% เมื9 อเทีย บกับปี 2560 มี ผลจากการขาดทุนจากการรั บ
ประกันภัย 113 ล้านบาท เพิ9มขึ(น 279.4% เมื9อเทียบกับปี 2560 เนื9 องมาจากการที9บริ ษทั ฯ นํานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการคิดค้น
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื9อให้อาํ นวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผูเ้ อาประกันภัย ควบคู่ไปกับกิจกรรมส่ งเสริ ม
การขายอย่างต่อเนื9อง ทําให้บริ ษทั มีผลกําไรจากการรับประกันภัยเพิม9 ขึ(นจากปี ทีผ9 ่านมา
สําหรับงบการเงินรวมนั(น ในปี 2561 บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการรับประกันภัย 3,219.8 ล้านบาท เพิ9มขึ(น
482.2 ล้านบาท คิดเป็ น 17.6% มีคา่ ใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวมค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 3,114.4 ล้านบาท เพิม9 ขึ(น 11% ส่ งผลให้มี
กําไรจากการรับประกันภัยล้านบาท
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บริ ษทั มีรายได้จากการลงทุนซึ9งถือเป็ นรายได้หลักอีกทางหนึ9งนอกจากรายได้จากการรับประกันภัย โดยมีสดั ส่ วน
การลงทุน เป็ นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุ ร กิ จอื9น ของคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย
(คปภ.) ซึ9งยอดเงินลงทุน ณ วันสิ(นปี 2561 ที9แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน บันทึกตามราคาตลาดมีจาํ นวนทั(งสิ(น 3,223.7 ล้านบาท
เพิม9 ขึ(น 233.2 ล้านบาท จากปี 2560 ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีรายได้และกําไรจากเงินลงทุนซึ9งเกิดจากการลงทุนลดลงจํานวน 70.4 ล้าน
บาท คิดเป็ น 77.7% จากปี 2560 อันเนื9องมาจากสภาวะตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยในปี ปัจจุบนั
สําหรับงบการเงินรวม ในปี 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินลงทุน ที9บนั ทึกตามราคาตลาด มีจาํ นวนทั(งสิ(น 3,269.5 ล้าน
บาท เพิม9 ขึ(น 229.2 ล้านบาท
สินทรัพย์ลงทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)
ประเภทเงินลงทุ น
เงิ นฝากธนาคาร
พันธบัตรรั ฐบาลและรั ฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี(
ตราสารทุ น
หน่วยลงทุ น
เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อย
อื9นๆ
รวมทั2 งสิ 2น

106
439
492
409
1,538
67
6
3,057

งบการเงินรวม
2561

สั ดส่ วน
%
3.5%
14.4%
16.1%
13.4%
50.3%
2.2%
0.2%
100.0%

จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)
156
686
434
347
1,593
67
7
3,290

2560
สั ดส่ วน
%
4.7%
20.9%
13.2%
10.5%
48.4%
2.0%
0.2%
100.0%

จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)
156
439
492
409
1,538
6
3,040

2561
สั ดส่ วน
%
5.1%
14.4%
16.2%
13.5%
50.6%
0.0%
0.2%
100.0%

จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)
202
686
434
347
1,593
7
3,269

สั ดส่ วน
%
6.2%
21.0%
13.3%
10.6%
48.7%
0.0%
0.2%
100.0%

สถานะทางการเงิน
บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม 5,642.1 ล้านบาท เพิ9มขึ(น 8.3% จากปี 2560 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 227.3 ล้านบาท คิด
เป็ น 4% มีสินทรัพย์ลงทุนซึ9งประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี( ตราสารทุน พันธบัตร เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และเงินลงทุน
อื9น จํานวน 3,290.9 ล้านบาท คิดเป็ น 58.3% สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ และเบี(ยประกันภัยค้างรับจํานวน 1,147.5 ล้านบาท คิด
เป็ น 20.3% ที9ดินอาคารและอุปกรณ์ และทรัพย์สินอื9นจํานวน 976.4 ล้านบาท คิดเป็ น 17.4%
ด้านหนี(สิน บริ ษทั มีหนี( สินรวม 4,394.3 ล้านบาท เพิ9มขึ( น 8.8% จากปี 2560 รายการที9สําคัญเป็ นหนี( สินจากสัญญา
ประกันภัย จํานวน 3,133.9 ล้านบาท เพิม9 ขึ(น 11% จากปี 2560 นอกจากนี( ยงั มีรายการหนี( สินจากการประกันภัยต่อและหนี( สินอื9น
จํานวน 1,260.4 ล้านบาท เพิม9 ขึ(น 3.9% เมื9อเทียบกับปี 2560
บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุ้นจํานวน 1,247.8 ล้านบาท เพิม9 ขึ(น 6.6% จากปี 2560 บริ ษทั มีกาํ ไรจากการดําเนิ นงาน 115.4
ล้านบาท และมีกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจากการวัดมูลค่าเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เผื9อขาย รวมทั(งจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยเกี9ยวกับผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย จํานวนทั(งสิ(น (17.4) ล้านบาท

-64สําหรับงบการเงินรวม ในปี 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีสินทรัพย์ 5,649.4 ล้านบาท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด 229.8 ล้านบาท คิดเป็ น 4.1% มีสินทรัพย์ลงทุนซึ9งประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี( ตราสารทุน พันธบัตร เงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อย และเงินลงทุนอื9น จํานวน 3,269.5 ล้านบาท คิดเป็ น 57.9% สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ และเบี(ย
ประกันภัยค้างรับจํานวน 1,146.9 ล้านบาท คิดเป็ น 20.3% ที9ดินอาคารและอุปกรณ์ และทรัพย์สินอื9นจํานวน 1,003.2 ล้านบาท
คิดเป็ น 17.7%
ด้านหนี(สิน บริ ษทั มีหนี( สินรวม 4,396.8 ล้านบาท รายการที9สาํ คัญเป็ นหนี( สินจากสัญญาประกันภัย จํานวน 3,135.7
ล้านบาท นอกจากนี(ยงั มีรายการหนี(สินจากการประกันภัยต่อและหนี(สินอื9นจํานวน 1,261.1 ล้านบาท
บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จํานวน 1,252.6 ล้านบาท บริ ษทั มีกาํ ไรจากการดําเนินงาน 110.7 ล้านบาท และมีผลต่างจาก
การแปลงมูลค่างบการเงิน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ9 ขาย รวมทั(งจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกี9ยวกับผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย จํานวนทั(งสิ(น (19.6) ล้านบาท โดยมีส่วนของผูม้ ีส่วนได้
เสี ยที9ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย 16.2 ล้านบาท
ในปี 2561 บริ ษทั มีเบี(ยประกันภัยรับโดยตรง 4,150 ล้านบาท มีอตั ราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 117.1 ใกล้เคียงกับอัตรา
การเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวม และบริ ษทั มีส่วนแบ่งตลาดเบี(ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจในปี 2561 จัดอยู่
ลําดับที9 11
ตารางเปรียบเทียบเบีย2 ประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัยและประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์
(หน่ วย: ล้ านบาท)

ปี 2561
ธุ รกิจ
ประกันวินาศภัย
1
2
3
4
5

เบี( ยประกันภัยรั บโดยตรงรวม
% ขยายตัว
อัคคีภัย
% ขยายตัว
ภัยทางทะเลและขนส่ง
% ขยายตัว
ภัยรถ
% ขยายตัว
ภัยเบ็ดเตล็ด
% ขยายตัว

233,090
7%
10,165
3%
5,522
3%
136,933
9%
80,470
4%

ปี 2560

ประกันภัย
ธุ รกิจ
ไทยวิวัฒน์ ประกันวินาศภัย
4,150
17%
157
-4%
10
-20%
3,244
24%
738
-3%

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

ปี 2559

ประกันภัย
ธุ รกิจ
ไทยวิวัฒน์ ประกันวินาศภัย
3,546
10%
163
-3%
13
-26%
2,612
12%
758
7%

211,813
2%
10,233
-5%
5,268
1%
122,188
2%
74,124
3%

ประกันภัย
ไทยวิวัฒน์
3,229
3%
169
0%
18
14%
2,337
4%
706
-2%

-65ภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาดหลักทรัพย์
สภาวะเศรษฐกิจ ปี 2561 เก้าเดือนแรกขยายตัวได้ร้อยละ 4.3 แต่ไตรมาสสามปี 2561 ขยายตัวเพียงร้อยละ 3.3 ชะลอตัวลง
ตามการชะลอตัวของอุปสงค์ภาคต่างประเทศ ภาพรวมธุ รกิ จขยายตัว การผลิตเพื9อส่ งออกขยายตัวต่อเนื9 อง แต่กลุ่มที9ผลิตเพื9อ
ตอบสนองอุปสงค์ในประเทศค่อนข้างทรงตัว การบริ โภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงบ้างสอดคล้องกับกําลังซื(อในภูมิภาคที9ยงั
ไม่เข้มแข็ง ด้านการท่องเที9ยวขยายตัวในทุกภูมิภ าคทั(งจากนักท่องเที9ยวไทยและต่างชาติ แม้กลุ่มนักท่องเที9ยวจีนยังหดตัวแต่
สถานการณ์เริ9 มปรับดีข( ึน ส่ วนธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ขยายตัวดีเฉพาะในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลรวมถึงจังหวัดท่องเที9ยวที9สาํ คัญ
และธุรกิจก่อสร้างเติบโตจากโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะในเขตเมือง แต่ในส่ วนภูมิภาคค่อนข้าง
ทรงตัว ทั(งนี(ผปู้ ระกอบการส่ วนใหญ่ยงั ลงทุนเพื9อปรับปรุ งประสิทธิภาพหรื อขยายสาขาตามปกติ ซึ9งใช้เม็ดเงินลงทุนใกล้เคียงกับ
ปี ก่อน มีเพียงธุ รกิจขนาดใหญ่บางรายที9ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ซ9 ึ งใช้เม็ดเงินลงทุนสู งและเป็ นแผนลงทุนต่อเนื9 องหลายปี
บางภาคธุ รกิ จอาจแผ่วลงบ้างโดยเฉพาะตลาดรถยนต์การจ้างงานเพิ9มขึ( นเล็ก น้อย โดยผูป้ ระกอบการในภาคการผลิตมีค วาม
ต้องการแรงงานเพิ9มขึ(นเพื9อรองรับการผลิตที9ขยายตัว แต่ผปู้ ระกอบการหลายรายได้นาํ เครื9 องจักรและระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้
แทนแรงงานต่อเนื9อง ส่ งผลให้ความต้องการแรงงานทักษะที9ทาํ งานกับเทคโนโลยีข( นั สูงเพิ9มขึ(น ส่ วนธุรกิจภาคบริ การต้องการ
แรงงานเพิ9มขึ(นบ้างตามการเติ บโตของภาคท่องเที9ย วและภาคขนส่ ง แต่ธุ รกิจโรงแรมปรับไปเป็ นการจ้างงานรายวัน เพิ9มตาม
ฤดูกาลท่องเที9ยวแทนการจ้างงานประจํา ส่ วนธุ รกิจภาคอสังหาริ มทรัพย์แ ละก่อสร้างเฉพาะในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล มี
ความต้องการแรงงานเพิม9 ขึ(นบ้าง
การบริ โภคภาคเอกชนขยายตัวได้ต่อเนื9อง แต่การใช้จ่ายของครัวเรื อนโดยรวมมีสัญญาณแผ่วลงในต่างจังหวัดโดยเฉพาะ
ภาคใต้จากผลของกําลังซื(อครัวเรื อนภาคเกษตรที9ลดลงตามการหดตัวของราคาสิ นค้าเกษตรหลายชนิด การใช้จ่ายในหมวดสิ นค้า
คงทนขยายตัวจากปัจจัยสนับสนุนที9สาํ คัญคือ การจัดโปรโมชัน9 ทางการเงิน ช่วยให้ผซู้ (ือตัดสินใจซื(อรถยนต์ได้ง่าย อย่างไรก็ตาม
ยอดขายรถยนต์ในภาพรวมชะลอลงบ้าง โดยเฉพาะรถกระบะที9กาํ ลังซื(อของกลุ่มเกษตรกรในบางพื(นที9ยงั คงได้รับผลกระทบจาก
ราคาสิ นค้าเกษตรที9อยูใ่ นระดับตํ9า สําหรับยอดขายรถจักรยานยนต์ค่อนข้างทรงตัวถึง ด้านการใช้จ่ายในหมวดสิ นค้ากึ9 งคงทน
ขยายตัวต่อเนื9อง แต่ส่วนใหญ่เป็ นการขยายตัวเฉพาะในพื(นที9หวั เมืองใหญ่และในบางหมวดสิ นค้าอาทิ เครื9 องใช้ไฟฟ้ าขนาดเล็ก
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที9ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงสิ นค้ากลุม่ Health Gadget สิ นค้าอิเล็กทรอนิกส์ที9มียอดขายดีข( ึนมักเป็ น
กลุม่ แบรนด์ระดับกลาง-ล่างที9มีราคาขายและค่าบํารุ งรักษาถูก สะท้อนกําลังซื( อที9ยงั ไม่เข้มแข็งนัก สําหรับสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
ขยายตัวได้เล็กน้อยในกลุม่ สิ นค้าจําเป็ น เนื9องจากผูบ้ ริ โภคยังคงระมัดระวังการใช้จา่ ย ทั(งนี( มาตรการบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐมีส่วน
ช่วยพยุงกําลังซื( อได้บางส่ วน สําหรับการใช้จ่ายด้านบริ การขยายตัว ทั(งในหมวดโทรคมนาคมสื9 อบันเทิงและโฆษณา จากการ
ให้บริ การในระบบดิจิทลั ที9ขยายตัวอย่างรวดเร็ ว รวมถึงการใช้จ่ายในหมวดท่องเที9ยวที9ขยายตัวตามจํานวนนักท่องเที9ยวชาวไทยที9
เพิม9 ขึ(นและกระจายตัวไปในหลายจังหวัดมากขึ(น อย่างไรก็ตามการขยายตัวของการบริ โภคยังเปราะบาง
ตลาดหลักทรัพย์ดชั นีตลาดหลักทรัพย์ ปิ ดที9 1,563.88 จุด ลดลง 10.8% มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม อยูท่ ี9 16.2 ล้าน
ล้านบาท ลดลง 9.5% Historical P/E 14.75 เท่า อัตราผลตอบแทนเงินปั นผล 3.35% มูลค่าการซื( อขายเฉลี9ยต่อวัน 57,673 ล้านบาท
เพิ9มขึ(น 15.1% นัก ลงทุนต่ างประเทศขายสุ ทธิ 287,696 ล้านบาท การขายของนัก ลงทุน ต่ างประเทศในตลาดหลัก ทรัพย์ไทย
เป็ นไปในทิศทางเดียวกับตลาดส่ วนใหญ่ในเอเชี ยส่ วนนักลงทุนทัว9 ไปและนัก ลงทุนสถาบันในประเทศ ซื( อสุ ทธิ 120,800 ล้าน
บาท และ 181,549 ล้านบาท ตามลําดับ สัดส่ วนผู้ลงทุนในตลาดหลัก ทรัพย์ นักลงทุน ต่ างประเทศ เพิ9มขึ( น จาก 30.25% เป็ น
36.39% และนัก ลงทุนบัญชี บริ ษทั หลักทรัพย์ เพิ9มขึ(น จาก 10.45% เป็ น 12.28% ส่ วนนัก ลงทุน ทัว9 ไป ลดลงจาก 48.31% เป็ น
40.81% และนักลงทุนสถาบันในประเทศ ลดลงเล็กน้อยจาก 11.01% เป็ น 10.52%
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1) การใช้จา่ ยภาคครัวเรื อนยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื9อง
2) การปรับตัวดีข( ึนของการลงทุนรวม โดยการลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มเร่ งตัวขึ(น และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ดี
ต่อเนื9อง
3) การปรับตัวดีข( นึ ของภาคการท่องเที9ยวจากการฟื( นตัวของนักท่องเที9ยวจีน และรวมถึงการเพิม9 ขึ(นของนักท่องเทีย9 วอินเดีย
4) คาดว่ามูลค่าการส่งออกสิ นค้าจะขยายตัวร้อยละ 4.6 การบริ โภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.2 และร้อยละ
5.1 ตามลําดับอัตราเงินเฟ้ อทัว9 ไปเฉลี9ยอยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.7 –1.7 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.8 ของ GDP
อัตราการขยายตัวของดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.0 – 3.0 โดยมีปัจจัยบวก
จากการเลือกตั(ง และการลงทุนภาครัฐจากความคืบหน้าของโครงการลงทุนทีส9 าํ คัญๆ รวมถึงการดําเนินงานภายใต้แผนงานพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที9โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื(นฐานสําคัญภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกมีความคืบหน้ามากขึ(นตามลําดับ
เหล็กและเหล็กกล้า คาดการณ์วา่ การผลิตปรับตัวเพิ9มขึ(นประมาณร้อยละ 1.0-2.0 เมื9อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดย
ปรับเพิ9มขึ(นทั(งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็ก ทรงยาว และกลุ่มเหล็ก ทรงแบน จากการขยายตัวของการบริ โ ภคภายในประเทศและ
ต่ า งประเทศ ซึ9 ง ส่ ง ผลให้ก ารผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมขยายตัว ต่ อ เนื9 อ ง เช่ น อุ ต สาหกรรมผลิ ต ยานยนต์อุ ต สาหกรรมผลิ ต
เครื9 องใช้ไฟฟ้ า และอุตสาหกรรมก่อสร้าง
เครื9 องใช้ไฟฟ้ า คาดว่าจะมีการผลิตและการส่ งออกที9เพิ9มขึ(นร้อยละ 4.0 และ 5.0 ตามลําดับ เมื9อเทียบกับปี ก่อน จากปั จจัย
บวกทั(งภายในและภายนอกประเทศ เช่ น มาตรการกระตุน้ ความต้องการซื( อสิ นค้าของภาครัฐในช่ วงปลายปี 2561 และการจัด
เลือกตั(งในปี 2562 ซึ9งคาดว่ารัฐบาลใหม่จะมีมาตรการอัดฉีดทําให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื9อง
อิเล็กทรอนิกส์คาดว่า จะมีการผลิตและการส่ งออกสิ นค้าอิเล็กทรอนิ กส์เพิม9 ขึ(นร้อยละ 6.0 และ 7.5ตามลําดับ เมื9อเทียบกับปี ก่อน
เนื9 องจากความต้องการส่ วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื9 องคอมพิวเตอร์ ที9เพิ9มขึ( น รวมถึง ความต้องการของสิ นค้า
อิเล็กทรอนิกส์โลกที9เพิม9 ขึ(นอย่างต่อเนื9อง
รถยนต์ประมาณการอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2562 คาดว่าจะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 2,200,000 คัน เพิ9มขึ( นจากช่ วง
เดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 4.76 โดยเป็ นการจําหน่ ายในประเทศประมาณ 1,050,000 คัน เพิม9 ขึ(นร้อยละ 5.00 และเป็ นการส่ งออก
ประมาณ 1,150,000 คัน เพิ9มขึ( นร้ อยละ 4.55 การผลิตรถจักรยานยนต์จะทรงตัว ประมาณ 2,000,000 คัน ทั(งนี( จากปริ มาณการ
ผลิตที9คาดการณ์ไว้ขา้ งต้นจะเป็ นการผลิตเพื9อจําหน่ายในประเทศ ประมาณร้อยละ 85-90 และการผลิตเพื9อการส่ งออกร้อยละ 1015
เยื9อกระดาษ กระดาษ และสิ9 งพิมพ์การผลิตกลุ่มเยื9อกระดาษ กระดาษ และบรรจุภณ
ั ฑ์จากกระดาษ ในปี 2562 คาดว่า จะ
เพิ9มขึ(นต่ อเนื9 องตามความต้องการของผูบ้ ริ โ ภคที9ย งั คงเติ บโตทั(งในไทยและอาเซี ย น การผลิตในปั จจุบนั มีนวัตกรรมและใช้
ํ ก เบา สะดวกและลดต้น ทุน ในการขนส่ งและสามารถใช้บรรจุที9มี ค วาม
เทคโนโลยีร ะดับ สู ง เช่ น กล่ องกระดาษที9 มีน้าหนั
หลากหลายตรงกับความต้องการใช้จากพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โ ภคที9ตอ้ งการความสะดวกรวดเร็ วจึง หัน มาเลือกซื( อสิ น ค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์เพิม9 มากขึ(นและมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื9อง ทําให้บรรจุภณั ฑ์กระดาษสําหรับบรรจุหรื อลําเลียงสิ นค้ามีแนวโน้ม
เติบโตตามไปด้วย
ปูนซี เมนต์ก ารผลิตและการจําหน่ ายปูน ซี เมนต์ คาดว่าจะปรับตัวเพิ9มขึ( นได้ จากปั จจัย บวกจากการเดิ นหน้าโครงสร้าง
พื(น ฐานของภาครั ฐ ทั(ง โครงการเดิ มและโครงการใหม่ และการลงทุน ของอสังหาริ มทรั พย์ตามแนวโครงการรถไฟฟ้ าขนส่ ง
มวลชน การเร่ งพัฒนาพืน( ที9 EEC

-67อาหาร การผลิตและการส่ งออกในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวใกล้เคียงกับปี ก่อน ค่าเงินบาทมี
แนวโน้มอ่อนค่าด้วยทิศทางดอกเบี(ยขาขึ(นของสหรัฐอเมริ กา ประกอบกับแนวโน้มราคาส่ งออกสิ นค้าเกษตรและเกษตรแปรรู ป
ปรับตัวเพิม9 ขึ(น อาทิขา้ ว แป้ งมันสําปะหลัง และสับปะรดกระป๋ อง รวมทั(งการขยายตัวต่อเนื9 องของสิ นค้าสําคัญ เช่น ไก่สดแช่เย็น
แช่แข็ง ไก่แปรรู ป ทูน่ากระป๋ อง และซาร์ ดีนกระป๋ อง นอกจากนี( คาดว่าสิ นค้าสําคัญอีกรายการที9จะกลับมาขยายตัว กุง้ สดแช่เย็น
แช่ แข็ง จากการได้รับอานิ สงส์ที9ผผู้ ลิตรายใหญ่ (อินเดีย) ลดปริ มาณการผลิตลง แม้จะมีปัจจัยเสี9 ยงอย่างความไม่แน่ นอนของ
มาตรการกี ดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐ ฯ กับประเทศคู่ค ้าสําคัญ เช่ น ยุโรปญี9ปุ่น รวมทั(งการเจรจาภายใต้ก รอบ USMCA
(United States-Mexico-Canada Agreement) สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน ความเสี9 ยงจาก BREXIT ตลอดจนความผันผวน
ํ น
ของราคาน้ามั
ปั จจัยที9ส่งผลต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2562 การลงทุนภาครัฐในโครงการ EEC สาธารณู ปโภคด้านขนส่ งเช่น
Motor way รถไฟเชื9อมสามสนามบิน และการลงทุนภาคเอกชนจะช่วยส่ งเสริ มการบริ โภคภายในประเทศและการใช้จ่ายภาค
ครัวเรื อนขยายตัว นอกจากนี(การท่องเที9ยวซึ9 งได้รับผลกระทบจากการลดลงของนักท่องเที9ยวชาวจีนน่ าจะกลับมาขยายตัวได้ท(งั
จากนักท่องเที9ยวชาวจีนและชาติอื9น เช่น อินเดีย รัสเซี ย การไหลกลับของเงินทุนต่างชาติเข้ามาในตลาดเกิดใหม่เนื9องจากตลาด
เกิดใหม่ปรับตัวลงมาจนทําให้ระดับราคาปัจจุปันเริ9 มน่ าดึงดูดการลงทุน นอกจากนี( ปัจจัยที9ตอ้ งติดตามต่อเนื9องจากปี ที9แล้วได้แก่
สงครามการค้าจีน-สหรัฐ ซึ9งทั(งสองฝ่ ายยังไม่สามารถตกลงกันได้ ความไม่แน่นอนเรื9 อง Brexit ของอังกฤษ รวมถึงประเด็นเรื9 อง
การปรับขึ(นอัตราดอกเบี(ยของธนาคารกลางสหรัฐ จากปัจจัยเหล่านี( ตลาดหลักทรัพย์ไทยน่าจะแกว่งตัวในกรอบ 1,760–1,530 จุด
Forward PE 15.50 เท่า
ธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2562 คาดว่าเบี(ยประกันภัยจะมีอตั ราการขยายตัวประมาณร้อยละ 3-4 จากแนวโน้มที9ผบู้ ริ โภค
ให้ความสําคัญเรื9 องสุ ขภาพของตนเองและคนในครอบครัวเพิม9 สูงขึ(น กอปรกับค่ารักษาพยาบาลที9ปรับเพิม9 ขึ(นอย่างต่อเนื9อง อีก
ทั(งการเร่ งและขยายโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐในโครงสร้างพื(นฐานการคมนาคม และการให้แรงจูงใจกับภาคเอกชน
ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศเพิม9 มากขึ(น เพื9อเตรี ยมพร้อมเป็ นศูนย์กลางสําคัญของภูมิภาคอาเซี ยน และรับมือกับการแข่งขัน
ระดับโลก
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การรับรองความถูกต้องของข้ อมูล
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี นันให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั ลงลายมือชือพร้อมทังประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี พร้อมทังมอบ
อํานาจให้บุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี แทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ป
แบบ ดังนี
“ บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนีแล้ว ด้วยความระมัดระวังข้าพเจ้า
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู้ ื)นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที)ควรต้องแจ้งใน
สาระสําคัญ 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 2561
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 ได้รับรองความถูก
ต้องแล้ว บริ ษทํ ได้มอบหมายให้ นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร เป็ นผูล้ งลายมือชื)อกํากับเอกสารนีไว้ทุกหน้าด้วยหาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื)อของ นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร กํากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีบ) ริ ษทั
ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื)อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื)อ

1. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

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

2. นายถวัลย์ วิรานนท์

กรรมการ

..………………………….

3. นางสุ เทพี อัศวะธนกุล

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ

……………………………

4. นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร

กรรมการและเลขานุการบริ ษทั

…………………………….

5. นางดวงแก้ว วิริยานุศกั ดิC

ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี

…………………………….

ชื)อ
ผูร้ ับมอบอํานาจ นางสุ ณีย ์ ธี ราวิทยางกูร

ตําแหน่ง
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั

ลายมือชื)อ
…………………………….

-69ทังนี มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึงแก้ไข
เพิม เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 กําหนดให้กรรมการและผู้
บริ หารต้องร่ วมกันรับผิดต่อบุคคลทีซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในความเสี ยหายใด ๆ อันเกิดขึนเนืองจาก
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ หรื อประชาชนทัว ไป โดยแสดงข้อความทีเป็ นเท็จในสาระสําคัญ หรื อปกปิ ด
ข้อความจริ งทีควรบอกให้แจ้งในสาระสําคัญในกรณี ของงบการเงินและรายงานเกียวกับฐานะการเงินและผล
การดําเนินงานของบริ ษทั หรื อรายงานอืนใดทีตอ้ งเปิ ดเผยตามมาตรา 56 หรื อมาตรา 199 โดยมิได้จาํ กัดความ
รับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผูบ้ ริ หารทีลงลายมือชือรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านัน
อย่างไรก็ดีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารซึงสามารถพิสูจน์ได้วา่ โดยตําแหน่งหน้าทีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริ ง
ความแท้จริ งของข้อมูลหรื อการขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งนัน 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

-70การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั,ง
นายชลอ เฟื องอารมย์ อายุ 81 ปี
กรรมการอิสระ
แต่งตังเมือวันที 5 เมษายน 2555
ประธานกรรมการ
แต่งตังเมือวันที 8 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการลงทุน
แต่งตังเมือวันที 12 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบนั
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิ ลลิปส์ สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาเทอร์น อิลินอยส์ สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโทสังคมศาสตร์ (บริ หาร) มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม อังกฤษ
- ปริ ญญาบัตร วปอ. หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที 27
- หลักสูตร Director Certificate Program (IOD) รุ่ นที 18 และหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการ
การอบรมในปี 2561
- ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มีหุน้ ในบริษทั
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
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.
พ.ศ. 2555
2555 ถึถึงง 2557
2558 ดํดําารงตํ
รงตําาแหน่
แหน่งงกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรี
บมจ.ไทยรี ปประกั
ระกันนชีชีววติติ จํ, ธุากัรดกิจประกันชีวติ
พ.ศ.
ประธานกรรมการบมจ.
บมจ.โปรเฟสชั
เวสต์เทคโนโลยี
เทคโนโลยี(1999),
(1999)ธุรกิจบริ การ
พ.ศ. 2551
2551 ถึถึงง 2555
2555 ดํดําารงตํ
รงตําาแหน่
แหน่งงประธานกรรมการ
โปรเฟสชันแนล
นแนลเวสต์
เฉพาะกิจ

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอืนในปี ทีผ่านมา
บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
กิจการอืน ๆ
- ไม่มี

-71การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั,ง
นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์ อายุ 82 ปี
กรรมการอิสระ
แต่งตังเมือวันที 2 มิถุนายน 2542
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตังเมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2552 – ปัจจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตังเมือวันที 11 สิงหาคม 2559 – ปัจจุบนั
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต CPA Thailand (CPA. No 2336)
- Certified Internal Auditor กิตติมศักดิa จาก Institute of Internal Auditors (CIA No.30861)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (IOD)
การอบรมในปี 2561

- ไม่มี

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มีหุน้ ในบริษทั
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
พ.ศ. 2547 ถึง 2556 ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ.เมโทรสตาร์พร็อพเพอร์ต ี, ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
พ.ศ. 2542 ถึง ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ฝาจีบ,ธุรกิจสิ นค้าอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2542 ถึง ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง ประธานบริ ษทั ออดิตแอนด์แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด,
ธุรกิจสํานักงานบัญชี

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอืนในปี ทีผ่านมา
บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฝาจีบ , ธุรกิจสิ นค้าอุตสาหกรรม
บริษัทจํากัด
- ประธานบริ ษทั ออดิตแอนด์แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด ,ธุรกิจสํานักงานบัญชี (อาชีพหลัก)

-72การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั,ง
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์ อายุ 74 ปี
กรรมการอิสระ
แต่งตังเมือวันที 28 ตุลาคม 2548
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตังเมือวันที 5 เมษายน 2555 – 2558
ประธานกรรมการตรวจสอบ
แต่งตังเมือวันที 8 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตังเมือวันที 11 สิ งหาคม 2559 – ปั จจุบนั
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์บณั ฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท สหรัฐอเมริ กา
หลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP) (IOD)
- ไม่มี
การอบรมในปี 2561
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มีหุน้ ในบริษทั
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
พ.ศ. 2555 – 2557 ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์ ,ธุรกิจประกันภัย

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอืนในปี ทีผ่านมา
- ไม่มี

-73การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั,ง
นางปราณี ภาษีผล อายุ 69 ปี
กรรมการอิสระ
แต่งตังเมือวันที 8 เมษายน 2558
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตังเมือวันที 8 เมษายน 2558 – ปัจจุบนั
คณะกรรมการลงทุน
แต่งตังเมือวันที 12 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบนั
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- บัญชีบณั ฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาบัตรหลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชนประจําปี การศึกษา 2546 - 2547
- ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่ นที 9 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสํานักงานกฤษฎีกา
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์รุ่นที 2 - สถาบันวิทยาการการค้า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรนักบริ หารระดับสูง หลักสูตรที 1 รุ่ นที 30 - สํานักงาน ก.พ.
- ประกาศนียบัตร Change Management จาก Ripa International ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตร Distance Learning Course for Insurance Supervisors (Module 2) World Bank
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
- หลักสูตร DCP รุ่ น 10/2001 (IOD)
- Advance Audit Committee Programs
การอบรมในปี 2561
- Boardroom Success through Financing & Investment (BFI 4/2018)
- TFRS ทุกฉบับ ปี 2561 รุ่ นที 1/61
- สรุ ปการเปลียนแปลงและประเด็นทีสําคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุ ง 2560) รุ่ นที 2/61
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มีหุน้ ในบริษทั
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
พ.ศ. 2555 ถึง 2561 ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล บมจ.ดุสิตธานี ,ธุรกิจการ
ท่องเทียวและสันทนาการ

-74พ.ศ. 2557 ถึง 2561 ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริ ค,ธุรกิจพลังงาน
ถึง 2560 กรรมการตรวจสอบ – ศูนย์ศิลปาชีพเพือการส่ งออก
ถึง 2560 กรรมการกองทุนประกันชีวิต – กองทุนประกันชีวติ
ถึง 2560 คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว กระทรวงพาณิ ชย์
ถึง 2560 ทีปรึ กษาคณะกรรมการส่ งเสริ มและควบคุมคุณภาพงานผูส้ อบบัญชี /
คณะกรรมการบริ หารการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี/คณะกรรมการทดสอบ
การปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี – สภาวิชาชีพนักบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์
พ.ศ 2544 ถึง 2561 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี-สํานักงาน ก.พ.

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอืนในปี ทีผ่านมา
บริ ษทั จดทะเบียน
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
บมจ.ดุสิตธานี, ธุรกิจการท่องเทียวและสันทนาการ
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ
อิสระ, บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริ ค , ธุรกิจพลังงาน
บริษัทจํากัด
- ไม่มี
กิจการอืน ๆ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี-สํานักงาน ก.พ.
ทีปรึ กษาคณะกรรมการ – สภาวิชาชีพนักบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ – สภาวิชาชีพนักบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์

-75การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั,ง
นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี อายุ 65 ปี
กรรมการอิสระ แต่งตังเมือวันที 14 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบนั
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
บัญชีบณั ฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีมหาบัณฑิต 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
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่ นที 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
หลักสูตร Strategic Airport Development ประเทศเยอรมนี
หลักสูตร Airport Management Commercial ประเทศสิ งคโปร์
หลักสูตร Advance Audit Committee (AACP23/2016) IOD
การอบรมในปี 2561
ความรู้กฎหมายภาษีอากร – PwC Thailand
รายงานการเงินสําหรับกิจการทีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ – สภาวิชาชีพนักบัญชี
เรื องเล่าข่าวทุจริ ตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียน รุ่ นที 1/2561 – สภาวิชาชีพนักบัญชี
การอบรมมาตรฐานการบัญชี ปี 2561 – PWC
Audit Committee Forum 2018, Learn, unlearn and relearn – Audit Committee in the Age of
Disruption- IOD
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มีหุน้ ในบริษทั
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
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ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
2558 – ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริ หารความเสียง, กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
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 ในกิจการหรือองค์กรอืนในปี ทีผ่านมา
บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริ หารความเสียง, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี - บริ ษทั ชีวาทัย จํากัด (มหาชน) ,ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
บริษัทจํากัด
- ไม่มี
กิจการอืน
- ไม่มี

-77การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั,ง
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล อายุ 59 ปี
กรรมการ
แต่งตังเมือวันที 12 พฤษภาคม 2529 – ปัจจุบนั
คณะกรรมการลงทุน
แต่งตังเมือวันที 12 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบนั
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโทการบัญชี University Of Texas At Austin, ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาบัตร วปอ. หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที 56
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่ นที 1 สถาบันวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์ รุ่ นที 8 สถาบันวิทยาการการค้า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
- หลักสูตร ผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที 22
การอบรมในปี 2561 - ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
2.89 % (ตนเอง 2.89 % / บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 %)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
สามี นางสุเทพี อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
น้องเขย นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
พ.ศ. 2529 ถึง ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์ ,ธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2557 ถึง 2558 ดํารงตําแหน่งกรรมการ บมจ.ไทยรี ประกันชีวติ , ธุรกิจประกันชีวติ
พ.ศ.2559 ถึง ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บมจ.วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์ , ธุรกิจการเกษตร
พ.ศ. 2535 ถึง ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ , ธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2543 ถึง ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน
บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด, ธุรกิจประกันภัย

-78พ.ศ. 2553 ถึง ปั จจุบนั
พ.ศ.2552 ถึง 2560
พ.ศ.2556 ถึง ปั จจุบนั
พ.ศ.2556 ถึง 2560
พ.ศ. 2560 ถึง ปั จจุบนั

ดํารงตําแหน่ง กรรมการ บจก.ที.ไอ.ไอ.(สถาบันประกันภัยไทย) , ธุรกิจการศึกษา
ดํารงตําแหน่ง กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
ดํารงตําแหน่ง กรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย
ดํารงตําแหน่ง กรรมการเหรัญญิก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ดํารงตําแหน่ง กรรมการ บริ ษทั ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท , ธุรกิจสนับสนุนธุรกิจ
ประกันวินาศภัย
พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง นายก สมาคมประกันวินาศภัยไทย
พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง กรรมการเลขาธิการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอืนในปี ทีผ่านมา
บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ, ธุรกิจประกันภัย
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บมจ. วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์ , ธุรกิจการเกษตร
บริษัทจํากัด
- รองประธานกรรมการและประธานกรรมการลงทุน บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด,
ธุรกิจประกันภัย
- กรรมการ บริ ษทั ที.ไอ.ไอ.จํากัด (สถาบันประกันภัยไทย) , ธุรกิจการศึกษา
- กรรมการ บริ ษทั ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จํากัด, ธุรกิจสนับสนุนธุรกิจประกันวินาศภัย
กิจการอืน ๆ
- นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัยไทย
- กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
- กรรมการเลขาธิการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

-79การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั,ง
นายถวัลย์ วิรานนท์
อายุ 70 ปี
กรรมการทีปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
แต่งตังเมือวันที 29 เมษายน 2530 – ปัจจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แต่งตังเมือวันที 11 สิ งหาคม 2559 - ปัจจุบนั
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
นิติศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
การอบรมในปี 2561
- ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.006 % (ตนเอง 0.006 % / บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ 0% )
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
พ.ศ. 2543 ถึง 2557 ดํารงตําแหน่ง กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
พ.ศ. 2557 ถึง 2561 ดํารงตําแหน่ง กรรมการทีปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอืนในปี ทีผ่านมา
- ไม่มี

-80การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั,ง
นางสุเทพี อัศวะธนกุล
อายุ 58 ปี
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
แต่งตังเมือวันที 18 มิถุนายน 2529 – ปัจจุบนั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตังเมือวันที 11 สิงหาคม 2559 - ปัจจุบนั
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ Tarleton State University สหรัฐอเมริ กา
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่ นที 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) (IOD)
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCoT รุ่ นที 11
การอบรมในปี 2561
- ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
1.56 % (ตนเอง 1.56 % / บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ 0% )
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ภรรยา นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
น้องสาว นางสุ ณีย ์ ธี ราวิทยางกูร กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่งกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอืนในปี ทีผ่านมา
- ไม่มี

-81-

การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั,ง
นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร
อายุ 67 ปี
กรรมการ
แต่งตังเมือวันที 18 มิถุนายน 2529 – ปัจจุบนั
เลขานุการบริ ษทั แต่งตังเมือวันที 14 สิ งหาคม 2551 – ปัจจุบนั
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
การอบรมในปี 2561
- ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.006 % (ตนเอง 0.006 % / บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ0%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
พีสาว นางสุเทพี อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
พีภรรยา นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
พ.ศ. 2551 ถึง 2554 ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายผลประโยชน์
การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอืนในปี ทีผ่านมา
- ไม่มี

หน้ าทีข องเลขานุการบริษัท
1 .จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี
ก.ทะเบียนกรรมการ
ข.หนังสื อนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริ ษทั
ค.หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยทีรายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร และจัดส่ งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสี ยตาม
มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ทีบริ ษทั
ได้รับรายงานนัน
3. ดําเนินการอืนๆตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

-82การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั,ง
นายวิเพ็ด สี หาจักร อายุ 52 ปี
ประธานกรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
ปริ ญญาโท ประเทศสหภาพโซเวียต
การอบรมในปี 2561
- ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
พ.ศ. 2560 ถึง ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการ บจก.ลาววิวฒั น์ประกันภัย
ทําธุรกิจส่วนตัว

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอืนในปี ทีผ่านมา
- ไม่มี

-83การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั,ง
นายถวัลย์ วิรานนท์
อายุ 70 ปี
รองประธานกรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
นิติศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (IOD)
การอบรมในปี 2561
- ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
พ.ศ. 2543 ถึง 2557 ดํารงตําแหน่ง กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
พ.ศ. 2557 ถึง ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง กรรมการทีKปรึ กษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
พ.ศ. 2561 ถึง ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง รองประธานกรรมการ บจก.ลาววิวฒั น์ประกันภัย

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอืนในปี ทีผ่านมา
- ไม่มี

-84การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั,ง
นายปราสาทชัย พีลาพันแดช อายุ 54 ปี
รองประกรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
การอบรมในปี 2561
- ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
รองประธานกรรมการ บจก.ลาวโตโยต้า
กรรมการ บจก.เค
พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง รองประธานกรรมการ บจก.ลาววิวฒั น์ประกันภัย

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอืนในปี ทีผ่านมา
- ไม่มี

-85การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะการบรรยายชีวประวัติ : รายละเอียดเกียวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชือ-สกุล / อายุ / ตําแหน่ ง / วันทีได้ รับแต่ งตั,ง
นายพงศพจน์ เปีK ยมเจริ ญ อายุ 54 ปี
กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม
การอบรมในปี 2561
- ไม่มี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2561)
พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบนั
ดํารงตําแหน่ง กรรมการ บจก.ลาววิวฒั น์ประกันภัย
พ.ศ. 2550 ถึง 2560
ดํารงตําแหน่ง ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นไหมรถยนต์ บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์

การดํารงตําแหน่ งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอืนในปี ทีผ่านมา
- ไม่มี

-86-

-87-

รายละเอียดเกียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ชือ-สกุล
ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

นางสาวยุพนิ
ตรงพิทกั ษ์กุล

54

คุณวุฒิการศึกษา
1. มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ปริ ญญาตรี
สาขา การจัดการทัว ไป
ปี 2537
2. มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ปริ ญญาตรี
สาขา การบัญชี ปี 2547

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ชือหน่วยงาน / บริ ษทั
ช่วงเวลา
ตําแหน่ง
ประเทภธุรกิจ
2556 - 2561
รองผูจ้ ดั การฝ่ าย
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
ตรวจสอบ บริ ษทั
ประกันภัยไทย
วิวฒั น์ จํากัด
(มหาชน)

- 88 -

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
-

ไม่มี

- 89 -

เอกสารแนบ 5 อืน ๆ
-

ไม่มี

