ทวว. 004/2559
วันที 4 มีนาคม 2559
เรื อง
เรี ยน
สิ งทีส่งมาด้วย

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั$งที 23/2559
ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
(1) สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั$งที 22/2558
(2) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
(3) รายการข้อมูลประจําปี , รายงานและงบการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ในรู ปแบบ CD-Rom
(4) ประวัติกรรมการทีเสนอให้ดาํ รงตําแหน่งอีก 1 วาระ (ประกอบการพิจารณา วาระที 6)
(5) คํานิยามกรรมการอิสระ
(6) คําชี$แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุม และการออกเสี ยงลงคะแนน
(7) ข้อมูลกรรมการอิสระทีผถู ้ ือหุน้ สามารถพิจารณาให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
(8) ขั$นตอนการเข้าร่ วมประชุม
(9) ข้อบังคับบริ ษทั เฉพาะทีเกียวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
(10) แผนทีสถานทีจดั ประชุม
(11)หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ครั$งที 23 ประจําปี 2559 ในวันศุกร์ที 8 เมษายน 2559 เวลา 15:00 น. ณ ห้องประชุมชั$น 6 อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์
เลขที 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400 เพือพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี$
วาระที 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 22 ประจําปี 2558 เมือ วันที 8 เมษายน 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 เมือวันที 8 เมษายน 2558 และได้จดั ทํา
รายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ซึ งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลาที กาํ หนด รวมถึงได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดของ
รายงานการประชุมตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที 1
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั$งที 22/2558 ที
ประชุมเมือวันที 8 เมษายน 2558 รายละเอียดตามเอกสารสิงทีส ่ งมาด้ วยหมายเลข 1 ได้รับการบันทึกไว้โดยถูกต้อง
ตามความเป็ นจริ ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที 2. พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดําเนินการของบริ ษทั ประจําปี 2558 ปรากฎอยูใ่ นรายงานประจําปี ของ
บริ ษทั ฯทีได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั$งนี$ ตามรายละเอียดทีปรากฎอยูใ่ นรายงานประจําปี
และรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทีได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั$งนี$ ในรู ปแบบ
CD-Rom ตามรายละเอียดในเอกสารสิงทีส ่ งมาด้ วยหมายเลข 3 ดังสรุ ปสาระสําคัญดังนี$
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รายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
กําไร/(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
รายได้อืน
กําไรจากการดําเนินงาน
เงินสมทบฯ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรสําหรับปี

2558
2,527.88
(2,588.60)
(60.72)
85.44
13.72
38.44
(17.02)
0.90
22.32

2557
2,471.11
(2,432.30)
38.81
181.31
13.86
233.98
(16.67)
(34.21)
183.10

( หน่วย : ล้านบาท )
เปลีย นแปลง %
2.30
6.43
-256.45
-52.87
-1.01
-83.57
2.06
-102.63
-87.81

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือรับทราบผล
การดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 2558
วาระที 3. พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนปี 2558
ข้ อเท็จริงและเหตุผล
เพือให้เป็ นไปตาม พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 37 ได้กาํ หนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุล และงบ
กําไรขาดทุน ณ วันสิ$นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีภายนอกเสนอต่อที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพือพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนดังกล่าว
ในการนี$บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน สิ$นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ซึงผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีภายนอก และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฎอยูใ่ นงบการเงินที
ประจําปี 2558 ทีได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั$งนี$ ตามรายละเอียดในเอกสารสิงทีส ่ งมา
ด้ วยหมายเลข 2
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ พิจารณาอนุมตั ิงบดุล
และ งบกําไรขาดทุน สิ$นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีภายนอก และผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วาระที 4. พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และอนุมตั เิ งินปันผล
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที 34 กําหนดให้บริ ษทั ฯ จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วน
หนึงไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สํารองนี-จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึงบริ ษทั ฯ ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายไว้เรี ยบร้อย
แล้วเป็ นเงิน 30.3 ล้านบาท จึงเห็นควรไม่จดั สรรทุนสํารอง
นโยบายการจ่ ายเงินปันผล บริ ษทั ฯมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตรา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ
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หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
ข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในรอบ 3 ปี ทีผา่ นมา ดังนีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
กําไรสุ ทธิ (บาท)
กําไรสุ ทธิตอ่ หุ ้น (บาท)
จํานวนหุ ้น (หุ ้น)
จํานวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุ ้น (บาท)
รวม จํานวนปันผลจ่าย (บาท)
หุ ้นปันผล
เงินปันผล
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุ ทธิ

ครั-งที 23/2559 (ปี 2558)
22,323,876
0.074
303,000,000
0.05
15,150,000
15,150,000
68%

ครั-งที 22/2558 (ปี 2557)
178,966,871
1.18
151,500,000
1.111112
168,333,468
151,500,000
16,833,468
94%

ครั-งที 21/2557 (ปี 2556)
98,864,818
0.65
151,500,000
0.32
48,480,000
48,480,000
49%

ความเห็นคณะกรรมการ ในรอบปี 2558 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 22,323,876 - บาท
บริ ษทั ฯ เห็นสมควรเสนอต่อที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาอนุ มตั ิให้จ่ายปั นผลจากผลการดําเนิ นงานปี 2558 และ
กําไรสะสม ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท(ห้าสตางค์) รวมมูลค่าทั-งสิ- น 15,150,000.-บาท ทั$งนี$ การจ่ายเงินปั นผลในอัตรา
ตามทีระบุไว้ขา้ งต้น คิดเป็ นร้อยละ 68% ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึงเป็ นอัตราที เกินกว่ านโยบายการจ่ ายเงิน
ปันผลทีกาํ หนดไว้ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ได้แสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล พร้อมด้วยอัตราการจ่ายเงินปั นผล
ย้อนหลัง 3 ปี เพือผูถ้ ือหุน้ จะได้ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยบริ ษทั ฯ กําหนดให้วนั ที 21 เมษายน 2559 เป็ น
วันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) เพือสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลและหุ ้นปั นผล และปิ ดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุน้ ในวันที 22 เมษายน 2559 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 4 พฤษภาคม 2559
วาระที 5 พิจารณากําหนดค่ าบําเหน็จกรรมการ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยูใ่ นระดับทีใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม
เพียงพอทีจะรักษากรรมการทีมีคุณสมบัติทีตอ้ งการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการตามอัตราทีเสนอ โดยขอให้นาํ เงินจํานวน 4,120,000 บาท มาจ่ายเป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ โดยจํานวน
3,480,000 เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ และ จํานวน 640,000 บาท เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บริ ษทั ฯ เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี$
รายละเอียดค่ าตอบแทนกรรมการ
1. ค่ าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
2. ค่ าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
ค่ าเบียประชุมกรรมการ (บาท/ครั$ง/คน)
1 คณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการ
นายชลอ เฟื องอารมย์
- กรรมการ
มีจาํ นวนทั$งสิ$ น 8 ท่าน
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ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

3,480,000
9
640,000

3,480,000
10
640,000

3,300,000
10
600,000

3

3

3

20,000

20,000

20,000

15,000

15,000

15,000

2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
- กรรมการ
นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์
นางปราณี ภาษีผล

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

ไม่ มคี ่ าตอบแทนอืน
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบตามเสนอ
วาระที 6. พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต ้องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯข้อที 14 กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งเนืองจากครบวาระ
เป็ นจํานวนหนึงในสามในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของทุกปี ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม ทั$งนี$ กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจ
ได้รับเลือกตั$งกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้
ในปี 2559 มีกรรมการทีจะครบวาระการดํารงตําแหน่งจํานวน 3 ท่าน มีผทู ้ ีมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ของบริ ษทั ฯ จํานวน 1 ท่าน ซึ งบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดคํานิยามกรรมการอิสระไว้เท่ ากับข้อกําหนดขั$นตําของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังปรากฏในเอกสาร สิงที
ส่ งมาด้ วยหมายเลข 5 กรรมการทีครบวาระการดํารงตําแหน่งทั$ง 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี$
1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
3. นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
เสนอชือบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ได้ ตั$งแต่วนั ที 7 มกราคม 2559 ถึง
วันที 15 กุมภาพันธ์ 2559 ซึงบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย
นั$น ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชือบุคคล เพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ
แต่อย่างใด คณะกรรมการ จึงได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีมีความรู ้ความสามารถ เพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษทั ฯต่อไป โดยคณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชียวชาญ รวมถึงผลการปฎิบตั ิงาน
เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั$งกรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระทั$ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีก
วาระหนึง ทั$งนี$ประวัติของกรรมการทีได้รับการเสนอชือในครั$งนี$ ปรากฏในเอกสารสิงทีส ่ งมาด้ วยหมายเลข 4
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เห็ น สมควรเสนอต่ อ ที ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น เพื อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั$ง
กรรมการ
ซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระทั$ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง
วาระที 7. พิจารณาเลือกตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสินจ้ าง
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ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ผา่ นการพิจารณาแต่งตั$งจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ครั$งที 22 ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2558 ซึงบัดนี$ครบกําหนดเวลาแล้ว จึงเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาแต่งตั$งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2559 โดยเสนอให้
1) นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4172 และ/หรื อ
2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4499 และ/หรื อ
3) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิSวาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4951
แห่งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ ง โดยกําหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ งเป็ น
ผูท้ าํ การตรวจสอบแสดงความคิดเห็ นและลงนามในงบการเงิ นของบริ ษทั ฯ นอกจากนี$ ขอให้ทีประชุมพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชี ประจําปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 1,730,000.-บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี$
หน่วย : บาท
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริ ษทั ฯ สิ$ นสุ ด วันที 31 ธันวาคม 2559
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษทั ฯ (3 ไตรมาส)
3. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี ยง
ณ 30 มิถุนายน 2559
4. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี ยง
ณ 31 ธันวาคม 2559
รวมทั$งสิ$ นเป็ นเงิน

ปี 2559

ปี 2558

เพิม ขึ$น

780,000
450,000
150,000

660,000
450,000
150,000

120,000
-

350,000

350,000

-

1,730,000

1,610,000

120,000

ร้อยละ
18.18

7.45

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรี ยบเที ยบผลงานของผูส้ อบบัญชี ปี 2559 กับการให้บริ การของบริ ษทั ผู ้
ตรวจสอบบัญชีอืน ๆ แล้วเห็นว่า บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นบริ ษทั ทีมีชือเสี ยงและได้รับการยอมรับในระดับ
สากล และมี ส่วนร่ วมในการให้ค วามคิ ดเห็ นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัย (คปภ.) ในการเริ มใช้การกํากับเงินทุนตามระดับความเสี ยง (RBC) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ
บัญชีให้กบั บริ ษทั ประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั$งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่ วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั
บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ งค่าสอบบัญชีในปี 2559 ทีเพิมขึ$น
เป็ นจํานวน 120,000- บาท หรื อประมาณร้อยละ 7.45 นี$ จึงถือว่าเป็ นราคาทีเหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป โดยกําหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึงดังรายนามต่อไปนี$เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบ
แสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
ผูส้ อบบัญชีรับผิดชอบ
นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย
นางสาวสมใจ คุณปสุ ต
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิQวาณิชย์
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ทะเบียนเลขที

4172
4499
4951

จํานวนปี ทีสอบบัญชี ให้บริ ษทั
5
2
ยังไม่ได้รับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็น
และลงนามในงบการเงินของบริ ษทั

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั$งบุคคลดังกล่าวเป็ น ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
ประจําปี 2559 อีกวาระหนึง โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็ นจํานวน 1,730,000.- บาท เพิม ขึน ร้ อยละ 7.45 ตามทีคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ
วาระที /8.พิจารณาเรืองอืน ๆ
ทั$งนี$ บริ ษทั ฯจะกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันที 17 มีนาคม 2559 และให้รวบรวม
รายชือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที 18 มีนาคม 2559
พร้อมนี$บริ ษทั ฯได้แนบเอกสารตามรายการสิ งทีส่งมาด้วยมายังท่านเพือทราบและพิจารณา โดยได้จดั ทํารายงาน
ข้อมูลประจําปี รายงานและงบการเงินปี 2558 ในรู ปแบบ CD-ROM ซึงหากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะ
ขอรับรายงานข้อมูลประจําปี รายงานและงบการเงินในรู ปเอกสาร สามารถติดต่อขอรับได้ที นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-6950800 ต่อ 5938 โทรสาร 02-6950808 หรื อ Email: Nantawan_aru@thaivivat.co.th
จึงขอเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที ดังได้ระบุไว้ขา้ งต้นโดยพร้อมเพรี ยงกัน หากท่าน
ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง กรุ ณาแต่งตั$งผูร้ ับมอบฉันทะเพือเข้าร่ วมประชุมตามหนังสื อมอบฉันทะที
ได้แนบมาด้วยนี$
ขอแสดงความนับถือ

( นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล )
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
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1

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั!งที$ 22/2558
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื$อวันพุธ ที$ 8 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมชั!น 6 บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) เลขที$ 71
ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมดังนี!
เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
44 ท่าน นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้ 7,418,831 หุน้
ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
12 ท่าน นับเป็ นจํานวนหุน้ ได้ 105,938,244 หุน้
รวมจํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ 56 ท่าน รวมจํานวนหุน้ ได้
113,357,075 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 74.82 ของจํานวนหุน้ ทั!งหมด 151,500,000 หุน้ ซึ$งครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
ข้อ 29 ซึ$งจะต้องมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน นับจํานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทั!งหมด
เริ$ มประชุมเวลา 15.10 น.
คุณชลอ เฟื$ องอารมย์ ทําหน้าที$เป็ นประธานในที$ประชุม
เลขาที$ประชุมได้แจ้งต่อที$ประชุมถึงวิธีปฎิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยประธานจะเป็ นผูส้ อบถาม
ความเห็นจากที$ประชุมเพื$อพิจารณาลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ หากมีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดที$ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ให้ยกมือ
จะมีเจ้าหน้าที$ รับบัตรลงคะแนนและดําเนิ นการตรวจนับผลคะแนน โดยจะหักคะแนนเสี ยงที$ ไม่เห็ นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง
ดังกล่าวออกจากจํานวนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที$เข้าร่ วมประชุมทั!งหมด และจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบทันที หากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดยก
มือ จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ มีมติเห็นชอบกับวาระที$นาํ เสนอ
สําหรับผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ$ งผูม้ อบฉันทะกําหนดการออกเสี ยงไว้ล่วงหน้าแล้ว บริ ษทั ฯ จะบันทึกคะแนนเสี ยงตามที$ผู ้
มอบฉันทะกําหนด
ที$ประชุมรับทราบวิธีปฎิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนแล้ว
ประธานกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั!งที$ 22/2558 และนายจี รพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ ได้
แนะนําคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที$เข้าร่ วมประชุมในครั!งนี!ดงั รายนามต่อไปนี!
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ที$เข้าร่ วมประชุม 6 ท่าน ได้แก่
1. นายชลอ เฟื$ องอารมย์
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
3. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
4. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการ และ ที$ปรึ กษากรรมการผูอ้ าํ นวยการ
5. นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
6. นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร
กรรมการ และ เลขานุการบริ ษทั
คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที$เข้าร่ วมประชุม จํานวน 8 ท่าน ได้แก่
1. นายสุรพงษ์ ธีราวิทยางกูร
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
2. นายประพิทย์ ธีระประยุติ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
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3. นายไกรเลิศ หาญวิวฒั นกุล
4. นายลูเซียส เฮสตี
5. นายแก้วพันธุ์ ธีรโยธิน
6. นางสาวสิ รินทร์ นันทวรเศรษฐ
7. นางดวงแก้ว วิริยานุศกั ดิT
8. นางสาวลัสพรรณ เติมทองไชย

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ที$ปรึ กษากรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝายบัญชี
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

ตัวแทนจาก บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ$งเป็ นผูส้ อบบัญชีภายนอกของบริ ษทั ฯ ที$เข้าร่ วมประชุม จํานวน 1 ท่าน
ได้แก่
1. คุณณริ ศรา ไชยสุวรรณ
จากนั!นประธานจึงได้ดาํ เนินการประชุมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ
ดังต่อไปนี!
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั"งที 21 ประจําปี 2557 เมือ วันที 3 เมษายน 2557
ท่านประธาน ขอให้ที$ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ครั!งที$ 21/2557 ประชุมเมื$อ
วันที$ 3 เมษายน 2557 ซึ$งรายละเอียดได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาพร้อมรายงานการประชุมแล้ว
มติทปี ระชุม
ที$ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี!
เห็นด้วย ........ .. 113,357,075........... เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกีย วกับผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2557
ท่านประธาน ได้แจ้งกับที$ประชุมว่า ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี ที$ผา่ นมา มีรายละเอียดเป็ นไปตามรายงาน
ประจําปี ที$ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ โดยแนบไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้นแล้ว จึงขอให้คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการ กล่าวสรุ ปผลการดําเนิ นการของบริ ษทั ฯ คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ ได้สรุ ปผลการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ว่า ในรอบปี 2557 ดังนี!
( หน่วย : ล้านบาท )
2557
2556
เปลีย นแปลง %
รายได้จากการรับประกันภัย
2,471.11
2,299.89
7.44%
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
(2,437.47)
(2,258.11)
7.94%
กําไร/(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย
33.65
41.79
-19.48%
รายได้จากการลงทุน
181.31
83.75
116.48%
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รายได้อื$น
13.86
9.23
50.13%
กําไรจากการดําเนินงาน
228.82
134.77
69.78%
เงินสมทบฯ
(16.67)
(15.88)
5.02%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
(33.18)
(20.03)
65.66%
กําไรสําหรับปี
178.97
98.86
81.02%
ส่วนรายละเอียดอื$นๆ คณะกรรมการได้สรุ ปผลการดําเนินงานในรอบปี 2557 ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้ว
ท่านประธานขอให้ที$ประชุมรับทราบ และ มีมติรับทราบผลการดําเนินการดังกล่าว พร้อมกับเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้
ซักถาม
อาสาพิทักษ์ สิทธิ5ผู้ถือหุ้น ตัวแทนสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย : ขอชื$ นชมบริ ษทั ที$แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่ วมโครงการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน$ ขอเรี ยนถามเพิม$ เติมว่า บริ ษทั มีแผนอย่างไรที$จะทําให้ บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล : ทางบริ ษทั ได้มีการเข้าร่ วมพร้อมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยในการเสนอตัวเข้าร่ วมโครงการ
ประกาศเจตนารมณ์แนวร่ วมปฏิ บตั ิ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต กับสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
กระบวนการที$ จะได้รับการรับรอง หลังจากประกาศเจตนารมณ์น! นั จะประกอบไปด้วยขั!นตอนการประเมินตนเอง
และ ตรวจสอบโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชี หลังจากนั!นจึ งจะมี การตรวจสอบและรั บรองโดย
คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต บริ ษทั ฯ ในฐานะที$เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ยึดถือหลักเรื$ องความโปร่ งใสในการปฎิบตั ิงาน และ จรรยาบรรณของพนักงานเป็ นสําคัญอยูแ่ ล้ว ดังนั!นบริ ษทั ฯ จึง
ถือว่ามีความพร้อมที$เข้าร่ วมแต่เนื$องจากกระบวนการดังกล่าวมีข! นั ตอนค่อนข้างมาก และธุรกิจประกันวินาศภัย มีความแตกต่าง
กับธุรกิจอื$น จึงมีการดําเนินการหลายอย่างที$แตกต่างกัน สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ให้ความร่ วมกับ IOD ในการจัดทําระบบ
การรั บ รองให้ ส อดคล้อ งกับ ธุ ร กิ จ ประกัน วิ น าศภัย บริ ษ ัท ได้ด ํา เนิ น การประเมิ น ตนเองและ ตรวจสอบโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชี เพื$อรอการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริ ตต่อไป
อาสาพิทกั ษ์ สิทธิ5ผ้ถู ือหุ้น ตัวแทนสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย : ในปี ที$ผา่ นมาถึงแม้บริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไรเพิม$ ขึ!น แต่กาํ ไรส่วนใหญ่ก็
เป็ นกําไรจากการลงทุน มากกว่ากําไรจากการดําเนิ นการของบริ ษทั ฯ ซึ$ งลดน้อยลง จึงขอเรี ยนถามว่า คณะกรรมการมีแนวทาง
อย่างไรที$จะเพิม$ กําไรจากการดําเนินงาน
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล : ขอเรี ยนชี!แจงว่า ด้วยหลักการของการประกันภัย หากอัตราเบี!ยประกันมีความเหมาะสม กําไรจากการ
รับประกันภัย ควรจะใกล้เคียงกับศูนย์ หรื อติดลบเล็กน้อย เพราะหลักการของธุ รกิ จประกันภัย กําไรหลักควรจะมาจากการ
ลงทุน เหมือนกับบริ ษทั นําเงินล่วงหน้าของผูเ้ อาประกันภัยไปลงทุน ซึ$งบริ ษทั ฯ จะต้องมีการบริ หารการลงทุนที$ดี สําหรับกําไร
จากการรับประกันภัยของบริ ษทั ฯ ที$ลดลงมีสาเหตุมาจาก 2 ส่วนคือ
1. ในปี ที$ผา่ นมามีสถานการณ์พิเศษ ซึ$งค่อนข้างมีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจไทย และ ธุรกิจ
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ประกันวินาศภัย ก็มีค วามสัมพันธ์กบั การเจริ ญเติ บโตของรายได้ประชาชาติ ซึ$ งในปี ที$ ผ่านมา GDP มีการปรับลดลง เป็ น
ผลกระทบทําให้ขนาดของธุรกิจไม่ได้เติบโตตามที$คาดหมาย
2. มีการแข่งขันที$สูงขึ!น ซึ$งเป็ นธรรมชาติของธุรกิจ คณะกรรมการต้องมีการบริ หารจัดการให้ดี เพื$อรักษา
สมดุลย์ระหว่างรายได้กบั กําไรสุทธิ เนื$องจากธุรกิจประกันภัยมีความแตกต่างจากธุรกิจอุตสาหกรรม ที$เมื$อขายสิ นค้าได้เท่ากับมี
กําไร แต่ในธุรกิจประกันภัย การขายสิ นค้าได้ไม่ได้แปลว่าจะได้กาํ ไร อาจจะขาดทุนอย่างมโหฬารก็ได้ เช่นปี 2554 ที$เกิดนํ!า
ท่วมใหญ่ แต่บริ ษทั ฯ ก็มีการบริ หารจัดการความเสี$ ยงที$ทาํ ให้บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยนํ!าท่วมใหญ่ครั!งนั!น จึงอยากจะ
สร้างความมัน$ ใจกับผูถ้ ือหุน้ ว่า บริ ษทั ฯ มีการบริ หารความเสี$ ยงให้สมดุลย์กบั รายได้ โดยมีการวิเคราะห์ที$เหมาะสม โดยจะเห็น
ได้ว่า ในบางปี ที$ ธุร กิ จ ประกัน วินาศภัย มี การเจริ ญเติ บโตสู ง อัตราการเจริ ญเติ บ โตของบริ ษ ัท ฯ ก็ ไ ม่ไ ด้สูง ขนาดนั!น แต่
ขณะเดียวกันในปี ที$ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการเจริ ญเติบโตเพียงแค่ 0.01% บริ ษทั ฯ ก็มีการเจริ ญเติบโตมากกว่า ซึ$ งถือเป็ นการ
สร้างสมดุลย์ของรายได้เพื$อรักษาสถานภาพของกําไรสุทธิ
ผู้ถือหุ้นท่ านหนึง : ขอสอบถามเรื$ องกลยุทธ์ในการลงทุน ว่าบริ ษทั มีนโยบายในการลงทุน ประเภทใด มีความเสี$ ยงอย่างไรบ้าง
เนื$องจากรายได้ส่วนใหญ่มาจากการลงทุน หากบริ ษทั ฯ ลงทุนผิดพลาด หรื อ ลงทุนในหุน้ และ ตลาดหุน้ มีการปรับตัวลง ซึ$งอาจ
มีความเสี$ ยงให้ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ลดลงได้
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล : หน่วยงานกํากับดูแล ซึ$งก็คือ สํานักงาน คปภ. มีการออกประกาศเรื$ องกฎการลงทุน ซึ$ งบริ ษทั ประกัน
วินาศภัย และ ประกันชีวติ ทุกบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตาม เนื$องจากการลงทุน เป็ นความเสี$ ยง ซึ$ งบริ ษทั ฯ ก็ได้มีการยึดหลักการตาม
ประกาศนี! และจากประวัติศาสตร์ ก็ไม่พบว่ามีบริ ษทั ประกันภัยใดที$ตอ้ งปิ ดตัวลงเนื$ องจากการลงทุน แสดงให้เห็นว่า กฎเกณฑ์
เรื$ องการลงทุนของหน่วยงานกํากับ มีประสิ ทธิ ภาพ จึ งอยากจะสร้างความเชื$อมัน$ ว่า สํานักงาน คปภ .ได้มีการกํากับดูแล ทุกๆ
บริ ษทั ในเรื$ องนี!อย่างดี มีการจัดสรรค่าความเสี$ ยงที$บริ ษทั สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม
ส่วนการลงทุนในหุน้ หรื อตราสารทุน นั!น สํานักงานคปภ .จัดว่าเป็ นการลงทุนที$มีความเสี$ ยง ตามประกาศการลงทุนฯ
ปี 2556 จึงกําหนดให้ บริ ษทั ลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของสิ นทรัพย์ลงทุน
ผู้ถือหุ้นท่ านหนึง : อยากทราบรายละเอียดเกี$ยวกับรายได้อื$น ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง เนื$องจากมีการเพิม$ ขึ!น 60-70%
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล : รายได้อื$น คือรายได้ที$ไม่ใช่มาจากการรับประกันภัยและการลงทุน ตัวอย่างเช่น กําไร(ขาดทุน)จากการ
ขายทรัพย์สินของบริ ษทั , รายได้จากค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น สําหรับที$มีการเพิ$มขึ!นสู งในปี ที$ผา่ นมานั!นมาจากรายได้จาก
การขายข้อมูลการรับประกันภัย พรบ. ให้กบั บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
ผู้ถือหุ้นท่ านหนึง : อยากทราบวิสยั ทัศน์ ว่าแนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัยในปี นี!จะดีข! ึนหรื อไม่ เมื$อเทียบกับสภาพเศรษฐกิจใน
ปั จจุบนั
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล : ธุรกิจประกันภัยจะดีข! ึนหรื อไม่ ก็ข! ึนอยูก่ บั เศรษฐกิจไทย เนื$ องจากธุรกิจประกันภัย เชื$อมโยงกับ การ
เติบโตของรายได้ประชาชาติ ซึ$งผูเ้ ชี$ยวชาญก็มีการคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจไทยในครึ$ งปี หลังจะดีข! ึน
ผู้ถือหุ้นท่ านหนึง : บริ ษทั มีการดําเนินการด้านประกันสุขภาพหรื อไม่ มีแผนกลยุทธ์อย่างไร เพื$อที$จะแข่งขันกับคูแ่ ข่งในตลาด
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คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล : การประกันสุขภาพจะเป็ นการประเภทของการประกันที$มีความต้องการสู งขึ!นจากผูบ้ ริ โภค เพราะใน
อนาคตอันใกล้น! ี คนไทยเริ$ มเข้าสู่ Aging Society (สังคมสูงอายุ) ดังนั!นประกันสุขภาพน่าจะเป็ นหัวใจสําคัญใน การสร้างความ
มัน$ คงให้กบั คนไทย ทางบริ ษทั ได้มีการให้ความสําคัญกับการประกันประเภทนี!และมีการพัฒนาทั!งผลิตภัณฑ์และรู ปแบบการ
บริ การเพื$อตอบสนองความต้องการของคนไทยเสมอมา
ผู้ถือหุ้นท่ านหนึง : กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม ซึ$งปี 56 ขาดทุน 117 ล้าน แต่ในปี 57 เพิม$ ขึ!น อยากทราบว่าคืออะไร
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล : กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม เป็ นการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินการลงทุนสุ ทธิ ให้สะท้อนราคาตลาด
ที$เป็ นธรรม (Mark to market) ซึ$งเป็ นตามราคาปิ ดของหุน้ ที$บริ ษทั ดําเนินการลงทุนทั!งโดยตรงและโดยผ่านหน่วยลงทุน
ผู้ถือหุ้นท่ านหนึง : กําไร (ขาดทุน) จากการซื! อขายหลักทรัพย์ ปี 2556 มี 92 ล้าน ปี 2557 ลดลงเหลือ 10 ล้าน อยากทราบเป็ น
กําไรจากเงินลงทุนประเภทใด
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล : กําไร (ขาดทุน) จากการซื! อขายหลักทรัพย์ ประกอบด้วยการลงทุนในหน่ วยลงทุน หุ ้นทุน และ
พันธบัตร
มติทปี ระชุม ที$ประชุมพิจารณาและมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ของบริ ษทั ในรอบปี 2557 ตามที$เสนอ
วาระที 3 พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนปี 2557 สิ"นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
ท่านประธาน ขอให้ที$ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ งบดุล และ งบกําไรขาดทุน สําหรับปี สิ!นสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2557 ซึ$ง
ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั แล้ว และได้จดั ส่งไปยังผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมใน
ครั!งนี!
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้กล่าวสรุ ปฐานะการเงิน ณ สิ!นปี 2557 ณ วันที$ 31 ธันวาคม ตามงบแสดงฐานะการเงินที$
ได้รับการรับรองจากผูต้ รวจสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี!
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์รวม
4,329,847,770 บาท
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
143,697,595 บาท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
2,455,130,182 บาท
เบี!ยประกันภัยค้างรับ
339,564,052 บาท
หนี!สิน
หนี!สินรวม
3,228,545,511 บาท
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
842,491,575 บาท
สํารองเบี!ยประกันภัย
1,462,720,593 บาท
ส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของเจ้าของ
1,101,302,259 บาท
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บริ ษทั ฯ มี อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ วันที$ 30 มิถนุ ายน 2557 เท่ากับ
ร้อยละ 313.17 ซึ$งเกินกว่าอัตราที$กฎหมายกําหนดไว้เท่ากับร้อยละ 140 คิดเป็ นประมาณ 2.24 เท่า
ท่านประธาน ได้ขอให้ที$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
ผู้ถือหุ้นท่ านหนึง : อยากให้จดั ส่งงบการเงินและรายงานประจําปี ในรู ปแบบเอกสาร และ อยากให้ระบุขอ้ มูลการซื! อขายหน่วย
ลงทุนในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้ชดั เจนว่า มีการลงทุนเท่าไร ขายไปเท่าไร มีกาํ ไรที$ยงั ไม่เกิดขึ!นเท่าไร
คุณ จีรพันธ์ อัศวะธนกุล : การจัดส่ งงบการเงิ นและรายงานประจํา ปี ในรู ปแบบ CD เป็ นการลดกระดาษ เพื$อ ช่ วยรั กษา
สิ$ งแวดล้อม หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใด ต้องการรายงานในรู ปแบบเอกสาร กรุ ณาแจ้งมายัง นักลงทุนสัมพันธ์ ของบริ ษทั ฯ เพื$อจัดส่ ง
ให้ตอ่ ไป
คุณณริศรา ไชยสุ วรรณ ตัวแทนจากบริษัท สํ านักงาน อีวาย จํากัด : กรณี ที$ผถู ้ ือหุ ้นอยากให้เปิ ดเผยข้อมูลของการซื! อขายหน่วย
ลงทุ นเพิ$ม ขึ! น นั!น ขอเรี ยนชี! แ จงว่า การจัดทําหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นจัดทํา โดยบริ ษ ัทฯ ผูส้ อบบัญ ชี มี หน้าที$ ทาํ การ
ตรวจสอบว่าการเปิ ดเผยข้อมูลเพียงพอตามมาตรฐานทางบัญชี ที$รับรองทัว$ ไปหรื อไม่ และเนื$ องจาก ประกันภัยไทยวิวฒั น์ อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน คปภ. ซึ$ งก็จะมีการกําหนดรู ปแบบของงบการเงินและมีขอ้ บังคับ ว่าจะต้องเปิ ดเผยข้อมูล
ใดบ้าง โดยข้อมูลที$ ประกันภัยไทยวิวฒั น์ เปิ ดเผยได้ทาํ ตามข้อกําหนดของ คปภ. และ มาตรฐานทางบัญชีทว$ั ไปแล้ว
ที$ประชุมมีมติรับรองและอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2557 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี!
มติทปี ระชุม
เห็นด้วย ........ .. 113,357,075........... เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และ อนุมตั เิ งินปันผล
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ ขอเสนอต่อที$ประชุมผูถ้ ือหุ ้นว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที$ 34
บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ$ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงิ น
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี!จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ$งบริ ษทั ฯ ได้จดั สรรทุนสํารอง
ตามกฎหมายไว้เรี ยบร้ อยแล้วเป็ นเงิ น 20 ล้านบาท แต่เ นื$ องจากในปี นี! บริ ษ ทั จะมี ก ารเพิ$มทุ น จาก 151,500,000 บาท เป็ น
303,000,000 บาท ทําให้ทุนสํารองตามกฎหมายยังขาดอยู่ 10,300,000 บาท จึงเห็นควรจัดสรรเงินกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2557 จํานวน
10,300,000 บาท ไปเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย เพื$อรองรับทุนจดทะเบียนใหม่ของบริ ษทั
พร้อมกันนี! ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบว่าบริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตรา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของ
กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยมี ข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในรอบ 3 ปี ที$ผา่ นมา ดังนี!
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
ครั!งที$ 22/2558 (ปี 2557) ครั!งที$ 21/2557 (ปี 2556)
ครั!งที$ 20/2556 (ปี 2555)
กําไรสุทธิ (บาท)
178,966,871
98,864,818
162,178,010
กําไรสุทธิตอ่ หุน้ (บาท)
1.18
0.65
1.07
จํานวนหุน้ (หุน้ )
151,500,000
151,500,000
151,500,000
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จํานวนเงินปั นผลจ่าย ต่อหุน้ (บาท)
1.111112
0.32
0.43
รวม จํานวนเงินปั นผลจ่าย (บาท)
168,333,468
48,480,000
65,145,000
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ
94%
49%
40%
โดยในรอบปี 2557 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 178,966,871.-บาท และ มีกาํ ไรสะสม 671,497,298. - บาท รวม
เป็ นกําไรสะสมก่อนการจัดสรร 850,464,169.- บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที$ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื$อ
พิจารณา
1. จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2557 จํานวน 10,300,000 บาท ไปเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย
2.จ่ายปั นผล ในอัตราหุน้ ละ 1.111112 บาท รวมเป็ นเงินทั!งสิ!น 168,333,468 บาท คิดเป็ นร้อยละ 94 ของกําไรสุทธิ ซึ$ง
เป็ นอัตราที$สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที$บริ ษทั กําหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี!
2.1. จ่ายปั นผลเป็ นหุน้ โดยการออกหุน้ สามัญจํานวน 151,500,000 หุน้ และให้จ่ายเงินปั นผลโดยหุน้
สามัญเมื$อทําการจดทะเบียนเพิม$ ทุนจดทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว ในอัตรา1 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ปั นผล ในอัตราหุน้ ละ 1 บาท
ตามมูลค่าที$ตราไว้ 1 บาท รวมมูลค่าทั!งสิ!น 151,500,000.- บาท ในกรณี มีหุน้ ที$เหลือจากการจ่ายหุ ้นปั นผลให้เสนอขาย
แก่ “กองทุนสํารองเลี!ยงชีพประกันภัยไทยวิวฒั น์ ซึ$งจดทะเบียนแล้ว“ ในอัตราหุน้ ละ 1 บาท
2.2. จ่ายปั นผลเป็ นเงินสด ในอัตราหุน้ ละ 0.111112 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนทั!งสิ!นไม่เกิน 16,833,468 บาท
เพื$อรองรับการหักภาษี ณ ที$จ่าย ที$เกิดจากการจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญ โดยผูถ้ ือหุน้ จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี!
โดยบริ ษทั ฯ กําหนดให้วนั ที$ 21 เมษายน 2558 เป็ นวันกําหนดรายชื$อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) เพื$อสิ ทธิ
ในการรับเงินปั นผลและหุน้ ปั นผล และปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันที$ 22 เมษายน 2558 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลใน
วันที$ 7 พฤษภาคม 2558
ท่านประธาน ได้ขอให้ที$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
ผู้ถือหุ้นท่ านหนึง : ต้องการทราบว่าการจ่ายหุน้ ปั นผลของบริ ษทั ฯ เป็ นอัตราการจ่าย 1 ต่อ 1 เหตุใดจึงมีหุน้ เหลือ และที$
กําหนดให้ตอ้ งเสนอขายแก่ “กองทุนสํารองเลี!ยงชีพประกันภัยไทยวิวฒั น์ ที$จดทะเบียนแล้ว” ในอัตราหุน้ ละ 1 บาท เป็ นการ
เหมาะสมหรื อไม่
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล : สาเหตุที$อาจจะมีหุน้ เหลือหลังจากการจ่ายหุน้ ปั นผล ในอัตรา 1 ต่อ 1 ก็เนื$ องจากหากมีกรณี ที$ผถู ้ ือหุ ้น
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ทําให้ถูกตัดสิ ทธิในการรับปั นผล ก็จะทําให้มีเศษหุน้ เหลือ การกําหนดเรื$ องนี!ไว้กเ็ พื$อลดขั!นตอนในการ
จดทะเบียนลดทุนของบริ ษทั ฯ โดย ณ วันที$กาํ หนดรายชื$อผูม้ ีสิทธิเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ 20 มีนาคม 2558 มีผฝู ้ ากหลักทรัพย์ที$
แจ้งชื$อผูถ้ ือหลักทรัพย์ไม่เป็ นไปตามระเบียบวิธีปฎิบตั ิของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ที$ไม่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุม 1 ราย จํานวน 100
หุน้
ส่ วนการกําหนดให้นาํ หุ ้นที$เหลือไปขายให้แก่ กองทุนสํารองเลี!ยงชีพฯ นั!น ก็เป็ นการนําเสนอเพื$อขอมติจากที$ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เพื$อความโปร่ งใส หากที$ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติเห็นด้วยก็ดาํ เนินการได้ แต่หากที$ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติไม่เห็นด้วย บริ ษทั ฯ ก็มีความ
จําเป็ นต้องลดทุนต่อไป
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มติทปี ระชุม ที$ประชุมมีมติอนุมตั ิให้
1. จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2557 จํานวน 10,300,000 บาท ไปเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย
2.จ่ายปั นผล ในอัตราหุน้ ละ 1.111112 บาท รวมเป็ นเงินทั!งสิ!น 168,333,468 บาท โดยแยกเป็ น
2.1. จ่ายปั นผลเป็ นหุน้ โดยการออกหุ ้นสามัญจํานวน 151,500,000 หุ ้น และให้จ่ายเงินปั นผลโดยหุ ้นสามัญ
เมื$อทําการจดทะเบียนเพิม$ ทุนจดทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว ในอัตรา1 หุ ้นเดิม ต่อ 1 หุ ้นปั นผล ในอัตราหุ ้นละ 1 บาท ตาม
มูลค่าที$ตราไว้ 1 บาท รวมมูลค่าทั!งสิ!น 151,500,000.- บาท ในกรณี มีหุ้นที$เหลือจากการจ่ายหุ ้นปั นผลให้เสนอขายแก่
“กองทุนสํารองเลี!ยงชีพประกันภัยไทยวิวฒั น์ ซึ$งจดทะเบียนแล้ว“ ในอัตราหุน้ ละ 1 บาท
2.2. จ่ายปั นผลเป็ นเงินสด ในอัตราหุ ้นละ 0.111112 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนทั!งสิ! นไม่เกิน 16,833,468 บาท
เพื$อรองรับการหักภาษี ณ ที$จ่าย ที$เกิดจากการจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญ โดยผูถ้ ือหุน้ จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี!
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี!
เห็นด้วย ............ 113,353,075.......... เสี ยง
คิดเป็ น.. 99.9965..%
ไม่เห็นด้วย............4,000...................เสี ยง
คิดเป็ น.... 0.0035..%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 5 พิจารณาอนุมตั เิ พิม ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 151,500,000 บาท เป็ น 303,000,000 บาท เพือ รองรับการจ่ ายปัน
ผลโดยหุ้นสามัญ
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้เสนอต่อที$ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ว่า จากการที$บริ ษทั ฯ มีความประสงค์จะจ่ายหุน้ ปั นผล
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ดังมีรายละเอียดที$ได้กล่าวไปแล้วในวาระที$ 4 ข้างต้น บริ ษทั ฯ จึงมีความประสงค์จะเพิม$ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
จํานวน 151,500,000 บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิม 151,500,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 303,000,000 บาท โดยการออกหุ ้น
สามัญ จํานวน 151,500,000 หุ ้น ในราคา หุ ้นละ 1 บาท เพื$อรองรับการจ่ายเงินปั นผลโดยหุ ้นสามัญให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
รายละเอียดการเพิ$มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ปรากฎตามแบบรายงานการเพิ$มทุน (F53-4) ฉบับลงวันที$ 25 กุมภาพันธ์ 2558
เอกสารสิ$ งที$ส่งมาด้วยหมายเลข 1 จึงขอให้ที$ประชุมพิจารณาอนุมตั ิเพิม$ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
ท่านประธาน ได้ขอให้ที$ประชุมมีมติพิจารณาพร้อมทั!งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
มติทปี ระชุม
ที$ประชุมมีมติอนุมตั ิการเพิม$ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จาก 151,500,000 บาท เป็ น 303,000,000 บาท ด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี!
เห็นด้วย ........ .. 113,357,075........... เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 6 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ “ข้ อที 4 เรืองทุนจดทะเบียน” เพือ ให้ สอดคล้ องกับการเพิม ทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้เสนอต่อที$ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ให้พิจารณาแก้ไขเพิม$ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของ
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บริ ษทั ฯ ข้อที$ 4 โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี! แทน ทั!งนี! ให้บุคคลที$ คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบี ยนแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ที$กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิ$มเติมถ้อยคําเพื$อให้เป็ นไปตามคําสั$งของนาย
ทะเบียน
ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

303,000,000 บาท (สามร้อยสามล้านบาท)
303,000,000 หุน้ (สามร้อยสามล้านหุน้ )
1 บาท (หนึ$งบาท)
303,000,000 หุน้ (สามร้อยสามล้านหุน้ )
----หุน้

ท่านประธาน ได้ขอให้ที$ประชุมมีมติพิจารณาพร้อมทั!งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
ที$ ป ระชุ ม มี ม ติ อนุ ม ัติใ ห้แก้ไ ขหนังสื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษ ัท ฯ “ข้อที$ 4 เรื$ อ งทุ น จดทะเบี ย น” เพื$อ ให้
มติทปี ระชุม
สอดคล้องกับการเพิม$ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั และอนุมตั ิการมอบหมายอํานาจให้บุคคลที$คณะกรรมการมอบหมายในการจด
ทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิที$กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิ$มเติมถ้อยคําเพื$อให้เป็ นไป
ตามคําสัง$ ของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี!
เห็นด้วย ........ .. 113,357,075........... เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นเพิม ทุนของบริษัท
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้เรี ยนให้ที$ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบว่า
บริ ษทั มี ความประสงค์จ ะจ่ ายหุ ้นปั นผลให้แก่ ผู ้
ถือหุน้ ของบริ ษทั และได้ออกหุ ้นสามัญเพิ$มทุนจํานวน 151,500,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที$ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื$อรองรับ
การจ่ายหุน้ ปั นผล รายละเอียดปรากฎตามวาระที$ 4 ข้างต้น จึงขอเสนอต่อที$ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาจัดสรรหุ ้น
สามัญเพิม$ ทุนของบริ ษทั จํานวนไม่เกิน 151,500,000 หุน้ มูลค่าที$ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื$อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผลของ
บริ ษ ทั และมอบหมายให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั และ/หรื อ กรรมการผูม้ ี อาํ นาจลงนามของบริ ษ ทั มี อาํ นาจในการ
ดําเนินการใดๆ ที$เกี$ยวข้องและจําเป็ นกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม$ ทุนของบริ ษทั
ท่านประธาน ได้ขอให้ที$ประชุมมีมติพิจารณาพร้อมทั!งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
มติทปี ระชุม
ที$ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ เพิม$ ทุนของบริ ษทั จํานวน 151,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที$ตราไว้หุน้ ละ 1
บาท เพื$อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล และมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริ ษทั มี
อํานาจในการดําเนินการใดๆ ที$เกี$ยวข้องและจําเป็ นกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม$ ทุนของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี!
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เห็นด้วย ........ .. 113,357,075........... เสี ยง
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง

คิดเป็ น....100.......%
คิดเป็ น.....-............%
คิดเป็ น.......-..........%

วาระที 8 พิจารณากําหนดค่ าบําเหน็จกรรมการ
คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ เสนอต่อที$ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า บริ ษทั มีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยให้พิจารณาตามความจําเป็ นและสมควร ให้อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที$จะ
รักษากรรมการที$มีคุณสมบัติตามความต้องการ โดยขอให้นาํ เงินจํานวน 4,120,000 บาท มาจ่ายเป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ โดย
จํานวน 3,480,000 เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการ และ จํานวน 640,000 บาท เป็ นค่าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริ ษทั
ฯ เห็นสมควรเสนอให้ที$ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี!
รายละเอียดค่ าตอบแทนกรรมการ
ปี 2558
ปี 2557
3,480,000
3,300,000
1. ค่ าบําเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)
จํานวนกรรมการ
10
10
640,000
600,000
2. ค่ าบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ (บาท/
คณะ)
จํานวนกรรมการ
3
3
ค่ าเบีย" ประชุมกรรมการ (บาท/ครั!ง/คน)
1 คณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการ
20,000
20,000
- กรรมการ
15,000
15,000
2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
15,000
15,000
- กรรมการ
15,000
15,000
ท่านประธาน ได้ขอให้ที$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
ที$ประชุมมีมติอนุมตั ิคา่ บําเหน็จกรรมการด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี!
มติทปี ระชุม
เห็นด้วย ........ .. 113,357,075........... เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%

วาระที 9 พิจารณาเลือกตั"งกรรมการแทนกรรมการทีต ้ องออกตามวาระ
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3

20,000
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15,000
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คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ แถลงต่อที$ประชุมว่า ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั กําหนด
ไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั!งกรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ$งในสามของกรรมการทั!งหมด
ซึ$งในปี 2558 มีกรรมการที$จะครบวาระการดํารงตําแหน่งจํานวน 3 ท่าน มีผทู ้ ี$มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ
จํานวน 2 ท่าน ซึ$งบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดคํานิยามกรรมการอิสระไว้เท่ ากับข้อกําหนดขั!นตํ$าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังปรากฏในเอกสาร สิงทีส ่ งมาด้ วยหมายเลข 5
กรรมการที$ครบวาระการดํารงตําแหน่งทั!ง 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี!
1. พลเรื อเอกชัชวาลย์ คงดิศ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2. นายชลอ เฟื$ องอารมย์
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการ และ ที$ปรึ กษากรรมการผูอ้ าํ นวยการ
โดยบริ ษทั ฯ ได้รับแจ้งจาก พลเรื อเอกชัชวาลย์ คงดิศ ประธานกรรมการว่า เนื$องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ จึงไม่ประสงค์
ขอรับตําแหน่งกรรมการตามวาระต่อไป คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื$อบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ได้ ตั!งแต่วนั ที$ 8 มกราคม 2558
ถึงวันที$ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ$งบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนั!น
ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื$อบุคคล เพื$อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯแต่อย่างใด
คณะกรรมการ จึงได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที$มีความรู ้ความสามารถ เพื$อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ต่อไป โดย
คณะกรรมการได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี$ยวชาญ รวมถึงผลการปฎิบตั ิงาน เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั!ง
กรรมการซึ$งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ นายชลอ เฟื$ องอารมย์ และ นายถวัลย์ วิรานนท์ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการอีกวาระหนึ$ง และขอให้เลือกตั!ง นางปราณี ภาษีผล เป็ นกรรมการอิสระ แทนพลเรื อเอกชัชวาลย์ คงดิศ ที$ไม่ประสงค์
ขอรับการเลือกตั!งเป็ นกรรมการในวาระต่อไป ทั!งนี!ประวัติของกรรมการที$ได้รับการเสนอชื$อในครั!งนี! ปรากฏในเอกสารสิงทีส ่ ง
มาด้ วยหมายเลข 4
เนื$องจาก นายถวัลย์ วิรานนท์ กรรมการที$ได้รับการเสนอชื$อในครั!งนี! ถือหุน้ ในบริ ษทั 9000 หุ ้น เพื$อความโปร่ งใสในวาระนี!
จึงของดออกเสี ยง
ท่านประธานขอให้ที$ประชุมพิจารณาเลือกตั!ง นายชลอ เฟื$ องอารมย์ และ นายถวัลย์ วิรานนท์ กลับเข้าเป็ นกรรมการ
อีกหนึ$งวาระ และ เลือกตั!ง นางปราณี ภาษีผล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ของบริ ษทั โดยขอให้ที$ประชุมมีมติพิจารณา
พร้อมทั!งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
มติทปี ระชุม
ที$ประชุมมีมติเลือกตั!ง กรรมการทั!ง 3 ท่าน เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี!
เห็นด้วย ........ .113,348,075................ เสี ยง คิดเป็ น...99.9921.........%
ไม่เห็นด้วย.............-..............................เสี ยง คิดเป็ น............-............%
งดออกเสี ยง..........9000.........................เสี ยง คิดเป็ น...... 0.0079........%

วาระที 10 พิจารณาเลือกตั"งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสินจ้ าง
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คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการผูอ้ าํ นวยการ ได้แถลงต่อที$ประชุมว่า บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้ผา่ นการ
พิจารณาแต่งตั!งจากที$ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั!งที$ 21 ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2557 ซึ$ งบัดนี! ครบกําหนดเวลา
แล้ว จึงเสนอให้ที$ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั!งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2558 โดยเสนอให้
1) นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 4172 และ/หรื อ
2) นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 4499 และ/หรื อ
3) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิTวาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที$ 4951
แห่งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ$ง โดยกําหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ$งเป็ นผูท้ าํ การ
ตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริ ษทั ฯ นอกจากนี! ขอให้ที$ประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนแก่
ผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 1,610,000.-บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีที$เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี!
หน่วย : บาท
ปี 2558
ปี 2557 เพิม$ ขึ!น ร้อยละ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริ ษทั ฯ สิ!นสุด วันที$ 31 ธันวาคม
660,000
660,000
0
0
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษทั ฯ (3 ไตรมาส)
450,000
390,000 60,000 15.38
3. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี$ ยง
150,000
150,000
0
0
ณ 30 มิถุนายน
4. ค่าสอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี$ ยง
350,000
350,000
0
0
ณ 31 ธันวาคม
รวมทั!งสิ!นเป็ นเงิน
1,610,000 1,550,000 60,000
3.87
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรี ยบเทียบผลงานของผูส้ อบบัญชีปี 2557 กับการให้บริ การของบริ ษทั ผูต้ รวจสอบบัญชี
อื$น ๆ แล้วเห็นว่า บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นบริ ษทั ที$มีชื$อเสี ยงและได้รับการยอมรับในระดับสากล และมีส่วนร่ วมใน
การให้ความคิดเห็นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการเริ$ มใช้การกํากับ
เงินทุนตามระดับความเสี$ ยง (RBC) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีให้กบั บริ ษทั ประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ ง ทั!ง
ยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูท้ ี$เกี$ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว ซึ$งค่าสอบบัญชีในปี 2558 ที$เพิม$ ขึ!นเป็ นจํานวน 60,000- บาท หรื อประมาณร้อยละ 3.87 นี! จึงถือว่าเป็ นราคาที$
เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอต่อที$ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื$อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
โดยกําหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ$ งดังรายนามต่อไปนี! เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของ
บริ ษทั ฯ
ผูส้ อบบัญชีรับผิดชอบ
ทะเบียนเลขที$
จํานวนปี ที$สอบบัญชีให้บริ ษทั
นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย
4172
5
นางสาวสมใจ คุณปสุต
4499
1
- ยังไม่ได้รับผิดชอบใน
นางสาวรัชดา ยงสวัสดิTวาณิ ชย์
4951
การแสดงความคิดเห็นและลงนาม
ในงบการเงินของบริ ษทั ฯ -

ท่านประธาน ได้ขอให้ที$ประชุมมีมติพิจารณา พร้อมทั!งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
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ผู้ถือหุ้นท่ านหนึง : ต้องการทราบว่าค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ที$ปรับขึ!น ประมาณ 60,000 บาท หรื อ 15.38% มีสาเหตุ
มาจากอะไร
คุณณริศรา ไชยสุ วรรณ : ค่าสอบบัญชีจะต้องพิจารณาจากยอดรวมทั!งค่าตรวจสอบ และ ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ซึ$ ง
ในปี นี! ปรับขึ!นจากยอดรวมประมาณ 3.87% ซึ$ งการปรับราคาก็พิจารณาจากการเติบโตของบริ ษทั ฯ รวมกับการที$ สํานักงาน
คปภ. มี ข! นั ตอนการกํากับที$ เข้มข้นมากขึ!น ไม่วา่ จะเป็ นเรื$ องการดํารงเงิ นกองทุ น และมี การนัดหมายผูส้ อบบัญชี เพื$อพูดคุ ย
เกี$ยวกับบริ ษทั เช่น บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี$ ยงอย่างไร และ มีส่วนใดที$จะต้องดูเพิม$ เป็ นต้น ซึ$งทั!งอุตสาหกรรมแล้ว
สํานักงาน คปภ. เริ$ มขอความร่ วมมือจากผูส้ อบบัญชีมากขึ!น
มติทปี ระชุม
พิจารณาเลือก บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด โดย นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย และ/หรื อ
นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรื อ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิTวาณิ ชย์ เป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริ ษทั ในปี 2558 โดยคิดค่าสอบบัญชี
เป็ นเงินทั!งสิ!น 1,610,000.-บาท ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี!
เห็นด้วย ........ .. 113,357,075........... เสี ยง
คิดเป็ น....100.......%
ไม่เห็นด้วย.............-..........................เสี ยง
คิดเป็ น.....-............%
งดออกเสี ยง..........-............................เสี ยง
คิดเป็ น.......-..........%
วาระที 11 ท่านประธานได้สอบถามที$ประชุมว่ามีผใู ้ ดเสนอเรื$ องอื$นๆ เพื$อพิจารณาหรื อไม่
ไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื$ องอื$นใดให้ที$ประชุมพิจารณาอีก
ท่านประธานจึงได้แจ้งต่อที$ประชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั!งที$ 22/2558 นี! ได้ดาํ เนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว
เมื$อไม่มีคาํ ถามและข้อเสนอแนะเพิม$ เติมจากผูถ้ ือหุน้ ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม และขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที$ได้เข้าร่ วมประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.58 น.

ลงชื$อ
(นายชลอ เฟื$ องอารมย์)
ประธานที$ประชุม
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แบบ 56-2

บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2558

-2-

1. ข้ อมูลทัวไป
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลักประเภท ธุรกิจประกันวินาศภัย
ทีตั)งสํานักงานใหญ่ 71 อาคารประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
เลขทะเบียนบริษัท 0107536001427 ( เดิม บมจ. 216 )
โทรศัพท์ 0-2248-0900, 0-2248-0910, 0-2644-6400, 0-2644-6500, 0-2695-0800
โทรสาร 0-2248-4575, 0-2248-4975, 0-2695-0808
Claim Hot Line : โทรศัพท์ 0-2695-0700 ; โทรสาร 0-2644-6545
Customer Care : โทรศัพท์ 0-2695-0777 ; โทรสาร 0-2644-6545
Health Claim : โทรศัพท์ 0-2695-0707; โทรสาร 0-2644-6545
บริ ษทั มีหุน้ สามัญจํานวน 303,000,000 หุน้ ที+จาํ หน่ายได้แล้วทั.งหมด
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2. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ตารางสรุ ปผลการดําเนินงานแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
เบี ยประกันภัยทีถือเป็ นรายได้ สทุ ธิ
รายได้ คา่ จ้ างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้ จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทน
ค่าจ้ างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัยอืน
เงินสมทบบริ ษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่ าใช้ จ่ายการรั บประกันภัย
กําไร (ขาดทุน) จากการรั บประกันภัย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุตธิ รรม
รายได้ อืน
ค่าใช้ จ่ายอืน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี เงินได้
ภาษี เงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สนิ
ส่วนเกิน (ตํากว่า) ทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ผลกําไร (ขาดทุน) ทียงั ไม่เกิดขึ นจริ งอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรั บงวด

(หน่วย : พันบาท)
2556

%

2557

%

2558

%

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

91.4%
8.6%
100.0%

2,232,673
238,439
2,471,112

90.4%
9.6%
100.0%

2,307,473
220,410
2,527,883

91.3%
8.7%
100.0%

1,294,225

56.3%

1,381,628

55.9%

1,515,154

59.9%

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

21.6%
5.9%
0.5%
13.9 %
98.2%
1.8%
4.8%
4.0%
-5.1%
0.4%
0.0%

520,722
185,228
11,405
333,319
2,432,302
38,810
100,002
10,778
70,534
13,855
-

21.1%
7.5%
0.5%
13.5%
98.4%
1.6%
4.0%
0.4%
2.9%
0.6%
0.0%

545,508
183,177
10,938
333,823
2,588,600
(60,717)
77,154
26,242
(17,952)
13,715
-

21.6%
7.3%
0.4%
13.2%
102.4%
-2.4%
3.1%
1.0%
-0.7%
0.5%
0.0%

134,769

5.9%

233,979

9.5%

38,442

1.5%

(7,725)

-0.4%

(8,122)

-0.4%

(8,312)

-0.3%

(7,224)
(929)
118,891
(20,026)
98,865

-0.3%
0.0%
5.2%
-1.0%
4.2%

(7,621)
(931)
217,305
(34,208)
183,097

-0.3%
0.0%
8.8%
-1.4%
7.4%

(7,812)
(893)
21,425
899
22,324

-0.3%
0.0%
0.9%
0.0%
0.9%

(86,194)
17,239
(68,955)
29,910

56,401
(11,280)
45,121
228,218

(15,026)
3,005
(12,021)
10,303

-4ตารางสรุ ปผลการดําเนินงานแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
เบี ยประกันภัยทีถือเป็ นรายได้ สทุ ธิ
รายได้ คา่ จ้ างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้ จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทน
ค่าจ้ างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัยอืน
เงินสมทบบริ ษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่ าใช้ จ่ายการรั บประกันภัย
กําไร (ขาดทุน) จากการรั บประกันภัย
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุตธิ รรม
รายได้ อืน
ค่าใช้ จ่ายอืน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี เงินได้
ภาษี เงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สนิ
ส่วนเกิน (ตํากว่า) ทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ผลกําไร (ขาดทุน) ทียงั ไม่เกิดขึ นจริ งอืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด-สุทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรั บงวด

กําไรสุทธิตอ่ หุ้น
เงินปั นผลต่อหุ้น
จํานวนหุ้น

(บาท)
(บาท)
(หุ้น)

(หน่วย : พันบาท)
2556

%

2557

%

2558

%

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

91.4%
8.6%
100.0%

2,232,673
238,439
2,471,112

90.4%
9.6%
100.0%

2,307,473
220,410
2,527,883

91.3%
8.7%
100.0%

1,294,225

56.3%

1,381,628

55.9%

1,515,154

59.9%

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

21.6%
5.9%
0.5%
13.9 %
98.2%
1.8%
4.8%
4.0%
-5.1%
0.4%
0.0%

520,722
185,228
11,405
333,319
2,432,302
38,810
100,002
10,778
70,534
13,855
-

21.1%
7.5%
0.5%
13.5%
98.4%
1.6%
4.0%
0.4%
2.9%
0.6%
0.0%

545,508
183,177
10,938
333,823
2,588,600
(60,717)
77,154
26,242
(17,952)
13,715
-

21.6%
7.3%
0.4%
13.2%
102.4%
-2.4%
3.1%
1.0%
-0.7%
0.5%
0.0%

134,769

5.9%

233,979

9.5%

38,442

1.5%

(7,725)

-0.4%

(8,122)

-0.4%

(8,312)

-0.3%

(7,224)
(929)
118,891
(20,026)
98,865

-0.3%
0.0%
5.2%
-1.0%
4.2%

(7,621)
(931)
217,305
(34,208)
183,097

-0.3%
0.0%
8.8%
-1.4%
7.4%

(7,812)
(893)
21,425
899
22,324

-0.3%
0.0%
0.9%
0.0%
0.9%

(86,194)
17,239
(68,955)
29,910

2556
0.33
0.16
151,500,000

56,401
(11,280)
45,121
228,218

2557
0.60
0.56
151,500,000

(15,026)
3,005
(12,021)
10,303

2558
0.07
0.050000
303,000,000

-5ตารางสรุ ปงบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
เบี ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกียวกับการประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้ จ่ายในกาจัดการสินไหมจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้ างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัยอืน
ดอกเบี ยรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้ จากการลงทุนอืน
รายได้ อืน
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้ มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้ ก้ ยู ืม
เงินลงทุนอืน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ทีดนิ อาคาร และอุปกรณ์
รวมเงินสดได้ มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้ ก้ ยู ืม
เงินลงทุนอืน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ทีดนิ อาคาร และอุปกรณ์
รวมเงินสดใช้ ไปจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิมขึ น (ลดลง)
เงินปั นผลผู้ถือหุ้น
เงินสดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ6มขึน8 (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน8 ปี

2556

2557

2558

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

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

3,074,914
(184,681)
(1,602,361)
(27,841)
(532,430)
(100,377)
46,123
43,186
4,063
9,611
(500,341)
(25,785)
204,081

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

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

1,313,928
6,157
1,336,434
863
2,657,382

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

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

(2,019,591)
(3,182)
(578,782)
(59,938)
(2,661,493)
(4,111)

(65,144)
(65,144)

(48,479)
(48,479)

(16,833)
(16,833)

(105,040)
342,868
237,828

(94,130)
237,828
143,698

183,137
143,698
236,835

-6อัตราส่ วนทางการเงิน
2556

2557

2558

(1) อัตราส่ วนสภาพคล่ อง : LIQUIDITY RATIO
1
อัตราส่วนสภาพคล่อง
1
อัตราหมุนเวียนเบี ยประกันค้ างรับ

0.59
48.88

0.55
42.86

0.57
44.11

(2) อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร : PROFITABILITY RATIO
2
RETENTION RATIO
2
อัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
2
อัตรากําไรขันต้
 น
2
อัตรากําไรขันต้
 นต่อรายได้ รวม
3
อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
3
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
3
อัตราเบี ยประกันรับสุทธิ
3
อัตรากําไรสุทธิ
3
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

76.29
56.27
1.82
1.75
41.91
3.16
2.35
4.13
10.53

75.12
55.91
1.57
1.46
42.52
6.95
2.26
6.87
18.10

77.55
59.94
(2.40)
(2.31)
42.46
3.01
2.21
0.85
2.03

2.35
0.57

4.26
0.62

0.50
0.59

3.63
2.04
1.17
27.50
49.04

2.93
1.69
1.03
28.41
91.94

3.19
1.83
1.15
29.37
67.86

(5) กําไรสุทธิต่อหุ้น

0.33

0.60

0.07

(6) เงินปั นผลต่ อหุ้น

0.16

0.56

0.05

(7) มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น

3.04

3.63

3.61

(3) อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน : EFFICIENCY RATIO
3
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
3
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
(4) อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน : FINANCIAL RATIO
4
อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
4
POLICY LIABITY TO CAPITAL FUND
4
อัตราส่วนเงินสํารองต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
4
อัตราส่วนเงินสํารองต่อสินทรัพย์
5
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
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การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ผลการดําเนินงาน
ในปี 2558 เปรี ยบเทียบกับปี 2557 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการรับประกันภัยเพิม+ ขึ.น 56.77 ล้านบาท คิดเป็ น 2.30%
ในขณะที+มีคา่ ใช้จ่ายในการรับประกันภัยเพิม+ ขึ.น 156.30 ล้านบาท คิดเป็ น 6.43% ทําให้บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรจากการรับประกันภัย
-60.72 ล้านบาท ลดลง 99.53 ล้านบาท คิดเป็ น -256.45% และในขณะเดียวกันบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการลงทุนลดลง 96.01
ล้านบาท ทําให้บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิหลังหักภาษี 22.32 ล้านบาท ลดลงกว่าปี ที+ผา่ นมามากกว่า 20%
รายได้ จากการรับประกันภัยและค่ าใช้ จ่ายจากการรับประกันภัย
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการรับประกันภัย 2,527.88 ล้านบาท เพิม+ ขึ.น 2.30% เมื+อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 ซึ+งเป็ นไปตาม
สภาวะเศรษฐกิจไทยที+มีการเจริ ญเติบโตอัตราตํ+าตามเศรษฐกิจโลก อันเป็ นผลทําให้กาํ ลังซื.อในประเทศลดลง ซึ+งมีผลกระทบ
ต่อธุรกิจประกันวินาศภัยโดยภาพรวม จากภาวะดังกล่าวทางบริ ษทั จึงจําเป็ นต้องใช้มาตรการต่างๆในการรักษาสัดส่วนตลาด
ซึ+งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทํากําไรจากการรับประกันภัยในปี 2558
รายได้ จากการลงทุน
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการลงทุนซึ+งถือเป็ นรายได้หลักอีกทางหนึ+งนอกจากรายได้จากการรับประกันภัย โดยมีสดั ส่วน
การลงทุนเป็ นไปตามประกาศการลงทุนประกอบธุรกิจอื+นของคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
255 ซึ+งยอดเงินลงทุน ณ วันสิ.นปี (.คปภ)8 ที+แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน บันทึกตามราคาตลาดมีจาํ นวนทั.งสิ.น
2,514.55 ล้านบาท เพิม+ ขึ.น 48.45 ล้านบาท จากปี 2557 ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีรายได้และกําไรจากเงินลงทุนซึ+งเกิดจากการลงทุน
ลดลงจํานวน 96.01 ล้านบาท คิดเป็ น -49.19 % จากปี 2557 อันเนื+องมาจากสภาวะตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยในปี ปัจจุบนั
สินทรัพย์ ลงทุน ณ วันที 255 ธันวาคม 318
ประเภทเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร
พันธบัตร
ตราสารหนี.
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
อื+นๆ
รวมทั.งสิ.น

2558
จํานวน
สัดส่วน(%)
(ล้านบาท)
336
13.4%
62
2.5%
166
6.6%
413
16.4%
1,530
60.8%
8
0.3%
2,515
100.00%

2557
จํานวน สัดส่วน(%)
(ล้านบาท)
1,093
44.3%
237
9.6%
99
4.0%
362
14.7%
664
26.9%
11
0.5%
2,466
100.0%
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สถานะทางการเงิน
บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม 4,589.94 ล้านบาท เพิม+ ขึ.น 6.01 % จากปี 2557 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 326.83
ล้านบาท คิดเป็ น 7.12 % ของสิ นทรัพย์ท. งั หมด มีสินทรัพย์ลงทุนซึ+งประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี. ตราสารทุน
พันธบัตร และเงินลงทุนอื+น จํานวน 2,514.55 ล้านบาท คิดเป็ น 54.78 % สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อและเบี.ยประกันภัยค้างรับ
จํานวน 910.10 ล้านบาท คิดเป็ น 19.83 % ที+ดินอาคารและอุปกรณ์ และทรัพย์สินอื+นจํานวน 838.45 ล้านบาท คิดเป็ น 18.27 %
ด้านหนี.สิน บริ ษทั ฯ มีหนี.สินรวม 3,495.17 ล้านบาท เพิม+ ขึ.น 8.26 % จากปี 2557 รายการที+สาํ คัญเป็ นหนี.สินจาก
สัญญาประกันภัย ซึ+งประกอบด้วย เงินสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย และสํารองเบี.ยประกันภัย
จํานวน 2,481.17 ล้านบาท เพิม+ ขึ.น 7.66 % จากปี 2557 นอกจากนี.ยงั มีรายการหนี.สินจากการประกันภัยต่อและหนี.สินอื+น
จํานวน 1,013.46 ล้านบาท เพิม+ ขึ.น 9.76 % เมื+อเทียบกับปี 2557
บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จํานวน 1,094.77 ล้านบาท ลดลง -0.59 % เมื+อเทียบกับปี 2557 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไร
จากการดําเนินงาน 22.32 ล้านบาท และมีกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื+อขายรวมทั.งจาการ
ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยเกี+ยวกับผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย จํานวนทั.งสิ.น -12.02 ล้านบาท
ในปี 2558 บริ ษทั มีเบี.ยประกันภัยรับโดยตรง 3,125 ล้านบาท มีอตั ราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 2.50 ใกล้เคียงกับอัตราการ
เติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวม และบริ ษทั มีส่วนแบ่งตลาดเบี.ยประกันภัยรถยนต์โดยความสมัครใจในปี 2558
จัดอยูล่ าํ ดับที+ 13
ตารางเปรียบเทียบเบีย) ประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัยและประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์
หน่วย: ล้านบาท
2558
ธุรกิจ
1. เบี.ยประกันภัยรับโดยตรงรวม

2557
ประกันภัย
ไทยวิวฒั น์

ธุรกิจ

2556
ประกันภัย
ไทยวิวฒั น์

ธุรกิจ

ประกันภัย
ไทยวิวฒั น์

209,278

3,125

205,247

3,049

203,021

2,890

1.9%

2.5%

1.1%

5.5%

13.0%

10.7%

10,484

176

11,058

176

11,812

167

-5.2%

0.0%

-6.4%

5.4%

21.0%

3.0%

5,342

16

5,293

14

5,299

10

0.9%

14.3%

-0.1%

38.5%

2.0%

9.1%

120,423

2,367

117,903

2,278

118,471

2,306

% ขยายตัว

2.1%

3.9%

-0.4%

-1.2%

14.0%

10.2%

5. ภัยเบ็ดเตล็ด

73,027

566

70,993

581

67,491

406

% ขยายตัว

2.8%

-2.6%

5.2%

42.9%

11.0%

17.1%

% ขยายตัว
2. อัคคีภยั
% ขยายตัว
3. ภัยทางทะเลและขนส่ง
% ขยายตัว
4. ภัยรถ
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ภาวะเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยปี 2558 เติบโตร้อยละ 2.8 ฟื. นตัวอย่างช้าๆ จากปี 2557 ซึ+งขยายตัวเพียงร้อยละ 0.8 โดยปั จจัยหลักที+ขบั เคลื+อน
เศรษฐกิจ คือ การใช้จ่ายของภาครัฐ และรายได้บริ การจากภาคการท่องเที+ยว จํานวนนักท่องเที+ยวต่างชาติสูงถึง 29.8 ล้านคน
เพิม+ ขึ.นร้อยละ 20.4 จาก 24.8 ล้านคนในปี 2557 ขณะที+ภาคการส่งออกลดลงร้อยละ 5.8 ติดลบต่อเนื+องเป็ นปี ที+ 3 เนื+องจาก
ภาวะเศรษฐกิจคูค่ า้ สําคัญชะลอตัว เช่น จีน ยุโรป ญี+ปนุ่ ส่วนเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริ กาสามารถขยายตัวต่อเนื+อง มูลค่าการ
ส่งออกไปยังประเทศเพื+อนบ้านกลุม่ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์และเวียดนาม เติบโตร้อยละ 7.7 ราคาสิ นค้าส่งออก
ลดลงตามการลดลงของราคานํ.ามันดิบและราคาสิ นค้าเกษตรในตลาดโลก ภ าคการส่งออกได้รับผลกระทบจากการตัดสิ ทธิ
พิเศษทางการค้า (GSP) ในสิ นค้าส่งออกของไทยไปยังสหภาพยุโรปที+มีผลตั.งแต่เดือนมกราคม 2558 ทําให้สินค้าไทยต้องเสี ย
ภาษีในอัตราปกติ เสี ยเปรี ยบคูแ่ ข่งขันประเทศสมาชิกอาเซียน จํานวน 6 ประเทศ ที+ยงั คงได้รับสิทธิ GSP (Beneficiary
Countries) จากสหภาพยุโรป ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ ฟิ ลิปปิ นส์ และเวียดนาม
ผลผลิตพืชเกษตรสําคัญปรับตัวลดลง ผลผลิตบางส่วนได้รับความเสี ยหายจากปั ญหาภัยแล้ง ราคาสิ นค้าเกษตรยังคงลดลง
ต่อเนื+องจากปี 2557 เนื+องจากการลดลงของราคาสิ นค้าสําคัญๆ เช่น ราคาข้าวเปลือก ยางแผ่นดิบชั.น 3 ปาล์มนํ.ามัน และกุง้ ขาว
แวนนาไม การลดลงของผลผลิตและราคาสิ นค้าเกษตรส่งผลให้รายได้ของครัวเรื อนในภาคเกษตรยังตกตํ+า แต่ราคานํ.ามันที+ลดลง
ต่อเนื+องจากเดือนมิถุนายน ปี 2557 ที+ระดับสูงกว่า 100 ดอลลาร์ตอ่ บาร์เรล มาสู่ระดับตํ+ากว่า 40 ดอลลาร์ตอ่ บาร์เรลในเดือน
ธันวาคม ปี 2558 มีส่วนช่วยพยุงกําลังซื.อของภาคครัวเรื อน โดยเฉพาะในธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
ในเดือนกันยายน 2558 รัฐบาลประกาศมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ เพื+อส่งเสริ มความเป็ นอยูข่ องผูม้ ีรายได้นอ้ ย กระตุน้ การลงทุน
ขนาดเล็กของรัฐบาลทัว+ ประเทศ ดูแลทั.งภาคประชาชนและธุรกิจเอกชนตั.งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ดังนี.
1. มาตรการช่วยหลือประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ยผ่านการให้สินเชื+อกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง กองทุนฯ ละไม่เกิน 1
ล้านบาท กําหนดวงเงิน 60,000 ล้านบาท เพือ+ พัฒนาโครงสร้างพื.นฐานระดับชุมชน ดําเนินการทํานิติกรรมสัญญาผ่าน
ธนาคารออมสิ นและธนาคารเพื+อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้แล้วเสร็ จภายในเดือนธันวาคม 2558
2. มาตรการส่งเสริ มความเป็ นอยูร่ ะดับตําบล โดยจัดสรรงบประมาณพัฒนา ซ่อมแซมแหล่งนํ.า สถานพยาบาล โรงเรี ยน
ตําบลละ 5 ล้านบาท ในวงเงิน 36,275 ล้านบาท และกระตุน้ การรลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว+ ประเทศไม่เกิน 40,000
ล้านบาท สําหรับรายจ่ายลงทุนที+มีวงเงินรายการละไม่เกิน 1 ล้านบาท เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2558
3. มาตรการการเงินการคลังเพื+อช่วยผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่ งด่วน ด้วย
สิ นเชื+อดอกเบี.ยตํ+า (Soft Loan) เพื+อเพิม+ สภาพคล่อง เป็ นเงินทุนหมุนเวียน 100,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี.ยร้อยละ 4
ต่อปี ซึ+งปรากฏว่าเงินกูถ้ ูกเบิกจ่ายหมดอย่างรวดเร็ วในปลายเดือนพฤศจิกายน 2558 นอกจากนี.ยงั มีมาตรการลดอัตรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับผูป้ ระกอบการ SMEs ที+มีกาํ ไรสุทธิต. งั แต่ 300,001 บาทขึ.นไป จากเดิมร้อยละ 15 และ 20
ของกําไรสุทธิ เป็ นร้อยละ 10 เป็ นเวลา 2 รอบบัญชีตอ่ เนื+องกัน
4. มาตรการการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและจํานองอสังหาริ มทรัพย์ เหลือร้อยละ 0.01 ตั.งแต่วนั ที+ 29 ต.ค.
2558-28 เมย. 2559 เป็ นระยะเวลา 6 เดือน และเงินกูผ้ า่ นธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงิน 10,000 ล้านบาท ซึ+งมุง่ เน้น
ให้ครัวเรื อนรายได้นอ้ ยและปานกลางเข้าถึงสิ นเชื+อได้ง่ายขึ.น
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ปริ มาณการจําหน่ายรถยนต์ลดลงร้อยละ 10 จาก 0.88 ล้านคันในปี 2557 เหลือ 0.79 ล้านคันในปี 2558 โดยในเดือนธันวาคม
กลับมามียอดจําหน่ายเกิน 1 แสนคันได้เป็ นครั.งแรกในรอบ 24 เดือน เป็ นผลมาจากยอดจองจากงานมหกรรมยานยนต์ รวมถึง
การที ผ้ บู ริ โภคเร่ งการซื $อจากการที รถยนต์ บางรุ่ นจะปรั บราคาเพิมขึน$ ตามโครงสร้ างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ใหม่ ในปี 2559
โดยเฉพาะในกลุ่มรถกระบะดัดแปลง PPV (Pickup Truck Base Passenger Vehicle) หรื อรถประเภทอเนกประสงค์ ซึ งมีราคา
เพิมขึน$ มากกว่ ากลุ่มอืนๆ ขณะที+รถจักรยานยนต์มียอดจําหน่าย 1.63 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 3.67 ผูบ้ ริ โภคในต่างจังหวัดเริ+ มมี
กําลังซื.อที+ดีข. ึนในไตรมาส 4 จากมาตรการอัดฉี ดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี.ยนโยบายลงสองครั.ง จากระดับร้อยละ 2 เป็ นร้อยละ 1.50 ต่อปี
ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2558 เพื+อสนับสนุนการฟื. นตัวทางเศรษฐกิจให้เป็ นไปอย่างต่อเนื+องและดูแลเสถียรภาพทางด้าน
ราคา ซึ+งสอดคล้องกับทิศทางการดําเนินนโยบายการเงินของประเทศอื+นๆ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ จีน อินเดีย
และรัสเซีย ที+ปรับลดอัตราดอกเบี.ยนโยบายลงเช่นกัน ขณะที+สหภาพยุโรป และญี+ปุ่น ยังดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
โดยลดอัตราดอกเบี.ยนโยบายให้อยูใ่ นระดับตํ+าและออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ (Quantitative Easing: QE) เพื+อดูแลการ
ฟื. นตัวทางเศรษฐกิจที+ยงั อ่อนแอ อย่างไรก็ตามประสิ ทธิผลของการผ่อนคลายนโยบายการเงินของไทยเพิม+ เติมต่อเศรษฐกิจจริ ง
อาจมีจาํ กัด ส่วนหนึ+งเพราะธนาคารพาณิ ชย์ระมัดระวังการปล่อยสิ นเชื+อจากความกังวลต่อคุณภาพสิ นเชื+อที+ดอ้ ยลง ขณะที+สภาพ
คล่องธนาคารพาณิ ชย์ยงั มีอีกมาก
สําหรับเสถียรภาพด้านราคา อัตราเงินเฟ้ อทัว+ ไปติดลบที+ร้อยละ -0.9 จากราคาพลังงานที+ยงั หดตัวตามราคานํ.ามันดิบในตลาดโลก
ภาวะอุปทานนํ.ามันดิบส่วนเกินหลังโอเปกยังคงปริ มาณการผลิตในระดับสูง เพื+อรักษาส่วนแบ่งตลาดและรายได้จากการส่งออก
นํ.ามัน ขณะที+เสถียรภาพภายนอก ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยเกินดุลอย่างต่อเนื+อง เงินสํารองระหว่างประเทศอยูใ่ นระดับสูงกว่า
หนี.ตา่ งปรเทศระยะสั.นประมาณ 2.8 เท่า อัตราแลกเปลี+ยนยังเอื.อต่อการส่งออก
ภาวะตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปรับลดลงร้อยละ 14.02 จากสิ.นปี 2557 ปิ ดที+ระดับ 1,288.02 จุด อัตราส่วน
ราคาต่อกําไรสุทธิ (Forward P/E อยูท่ ี+ (14.51 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทนร้อยละ 3.58 นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 155,631
ล้านบาท ซึ+งขายสุทธิติดต่อกันเป็ นปี ที+ 3 โดยปี 2557 ที+มียอดขายสุทธิ 35,696 ล้านบาท และปี 2556 ขายสุทธิ 194,702 ล้านบาท
เนื+องจากความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและภูมิภาค ความผันผวนในตลาดการเงินจีนทําให้ตลาดการเงินโลกผัน
ผวนมากขึ.น สะท้อนจากในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมปี 2558 ที+ราคาหลักทรัพย์ของจีนปรับลดลงกว่าร้อยละ
40 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทว+ั โลกปรับลดลงตาม นอกจากนี.ความกังวลต่อการขึ.นดอกเบี.ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ นั.นสร้าง
แรงกดดันกระแสเงินทุนไหลออกจากกลุม่ ประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ในเอเชียมาตลอดทั.งปี แม้วา่ จะขึ.นดอกเบี.ย
จริ งในเดือนธันวาคม 2558 จาก 0.25% เป็ น 0.50% การปรับตัวลงของราคานํ.ามันจากการผลิตที+เพิม+ สูงขึ.น ส่งผลกระทบอย่าง
หนักต่อผลประกอบการของบริ ษทั จดทะเบียนซึ+งผูกกับราคานํ.ามัน เป็ นต้น ส่วนตราสารที+ยงั ให้ผลตอบแทนเป็ นบวกได้แก่
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื.นฐาน และกองทุน REITs ของไทย ที+มีผลตอบแทนรวมเงินปั นผลสูงถึง
ร้อยละ 9.4
แนวโน้ม
ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ 3.5 ในปี 2559 โดยแรงขับเคลื+อนเศรษฐกิจไทยจะมาจาก
ภาคการท่องเที+ยวและความต่อเนื+องของการลงทุนภาครัฐเป็ นหลัก ซึ+งคาดว่าจะผลักดันให้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวตาม
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ขณะที+มาตรการเร่ งรัดการลงทุนภาคเอกชน ทั.งมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน SMEs และมาตรการเร่ งรัดการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนเพิม+ ขึ.น การให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีส่งเสริ มการลงทุน 10
อุตสาหกรรมเป้ าหมายในการเป็ นกลไกขับเคลื+อนเศรษฐกิจเพื+ออนาคต (New Engine of Growth) จะช่วยให้บรรยากาศการลงทุน
โดยรวมปรับตัวดีข. ึน
ความเสี+ ยงหลักในปี 2559 ยังคงมาจากเศรษฐกิจจีนที+ชะลอตัวลงมากกว่าที+คาด เนื+องจากรัฐบาลจีนให้ความสําคัญกับการปฏิรูป
โครงสร้างเศรษฐกิจมากกว่าการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ยงั มีแนวโน้มลดลงอยูใ่ นระดับตํ+า
และกดดันการฟื. นตัวของการส่งออกของไทย ความเป็ นไปได้ที+สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป (อีย)ู ประกาศยกเลิกการควํ+าบาตร
อิหร่ าน ส่งผลให้อิหร่ านจะส่งออกนํ.ามันได้เพิม+ ขึ.น ยิง+ ทําให้ราคานํ.ามันลดลงตํ+ากว่า 30 ดอลลาร์ตอ่ บาร์เรล สถานการณ์ภยั แล้ง
และภาระหนี.ครัวเรื อนซึ+งสูงกว่าร้อยละ 80 ของ GDP ที+ยงั กดดันการบริ โภคภาคเอกชน สําหรับการลงทุนภาครัฐในการพัฒนา
โครงสร้างพื.นฐานด้านคมนาคมขนส่งทั.งทางบก ทางนํ.า ทางอากาศและทางราง การขนส่งมวลชนในเขตกรุ งเทพมหานคร การ
ขยายสนามบินสุวรรณภุมิ เพื+อเชื+อมโยงโครงข่ายระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื+อนบ้านยังคงล่าช้า แต่เป็ นปั จจัยสําคัญที+จะ
ช่วยสนับสนุนการฟื. นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป
ธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2559 คาดว่าเบี.ยประกันภัยมีอตั ราการขยายตัวร้อยละ 2 เช่นเดียว กับปี 2558 ตลาดรถยนต์ปี 2559
ภาพรวมยอดขายจะอยูท่ ี+ 720,000 คัน ลดลงร้อยละ 10 ราคาสิ นค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวและยางพาราที+ตกตํ+าต่อเนื+อง
สถานการณ์ภยั แล้งรุ นแรงที+สุดในรอบ 20 ปี ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์เผชิญกับภาวะตลาดซบเซา รวมถึงจํานวนรถมือสองที+หลุด
ไฟแนนซ์เข้ามาแข่งขันในตลาดจํานวนมาก ซึ+งราคาตํ+ากว่ารถใหม่บางรุ่ นที+ปรับขึ.นราคาตามโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ จะ
เป็ นแรงกดดันที+สาํ คัญ ตลาดรถยนต์เชิงพาณิ ชย์มีแนวโน้มเติบโตตามการลงทุนภาครัฐในระบบการคมนาคมขนส่ง การลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดน รวมถึงการเปิ ดเสรี ทางการค้าภายใต้กรอบ AEC จะเป็ นอีกแรงหนุนหนึ+งที+สาํ คัญ ทําให้
ธุรกิจที+เกี+ยวข้องกับภาคการขนส่งมีการขยับขยายเพิม+ ขึ.น แนวโน้มตลาดรถจักรยานยนต์ปี 2559 จะไม่เติบโต เนื+องจากข้อจํากัด
เรื+ องจํานวนประชากรและสัดส่วนการเป็ นเจ้าของรถที+มากขึ.น สําหรับอัตราเบี.ยประกันความเสี+ ยงภัยทรัพย์สินมีแนวโน้มลดลง
จากปี ที+ผา่ นมา เนื+องจากบริ ษทั รับประกันภัยต่อปรับลดอัตราเบี.ยประกันภัยต่อความเสี+ ยงภัยธรรมชาติลง โดยไม่มีเหตุการณ์ภยั
ธรรมชาติร้ายแรง
3.โครงสร้ างรายได้
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยมีรายได้หลักมาจากเบี.ยประกันภัย เมื+อบริ ษทั
ได้รับเบี.ยประกันภัยแล้ว เบี.ยประกันภัยส่วนหนึ+งบริ ษทั จะนําไปทําการประกันภัยต่อ และอีกส่วนหนึ+ง
บริ ษทั จะรับเสี+ ยงภัยไว้เอง สําหรับในส่วนที+บริ ษทั รับเสี+ ยงภัยไว้น. นั เมื+อหักค่าใช้จ่ายแล้ว บริ ษทั จะนํา
ไปลงทุนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยอนุญาต และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เกี+ยวกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื+นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
เพื+อแสวงหารายได้อีกส่วนหนึ+ง
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รายได้ของบริ ษทั ในรอบ 3 ปี ที+ผา่ นมาเป็ นดังนี.
ปี 2556
%
รายได้จากเบี.ยประกันภัยรับ
2,299.89
96.1
รายได้จากการลงทุน
83.75
3.5
รายได้อื+น
9.23
0.4
รวมรายได้
2,392.87
100.0

ปี 2557
2,471.11
181.31
13.86
2,666.28

%
92.7
6.8
0.5
100.0

ปี 2558
2,527.88
85.44
13.72
2,627.04

%
96.2
3.3
0.5
100.0

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
( 1 ) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
บริ การหลักของบริ ษทั มี 4 ประเภทคือ
1. การประกันภัยรถยนต์
1.1 การประกันภาคบังคับ (Compulsory Insurance)
1.2 การประกันภาคสมัครใจ (Voluntary Insurance) โดยแบ่งการประกันภัยในกลุม่ นี.
เป็ น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภท 1, ประเภท 2, ประเภท 3, ประเภท 4 และประเภท 5
ซึ+งมีความคุม้ ครองที+แตกต่างกัน
2. การประกันอัคคีภยั คือ การทําสัญญารับเสี+ ยงภัยโดยบริ ษทั ตกลงจะชดใช้คา่ สิ นไหม
ทดแทนแก่ผเู ้ อาประกันในกรณี ที+ทรัพย์สินที+เอาประกัน ได้เกิดความเสี ยหายอันเนื+อง
มาจากเพลิงไหม้ หรื อฟ้ าผ่า หรื อการระเบิดของแก๊สที+ใช้ประกอบการอุปโภคบริ โภค
อาจขยายความคุม้ ครองไปถึงเปี ยกนํ.า ระเบิด จราจล นัดหยุดงาน ลูกเห็บ นํ.าท่วม
แผ่นดินไหว ลมพายุ ภัยอากาศยาน เป็ นต้น
3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่งคือ การทําสัญญารับเสี+ ยงภัยโดยบริ ษทั ตกลงชดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผเู ้ อาประกันในกรณี ที+ทรัพย์สินที+เอาประกันได้เกิดความเสี ยหาย
อันเนื+องมาจากการขนส่ง
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ+งประกอบด้วยการประกันวินาศภัยอีกมากมายหลายประเภท
เช่น การประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล, การประกันอุบตั ิเหตุเดินทาง, การประกันสุขภาพ,
การประกันภัยชดเชยรายได้, การประกันภัยโรคร้ายแรง, การประกันการเสี+ ยงภัยระหว่าง
ก่อสร้าง, การประกันโจรกรรม, การประกันภัยสุขภาพ และ การประกันภัยอุบตั ิเหตุและ
สุขภาพเดินทางต่างประเทศ เป็ นต้น
( 2 ) ตลาดและภาวะการแข่งขัน
(ก)

นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริ การที+สาํ คัญ
กลยุทธ์ในการแข่งขันการให้บริ การที+รวดเร็ ว, สะดวกพร้อมกับสร้างความประทับใจให้กบั
ผูเ้ อาประกัน และประชาสัมพันธ์ให้รู้จกั บริ ษทั มากขึ.น และใช้เทคโนโลยีการสื+ อสารทันสมัย
ทุกรู ปแบบ และฝึ กอบรมให้พนักงานมีคุณภาพตลอดเวลา
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จุดเด่น
- เป็ นบริ ษทั ที+ดาํ เนินการด้านการประกันภัยรถยนต์มายาวนานเกือบจะที+สุดในบรรดา
บริ ษทั ประกันภัยในปั จจุบนั ซึ+งทําให้มีประสบการณ์ในการให้บริ การแก่ผเู ้ อาประกันภัย
และผูเ้ กี+ยวข้อง พร้อมกับมีฐานข้อมูลในการกําหนดการรับประกันภัยที+คอ่ นข้างสมบูรณ์
- ฐานลูกค้าที+ทาํ ประกันอย่างยาวนานกับบริ ษทั
- มีวฒั นธรรมของบริ ษทั ที+เข้าใจความต้องการของลูกค้า และผูเ้ กี+ยวข้องเป็ นอย่างดีซ+ ึงทําให้
ลูกค้าและ ผูเ้ กี+ยวข้องประทับใจกับการให้บริ การของบริ ษทั
- บริ ษทั มีฐานลูกค้าที+คอ่ นข้างจะมีการกระจายความเสี+ยงที+ดี กอปรกับเงินกองทุนของบริ ษทั
ที+คอ่ นข้างมาก ทําให้บริ ษทั มีความสามารถในการที+จะรับเสี+ ยงภัยไว้เองได้คอ่ นข้างสูง
จุดด้อย
- งานของทางบริ ษทั เป็ นงานที+มาจากการตลาดโดยตรง ไม่มีงานที+ได้รับจากความสัมพันธ์
ของการถือหุน้ ( CAPTIVE BUSINESS )
ลูกค้ากลุม่ เป้ าหมายของบริ ษทั
เนื+องจากงานประกันภัยที+เป็ นงานด้านอุตสาหกรรมใหญ่ๆ นั.น ส่วนใหญ่จะเป็ นการประกันภัย
กับบริ ษทั ประกันภัยที+มีความสัมพันธ์กนั ในรู ปของการลงทุน ดังนั.นจากโครงสร้างของบริ ษทั
ทางบริ ษทั มีเป้ าหมายในการที+จะทําการตลาดในกลุม่ ลูกค้ารายย่อย หรื อขนาดกลางซึ+งจะมีความ
อิสระในการเลือกบริ ษทั ประกันภัยค่อนข้างสูง ทําให้จุดเด่นในการให้บริ การและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที+เหมาะกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค สามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจได้สูง
(ข) ภาวะการแข่งขัน
ตลาดรวมเบี.ยประกันวินาศภัยปี 2558 มีมูลค่า 209,278 ล้านบาท เติบโตจากปี 2557
ร้อยละ 1.9 ใกล้เคียงกับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เบี.ยประกัน
ภัยรถยนต์ ซึ+งคิดเป็ นร้อยละ 57.4 ของเบี.ยประกันภัยรวม เติบโตร้อยละ 2.1 และเบี.ยประกันภัย
อื+นๆ (ประกันอัคคีภยั ประกันภัยอุบตั ิเหตุ ประกันภัยสุขภาพ ประกันทางทะเลและขนส่งประกัน
ภัยพืชผล) เติบโตร้อยละ 1.5
ธุรกิจประกันวินาศภัยได้รับผลกระทบจากราคาสิ นค้าเกษตรที+ตกตํ+า เช่น ข้าว ยางพารา ส่งผลต่อ
กําลังซื.อของผูบ้ ริ โภค นําไปสู่ การแข่งขันที+รุนแรงเพื+อให้ได้มาซึ+งส่วนแบ่งตลาด ทั.งการ
แข่งขันลดราคาเบี.ยประกันภัย หรื อการให้คา่ ตอบแทนสูงๆ เพื+อกระตุน้ ให้ตวั แทนและนายหน้า
ขายประกันภัยเพิม+ ขึ.น มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื+อตอบโจทย์ ลูกค้าทั.งระดับองค์กรและ
ลูกค้ารายย่อย โดยขายผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายที+หลากหลายเพื+อเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าเป้ าหมายให้
ได้มากที+สุด เช่น ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร (Bancassurance) สถาบันการเงิน ขายผ่าน
โทรศัพท์ (Telemarketing) ร้านสะดวกซื.อและช่องทางออนไลน์ ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีมา
พัฒนาการให้บริ การสิ นไหมผ่านสมาร์ทโฟน
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ตารางเบีย) ประกันภัยรับของการประกันวินาศภัยทั)งระบบโดยตรงแยกตามประเภทของการประกันภัย

ลําดับ
1.

2.
3.
4.
5.

ประเภทการประกันภัย
Class of Business

ปี (Year)

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

เบี.ยประกันรับโดยตรง (Direct Premium)
(หน่วย : ล้านบาท)
2555
2556
2557
2558
90,717
13,197
103,915
9,759
60,612
5,193
179,480

103,560
14,881
118,441
11,814
67,519
5,302
203,077

102,515
15,388
117,903
11,058
70,991
5,293
205,247

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

( 3 ) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
(ก) แหล่งที+มาของเงินทุน
ธุรกิจประกันวินาศภัยมีรายได้หลักจากเบี.ยประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยเป็ นผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั ซึ+งกระทําผ่านตัวกลางได้ 3 วิธีดงั นี.:1. การจําหน่ายผ่าน ตัวแทนประกันวินาศภัยในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 4
ได้ให้คาํ จํากัดความไว้วา่ “ตัวแทนประกันวินาศภัย หมายความว่า ผูซ้ + ึงบริ ษทั มอบหมาย
ให้ทาํ การชักชวนให้บุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั ”
2. การจําหน่ายผ่าน นายหน้าประกันภัยในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มาตรา 4 ได้ให้
คําจํากัดความไว้วา่ “นายหน้าประกันวินาศภัยหมายความว่า ผูซ้ + ึงชี.ช่องหรื อจัดการให้บุคคล
ทําสัญญาประกันภัยกับบริ ษทั โดยหวังบําเหน็จเนื+องจากการนั.น”
3. การจําหน่ายตรงโดยอาศัยพนักงานของบริ ษทั
(ข) ความสามารถในการดํารงอัตราส่วนตามประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ได้ดาํ รงเงินกองทุนไม่ต+าํ กว่า 30 ล้านบาท ฃโดยพิจารณาอัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุน ซึ+งคํานวณจากเงินกองทุนของบริ ษทั ที+มีอยู่ หารด้วยจํานวนเงินกองทุนที+บริ ษทั
ต้องดํารงไว้ ไม่ต+าํ กว่าร้อยละหนึ+งร้อยสี+ สิบ โดย ณ วันที+ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ได้มีเงิน
กองทุนตามราคาบัญชีคิดเป็ น 1,094,771,983.81 บาท
(ค) สภาพคล่อง
การบริ หารสภาพคล่องสําหรับเบี.ยประกันภัยรับของบริ ษทั ต่อค่าสิ นไหมทดแทน
ได้มีสดั ส่วนที+เหมาะสม โดยในปี 2558 อัตราส่วนค่าสิ นไหมและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
สิ นไหมทดแทนต่อรายได้จากการรับประกันภัย คิดเป็ นร้อยละ 59.94 ซึ+งเพิม+ ขึ.นจากปี 2557
คิดเป็ นร้อยละ 4.03
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4. ปัจจัยความเสียง
ปั จจัยความเสี+ ยงของธุรกิจประกันภัย สามารถแบ่งออกได้ดงั นี.
1. ความเสียงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
หมายถึง การกําหนดนโยบายภาพรวม ระดับกลุม่ ธุรกิจ (Business Portfolio) ประเภทของผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม เขตภูมิศาสตร์ รวมถึงแผนการดําเนินงาน ซึ+งเป็ นการเพิม+ ความเสี+ ยงของบริ ษทั เช่น เน้นการเติบโต
ด้านปริ มาณหรื อส่วนแบ่งตลาด มากกว่ามูลค่าผลกําไร เพิม+ ยอดขายด้วยการแข่งขันตัดราคาเบี.ยประกันภัยทั.ง
การรับประกันภัยที+มีความเสี+ ยงสูงและตํ+า การขายผลิตภัณฑ์ที+มีความเสี+ ยงสูงแต่กาํ ไรน้อย เพื+อรักษาลูกค้า
พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงปัจจัยเสี+ ยงที+มีผลกระทบทําให้บริ ษทั ไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายธุรกิจ
ที+กาํ หนดไว้
2. ความเสียงด้ านการปฏิบัตกิ าร (Operational Risk)
หมายถึง ความเสี+ ยงที+เกิดขึ.นที+หน้างาน การปฏิบตั ิงาน ซึ+งมีสาเหตุจาก
• บุคลากร (People Risk) เช่น การขาดความรู ้ ความชํานาญ การสัง+ สมประสบการณ์
ความรับผิดชอบต่อหน้าที+ ประมาทเลินเล่อ จํานวนบุคลากรที+ไม่เพียงพอ ทําให้
ความผิดพลาด (Human Error) การทุจริ ต (Fraud) ของพนักงาน รวมถึงการเรี ยกร้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนด้วยเหตุอนั เท็จจากลูกค้าและคูค่ า้ เช่น อูซ่ ่อมรถ, โรงพยาบาล เป็ นต้น
• กระบวนการปฏิบตั ิงาน (Process Risk) เช่น ความบกพร่ องของระบบงาน กระบวนการปฏิบตั ิงาน
ภายในที+ไม่รัดกุม การจัดโครงสร้างระบบการควบคุมระหว่างหน่วยงาน การแบ่งแยกหน้าที+
ระหว่างผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิและผูจ้ ่าย การระบุวงเงินตามอํานาจอนุมตั ิ
• Technology Risk เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ไม่มีประสิ ทธิภาพ ข้อมูลไม่ถูกต้อง ล่าช้า หรื อถูกโจรกรรม
โดยบริ ษทั ดําเนินการลงทุนใน Hardware และ Software ที+ทนั สมัย กําหนดให้มีกระบวนการรักษาความ
ปลอดภัย การจํากัดการเข้าถึงข้อมูล เฉพาะผูม้ ีอาํ นาจหรื อผูไ้ ด้รับการ
อนุมตั ิเท่านั.น
3. ความเสียงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)
หมายถึง ความเสี+ ยงที+เกิดจากการที+ไม่สามารถจัดหากระแสเงินสดได้เพียงพอที+จะชําระหนี.สินและภาระผูกพัน
• ประเมินสถานะการเงิน ก่อนการแต่งตั.งเป็ นตัวแทนและ Broker
• จัดเก็บเบี.ยประกันภัยรถยนต์ตามหลักเกณฑ์ Cash Before Cover
• สร้างระบบติดตามเก็บเบี.ยที+เกินกําหนดชําระจากตัวแทนและ Broker
4. ความเสียงด้ านการประกันภัย (Insurance Risk)
หมายถึง ความเสี+ ยงต่อความสูญเสี ยทางการเงิน จากการรับประกันภัยและหนี.สิน (Underwriting and Liability Risk)
ที+เป็ นผลจากการคัดเลือกและการให้ความเห็นชอบประเภทความเสี+ ยงที+จะรับประกันภัย อัตราส่วนระหว่างการรับ
ความเสี+ ยงภัยไว้เอง และการโอนความเสี+ ยง (Risk Transfer) รวมถึงดูแลกระบวนการจัดการสิ นไหมของบริ ษทั ให้
รัดกุม และมีระบบ ถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ งของความเสี ยหายที+เกิดขึ.น
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• บริ ษทั มีการบริ หารความเสี+ ยงอย่างเป็ นระบบ โดยเริ+ มตั.งแต่การรับประกันภัย กําหนดเงื+อนไขการรับ
ประกันภัย อัตราเบี.ยประกันภัยที+เหมาะสมกับความเสี+ ยง
• บริ ษทั จัดให้มีการโอนความเสี+ ยงภัย (Risk Transfer) ให้แก่บริ ษทั รับประกันภัยต่อที+มีฐานะมัน+ คง ทั.งใน
ประเทศและต่างประเทศ
• บริ ษทั มีระบบจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนที+ถูกต้องตามความคุม้ ครองและรวดเร็ ว บริ หารให้มีอตั ราค่า
สิ นไหมทดแทน (Loss Ratio) ของประกันภัยแต่ละประเภทให้อยูใ่ นอัตราตํ+า
5. ความเสียงด้ านตลาด (Market Risk)
หมายถึง ความผันผวนหรื อการขึ.นลงของผลตอบแทนสิ นทรัพย์ที+ลงทุน ซึ+งเป็ นผลจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี.ย ราคาตราสารทุน กระแสเงินทุน (Fund Flow) จากต่างประเทศ เป็ นต้น
• มุง่ สร้างผลตอบแทนการลงทุนที+มน+ั คงในระยะยาว ให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้ อ
• การจัดสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) นโยบายการลงทุนของบริ ษทั เป็ นการลงทุนแบบบ
ผสมผสานเพื+อกระจายความเสี+ ยง จะให้น. าํ หนักกับการลงทุนตามเกณฑ์ของสํานักงาน คปภ.
ที+เน้นการลงทุนอย่างระมัดระวังและปลอดภัย บริ ษทั วางกรอบการแบ่งเงินลงทุนไปยังสิ นทรัพย์ (Asset
Class) ประเภทต่างๆ พิจารณาภาวะที+นกั ลงทุนกล้ารับความเสี+ ยง (Risk on) และ กลัว
ความเสี+ ยง (Risk off) ประกอบการตัดสิ นใจ โดยเลือกกระจายการลงทุนในสิ นทรัพย์ที+มีความเสี+ ยงตํ+า
คือ พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี. ตราสารทุน ของบริ ษทั ที+มีความมัน+ คงสูง สร้างรายได้และกําไร
ค่อนข้างสมํ+าเสมอ ไม่ผนั ผวนมากนัก มีสภาพคล่องและจ่ายเงินปันผลสูง ซึ+งจะช่วยสร้างผลตอบแทน
ในระดับสูง
• วิธีการบริ หารจัดการเงินลงทุน ปรับแผนการลงทุนเพื+อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ตลาดทุนทัว+
โลกที+มีความเชื+อมโยงกันมากขึ.น แนวโน้มเงินเฟ้ อและดอกเบี.ยอยูใ่ นช่วงขาขึ.น ใช้โอกาส
ที+ตลาดผันผวนเพิม+ ผลตอบแทนที+ดีกว่าตลาด ทําการบริ หารเชิงรุ ก (Active Management) มากขึ.น ทํา
การปรับสัดส่วนการลงทุนระยะสั.น (Tactical Asset Allocation) ที+เน้นการปรับพอร์ตการลงทุน
โดยปรับนํ.าหนักลงทุนระหว่างสิ นทรัพย์ และการเลือกตราสารที+ลงทุน (Security Selection) ภายใน
สิ นทรัพย์ที+ไปลงทุน เพื+อรองรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินที+เปลี+ยนแปลงในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรื อ
เมื+อมีเหตุการณ์สาํ คัญๆ (Event Risk) และการปรับสัดส่วนระยะกลาง (Dynamic Asset Allocation)
เพื+อสะท้อนมุมมอง 1-3 ปี โดยปรับพอร์ตให้สอดรับกับวัฎจักรเศรษฐกิจที+เปลี+ยนแปลงไป เช่นในช่วง
เศรษฐกิจฟื. นตัวและเงินเฟ้ อไม่เป็ นปั ญหา จะเพิม+ นํ.าหนักลงทุนในหุน้
6. ความเสียงด้ านเครดิต (Credit Risk)
หมายถึง ความเสี+ ยงที+เกิดจากคูส่ ญ
ั ญา (Counter Party) โดยเฉพาะฐานะการเงินที+ดอ้ ยลงของคูส่ ญ
ั ญา การผิดนัดชําระ
หนี. (Default Risk) เช่น ผูร้ ับประกันภัยต่อ (Reinsurer), นายหน้า, ลูกหนี., ผูค้ . าํ ประกัน, ลูกค้าทําให้ไม่
สามารถปฏิบตั ิตามภาระที+ตกลงไว้กบั บริ ษทั อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ผลประกอบการของบริ ษทั ได้กาํ หนด
การจัดอันดับความน่าเชื+อถือในการคัดเลือกผูร้ ับประกันภัยต่อและการลงทุน ตามเกณฑ์ที+สาํ นักงาน คปภ.
กําหนด บริ ษทั มีระบบตรวจสอบและติดตามการชําระหนี.คูส่ ญ
ั ญาต่างๆอย่างสมํ+าเสมอ
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5. โครงสร้ างการถือหุ้นการจัดการ
ผูถ้ ือหุน้
กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 อันดับ ข้อมูล ณ วันที+ 22 มิถุนายน 2558
ผู้ถือหุ้น
จํานวนผู้ถือหุ้น สัดส่ วน (%)
1. บริ ษทั ตั.งใจมัน+ จํากัด
69,570,840
22.96
2. บริ ษทั เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชัน+ แนล จํากัด
68,384,280
22.57
3. นางจีราภรณ์ บูรณะสมบัติ
18,239,400
6.02
4. BARCLAYS BANK PLC, SINGAPORE
15,096,000
4.98
5. บริ ษทั เจน พันธ์ พร็ อพเพอร์ต. ี จํากัด
15,082,648
4.98
6. นางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล
12,600,000
4.16
7. นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล
12,600,000
4.16
8. นางสาวรจนา ธีราวิทยางกูร
9,450,000
3.12
9. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
8,781,128
2.9
10. นายจีรพัฒน์ อัศวะธนกุล
5,954,400
1.97
นโยบายการจ่ายปั นผล
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ ยกว่า 40% ของกําไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
โครงสร้ างการจัดการ
รายชื+อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริ หาร
1. นายชลอ เฟื+ องอารมย์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ *
2. นายมงคล เปาอินทร์
กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ *
3. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ *
4. นางพิไล เปี+ ยมพงศ์สานต์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ *
5. นางปราณี ภาษีผล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ *
6. ดร.พิเศศ บูรณะสมบัติ
กรรมการ
7. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
8. นายถวัลย์ วิรานนท์
กรรมการที+ปรึ กษากรรมการผูอ้ าํ นวยการ
9. นางสุเทพี อัศวะธนกุล
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
10. นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
* บริ ษทั กําหนดคํานิยามกรรมการอิสระไว้เท่ ากับข้อกําหนดขั.นตํ+าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจํานวนหุน้ ที+มีสิทธิออก
เสี ยงทั.งหมดของบริ ษทั ไม่เป็ นกรรมการบริ หาร ลูกจ้าง พนักงาน ที+ปรึ กษา ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อคูส่ มรสของ
ผูบ้ ริ หาร ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีความเป็ นอิสระในการทําหน้าที+
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงแจ้งต่อเลขานุการบริ ษทั เกี+ยวกับการซื.อขายหุน้
อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทําการซื.อขาย
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บริ ษทั ไม่มีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั เคยเป็ นพนักงานหรื อหุน้ ส่วนของบริ ษทั สอบบัญชีภายนอก
ที+บริ ษทั ใช้บริ การอยูใ่ นช่วง 2 ปี ที+ผา่ นมา
อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
ข้อที+ 1 ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 7 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ+งหนึ+งของ
จํานวนกรรมการทั.งหมดต้องมีถน+ิ ที+อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อที+ 2 ให้ที+ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั.งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี.
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนี+งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ+งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ+ง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที+มีอยูท่ . งั หมดตาม (1) เลือกตั.งบุคคลคนเดียว
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ+งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั.งเป็ นกรรมการ
เท่าจํานวนกรรมการที+จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั.งในครั.งนั.น ในกรณี ที+บุคคลซึ+งได้รับ
การเลือกตั.งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที+จะพึงมีหรื อ
จะพึงเลือกตั.งในครั.งนั.น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี.ขาด
ข้อที+ 3 ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั.ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตราส่วน
ถ้าจํานวนกรรมการที+จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจํานวนที+ใกล้เคียงที+สุด
กับ 1 ใน 3 กรรมการที+จะต้องออกจากตําแหน่ง ในปี แรก และปี ที+ 2 ภายหลังจดทะเบียน
บริ ษทั นั.น ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที+อยูใ่ นตําแหน่ง
นานที+สุดนั.น เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
ข้อที+ 4 นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื+อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(4) ที+ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาํ สัง+ ให้ออก
ข้อที+ 5 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยนื+ ใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที+
ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
ข้อที+ 6 ในกรณี ที+ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุผลอื+น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะ
กรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ+ง ซึ+งมีคุณสมบัติตามที+กฎหมายกําหนด เข้าเป็ นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า
2 เดือน บุคคลซึ+งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ
ที+ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที+ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ+ง ต้องประกอบด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที+ยงั เหลืออยู่
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ข้อที+ 7 ที+ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ+งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมีหุน้
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ+งหนึ+งของจํานวนหุน้ ที+ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที+มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง
ข้อที+ 8 กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่กไ็ ด้
ข้อที+ 9 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ+งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณี ที+คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ+ง หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้
รองประธานกรรมการมีหน้าที+ตามข้อบังคับในกิจการซึ+งประธานกรรมการมอบหมาย
ข้อที+ 10 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ+งหนึ+งของจํานวน
กรรมการทั.งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที+ประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที+ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที+ได้ ให้กรรมการ
ซึ+งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ+งเป็ นประธานในที+ประชุม การวินิจฉัยชี.ขาดของที+ประชุม
ให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ+งมีเสี ยงหนึ+งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ+งมี
ส่วนได้เสี ยในเรื+ องใด ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื+ องนั.น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในที+ประชุมออกเสี ยงเพิม+ ขึ.นอีกเสี ยงหนึ+งเป็ นเสี ยงชี.ขาด
ข้อที+ 11 ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรื อกรรมการผูซ้ + ึ งได้รับมอบหมาย
ส่งหนังสื อนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ น
รี บด่วนเพื+อรักษาสิ ทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื+นและกําหนด
วันประชุมให้เร็ วกว่านั.นก็ได้
ข้อที+ 12 กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที+ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั
ตลอดจนมติที+ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อที+ 13 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็ นหุน้ ส่วนหรื อเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในนิติบุคคลอื+น ที+มี
สภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ที+ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที+จะมีมติแต่งตั.ง
ข้อที+ 14 กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาที+บริ ษทั ทําขึ.น
หรื อถือหุน้ หรื อหุน้ กูเ้ พิม+ ขึ.นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
ข้อที+ 15 ให้คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั.ง
- กรรมการสองท่านลงลายมือชื+อร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษทั จึงมีผลผูกพันบริ ษทั
- คณะกรรมการอาจกําหนดชื+อกรรมการ ผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั พร้อมประทับตราสําคัญของบริ ษทั
รายชื+อคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายชลอ เฟื+ องอารมย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางพิไล เปี+ ยมพงศ์สานต์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวสิ รินทร์ นันทวรเศรษฐ
เลขานุการ
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อํานาจ หน้าที+ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที+ตามที+ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษทั ดังต่อไปนี.
1) สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง
2) สอบทานให้บริ ษทั มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั.งโยกย้าย เลิกจ้างผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้บริ ษทั ปฎิบตั ิหน้าที+ตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที+เกี+ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั.งบุคคลซึ+งมีความเป็ นอิสระเพือ+ ทําหน้าที+เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั.งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั.ง
5) พิจารณารายการที+เกี+ยวโยงกันหรื อรายการที+อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั.งนี.เพื+อให้มน+ั ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
6) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี
ของบริ ษทั ซึ+งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี.
(ก) ความเห็นเกี+ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที+เชื+อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี+ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี+ยวกับการปฎิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที+เกี+ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี+ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี+ยวกับรายการที+อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที+คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฎิบตั ิ
หน้าที+ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื+นที+เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว+ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที+และ
ความรับผิดชอบที+ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7) คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามหน้าที+และความรับผิดชอบ
ที+ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในขณะที+ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของ
บริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก ยังเป็ นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทั.งหมด
คณะกรรมการจัดตั.งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ.นเป็ นหน่วยงานหนึ+งภายในบริ ษทั โดยมีผอู ้ าํ นวยการฝ่ าย
ตรวจสอบ (คุณสิ รินทร์ นันทวรเศรษฐ) เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี+ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมและเลขานุการของบริ ษทั
ชือสกุล / ตําแหน่ ง

นายชลอ เฟื+ อง
อารมย์

คุณวุฒิทางการศึกษา

อายุ
(ปี )

78

1. ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
-

ความสั มพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

ช่ วงเวลา

-

ม.ฟิ ลลิปส์ สหรัฐอเมริ กา
กรรมการอิสระ

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

2551-2555

2. ปริ ญญาโทรัฐศาสตร์
ม.เซาเทอร์น อิลินอยส์
สหรัฐอเมริ กา
3. ปริ ญญาโทสังคมศาสตร์
(บริ หาร)

5 เมษายน 2555
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
5 เมษายน 2555 2558

ชือหน่ วยงาน/
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จํากัด

ประธานกรรมการ

บมจ.โปรเฟสชัน+ แนล เวสต์

กรรมการติดตาม
ประเมินผล

เทคโนโลยี (1999)
สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจาย
เสี ยงกิจการโทรทัศน์และกิจการ

ม.เบอร์มิงแฮม อังกฤษ
4. หลักสูตรการป้ องกัน
ราชอาณาจักร

ประธานกรรมการ

ตําแหน่ ง

โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลัง

(ปริ ญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที+
27
5. การอบรมหลักสูตร DCP รุ่ น 18

8 เมษายน 2558

แห่งประเทศไทย

และหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการ
ของสมาคมส่งเสริ มกรรมการ
บริ ษทั ไทย

2555-2557
2555-2557
2558ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บมจ.ไทยรี ประกันชีวิต

ประธานกรรมการ

บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์

บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์

การอบรม ในปี 2558

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั )

ไม่มี

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัด (ปัจจุบนั )
กิจกรรมพิเศษที+สาํ คัญ (ปัจจุบนั )

นายมงคล เปา
อินทร์

86

1.นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต

2542-2557

กรรมการ

บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์

2544-2555

กรรมการตรวจสอบ

บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์

2555-2557

รองประธานกรรมการ

บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์

2547-2552

ประธานกรรมการ

บมจ.ปริ ญสิ ริ(2000)

2553-2557

กรรมการ

บมจ.แกรนด์คาแนลแลนด์

การอบรม ในปี 2558

2544-2557

กรรมการบริ หาร

บจ.เจริ ญกฤษเอ็นเตอร์ไพรส์

ไม่มี

2544-2558

กรรมการบริ หาร

บจ. เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการอิสระ
2 มิถุนายน 2542
กรรมการ
ตรวจสอบ
23 กุมภาพันธ์
2552 - 2555
รองประธานกรรมการ

2. เนติบณ
ั ฑิตไทย
สํานักอบรมกฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา

604,000 หุ น้
0.21%

-

-22ชือสกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ความสั มพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

5 เมษายน 2555

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั )
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัด (ปัจจุบนั )
กรรมการบริ หาร - บจ.เบ็ล ดี เวลลอปเมนท์
กิจกรรมพิเศษที+สาํ คัญ (ปัจจุบนั )

นางพิไล เปี+ ยมพงศ์
สานต์
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1. ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์และ
การบัญชี -

-

-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต CPA
Thailand

กรรมการอิสระ
2 มิถุนายน 2542
กรรมการ
ตรวจสอบ
23 กุมภาพันธ์
2552

(CPA. NO 2336)
3. Certified Internal Audit
กิตติมศักดิ Institute of Internal Auditors
(CIA. NO 30861)
4. ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP IOD

2539-2557

ที+ปรึ กษา

บจก. เมโทรแมชีนเนอรี+

2542-2558

กรรมการตรวจสอบ

บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์

2542-2558

กรรมการตรวจสอบ

บมจ.ฝาจีบ

2547-2556

กรรมการตรวจสอบ

บมจ.เมโทรสตาร์พร็ อพเพอร์ต. ี

2542-2558

ประธานบริ ษทั

บจก.ออดิต แอนด์
แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั )
-กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ ฝาจีบ
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัด (ปัจจุบนั )

การอบรม ในปี 2558
ไม่มี

-ประธานบริ ษทั -บจก.ออคิด แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์
กิจกรรมพิเศษที+สาํ คัญ (ปัจจุบนั )

ดร.พิศิษฐ เศรษฐ
วงศ์

72

1. ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์
บัณฑิต

กรรมการอิสระ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก
เศรษฐศาสตร์

28 ตุลาคม 2548
กรรมการ
ตรวจสอบ

ม.มิชิแกนเสตท สหรัฐอเมริ กา
3. ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP
จาก IOD

5 เมษายน 2555
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
8 เมษายน 2558

-

-

2548-2558

กรรมการอิสระ

บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์

2555-2557
2558 ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์

ประธานกรรมการ

บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์

ตรวจสอบ

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั )
-

การอบรม ในปี 2558
ไม่มี

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัด (ปัจจุบนั )
กิจกรรมพิเศษที+สาํ คัญ (ปัจจุบนั )
-

-23ชือสกุล / ตําแหน่ ง

นางปราณี ภาษีผล

อายุ
(ปี )

65

คุณวุฒิทางการศึกษา

1. บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการอิสระ

2. บัญชีมหาบัณฑิต

8 เมษายน 2558
กรรมการ
ตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ปริ ญญาบัตรหลักสูตรการ
ป้ องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่ วมเอกชนประจําปี
การศึกษา 2546 - 2547
4. ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
รุ่ นที+ 9
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
สํานักงานกฤษฎีกา

8 เมษายน 2558

5. หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้าน
การค้า

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
-

ความสั มพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2558ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์

กรรมการตรวจสอบ

บมจ.ดุสิตธานี
บจ. เอส.ซี.ไอ.อีเลคตริค แม็นนิว
แฟ็ คเชอเรอ

กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ
พิจารณาการประกอบ
ธุ รกิจของคนต่างด้าว
กระทรวงพาณิ ชย์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ประธาน

9. ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
10. การอบรมหลักสูตร DCP รุ่ น
10 - IOD

กองทุนประกันชีวิต
คณะกรรมการกําหนดจรรยาบรรณ
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์

กรรมการทดสอบการ
ปฏิบตั ิงานของผูส้ อบ
บัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์

และการพาณิ ชย์รุ่นที+ 2 สถาบันวิทยาการการค้า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
6. ประกาศนียบัตรนักบริ หาร
ระดับสูง
หลักสูตรที+ 1รุ่ นที+ 30 - สํานักงาน
ก.พ.
7. ประกาศนียบัตร Chang
Management
จาก Ripa International ประเทศ
อังกฤษ
8. ประกาศนียบัตร Distance
Learning Course
for Insurance Supervisors (Module
2) World Bank

ศูนย์ศิลปาชีพเพื+อการส่งออก

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
สาขาการเงินและการ
บัญชี สํานักงาน ก.พ.
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั )
กรรมการตรวจสอบ - บมจ.ดุสิตธานี
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัด (ปัจจุบนั )
กรรมการตรวจสอบ - บจ. เอส.ซี.ไอ.อีเลคตริ ค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ
กิจกรรมพิเศษที+สาํ คัญ (ปัจจุบนั )
คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว กระทรวงพาณิ ชย์

กรรมการตรวจสอบศูนย์ศิลปาชีพเพื+อการส่งออก

-24ชือสกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ความสั มพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

11. Advance Audit Committee
Programs

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กรรมการกองทุนประกันชีวิต , กองทุนประกันชีวิต
ที+ปรึ กษาคณะกรรมการส่งเสริ มและควบคุมคุณภาพงานผูส้ อบบัญชี /

การอบรม ในปี 2558

คณะกรรมการบริ หารการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี /

- DCPU รุ่ น 3 - IOD
- Anti -Corruption for Executive
Program
- Role of Compensation
Committee รุ่ น 20

คณะกรรมการทดสอบการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี สภาวิชาชีพนักบัญชีฯ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี -สํานักงาน ก.พ.

- CG Forum 2/2015 - SET
- Risk Management Program for
Corporate
Leaders class 1/2015
นายจีรพันธ์ อัศวะ
ธนกุล

กรรมการ
12 พฤษภาคม
2529

57

1. ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ปริ ญญาโทการบัญชี University
Of
Texas At Austin (U.S.A)
3. หลักสูตรการป้ องกัน
ราชอาณาจักร
(ปริ ญญาบัตร วปอ.)
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที+
56
4. ประกาศนียบัตรหลักสูตร
วิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง รุ่ นที+ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง
5.ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP
จาก IOD

8,781,128
หุ น้

1. สามีนางสุ เทพี
อัศวะธนกุล (กก.รอง
2.89% กก.ผอ.)
2. น้องชายนางจี
ราภรณ์
บูรณะสมบัติ
ภรรยา
นายพิเศศ
บูรณะสมบัติ

(กรรมการ)
3. น้องเขย นาง
สุ ณีย ์
ธี ราวิทยางกูร
(กรรมการ)

2529ปัจจุบนั
2535ปัจจุบนั
2557 ปัจจุบนั
2543ปัจจุบนั

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ

บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์

กรรมการ

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

กรรมการ

บมจ.ไทยรี ประกันชีวิต

กรรมการ

บจ.กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบ

2553ปัจจุบนั

กรมการ

ภัยจากรถ
บจ. ที.ไอ.ไอ. (สถาบันประกันภัย
ไทย)

2552-2556

นายกสมาคม

สมาคมประกันวินาศภัย

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ

สมาคมประกันวินาศภัย

2556-ปัจจุบนั กรรมการ
2556ปัจจุบนั
กรรมการ เหรัญญิก

สภาธุ รกิจประกันภัยไทย
หอการค้าไทย และ สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย

-กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
การอบรม ในปี 2558
หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้าน
การค้าและ

-กรรมการ บมจ.ไทยรี ประกันชีวิต
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัด (ปัจจุบนั )

-25ชือสกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ความสั มพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/
บริษัท / ประเภทธุรกิจ

การพาณิ ชย์ รุ่ นที+ 8 โดย

-กรรมการ บจก.กลางคุม้ คาองผูป้ ระสบภัยจากรถ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- กรรมการ บจ. ที.ไอ.ไอ. (สถาบันประกันภัยไทย)
กิจกรรมพิเศษที+สาํ คัญ (ปัจจุบนั )
-กรรมการ สภาธุ รกิจประกันภัยไทย

นายถวัลย์ วิรานนท์

67

1. นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP
จาก IOD

18,000 หุ น้

-

0.01%

กรรมการ
29 เมษายน 2530

-กรรมการเหรัญญิก หอการค้าไทยและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2530ปัจจุบนั
กรรมการ
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
รองกรรมการ
2543-2557 ผูอ้ าํ นวยการ
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
2557ปัจจุบนั
ที+ปรึ กษากรรมการ
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
ผุอ้ าํ นวยการ

การอบรม ในปี 2558
ไม่มี

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั )
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัด (ปัจจุบนั )

นางสุ เทพี อัศวะธน
กุล

56

1. ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการ
18 มิถุนายน 2529

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

4,725,384
หุ น้
1.56%

1. ภรรยานายจีร
พันธ์ อัศวะธนกุล (กก.ผอ.)
2. น้องสาวนาง
สุ ณีย ์
ธี ราวิทยางกูร
(กรรมการ)

กิจกรรมพิเศษที+สาํ คัญ (ปัจจุบนั )
2529ปัจจุบนั
กรรมการ
2542รองกรรมการ
ปัจจุบนั
ผูอ้ าํ นวยการ

บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์

ประกันภัยระดับสูง รุ่ นที+ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง
4. ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP
จาก IOD
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั )
-

การอบรม ในปี 2558
ไม่มี

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัด (ปัจจุบนั )
กิจกรรมพิเศษที+สาํ คัญ (ปัจจุบนั )

-26-

ชือสกุล / ตําแหน่ ง
นางสุ ณีย ์ ธี รา
วิทยางกูร

อายุ
(ปี )
64

คุณวุฒิทางการศึกษา
1. นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP
จาก IOD

กรรมการ
18 มิถุนายน 2529

การอบรม ในปี 2558

เลขานุการบริ ษทั

ไม่มี

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
18,000 หุ น้
0.01%

ความสั มพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ผู้บริหาร
พี+สาวนางสุ เทพี
2529อัศวะธนกุล
ปัจจุบนั
กรรมการ
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
2551(กก.รองกก.ผอ.) ปัจจุบนั
เลขานุการบริ ษทั
บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
พี+สะใภ้ นายจีร
พันธ์อศั วะธนกุล การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนฯ (ปัจจุบนั )
(กก.ผอ. )

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จํากัด (ปัจจุบนั )

20 สิ งหาคม 2551

กิจกรรมพิเศษที+สาํ คัญ (ปัจจุบนั )
-

ขอบเขตอํานาจหน้าที+ของเลขานุการบริ ษทั
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี.
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมของคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริ ษทั
1.3 หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที+รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ดําเนินการอื+นๆ ตามที+คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
เลขานุการบริ ษทั
การแต่งตั.งเลขานุการบริ ษทั ฯ ขึ.นอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการคัดเลือกบุคคล
ที+มีคุณสมบัติเหมาะสมที+จะทําหน้าที+ดงั กล่าว โดยที+ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั.งที+ 3/2551
เมื+อวันที+ 13 สิ งหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั.ง นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร ให้ดาํ รงตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั
โดยให้มีผลตั.งแต่วนั ที+ 14 สิ งหาคม 2551 เป็ นต้นไป จนกระทัง+ ปัจจุบนั
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารก่อนที+จะนําเสนอ
ขออนุมตั ิจากที+ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยเกณฑ์กาํ หนดค่าตอบแทนจะอยูใ่ นระดับเทียบได้กบั
ระดับที+จ่ายอยูใ่ นธุรกิจ เหมาะสมกับภาระหน้าที+ความรับผิดชอบ รวมทั.งมีการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานเป็ นประจําทุกปี และนําผลที+ได้มาใช้ร่วมในการกําหนดค่าตอบแทนด้วย
ค่าตอบแทนที+เป็ นตัวเงิน
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ก. คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้รับค่าตอบแทนในรู ปของเบี.ยประชุมและเงินบําเหน็จกรรมการ
ปี 2557 ดังนี.
หน่วย: บาท

1
2
3
4
5

ชื+อ
พลเรื อเอกชัชวาลย์
นายมงคล
นายชลอ
นางพิไล
ดร.พิศิษฐ

6
7
8
9
10
11

ดร.พิเศศ
นายจีรพันธ์
นางสุเทพี
นายถวัลย์
นางสุณีย ์
นางปราณี
รวม

ตําแหน่ง
คงดิศ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
เปาอินทร์
กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ
เฟื+ องอารมย์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
เปี+ ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เศรษฐวงศ์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
บูรณะสมบัติ
กรรมการ
อัศวะธนกุล
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
อัศวะธนกุล
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
วิรานนท์
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ธีราวิทยางกูร
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
ภาษีผล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

จํานวน
ครั.งที+เข้า
ประชุม
5/6
6/6
4/6
5/6
2/6
6/6
6/6
6/6
3/6
5/6

เบี.ย
ประชุม
80,000
240,000
225,000
180,000
180,000

ค่าตอบแทน
ค่า
บําเหน็จ
430,000
320,000
530,000
370,000
370,000

รวม
510,000
560,000
755,000
550,000
550,000

135,000

210,000
210,000
210,000
210,000
210,000
-

210,000
210,000
210,000
210,000
210,000
135,000

1,040,000 3,070,000 4,110,000

ข. ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ตั.งแต่ระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ.นไปของบริ ษทั ฯ ทั.งหมด 25 ท่าน ได้รับค่าตอบแทน
ในรู ปของเงินเดือนและโบนัสในปี 2558 รวมเป็ นเงินทั.งสิ.น 58,618,200 บาท

8.5 บุคลากร
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนพนักงานทั.งหมด 586 คน ผลตอบแทนในรู ปเงินเดือนและโบนัส คิดเป็ นเงิน
257,258,967 บาท รวมทั.งเงินสมทบกองทุนสํารองเลี.ยงชีพ คิดเป็ นเงิน 11,057,022 บาท
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การถือครองหุ้นบริษทั ของ กรรมการ และ ผู้บริหารระดับสู ง ปี 2558
ชือ
นายชลอ เฟื+ องอารมย์
นายมงคล เปาอินทร์
ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์
นางพิไล เปี+ ยมพงศ์สานต์
นางปราณี ภาษีผล
ดร.พิเศศ บูรณะสมบัติ
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
นายถวัลย์ วิรานนนท์
นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
นางสุ ณีย ์ ธี ราวิทยางกูร
นางสาวสิ รินทร์ นันทวรเศรษฐ

นายสุ รพงษ์ ธี ราวิทยางกูร
นายประพิทย์ ธี ระประยุติ
นายไกรเลิศ หาญวิวฒั นกุล
นายลูเซี ยส เฮสลิ
นายพิมล ฉันทวีรกูร
นายสมกฤษณ์ สุ ระชีวกฤต
นางสาวอรอนงค์ โนนจุย้

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการที+ปรึ กษาผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
ที+ปรึ กษากรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการและประสานงาน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์ และ ขายตรง

มกราคม กรกฎาคม ธันวาคม
320,000
640,000
640,000
9,199,692 18,399,384 18,399,384
4,390,564 8,781,128 8,781,128
9,000
18,000
18,000
2,362,692 4,725,384 4,725,384
9,000
18,000
18,000
53,820
107,640
107,640
238,020
476,040
476,040
25,132
50,264
50,264
251,604
503,208
623,805

การกํากับดูแลกิจการ
การรายงานการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที+ดี
1. สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการของบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ โดยกําหนดนโยบาย
และทิศทางการดําเนินงานของบริ ษทั ซึ+งให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
รวมทั.งกํากับดูแลฝ่ ายบริ หารให้ดาํ เนินการตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื+อสร้างความเชื+อมัน+
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญและเคารพสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ที+กฎหมายกําหนด
ในปี 2558 บริ ษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ วันที+ 8 เมษายน 2558 มีกรรมการ 6 ท่าน เข้าร่ วมประชุม
โดยทางบริ ษทั มอบให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ+งเป็ นนายทะเบียนหุน้ ของ
บริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ประธานในที+ประชุม
ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิเท่ากันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริ ษทั , สอบถาม และแสดง
ความคิดเห็น ซึ+งได้ลงบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
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2. การปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ สําหรับผูถ้ ือหุน้ ที+ไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั เสนอให้
มอบอํานาจให้ประธานกรรมการ หรื อกรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสี ยงแทน ส่วนมาตรการ
ป้ องกันข้อมูลภายใน คณะกรรมการห้ามกรรมการและผูบ้ ริ หารซื.อขายหุน้ บริ ษทั ในช่วง 1 เดือนก่อน
งบการเงินเผยแพร่ ในระหว่างปี ที+ผา่ นมากรรมการและผูบ้ ริ หารได้ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด
ไม่ปรากฎว่ามีการซื.อขายหุน้ ในช่วงนั.นเลย รวมทั.งห้ามไม่ให้ผบู ้ ริ หารหรื อหน่วยงานที+ได้รับทราบ
ข้อมูลภายใน เปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก หรื อบุคคลที+ไม่มีหน้าที+เกี+ยวข้องตามรายละเอียดที+ได้
เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อการดูแลเรื+ องการใช้ขอ้ มูลภายใน
3. บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั.งภายในและภายนอก เช่น พนักงาน, ผูถ้ ือหุน้ ,
ลูกค้า, คูแ่ ข่งขันทางการค้าและสังคม เนื+องจากทางบริ ษทั ฯได้เล็งเห็นถึงการสนับสนุนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ซึ+งจะทําให้บริ ษทั ประสบความสําเร็ จ และเจริ ญก้าวหน้าในการดําเนินธุรกิจ
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั งบการเงินได้จดั ทําขึ.นตามมาตรฐาน
การบัญชีที+รับรองทัว+ ไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายบัญชีที+เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ+าเสมอ และใช้ดุลย
พินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที+ดีในการจัดทํา รวมทั.งการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จดั ให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน เพื+อให้มนั+ ใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี
มีความถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั.งแต่งตั.งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ+งประกอบด้วย กรรมการที+ไม่เป็ น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายในโดยได้แสดงรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจําปี
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที+จะรักษากรรมการที+มีคุณสมบัติที+ตอ้ งการ ซึ+งได้ผา่ นการอนุมตั ิจาก
ที+ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที+คณะกรรมการบริ ษทั
กําหนด ซึ+งเกี+ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั และของผูบ้ ริ หารแต่ละท่านค่าตอบแทนที+เป็ นตัวเงิน
ได้ระบุรายละเอียดไว้ในหน้าที+ 22 แต่ไม่ได้เปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการที+เป็ นผูบ้ ริ หารในส่วนที+ได้รับ
จากการเป็ นกรรมการบริ ษทั อื+น เพราะไม่ใช่ขอ้ มูลของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงข้อมูลของบริ ษทั ว่ามีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยของบริ ษทั จึงได้เน้นและถือปฏิบตั ิกบั ฝ่ ายบริ หารในการเปิ ดเผยข้อมูลที+ครบถ้วนและเชื+อถือได้
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษทั มีจาํ นวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที+เป็ นผูบ้ ริ หาร 4 ท่าน, กรรมการที+
ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 ท่าน และกรรมการอิสระ 5 ท่าน ส่วนประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ, ไม่มีความ
สัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร และไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การเพื+อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที+ในการ
กําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการบริ หารงานประจํา ทางบริ ษทั มีเฉพาะคณะกรรมการบริ หารและคณะ
กรรมการตรวจสอบ ซึ+งมีการกําหนดสมาชิกและหน้าที+ความรับผิดชอบไว้ในรายละเอียดหน้า 18 ถึง 20
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คณะกรรมการมีกาํ หนดประชุมทุกสองเดือน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระ
พิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั ได้จดั หนังสื อเชิญประชุมพร้อมระเบียบ
วาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื+อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อน
เข้าร่ วมประชุม การประชุมจะใช้เวลาประมาณ 2 ชัว+ โมงและได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์
อักษร พร้อมจัดเก็บรายงานการประชุมที+ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการ
ทางบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั.งในระดับบริ หาร และการปฏิบตั ิงานจึงได้
กําหนดหน้าที+ อํานาจการดําเนินการของผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการควบคุม
ดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์ และการแบ่งแยกหน้าที+ของผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ิดตามควบคุม
รวมทั.งประเมินผลออกจากกัน เพื+อให้เกิดการตรวจสอบระหว่างกันอย่างชัดเจน บริ ษทั มีฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ทําหน้าที+ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานหลักและกิจกรรมทางการเงินของบริ ษทั ว่าได้ดาํ เนินการตาม
แนวทางที+กาํ หนดไว้ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดที+เกี+ยวข้องกับบริ ษทั
(Compliance Control) คณะกรรมการได้กาํ หนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื+อให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทําหน้าที+ตรวจสอบได้อย่างเต็มที+
การสรรหาและแต่งตั.งกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ทางบริ ษทั ไม่มีการผ่านคณะกรรมการสรรหาในการหาสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หาร
การดูแลเรื+ องการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริ ษทั กําหนดให้ขอ้ มูลทางการบัญชีตอ้ งเป็ นความลับในฝ่ ายที+รับผิดชอบ จะไม่สามารถเผยแพร่
กับฝ่ ายบริ หารที+ไม่เกี+ยวข้องก่อนที+งบการเงินจะถูกเผยแพร่ ตอ่ สาธารณชน
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นบริ ษทั ที+มีชื+อเสี ยงและได้รับการยอมรับในระดับสากล
ที+ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีส่วนร่ วม
ในการให้ความคิดเห็นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ในการเริ+ มใช้การกํากับเงินทุนตามระดับความเสี+ ยง (RBC) รวมถึงมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี
ให้กบั บริ ษทั ประกันวินาศภัยอีกหลายแห่ง ทั.งยังไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อส่วนได้เสี ยระหว่างผูส้ อบบัญชี
กับบริ ษทั / ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูท้ ี+เกี+ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในรอบปี 2558 ทางบัญชีมีคา่
ตอบแทนของผูส้ อบบัญชีจาํ นวนเงินรวม 1,610,000.-บาท ตามรายละเอียดดังนี.
1. ค่าสอบบัญชีประจําปี 660,000.-บาท
2. ค่าสอบทานบัญชี 3 ไตรมาส 450,000.-บาท
3. ค่าสอบทานรายงาน RBC ไตรมาส 2 150,000.-บาท
4. ค่าตรวจสอบรายงาน RBC ประจําปี 350,000.-บาท
ค่าบริ การอื+นๆ ไม่มี
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สําคัญต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

ความรับผิดชอบต่ อสังคม
ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการพิจารณาประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านลักษณะการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
รวมถึงวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั ซึ+งเป็ นส่วนสําคัญในการกําหนดผลการดําเนินธุรกิจในทางเศรษฐกิจ สังคม
สิ+ งแวดล้อม ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในระดับต่างๆ นอกจากนี.ยงั นําความคิดเห็นของผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ เข้ามา
ร่ วมพิจารณาอีกด้วย เพื+อความเหมาะสมต่อการสร้างนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการต่อไป ดังนี.
วิสยั ทัศน์
เป็ นหลักประกันที+มน+ั คงสําหรับคนไทยที+ประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริ การมากที+สุด
พันธกิจ
- พัฒนาองค์กรให้มีฐานะการเงินที+แข็งแกร่ งและบริ หารงานอย่างมีธรรมาภิบาล
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความคุม้ ค่า สามารถช่วยลดภาระความเสี+ ยงภัย และบรรเทา
ความเสี ยหายของประชาชนได้อย่างเหมาะสม
- พัฒนาการบริ การให้ได้มาตรฐานที+ดี ช่วยเสริ มสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และคูค่ า้
อย่างเป็ นธรรม
สําคัญ การพัฒนาสังคมและชุมชน
มาก การเคารพสิ ทธิมนุษยชน

สําคัญ การใช้ทรัพยากร (การจัดการสิ+ งแวดล้อม)

สําคัญ

ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค (ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ)
การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
การต่อต้านทุจริ ต
การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงาน
การดูแลพนักงาน (การปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม)
การกํากับดูแลกิจการที+ดี
การบริ หารจัดการความเสี+ ยง
สําคัญมาก

สําคัญต่อประกันภัยไทยวิวฒั น์

การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ตระหนักถึงข้อมูลของบริ ษทั ว่ามีผลต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั จึงได้
เน้นให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญเกี+ยวข้องกับบริ ษทั ที+ครบถ้วนและเชื+อถือได้ตอ่ สาธารณชน ทั.งข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลที+ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลา ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื+อผูเ้ กี+ยวข้อง
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม ทางบริ ษทั ฯ คํานึงถึงความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบและมี
ความซื+อสัตย์ในการดําเนินธุรกิจประกัน ด้วยการรักษาผลประโยชน์ร่วมกับผูท้ ี+เกี+ยวข้อง ซึ+งได้รับการปฏิบตั ิอย่าง
เป็ นธรรมขณะประกอบธุรกิจ โดยการปฎิบตั ิตามกฎหมายและกติกาที+กาํ หนดร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด มี
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ไม่เรี ยก ไม่รับและจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที+ไม่สุจริ ตในการค้ากับคูค่ า้ ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที+ดี
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ทั.งนี.ในปี 2558 ที+ผา่ นมา บริ ษทั มีการปรับโครงสร้างการทํางาน โดยได้ต. งั หน่วยงาน Compliance ขึ.นโดย
ขึ.นตรงกับฝ่ ายผลประโยชน์ เพื+อเป็ น ศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตามข้อมูลเกี+ยวกับกฎระเบียบทั.งภายใน
และภายนอกที+เกี+ยวข้อง และสื+ อสาร ให้ความรู ้ คําปรึ กษา เรื+ องกฎระเบียบเกี+ยวกับด้านการเป็ นบริ ษทั ประกัน
วินาศภัยและบริ ษทั จดทะเบียน โดยแปลความและ/หรื อสรุ ปเรี ยบเรี ยง เพื+อให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ใน
บริ ษทั ดําเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ จากหน่วยงานภายนอกที+เกี+ยวข้องข้างต้น
นอกจากนี.ยงั ได้จดั ตั.งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็ นหน่วยงานอิสระซึ+งขึ.นตรงต่อคณะกรรมการการตรวจสอบ
และคณะกรรมการของบริ ษทั เพือ+ ทําหน้าที+ในการตรวจสอบทานกิจกรรมการดําเนินงานต่าง ภายในบริ ษทั ให้
คําปรึ กษา เสนอข้อคิดเห็นและคําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุ งการดําเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ

การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน+
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงปั ญหาการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ ที+ส่งผลกระทบต่อขีดความ
สามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยัง+ ยืนของประเทศ ทําให้ตน้ ทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจเพิม+ สูงขึ.น
ประสิ ทธิภาพการดําเนินงานที+ต+าํ ลง ไม่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผบู ้ ริ โภค บริ ษทั จึงให้ความสําคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ ทุกรู ปแบบ โดยมองว่าการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ ไม่เพียงเป็ นการกระทําที+ผิดกฎหมายเท่านั.น
แต่ยงั ขัดต่อคุณธรรมและจริ ยธรรมที+ดีงาม เป็ นพฤติกรรมที+ไม่สามารถยอมรับได้
ด้วยเห็นถึงความสําคัญของการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ และร่ วมมือกันเพื+อให้เกิดการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน+ ในวงกว้าง บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) จึงเป็ นหนึงใน 248 บริษัท ในปี 2556 ที
ประกาศแสดงเจตนารมณ์ เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ( Collective Action
against Corruption) ซึ+งถือเป็ นโครงการระดับชาติที+ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการนี. บริ ษทั ได้แสดงเจตจํานงในการร่ วมมือกับภาครัฐ
ภาคประชาสังคมและสื+ อมวลชน ในการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที+โปร่ งใส ปราศจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน+
และร่ วมเป็ นส่วนหนึ+งในการยกระดับประเทศ
บริษัทได้ วางแผนพัฒนานโยบายและการปฏิบัตใิ นด้ านการต่ อต้ านทุจริ ตคอร์รัปชัน+ รวมถึงจะจัดให้ มกี าร
ทบทวนและสอบทานความโปร่ งใสและประสิทธิภาพของการทํางานเป็ นระยะต่ อเนืองทุกปี สร้ างความเชือมันว่ า
การดําเนินงานเป็ นไปตามขั)นตอนและมาตรฐานการปฏิบัตงิ านทีวางไว้ เพือแสดงให้ เห็นว่ าเป็ นบริษัททีมีระบบ
ป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ อย่ างแท้ จริง โดยในเบือ) งต้ นบริษัทได้เริมจัดทํานโยบายและหลักปฏิบัตใิ นการ
ต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชันเป็ นพืน) ฐานของมาตรการต่อต้ านทุจริ ตคอร์รัปชัน+ ในองค์กรดังนี)

1. นิยามของการทุจริตคอร์ รัปชัน
หมายถึง การใช้อาํ นาจในตําแหน่งหน้าที+โดยมิชอบ การฝ่ าฝื นกฎหมาย ระเบียบหรื อนโยบายของบริ ษทั
รวมถึงการละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที+ เพื+อแสวงหาประโยชน์อนั มิควรได้แก่ตนเองและผูอ้ ื+น การให้หรื อการรับ
สิ นบนในรู ปแบบต่างๆ (การให้สินบน หมายถึง การเสนอ สัญญา หรื อการมอบ รวมทั.งหมายถึงการเรี ยกร้อง
หรื อรับผลประโยชน์ที+เกี+ยวข้องกับเงิน หรื อผลประโยชน์อื+นๆ ไม่วา่ จะโดยตรงหรื อโดยอ้อม แก่เจ้าหน้าที+ของ
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รัฐ1 หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชนหรื อผูม้ ีหน้าที+ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื+อให้ได้มาซึ+ง
ธุรกิจ หรื อเพื+อรักษาหรื อแนะนําธุรกิจให้กบั บริ ษทั )

2. นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ไม่ยอมรับการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ และการให้สินบนทุกรู ปแบบ และได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่ วมโครงการ
แนวร่ วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ตแล้ว พร้อมกันนี.บริ ษทั ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิเพื+อต่อต้าน
ทุจริ ตคอร์รัปชัน+ ภายในบริ ษทั โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานจะไม่กระทําหรื อสนับสนุนการทุจริ ต
คอร์รัปชัน+ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั.งทางตรงหรื อทางอ้อม เพื+อประโยชน์ตอ่ ตนเอง ครอบครัว เพื+อน และ คนรู ้จกั
และจะปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน+ อย่างเคร่ งครัด รวมถึงมีการสื+ อสารให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั.ง
ภายในและภายนอกบริ ษทั ได้รับทราบนโยบายในการต่อต้านคอร์รัปชัน+ โดยทัว+ กัน และให้มีการสอบทานการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน+ หากมีการฝ่ าฝื นกระทําการใดๆ อันเป็ นการสนับสนุนช่วยเหลือ
หรื อให้ความร่ วมมือกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริ ษทั

3. หน้ าที ความรับผิดชอบ
บุคลากรของบริ ษทั ต้องไม่ดาํ เนินการหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการทุจริ ตคอรัปชัน+ การให้หรื อรับสิ นบนทุก
รู ปแบบทั.งทางตรงและทางอ้อม และมีหน้าที+ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน+ คูม่ ือปฏิบตั ิและ
หลักการกํากับดูแลกิจการที+ดี จริ ยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงข้อกําหนดอื+นๆ ที+เกี+ยวข้อง ทั.งนี.บริ ษทั ประกันภัยไทย
วิวฒั น์ ได้จดั ให้มีกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล ที+สะท้อนถึงความมุง่ มัน+ ต่อมาตรการต่อต้านทุจริ ต
คอร์รัปชัน+ กล่าวคือมีนโยบายที+จะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อบุคลากรที+ปฏิเสธการทุจริ ต
คอร์รัปชัน+ แม้วา่ การกระทํานั.นจะทําให้บริ ษทั สูญเสี ยโอกาสทางธุรกิจ ขณะเดียวกัน บริ ษทั ก็มีกระบวนการ
สื+ อสารอย่างชัดเจนและฝึ กอบรมบุคลากรในองค์กรเพื+อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจเกี+ยวกับนโยบายและมาตรการ
การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส รวมถึงบทลงโทษหาก
ละเลยหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบาย แก่บุคลากรทุกฝ่ ายและทุกระดับในองค์กร นอกจากนี.ยงั สื+ อสารนโยบายและ
มาตรการต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน+ นี.ไปยังผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยผ่านช่องทางการสื+ อสารต่างๆ อย่างทัว+ ถึง โดยได้
กําหนดหน้าที+ของบุคลากรของบริ ษทั ไว้ดงั ต่อไปนี.
1) คณะกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที+กาํ หนดและอนุมตั ินโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ และ กํากับดูแลให้มีระบบ
ที+สนับสนุนการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ ที+มีประสิทธิภาพเพื+อให้มน+ั ใจว่าฝ่ ายบริ หารตระหนักถึงความสําคัญ
และได้นาํ ไปปฏิบตั ิจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2) คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที+ในการสอบทานการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน+
3) ฝ่ ายบริ หาร ทําหน้าที+กาํ หนดให้มีระบบ สนับสนุนและควบคุมดูแลเพื+อให้มน+ั ใจว่าพนักงานทุกฝ่ ายมีการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ
เพื+อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และ การเปลี+ยนแปลงของธุรกิจ

1

คํานิยาม เจ้ าหน้ าทีของรัฐ หมายถึง “เจ้ าหน้ าทีของรัฐ” ตามความหมายทีกําหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต และให้
รวมถึงข้ าราชการ เจ้ าพนักงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้ าง ตัวแทน หรื อบุคคลอืนใดทีเป็ นตัวแทนของทุกหน่วยงานราชการ
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4) ฝ่ ายตรวจสอบ ทําหน้าที+ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย
แนวปฏิบตั ิ ระเบียบ และ กฎหมายที+เกี+ยวข้อง เพื+อให้มน+ั ใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที+เหมาะสม ต่อความเสี+ ยง
ด้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ ที+อาจเกิดขึ.นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5) บุคลากรของบริ ษทั มีหน้าที+ปฎิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ และจะต้องไม่เข้าไปเกี+ยวข้องทั.ง
ทางตรงหรื อทางอ้อม
6) ตัวแทนทางธุรกิจที+บริ ษทั มีอาํ นาจควบคุม ต้องยอมรับที+จะปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน+ ของ
บริ ษทั

4. แนวปฏิบัติการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน (Code of Conduct)
4.1 เพื+อให้การดําเนินการตามนโยบายเป็ นไปอย่างถูกต้อง บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้บุคลากรของบริ ษทั ทุกระดับ ปฏิบตั ิ
ต่อรู ปแบบการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ ดังนี.
1) การให้และการรับสิ นบน
ห้ามให้หรื อรับสิ นบนในรู ปแบบใดๆทั.งสิ.น และห้ามมอบหมายให้ผอู ้ ื+นให้หรื อรับสิ นบนแทนตนเอง เพื+อตอบ
แทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ
2) การให้และการรับของขวัญ การเลี.ยงรับรอง และ ผลประโยชน์อื+นใด
บริ ษทั ไม่มีนโยบายในการให้หรื อรับทรัพย์สินหรื อของมีคา่ 2 จากลูกค้า คูค่ า้ ซัพพลายเออร์ หน่วยงานราชการ
องค์กรของรัฐ หรื อบุคคลใดๆ เพือ+ เป็ นการชักจูงให้กระทําผิดในวิชาชีพ หรื อ เพื+ออํานวยความสะดวก เพื+อใช้เป็ น
หลักประกันหรื อเพื+อเร่ งการดําเนินการบางอย่างซึ+งเจ้าหน้าที+ของบริ ษทั หรื อคูค่ า้ ต้องทําเป็ นกิจวัตร หรื อต้อง
ปฏิบตั ิตามหน้าที+
ยกเว้นของขวัญที+มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท มอบให้ตามธรรมเนียมและมารยาท เหมาะสมกับประเพณี และ
วัฒนธรรมตามวาระโอกาส โดยต้องได้รับอนุมตั ิจากพนักงานที+มีอาํ นาจสัง+ จ่ายเงิน พร้อมหลักฐานเป็ นเอกสารที+
เกี+ยวข้องกับการดําเนินงานดังกล่าวและต้องสามารถชี.แจงการกระทําต่างๆ ของตนได้ท. งั ต่อภายในและภายนอก
3) การสนับสนุนทางการเมือง3

2

คํานิยาม ของมีคา่ คือ สิ+ งใดๆ ซึ+ งได้มอบให้และเป็ นประโยชน์แก่ผรู ้ ับ ซึ+ งให้หมายรวมถึงสิ+ งต่างๆ ดังต่อไปนี.ดว้ ย
-เงินสด หุ ้น พันธบัตร บัตรของขวัญ หรื อสิ+ งเทียบเท่าเงินสดอื+นๆ
-ของขวัญ หรื อสิ นค้าให้เปล่า (ยกเว้นของขวัญมูลค่าเล็กน้อย มอบให้ตามธรรมเนี ยมและมารยาท ตามวาระโอกาส)
-การเสนอจ้างงาน หรื อบริ การ
-ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง ค่าอาหาร หรื อการเลี.ยงรับรอง เงินอุดหนุน เบี.ยเลี.ยง ส่ วนลด หรื อเงินกู้
-การจัดหาให้แก่ญาติ เพื+อน ผูร้ ่ วมงาน ของบุคคลใดๆ ให้ถือว่าเป็ นการให้ผลประโยชน์โดยอ้อมกับบุคคลนั.นด้วย
3
คํานิยาม การสนับสนุนทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือในนามบริ ษัท ไม่วา่ จะเป็ นด้ านการเงิน เช่น การให้ หรื อการให้ ก้ ยู ืม เพือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การ
ช่วยเหลือในรูปแบบอืน เช่น การให้ สิงของหรื อการบริ การ การโฆษณาส่งเสริ มหรื อสนับสนุนพรรคการเมือง การซื อบัตรเข้ าชมงานทีจดั ขึ นเพือระดมทุน หรื อบริ จาคให้ แก่องค์กรที
มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับพรรคการเมือง เป็ นต้ น เว้ นแต่เป็ นการสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยทีกระทําได้ ตามทีกฎหมายกําหนด
3
คํานิยาม การบริ จาคเพือการกุศล หมายถึง กิจกรรมทีเกียวข้ องกับการใช้ จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนทีมีตวั ตน
การบริ จาคเพือสาธารณประโยชน์ หมายถึง กิจกรรมทีเกียวข้ องกับการใช้ จ่ายเงินเพือโครงการ กิจกรรม เพือประโยชน์แก่ชมุ ชน สังคม โดยบริ ษัทอาจไม่ได้ รับผลตอบแทนทีมี
ตัวตน
3
คํานิยาม เงินสนับสนุน หมายถึง การจ่ายเงินสําหรับการบริ การหรื อผลประโยชน์ทียากต่อการวัดผลและติดตาม เพือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ตราสินค้ า และชือเสียงของบริ ษัท
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บริ ษทั ฯ เป็ นองค์กรธุรกิจที+เป็ นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบตั ิตามกฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย บริ ษทั ไม่มีแนวปฏิบตั ิที+จะให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
4) การบริ จาคเพื+อการกุศล สาธารณประโยชน์4 และ เงินสนับสนุน5
บริ ษทั สนับสนุนการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ+ งแวดล้อม เพื+อการพัฒนาคุณภาพชีวติ แก่ผคู ้ นในสังคม ผ่านการ
ดําเนินธุรกิจหรื อการบริ จาค แต่ตอ้ งเป็ นไปเพื+อสาธารณะการกุศลเท่านั.น การบริ จาคเงินเพื+อการกุศลและเงิน
สนับสนุนต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานที+ชดั เจน สอดคล้องกับขั.นตอนการ
อนุมตั ิและการสอบทานตามระเบียบของบริ ษทั และจัดให้มีข.นั ตอนการติดตามอย่างเหมาะสมเพื+อให้มน+ั ใจว่าการ
บริ จาคเพื+อการกุศลไม่ถูกนํามาใช้เพื+อเป็ นข้ออ้างสําหรับการติดสิ นบน หรื อไม่ได้ปฏิบตั ิเพื+อการทุจริ ต
คอร์รัปชัน+
4.2 บริ ษทั ต้องให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที+ปฏิเสธการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ โดยบริ ษทั จะไม่ลงโทษ หรื อ
ให้ผลลบต่อ
พนักงานที+ปฏิเสธการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ แม้วา่ การกระทํานั.นจะทําให้บริ ษทั สูญเสี ยโอกาสทางธุรกิจ
4.3 กรรมการและผูบ้ ริ หารทุกระดับจะต้องเป็ นแบบอย่างที+ดีในการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน+
ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที+สื+อสารทําความเข้าใจกับพนักงานเพื+อให้กิจกรรมทางธุรกิจที+อยูใ่ นความรับผิดชอบ
เป็ นไปอย่างถูกต้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที+เผยแพร่ ความรู ้ และสร้าง
ความเข้าใจให้พนักงานทุกระดับยึดถือและปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ อย่างจริ งจัง และ เสริ มสร้าง
ให้เป็ นส่วนหนึ+งของวัฒนธรรมองค์กร
4.4 นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ นี.ครอบคลุมถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตั.งแต่ การสรรหา การคัดเลือก
บุคลากร การฝึ กอบรม การเลื+อนตําแหน่ง การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
4.5 การดําเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ ให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิที+กาํ หนดไว้ใน นโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที+ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ระเบียบและคูม่ ือการปฏิบตั ิงานของ
บริ ษทั ที+เกี+ยวข้อง ตลอดจนแนวปฏิบตั ิอื+นใดที+บริ ษทั จะกําหนดขึ.นต่อไป
4.6 บริ ษทั กําหนดให้บอกกล่าวประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ ผ่านสื+ อทั.งภายในและภายนอก เช่น
เว็บไซต์ของบริ ษทั และ รายงานประจําปี โดยนโยบายดังกล่าวของบริ ษทั เป็ นการปฏิบตั ิภายใต้กฎหมายของประเทศ
ไทยในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน+
5.

นโยบาย “การร้ องเรียน” (Whistle Blowing Policy) และการตรวจสอบ
บริ ษทั มุง่ มัน+ ที+จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร ว่าการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ ทุกประเภทเป็ นสิ+ งที+ยอมรับไม่ได้
บุคลากรทุกระดับจะไม่ละเลยและเพิกเฉย เมื+อพบเห็นการกระทําที+เข้าข่ายการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ ที+เกี+ยวข้องกับบริ ษทั
โดยส่งเสริ มให้มีการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรื อพฤติกรรมที+ส่อถึงการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน+ ของบุคลากรในองค์กร โดยได้นาํ นโยบาย “การร้องเรี ยน” มาปฏิบตั ิ ดังนี.
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ช่องทางแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยน
จดหมาย

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
โทร

นันทวัน อรุ ณพิริยะกุล แผนก Compliance
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
Nantawan_aru@thaivivat.co.th
0 2695 0800 ต่อ 5938

กลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
• หน่วยงานที+รับเรื+ องร้องเรี ยนจะต้องดําเนิ นเรื+ องการรายงานอย่างเป็ นความลับ
• บริ ษท
ั มีมาตรการเพื+อคุม้ ครองความปลอดภัยของผูท้ ี+ร้องเรี ยนหรื อแจ้งเบาะแส ซึ+งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเรื+ องร้องเรี ยน
โดยสุจริ ต ไม่ให้ตอ้ งรับอันตรายหรื อเดือดร้อนจากความไม่ชอบธรรมอันเนื+องมาจากการร้องเรี ยน การเป็ นพยาน
หรื อให้ขอ้ มูลเบาะแสทุจริ ตคอร์รัปชัน+
โครงสร้างการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ
• สอบทานให้บริ ษท
ั มีการกํากับดูแลกิจการที+ดีอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับนโยบาย ข้อกําหนดและกฎหมายที+
เกี+ยวข้อง
• สอบทานการปฏิบตั ิหน้าที+ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําซึ+ งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั รวมถึงการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื+อดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในระยะเวลาที+คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
ฝ่ ายตรวจสอบ
• หน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที+ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุก
หน่วยงานให้เป็ นไปตามระเบียบที+วางไว้ รวมทั.งประเมินประสิ ทธิภาพและความเพียงพอของการ
ควบคุมภายในโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที+ดี
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6. บทกําหนดโทษ
การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ ถือเป็ นการฝ่ าฝื นคําสัง+ และ/หรื อ ระเบียบ
ของบริ ษทั ซึ+งจะส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินยั ตามที+บริ ษทั กําหนด

7. การทบทวนนโยบาย
นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน+ จะมีการทบทวนนโยบายตามความจําเป็ นและเหมาะสมทุก 2 ปี หรื อ
เมื+อมีการเปลี+ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ เพื+อให้เป็ นปั จจุบนั

การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
การเคารพสิ ทธิมนุษยชนและเห็นคุณค่าในความเป็ นมนุษย์ถือเป็ นพื.นฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ซึ+งเป็ นหัวใจสําคัญในการพัฒนาธุรกิจและสร้างความยัง+ ยืนให้กบั ธุรกิจ โดยร่ วมส่งเสริ มให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ตามสิ ทธิมนุษยชนกับกลุม่ คนต่างๆ ในสังคมอย่างสมํ+าเสมอ ในปี 2557 ได้ดาํ เนินการจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื+อส่งเสริ มให้เกิดการศึกษาที+เท่าเทียมกันอย่างทัว+ ถึง ด้วยเล็งเห็นว่าการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที+มีศกั ยภาพ
ทั.งทางความรู ้ ทักษะ ความสามารถ คุณธรรมเป็ นส่วนสําคัญในการสร้างความมัน+ คงและในการพัฒนาประเทศชา ติ
อย่างยัง+ ยืน ทางบริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงกลุม่ ผูพ้ ิการทางสายตาที+ยงั คงมีช่องว่างในการเข้าถึงการศึกษา ดังนั.นจึงได้จดั
กิจกรรมต่างๆ เพื+อเพิม+ คุณภาพด้านการศึกษา
โครงการมอบความสุข สู่นอ้ ง...บ้านครู นอ้ ย
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้ทาํ กิจกรรมร่ วมกับเด็ก ๆ ที+อยูใ่ นความดูแลของมูลนิธิ บ้าน
ครู นอ้ ย
ซึ+งเด็กเหล่านี.เป็ นเด็กที+ดอ้ ยโอกาสทางสังคม และขาดโอกาสทางด้านการศึกษาสื บเนื+องจากค่าใช้จ่าายของมูลนิธิ
ที+มีมากทําให้ไม่ทว+ั ถึง บริ ษทั ฯ เล่งเห็นความสําคัญในส่วนนี.จึงเข้าเป็ นส่วนหนึ+งในการให้ความช่วยเหลือด้วย
การเข้าร่ วมทํากิจกรรมต่าง ๆ สร้างเสี ยงหัวเราะและความสุขให้แก่เด็ก และยังแจกของเพื+อเป็ นของที+ระลึก รวม
ถึงร่ วบริ จาคเงินจํานวนหนึ+งเพื+อให้เป้ นทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆ ที+ยงั ขาดในส่วนนี.แก่ บ้านครู นอ้ ย ถนนราช
บูรณะ เมื+อวันที+ 28 กุมภาพันธ์ 2558

การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
พนักงาน คือทรัพยากรที+มีคุณค่า ซึ+งบริ ษทั จะต้องดูแลและพัฒนาขีดความสามารถเพื+อความพร้อมในการ
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษทั จึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื+อง
เพื+อเพิม+ ความรู ้ความสามารถ ทักษะ สร้างทัศนคติที+ดี โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาความรู ้ ทั.งด้าน
Technical Knowledge และ Soft Skills รวมทั.งการฝึ กอบรมภายในและภายนอกบริ ษทั นอกจากนี.บริ ษทั ยังมี
นโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนที+เป็ นธรรมด้วยการประเมินผลงานปี ละ 2 ครั.ง รวมถึงติดตามความ
เคลื+อนไหวของอัตราเงินเดือนเพือ+ จัดสร้างโครงสร้างเงินเดือนอย่างถูกต้องเหมาะสม เมื+อพนักงานผ่านการ
ทดลองงานแล้วได้รับการบรรจุเป็ นพนักงานประจําแล้ว จะได้รับค่าตอบแทนและมีสิทธิที+จะได้รับสวัสดิการ
ต่างๆ ดังนี.
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สวัสดิการเพื+อคุณภาพชีวติ ที+ดี
• การรักษาพยาบาล
นอกจากการจัดทําประกันสังคมให้แก่พนักงานทุกคน เพื+อรองรับสิ ทธิการรักษาพยาบาลตาม
กฎหมายแรงงานแล้ว บริ ษทั ได้จดั ให้มีทีมงานพยาบาลเพื+อปฐมพยาบาลเบื.องต้นและวินิจฉัยเพื+อส่งต่อ
โรงพยาบาลในกรณี ที+ร้ายแรง เป็ นสวัสดิการให้กบั พนักงานที+อาคารสํานักงานใหญ่ซ+ ึงเป็ นสถานที+
ปฏิบตั ิงานของพนักงานส่วนใหญ่ ทางบริ ษทั ฯ ยังมีเงินค่ารักษาพยาบาลให้พนักงานในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุ
• กองทุนสํารองเลี.ยงชีพ
บริ ษทั มีนโยบายให้พนักงานทุกคนได้ออมทรัพย์ไว้สาํ หรับใช้หลังพ้นสภาพการเป็ นพนักงานของบริ ษทั
โดย
จัดตั.งกองทุนสํารองเลี.ยงชีพขึ.น สําหรับพนักงานที+ทาํ งานติดต่อกันเป็ นเวลา 3 ปี ขึ.นไปเป็ นสมาชิกโดย
สมาชิก
จ่ายเงินสะสมกองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริ ษทั จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้สมาชิกใน
อัตราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือน โดยทางบริ ษทั ฯได้ให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนเป็ นผูจ้ ดั การกองทุน
• สวัสดิการด้านเงินกู้
บุคลากรของบริ ษทั จะได้รับสิ ทธิขอกูเ้ งินบริ ษทั หลังจากได้รับการบรรจุเป็ นพนักงานแล้วไม่นอ้ ยกว่า
1 ปี โดยต้องมีจุดประสงค์ในการกูเ้ งินเพื+อใช้ในวัตถุประสงค์ตา่ งๆ ดังนี.
1. เพื+อการรักษาพยาบาล ทั.งตนเอง, บิดาและมารดา
2. เพื+อการศึกษา
3. เพื+อซื.อที+อยูอ่ าศัย
การดูแลและพัฒนาพนักงาน
ทางบริ ษทั ฯได้จดั ให้มีการอบรมพัฒนาความสามารถของบุคลากรในบริ ษทั อย่างสมํ+าเสมอ ทั.งในด้าน
ความรู ้ดา้ นการประกันภัย และทักษะด้านอื+นที+จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงานด้านการรับประกันภัยและการ
บริ การ ปั จจุบนั บริ ษทั ได้พฒั นาแผนยุทธศาสตร์พฒั นาบุคลากร ในระยะยาว เพื+อเป็ นการวางรากฐานใน
การพัฒนาได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื+อง ให้พนักงานทุกคนมีเป้ าหมายและความเข้าใจร่ วมกัน รวมถึง
กําหนดเป้ าหมายกาดําเนินงานของพนักงานแต่ละคนให้สอดคล้องกับเป้ าหมายของบริ ษทั อันนําไปสู่
การเติบโตอย่างยัง+ ยืนของบริ ษทั ในปี 2558 บริ ษทั ได้จดั ให้มีการคัดเลือก แต่งตั.ง Brand ambassador ขึ.น
เพื+อเป็ นการฝึ กฝนความเป็ นผูน้ าํ ของพนักงาน โดยหน้าที+หลักคือเป็ นตัวแทนขององค์กรในการจัด
กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ขา่ วสารต่าง ๆให้แก่ทุกฝ่ ายในองค์กได้รับรู ้ขา่ วสารอย่างพร้อมเพียง
โครงการนี.ยงั ส่งเสริ มให้แก่พนักงานได้กล้างแสดงออก แสดงความเป็ นผูน้ าํ เพื+อเป็ นการพัฒนาตัวเองใน
ด้านอื+น ๆ ต่อไป อีกด้วย โดยในโครงการจะมีการเปลี+ยนแปลง Brand ambassador ไปในทุกๆ ปี เพื+อให้
พนักงานได้มีส่วนร่ วมกับโครงการอย่างหลายกหลายมากขึ.น ในด้านการจัดผึกอบรมพนักงาน เบื.องต้น
บริ ษทั จัดอบรมเพื+อให้ความรู ้แก่พนักงานใหม่ ในทุกปี ในหลักสูตร “องค์กรและผลิตภัณฑ์” เพื+อเป็ นการ
ปฐมนิเทศและทําความเข้าในวัฒนธรรมองค์กร ปรับทัศนคติและทําความเข้าใจพฤติกรรมในการทํางาน
ที+บริ ษทั คาดหวัง และยังมีจดั อบรมในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี.
- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านราคาสิ นไหมภูมิภาค ฝ่ ายสิ นไหม - บมจ.ประกันภัยไทยวิวฒั น์
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- การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธิและการระยุกต์ใช้ สถาบันฝึ กอบรม เอ็นเทรนนิ+ง
- การสร้างทัศนคติที+ดีเพื+อมุง่ เน้นความสําเร็ จในการทํางานและการทํางานเป็ นทีม ดร.วิลาศ ดวง
กําเนิด
- ประสานใจ – สานความคิดเพื+อก้าวสู่ธุรกิจสากล สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นอกจากการอบรมที+จดั ภายในองค์กรแล้ว บริ ษทั ยังส่งพนักงานเข้าร่ วมอบรมทั.งความรู ้และทักษะ
ที+เกี+ยวข้องกับการทํางาน ซึ+งจัดโดยองค์กรภายนอกต่างๆ โดยจะพิจารณาส่งบุคคลากรในแต่ละฝ่ ายที+
เกี+ยวข้องกับหัวข้อการอบรมหรื อสัมมนา ตามวาระโอกาส ในปี 2558 บริ ษทั ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม-สัมมนา ตามสายงาน เฉลี+ยคนละ 11 ชัว+ โมง โดยมีการฝึ กอบรม-สัมมนาที+สาํ คัญ คือ
- Coaching for the Manager สมาคมประกันวินาศภัย
- Get to know Insurance Business บริ ษทั ไทยรี เทรนนิ+ง จํากัด
- I4 ASP.NET 4.5 สถาบันคอมพิวเตอร์นนทิพย์ พีซี รังสิ ต
- Organization Knowledge Management สมาคมประกันวินาศภัย
- เทคนิคการเจรจากับพนักงาน บริ ษทั เอเชี+ยน บิสซิเนส เทรนนิ+ง จํากัด
- ความปลอดภัยทางถนน ครั.งที+ 12 "ครึ+ งทางทศวรรษ...กับการจัดการที+เข้มแข็ง" ศูนย์วชิ าการเพื+อ
ความปลอดภัยทางถนน
- การตรวจสอบอุบตั ิเหตุ รุ่ นที+ 6 สมาคมประกันวินาศภัย
- Network & Security Engineering for AEC Course ห้างหุน้ ส่วนจํากัด นายไอที
- โครงการพัฒนาผูบ้ ริ หารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่ นที+ 21 สมาคมประกันวินาศภัย
- การประกันภัยสิ นค้าระหว่างประเทศ สมาคมประกันวินาศภัย
- ผูร้ ับผิดชอบดูแลหน่วยงานลงทุนของบริ ษทั ประกันชีวติ /บริ ษทั ประกันวินาศภัย (รุ่ นที+ 3) สถาบัน
ประกันภัยไทย
- พระราชบัญญัติการทวงถามหนี. พ.ศ.2558 ครั.งที+ 2 และแนวทางปฏิบตั ิเกี+ยวกับค่าสิ นไหมที+ลว่ งพ้น
อายุความสมาคมประกันวินาศภัย
การมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
ปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้นาํ แนวคิดด้านการสร้างองค์กรแห่งความสุขซึ+งเป็ นกระบวนการพัฒนาคนในองค์กร
อย่างมีเป้ าหมายและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ขององค์กรเพื+อให้องค์กรมีความสามารถและพร้อม
ต่อการเปลี+ยนแปลง นําพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยัง+ ยืนเข้ามาพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเนื+อง
บริ ษทั ฯ ยังได้จดั ให้มีช่องทางการสื+ อสารเพื+อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างองค์กร ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ทุกระดับผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบ Intranet เสี ยงตามสาย การติดประกาศ การประชุมประจําเดือน/การ
ประชุมประจําปี เป็ นต้น
ความปลอดภัยในสถานที+ทาํ งาน
ทางบริ ษทั ฯ ห่วงใยสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน โดยเห็นว่าเรื+ องดังกล่าวส่งผลต่อการมี
คุณภาพชีวติ ที+ดี และเป็ นปั จจัยหนึ+งที+ช่วยส่งเสริ มให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพ มีความมัน+ ใจในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ บริ ษทั ได้มีการเตรี ยมป้ องกันภัยไว้ลว่ งหน้าอย่างถูกต้องเหมาะสม ที+สาํ คัญ คือได้ดาํ เนินงานเชิง
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ป้ องกันและรณรงค์ให้ความรู ้ในเรื+ องการป้ องกันอัคคีภยั และซ้อมหนีไฟเป็ นประจําทุกปี รวมถึงมีการตรวจสอบ
ความพร้อมของอุปกรณ์ดบั เพลิงและระบบการเตือนภัยอย่างสมํ+าเสมอ เพื+อให้บุคลากรทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิ
และรับมือกับสถานการณ์จริ งที+อาจเกิดขึ.นได้ ในปี 2558 บริ ษทั ได้จดั ให้มีการอบรมป้ องกันอัคคีภยั โดยได้เชิญ
วิทยากรจาก สถานีดบั เพลิงสุทธิสาร กองปฏิบตั ิการดับเพลิง 3 สํานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาให้
ความรู ้เบื.องต้นทั.งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ ส่วนการซ้อมหนีไฟประจําปี 2558 จัดขึ.นในวันที+ 4 พฤศจิกายน 2558
ณ อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ โดยมีเจ้าหน้าที+จากสถานีดบั เพลิงคอยดูแลการอบรม

ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
ทางบริ ษทั ฯ มีความมุง่ มัน+ ที+จะสร้างความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และความมัน+ ใจในบริ การให้กบั ผูเ้ อาประกัน
ด้วยความรับผิดชอบต่อผูเ้ อาประกัน ให้ได้รับบริ การที+ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที+เหมาะสมตามกฎเกณฑ์กาํ กับของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับดูแลและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวคือ แบบและข้อความ
ในกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องสอดคล้องกับการกําหนดอัตราเบี.ยประกันภัย และมีความหมายชัดเจน รวมทั.ง
การกําหนดนิยามที+ใช้ให้ถกู ต้องตามหลักวิชาการ เพื+อไม่ให้เกิดปั ญหาการตีความด้านกฎหมายเมื+อเกิดการเรี ยกร้อง
ค่าสิ นไหมทดแทน โดยใช้อตั ราเบี.ยประกันภัยในอัตราที+เหมาะสมที+นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ พร้อมทั.งมี
การพัฒนาปรับปรุ งแบบประกันอย่างหลากหลายเพื+อให้เหมาะสมกับความต้องการที+เปลี+ยนไปของสังคมไทย
และพัฒนาปรับปรุ งการบริ การอย่างต่อเนื+องตามเทคโนโลยีที+เปลี+ยนไป เพื+อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ วใน
การให้บริ การแก่ผเู ้ อาประกันภัย
บริ การด้านสิ นไหมทดแทน บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายเกี+ยวกับการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนเพื+อให้บริ การ
โดยรวดเร็ วและสามารถช่วยเหลือประชนได้อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยพิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมเป็ นไปตาม
กฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทางบริ ษทั ฯ ได้นาํ เอา
นวัตกรรมและระบบสารสนเทศใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้กบั งานบริ การด้านการประกันภัย โดยได้ใช้ระบบ E-Claim
มาพัฒนาการให้บริ การด้านจัดการสิ นไหมเต็มรู ปแบบ เพื+อเพิม+ ประสิ ทธิภาพรวดเร็ วให้กบั ลูกค้าที+ประสบเหตุ
ขณะนี.บริ ษทั ได้เปิ ดสาขาเพื+อให้บริ การสิ นไหมทัว+ ประเทศ 21 สาขา
Thaivivat Mobile Application บริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงความหลากหลายในการใช้งานโทรศัพท์มือถือใน
ชีวติ ประจําวัน จึงได้พฒั นาระบบการให้บริ การด้านการประกันครบวงจรออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือให้แก่
ลูกค้าผูเ้ อาประกันภัยเป็ นหลัก ในชื+อ Thaivivat ซึ+งบริ การที+สาํ คัญคือบริ การสายด่วนแจ้งอุบตั ิเหตุ ที+สามารถ
ติดต่อบริ ษทั ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งกดหมายเลขโทรศัพท์ และสามารถระบุจุดเกิดเหตุอตั โนมัติดว้ ย GPS ให้ความ
สะดวกแก่ลูกค้า ลดระยะเวลาในการออกให้บริ การของเจ้าหน้าที+สาํ รวจอุบตั ิเหตุ เพิม+ ความพึงพอใจให้กบั
ลูกค้า นอกจากนี.ยงั สามารถระบุที+ต. งั โรงพยาบาลและอูใ่ นสัญญาที+ใกล้ที+สุด ใช้ชาํ ระค่าเบี.ยประกันภัยเมื+อต่อ
อายุกรมธรรม์ภยั ได้ บริ การออนไลน์น. ียงั รองรับทั.งระบบปฏิบตั ิการ iOS และ Android
พัฒนาช่องทางซื.อประกันอย่างหลากหลาย บริ ษทั ได้พฒั นาช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัย และ
คุณภาพการให้บริ การอย่างสมํ+าเสมอ โดยมีช่องทางการซื.อประกันหลากหลาย เพื+อผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงได้
สะดวก เช่น ผ่านเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสิ นค้า, เคาน์เตอร์เซอร์วซิ ในร้านสะดวกซื.อทัว+ ประเทศและเว็บไซต์
thaivivat.com
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การติดต่อสื+ อสาร บริ ษทั ได้กาํ หนดช่องทางในการสื+ อสารประชาสัมพันธ์เรื+ องต่าง ๆ ผ่านทาง website
ของบริ ษทั www.thaivivat.co.th และการติดต่อทางโทรศัพท์ 02-695-0800 เพื+อเปิ ดโอกาสให้ลูกค้า คูค่ า้ บุคคล
ทัว+ ไปและผูท้ ี+มีส่วนได้สียของบริ ษทั สามารถติดต่อเข้าถึง และได้รับการปฎิบตั ิอย่างเสมอภาคเท่าเทียกัน
รวมทั.งสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริ การต่าง รวมถึงร้องเรี ยนเรื+ องต่าง ๆ ของบริ ษทั ได้อย่างรวดเร็ ว
บริ การอื+นๆ
• ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เพื+ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนแบบ One Stop Service โดยจะมีบุคลากรที+ชาํ นาญ
งานคอยให้คาํ แนะนํา ทําความเข้าใจ แก้ไขปั ญหาเบื.องต้นและช่วยติดตามปั ญหาต่างๆ ของประชาชนให้ได้รับ
การดูแลแก้ไขอย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ อีกทั.งข้อมูลของปัญหาต่างๆ ที+พบจะถูกนํามาใช้เป็ นพื.นฐานใน
การปรับปรุ งการให้บริ การและพัฒนาการทํางานของบริ ษทั สามารถติดต่อทางโทรศัพท์, ไปรษณี ย,์ Website
และ Social Network
สามารถติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ทางโทรศัพท์ ที+เบอร์
02-695-0800 ในวันและเวลาทําการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-18.00 น.) แฟกซ์ 02-695-0808 ทางไปรษณี ย ์ ทาง
เว็บไซต์ www.thaivivat.co.th และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/thaivivat
• บริ การ Roadside Assistance บริ การให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยรถยนต์เมื+อเกิดเหตุรถเสี ยกลางทาง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที+
คอยให้การปรึ กษาด้านเทคนิคเพือ+ ช่วยเหลือในการแก้ไขสถานการณ์ รวมถึงให้บริ การช่างเทคนิคนอกสถานที+ ซึ+ง
เป็ นบริ การช่วยเหลือเบื.องต้นในจุดเกิดเหตุตลอด 24 ชัว+ โมง

การดูแลรักษาสิ+ งแวดล้อม
บริ ษทั มีความมุง่ มัน+ ที+จะรักษาสังคมและสิ+ งแวดล้อม ด้วยการดําเนินธุรกิจภายใต้หลักจริ ยธรรมและการกํากับ
ที+ดี ควบคูไ่ ปกับการใส่ใจดูแลรักษาสังคมและสิ+ งแวดล้อมเพื+อนําไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยัง+ ยืน บริ ษทั ได้ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติดา้ นพลังงาน และทรัพยากรต่างๆในการขับเคลื+อนธุรกิจ ทางบริ ษทั ฯ จึงให้ความสําคัญใน
การสร้างจิตสํานึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่า รวมถึงตระหนักในหน้าที+ดูแลรักษาสิ+ งแวดล้อม
ของพนักงานและบุคลากรของบริ ษทั โดยในปี 2558 บริ ษทั ได้สนับสนุนกิจกรรมในโครงการ เนชัน+ ชวนปั+ น จัด
โดย บริ ษทั เนชัน บรอดแคสติง. คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) เพือ+ เป็ นการเชิญชวนให้คนทั.งประเทศมาปั+น
จักรยานเพื+อลดภาวะโลกร้อนและลดมลภาวะที+เป็ นพิษ อีกทั.งบริ ษทั ยังได้ให้การสนับสนุนแผนประกันการ
เดินทางที+ให้ความคุม้ ครองมูลค่า 1,000,000 บาท ให้แก่ผโู ้ ชคดีที+เข้าร่ วมงานอีกด้วย

การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
การพัฒนาชุมชนและสังคมเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง+ ยืน ปัจจุบนั ทั.งการพัฒนาทาง
ธุรกิจและการลงทุนในระดับภูมิภาคเอเชียเรี ยกร้องให้มีการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบทางสังคม
มากขึ.น จึงจําเป็ นอย่างยิง+ ที+จะต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคมในฐานะที+เป็ นความได้เปรี ยบและ
ส่วนประกอบแห่งความยัง+ ยืนในการเตรี ยมตัวสู่การดําเนินธุรกิจระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ในปี 2557
บริ ษทั ได้ดาํ เนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการพัฒนาสังคมและชุมชนดังนี.
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ประกันภัยสําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันซ์)
ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินงานเพื+อพัฒนาชุมชนและสังคมตามนโยบายของคณะสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และส่งเสริ มการดําเนินธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในแผนพัฒนาประกันภัย ฉบับที+ 2 (พ.ศ. 2553-2557) โดยเฉพาะ
อย่างยิง+ ในส่วนของการเสริ มสร้างความเชื+อมัน+ ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัยและการเข้าถึงระบบ
ประกันภัยของ ประชาชนทุกระดับ เนื+องจากผลิตภัณฑ์ประกันภัยที+เหมาะสมมีส่วนในความมัน+ คงของคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชน อันเป็ นการร่ วมพัฒนาสังคมไทยอย่างสําคัญ บริ ษทั ได้ให้บริ การด้านการประกันภัยใน
รู ปแบบต่างๆ โดยคํานึงถึงความต้องการของประชาชนที+เปลี+ยนไปตามสภาวะสังคมและเศรษฐกิจ จึงมีนโยบาย
ในการส่งเสริ มการรับประกันภัยแบบรายย่อย หรื อ “ไมโครอินชัวรันซ์” (Micro insurance) ซึ+งมีความคุม้ ครองที+
เข้าใจง่าย เบี.ยประกันราคาประหยัด สามารถเข้าถึงประชาชนทุกระดับได้ง่ายด้วยช่องทางการจําหน่ายที+
กว้างขวาง ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื+อรายย่อยในปี 2557 ได้แก่
1. ประกันภัยมะเร็งรายย่อย ร่ วมกับเคาน์เตอร์เซอร์วซิ ในโครงการ All Insurance ที+เน้นจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ประกันภัยรายย่อย (Microinsurance) ที+เน้นการเข้าถึงการประกันของประชาชน โดยขายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์
วิซซึ+งมีมากกว่า 6,000 สาขาในประเทศไทย โดยกําหนดเบี.ยประกัน 711 บาทต่อปี ให้ความคุม้ ครองรวม
70,000 บาท โดยดําเนินงานอย่างต่อเนื+องเป็ นปี ที+ 2
2. ประกันภัยข้าวนาปี ปี การผลิต 2558 สําหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี 2558 ครอบคลุมภัย
ธรรมชาติ
7 ประเภท ได้แก่ อุทกภัย ฝนทิ.งช่วง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ และอัคคีภยั รวมทั.งภัยศัตรู พืชและ
โรคระบาด มีการแบ่งพื.นที+การรับประกันภัยออกเป็ น 5 พื.นที+ตามระดับความเสี+ ยง เพื+อจัดเก็บเบี.ย
ประกันภัยอัตราที+แตกต่างกันตามระดับความเสี+ ยงของพื.นที+ต.งั แต่ 124.12 -483.64 บาท โดยเกษตรกร
เข้าร่ วมโครงการรับภาระค่าเบี.ยประกันภัยตั.งแต่ 60 – 100 บาทต่อไร่ และรัฐอุดหนุนค่าเบี.ยประกันภัย
ในส่วนที+เหลือ 64.12 – 383.64 บาทต่อไร่ ทั.งนี. ทางบริ ษทั เป็ น 1 ใน 8 บริ ษทั เป็ นผูร้ ับประกันภัยวงเงิน
คุม้ ครอง 1,111 บาทต่อไร่ ตลอดช่วงการเพาะปลูกสําหรับภัยธรรมชาติ 6 ประเภท วงเงินคุม้ ครอง 555
บาทต่อไร่ สําหรับภัยศัตรู พืชและโรคระบาด จ่ายสิ นไหมทดแทนใช้เกณฑ์การประเมินความเสี ยหายที+
ภาครัฐดําเนินการอยูใ่ นปัจจุบนั เช่นเดียวกับการดําเนินโครงการปี 2554 -2557
3. ประกัน 200 สําหรับรายย่อย ประกันภัยไทยวิวฒั น์เป็ นบริ ษทั ประกันภัยที+เข้าร่ วมให้การรับประกัน
ในโครงการ “กรรมธรรม์ ประกันภัย 200” ร่ วมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกันภัย 200 เป็ นประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลสําหรับรายย่อย
ที+ให้ความคุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัยกรณี การเสี ยชีวติ การสูญเสี ยมือ เท้า การสูญเสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพ
ถาวรสิ.นเชิง เนื+องจากอุบตั ิเหตุ ให้ความคุม้ ครอง 1 ปี เบี.ยประกันเพียง 200 บาท สําหรับผูท้ ี+มีอายุ 20-60 ปี
โดยมีจุดประสงค์เพื+อเพิม+ โอกาสให้ประชาชนทุกระดับสามารถซื.อประกันภัยอุบตั ิเหตุในราคาถูก
การบริ จาคสมทบทุนเพื+อการพัฒนาสังคมและชุมชนในด้านต่างๆ
• ด้านสังคมและชุมชน
บริ ษทั ร่ วมบริ จาคสมทบทุนให้กบั องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในปี 2558 ดังนี.
- ร่ วมสนับสนุนกอล์ฟการกุศล ขีดเส้นใต้ 500 เส้น จัดโดย มูลนิธิ ปรี ดี เกษมทรัพย์
- สมทบทุนมูลกิจกรรมการกุศลงานกาชาด (สมาคมแม่บา้ นกองบัญชาการกองทัพไทย)
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-

ร่ วมบริ จาคเพื+อสมทบทุนแก่เด็กยากไร้ บ้านครู นอ้ ย
สนับสนุนแรลลี+การกุศล สานใยรัก (สมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนมหาวิทยาลักมหาสารคาม)
สนับสนุน โครงการธรรมศาสตร์พบประชาชน โดยมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุให้แก่แพทย์
อาสาที+ออกพื.นที+ตา่ งจังหวัด

• ด้านกีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
บริ ษทั ร่ วมบริ จาคสมทบทุนให้กบั องค์กร และหน่วยงานต่างๆ เพือ+ สนับสนุนทางด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และ
กีฬาในปี 2558 ดังนี.
- สนับสนุนการแข่งขันชกมวยศึก M-150 กําปั. นสะท้อนโลก มหากุศล
- สนับสนุนของรางวัลในงานกีฬาสี (กระทรวงพาณิ ชย์และเอกชน)
- มอบอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล ให้กบั ทีมฟุตบอลเยาวชนหมูบ่ า้ นลาดนํ.าขาว จังหวัดสุพรรณบุรี
- สนับสนุนวิง+ การกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบริ หารจัดการความเสี+ ยงที+มีประสิ ทธิภาพ คณะกรรมการ
บริ ษทั และผูบ้ ริ หาร มีหน้าที+และรับผิดชอบในการจัดให้มีและรักษาไว้ซ+ ึงระบบการควบคุมภายใน และการบริ หารจัดการความ
เสี+ ยง โดยกรรมการฝ่ ายบริ หารได้ดาํ เนินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที+และรับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ+งครอบคลุมใน
ด้านต่างๆ ดังนี.
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมัน+ ในคุณค่าของความซื+อตรง (Integrity) และจริ ยธรรม
2. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารและทําหน้าที+ในการกํากับดูแล (Oversight) และ
พัฒนาการดําเนินการด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ ายบริ หารได้จดั ให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสัง+ การ และความรับผิดชอบที+
เหมาะสม เพื+อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้การกํากับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุง่ มัน+ ในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที+มีความรู ้ความสามารถ
5. องค์กรกําหนดให้บุคลากรมีหน้าที+และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื+อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์กร
การประเมินความเสี+ ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื+อให้สามารถระบุและประเมินความเสี+ ยงต่างๆ ที+เกี+ยวข้อง
กับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
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7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี+ ยงทุกประเภทที+อาจจะกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว+
ทั.งองค์กร
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที+จะเกิดการทุจริ ต ในการประเมินความเสี+ ยงที+จะบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี+ยนแปลงที+อาจกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที+ชว่ ยลดความเสี+ ยงที+จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรให้อยูใ่ นระดับที+ยอมรับได้
11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว+ ไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื+อช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ+งได้กาํ หนดสิ+ งที+คาดหวังและขั.นตอนการปฏิบตั ิเพื+อให้
นโยบายที+กาํ หนดไว้น. นั นําไปสู่การปฏิบตั ิได้
ระบบสารสนเทศและสื+ อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรมีขอ้ มูลที+เกี+ยวข้องและมีคุณภาพ เพื+อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามที+
กําหนดไว้
14. องค์กรสื+ อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ+งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในสามารถ
ดําเนินไปได้ตามที+วางไว้
15. องค์กรได้สื+อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี+ยวกับประเด็นที+อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื+อให้มน+ั ใจได้วา่ การควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่าง
ครบถ้วนเหมาะสม
17. องค์กรประเมินและสื+ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที+รับผิดชอบ ซึ+งรวมถึง
ผูบ้ ริ หารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คณะกรรมการบริ หาร ได้ประเมินการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ แล้ว มีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุม
ภายในและการบริ หารจัดการความเสี+ ยงที+เหมาะสมและเพียงพอที+จะดําเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ตามแบบประเมินฯ ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วมีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและการ
บริ หารความเสี+ ยงที+เหมาะสมและเพียงพอที+จะดําเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที+ตามที+ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในปฏิบตั ิงานตามขอบเขต หน้าที+ และความรับผิดชอบตามที+กาํ หนดไว้ในคูม่ ือการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
ของบริ ษทั ฯ โดยบุคลากรในฝ่ ายตรวจสอบภายในระดับผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบมีประสบการณ์ในด้านการเป็ นผูต้ รวจสอบ
เป็ นเวลา 30 ปี และเริ+ มงานกับบริ ษทั ในตําแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี เป็ นระยะเวลา 10 ปี ก่อนเริ+ มงานในตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
ตรวจสอบในปี 2542
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6. รายการระหว่ างกัน
ไม่มี

7. งบการเงิน
ตามเอกสารแนบ

บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2558

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่ อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) ซึ4 งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิ น ณ วันที4 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี4ยนแปลงส่ วนของเจ้าของและงบ
กระแสเงินสดสําหรับปี สิ9 นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที4สาํ คัญและหมายเหตุ
เรื4 องอื4น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี9โดยถูกต้องตามที4ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี4ยวกับการควบคุมภายในที4ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื4อให้สามารถจัดทํางบ
การเงินที4ปราศจากการแสดงข้อมูลที4ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ4 งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื4อให้ได้ความเชื4อมัน4 อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดง
ข้อมูลที4ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื4อให้ได้มาซึ4 งหลักฐานการสอบบัญชี เกี4ยวกับจํานวนเงินและการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที4 เลือกใช้ข9 ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ4 งรวมถึงการประเมิน
ความเสี4 ยงจากการแสดงข้อมูลที4ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี4 ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที4เกี4ยวข้องกับการจัดทําและ
การนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที4 ควรของกิจการ เพื4อออกแบบวิธีการตรวจสอบที4เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื4อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกิจการ การ
ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที4ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที4จดั ทําขึ9นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั9งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื4อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที4ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื4อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี9 แสดงฐานะการเงิน ณ วันที4 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ9 นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที4ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที$เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี4ยวกับการเปลี4ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื4องจากการ นํา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที4 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื4 อง ผลประโยชน์ของพนักงาน มาถือปฏิบตั ิ บริ ษทั ฯได้ปรับ
ย้อนหลังงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ9 นสุ ดวันที4 31 ธันวาคม 2557 ที4แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ
เพื4อสะท้อนรายการปรับปรุ งจากการเปลี4ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว ทั9งนี9 ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็น อย่าง
มีเงื4อนไขต่อกรณี น9 ีแต่อย่างใด

สมใจ คุณปสุต
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2559

2

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบี+ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื3อค้า
เงินลงทุนเผือ3 ขาย
เงินลงทุนที3จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทัว3 ไป
เงินให้กยู้ มื
ที3ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี+จากการขายหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์อื3น
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ3งของงบการเงินนี+

7
8
9

10
10
10
10
11
12
13
14
15

2558

(หน่วย: บาท)
2557

326,834,483
7,840,025
426,393,578
483,709,662

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

257,922,105
1,847,233,632
397,680,938
3,720,650
7,996,179
277,547,361
8,772,340
73,276,287
248,651
470,768,425
4,589,944,316

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

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ
หนีส. ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส. ิ น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนี+บริ ษทั ประกันภัยต่อ
หนี+สินจากสัญญาประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
สํารองเบี+ยประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
หนี+สินอื3น
รวมหนีส. ิ น
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 303,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(2557: หุน้ สามัญ 151,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)
ทุนที3ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 303,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(2557: หุน้ สามัญ 151,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื3นของส่ วนของเจ้าของ ส่ วนเกินทุนจากการเปลี3ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส. ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ3งของงบการเงินนี+

กรรมการ

2558

(หน่วย: บาท)
2557

358,657,203

4,050,996
353,761,808

907,610,011
1,574,100,477
105,556,755
549,247,886
3,495,172,332

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

303,000,000

151,500,000

303,000,000
163,800,007

151,500,000
163,800,007

22

30,300,000
498,198,502

20,000,000
651,497,298

10.3

99,473,475
1,094,771,984
4,589,944,316
-

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

16
17
18
19
20

21

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
เงินสมทบบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
กําไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อืน
กําไรจากการดําเนินงาน
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
กําไรก่ อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

23

31

14

2558

(หน่วย: บาท)
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

2,307,473,247
220,409,549
2,527,882,796

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

1,515,154,083
545,507,888
183,177,286
10,938,244
333,822,898
2,588,600,399
(60,717,603)
77,153,756
26,242,447
(17,951,385)
13,714,966
38,442,181

1,381,627,989
520,721,614
185,228,191
11,405,328
333,318,972
2,432,302,094
38,809,822
100,001,896
10,778,138
70,534,503
13,855,087
233,979,446

(8,312,357)
(7,812,357)
(892,918)
21,424,549
899,327
22,323,876

(8,121,570)
(7,621,570)
(931,047)
217,305,259
(34,207,779)
183,097,480

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น:
รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)

(หน่วย: บาท)
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

2558

(18,789,349)
3,757,870

61,564,054
(12,312,810)

(15,031,479)

49,251,244

3,763,494
(752,699)

(5,163,260)
1,032,652

3,010,795

(4,130,608)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นสํ าหรับปี (ขาดทุน)

(12,020,684)

45,120,636

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

10,303,192

228,218,116

0.07

0.60

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

26

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2558
2558
กระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เบียประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกียวกับการประกันภัยต่อ
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
ดอกเบียรับ
เงินปันผลรับ
รายได้จากการลงทุนอืน
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
อุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)
2557

3,074,914,083
(184,681,247)
(1,602,361,124)
(27,841,120)
(532,429,845)
(100,377,016)
46,123,060
43,186,033
4,063,180
9,610,355
(500,340,422)
(25,784,603)
204,081,334

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

1,313,927,979
6,156,641
1,336,434,372
863,380
2,657,382,372

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

(2,019,591,312)
(3,182,000)
(578,782,488)
(59,937,551)
(2,661,493,351)
(4,110,979)

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

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2558
2558
กระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม# ขึน" (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(16,833,467)
(16,833,467)
183,136,888
143,697,595
326,834,483
-

(หน่วย: บาท)
2557
(48,479,360)
(48,479,360)
(94,130,084)
237,827,679
143,697,595
-

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับปี สิ0นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2557
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี (ขาดทุน)
โอนกําไรสะสมทียงั ไม่ได้จดั สรร
เป็ นสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว องค์ประกอบอืน
สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร ของส่วนของเจ้าของ
20,000,000
521,009,786
65,253,710
183,097,480
(4,130,608)
49,251,244
178,966,872
49,251,244
(48,479,360)
20,000,000
651,497,298
114,504,954

ทุนเรื อนหุน้ ทีออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว
151,500,000
28
151,500,000

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
163,800,007
163,800,007

151,500,000
-

163,800,007
-

20,000,000
-

651,497,298
22,323,876
3,010,795
25,334,671

114,504,954
(15,031,479)
(15,031,479)

1,101,302,259
22,323,876
(12,020,684)
10,303,192

151,500,000
303,000,000

163,800,007

10,300,000
30,300,000

(10,300,000)
(168,333,467)
498,198,502
-

99,473,475
-

(16,833,467)
1,094,771,984
-

22
28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี;

รวม
921,563,503
183,097,480
45,120,636
228,218,116
(48,479,360)
1,101,302,259

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2558
1.

ข้ อมูลทัว# ไป
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ# งจัดตั&งและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯคือการรับประกันวินาศภัย ที#อยูต่ ามที#จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี# 71
อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร

2.

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

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที# เ ริ# ม มี ผ ลบัง คับ ในปี บัญ ชี ปั จ จุ บ ัน และที# จ ะมี ผ ลบัง คับ ในอนาคต
มีรายละเอียดดังนี&

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ# ริ#มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2557) และฉบับใหม่ที#ออกโดยสภา
วิชาชีพบัญชี ซึ# งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที#เริ# มในหรื อหลังวันที# 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มี ข& ึ นเพื# อให้มี เนื& อหาเท่ าเที ยมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความ
และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถื อ
ปฏิบตั ิน& ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินตามที#กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี#ยนแปลงหลักการสําคัญซึ# งฉบับที#เกี# ยวข้องโดยตรงกับบริ ษทั ฯมี
ดังนี&
1

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที# 19 (ปรับปรุง 2557) เรื#อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรั บปรุ งนี& ก าํ หนดให้กิ จการต้องรั บรู ้ รายการกําไรขาดทุ นจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น ในขณะที#มาตรฐานฉบับเดิมอนุ ญาตให้กิจการเลื อก
รับรู ้รายการดังกล่าวทันทีในกําไรหรื อขาดทุน หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น หรื อทยอยรับรู ้ในกําไรขาดทุน
ก็ได้
บริ ษทั ฯได้เปลี#ยนแปลงการรับรู ้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ในปี ปั จจุบนั จากการรับรู้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุนไปเป็ นรับรู ้ทนั ทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น และได้
ทําการปรับปรุ งรายการของปี ปั จจุบนั และปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที#นาํ มาแสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ
เสมื อนว่าบริ ษทั ฯใช้นโยบายบัญชี น& ี มาตั&งแต่แรก ผลสะสมของการเปลี# ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่ าว
แสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 13 เรื#อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี& กาํ หนดแนวทางเกี#ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที#เกี# ยวกับการวัดมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี& สินใดตามข้อกําหนดของมาตรฐานที#
เกี#ยวข้องอื#น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั&นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี&และใช้วธิ ี เปลี#ยนทันทีเป็ นต้น
ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ# มใช้มาตรฐานนี&
มาตรฐานฉบับนี&ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ# ะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุ บนั สภาวิ ชาชี พ บัญชี ไ ด้ประกาศใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรั บ ปรุ ง
(ปรั บปรุ ง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ ทางบัญชี จาํ นวนหลายฉบับ ซึ# งมี ผ ลบังคับใช้สําหรั บ
งบการเงินที#มีรอบระยะเวลาบัญชี ที#เริ# มในหรื อหลังวันที# 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข& ึนเพื#อให้มีเนื& อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื# อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่
รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีดงั กล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื#อนํามาถือปฏิบตั ิ
ยกเว้น
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 4 (ปรับปรุง 2558) เรื#อง สั ญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที# 4 มี วตั ถุ ประสงค์เพื#อกําหนดรายงานทางการเงิ นสําหรั บสั ญญา
ประกันภัยที#ออกโดยกิจการใดๆ (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) และสัญญาประกันภัยต่อที#กิจการถือไว้และเพื#อ
จํากัดการแก้ไขวิธีการบัญชีสาํ หรับสัญญาประกันภัยจนกว่าโครงการระยะที#สองของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นเกี# ยวกับสัญญาประกันภัยจะแล้วเสร็ จ ทั&งนี& มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นนี& มีขอ้ กําหนดให้มีการ
เปิ ดเผยข้อมู ลโดยระบุ และอธิ บายถึ งจํานวนเงิ นที# เกี# ยวเนื# องกับสั ญญาประกันภัยในงบการเงิ นของผูร้ ั บ
ประกันภัยและไม่อนุ ญาตให้มีการบันทึกสํารองค่าสิ นไหมทดแทนที#ยงั มิได้เกิ ดขึ&น ณ วันสิ& นรอบระยะเวลา
รายงาน และกําหนดให้มีการทดสอบความเพียงพอของหนี&สินจากการประกันภัยที#รับรู้แล้วและการทดสอบการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ ทั&งนี& มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว มีการยกเว้น
ข้อกําหนดบางประการที#กาํ หนดให้ผรู ้ ับประกันภัยปฏิบตั ิในมาตรฐานการรายงานฉบับอื#นเป็ นการชัว# คราว ซึ# ง
รวมถึงข้อกําหนดที#ให้ผรู ้ ับประกันภัยพิจารณากรอบในการเลือกนโยบายบัญชีสาํ หรับสัญญาประกันภัย
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินสําหรับปี ที#เริ# มใช้และยังไม่สามารถสรุ ป
ผลได้ในขณะนี&
4.

ผลกระทบจากการเปลี#ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื#องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มา
ถือปฏิบัติ
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้เปลี#ยนแปลงนโยบายการบัญชีที#สาํ คัญตามที#กล่าวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 3 เนื#องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที# 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื# อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาถือปฏิบตั ิ
จํานวนเงินของรายการปรับปรุ งที#มีผลกระทบต่อรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มีดงั นี&
(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที#
31 ธันวาคม 2557
กําไรหรือขาดทุน:
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนลดลง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื#นเพิ#มขึ&น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานลดลง
กําไรสุ ทธิ เพิ#มขึ&น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน# :
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์เพิ#มขึ&น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นลดลง
กําไรต่ อหุ้น:
กําไรต่อหุน้ ขั&นพื&นฐานเพิ#มขึ&น

5,946,736
1,839,983
1,056,507
4,130,608
5,163,260
4,130,608
0.01
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5.

นโยบายการบัญชี ทสี# ํ าคัญ

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

-

20 ปี
3 และ 5 ปี

ค่าเสื# อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื# อมราคาสําหรับที#ดิน
บริ ษทั ฯตัดรายการที# ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื# อจําหน่ ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์ จะรับรู้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื#อบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์น& นั ออกจากบัญชี
5.9 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนและค่ าตัดจําหน่ าย
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนแสดงมู ล ค่ า ตามราคาทุ น หั ก ค่ า ตัด จํา หน่ า ยสะสมและค่ า เผื# อ การด้อ ยค่ า สะสม
(ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น& นั
บริ ษ ทั ฯตัดจํา หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตนที# มี อายุ ก ารให้ป ระโยชน์ จ าํ กัด อย่า งมี ร ะบบตลอดอายุก ารให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จของสิ นทรัพย์น& นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื#อมีขอ้ บ่งชี& วา่
สิ นทรั พ ย์น& ันเกิ ด การด้อยค่า บริ ษ ทั ฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัด จํา หน่ า ยและวิธี ก ารตัด จําหน่ ายของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ& นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที#มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปี
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5.10 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทําการประเมินการด้อยค่าของที#ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ หรื อ
สิ นทรั พ ย์ไ ม่มี ต วั ตน หากมี ข ้อบ่งชี& ว่าสิ นทรัพ ย์ดัง กล่ าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯรับ รู ้ ข าดทุ นจากการด้อยค่า
เมื#อมูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรั พย์มีมูลค่าตํ#ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น& นั ทั&งนี& มูลค่าที#
คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี&ที#แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ที#รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์น& นั และ
จะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที#รับรู ้ในงวดก่อนก็ต่อเมื#อมีการเปลี#ยนแปลงประมาณการที#ใช้กาํ หนด
มู ลค่ าที# คาดว่าจะได้รับคื นภายหลังจากการรั บรู้ ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าครั& งล่ าสุ ด โดยมู ลค่ าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์ที#เพิม# ขึ&นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ที#ควรจะเป็ น
หากกิ จการไม่เคยรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริ ษทั ฯจะบันทึ กกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
5.11 สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจํานวนที#จะจ่ายจริ ง ส่ วนสํารองค่าสิ นไหมทดแทนจะบันทึกเมื#อได้รับ
การแจ้งคําเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามจํานวนที#ผเู ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการ
ของฝ่ ายบริ หาร มูลค่าประมาณการสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที#เกี#ยวข้อง
บริ ษทั ฯได้ต& งั สํารองเพิ#มเติมสําหรับความเสี ยหายที#เกิ ดขึ&นแล้วแต่ยงั ไม่ได้มีการรายงานให้บริ ษทั ฯ ทราบ
(Incurred but not reported claim: IBNR) ซึ# งคํานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยคํานวณจาก
ประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที#คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยในอนาคตสําหรับความ
สู ญเสี ยที#เกิ ดขึ&นแล้วก่อนหรื อ ณ วันที#ในรอบระยะเวลารายงาน ทั&งจากรายการความสู ญเสี ยที#บริ ษทั ฯ ได้รับ
รายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน สุ ทธิ ดว้ ยค่าสิ นไหมทดแทนที#ได้รับรู ้ไปแล้วในบัญชี
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5.12 สํ ารองเบีย" ประกันภัย
สํารองเบี&ยประกันภัยประกอบด้วย สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ และสํารองความเสี# ยงภัยที#
ยังไม่สิ&นสุ ด
(ก) สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
บริ ษทั ฯบันทึ กสํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ซ# ึ งคํานวณจากเบี&ยประกันภัยรับก่อนการ
เอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการดังนี&
การประกันภัยขนส่ งเฉพาะเที#ยว การประกัน - ร้อยละร้อยของเบี&ยประกันภัยรับ ตั&งแต่วนั ที#
อุบตั ิเหตุการเดินทางที#มีระยะเวลา
กรมธรรม์ประกันภัยเริ# มมีผลคุม้ ครอง
คุม้ ครองไม่เกิน 6 เดือน
การประกันภัยอื#น
- วิธีเฉลี#ยรายวัน (วิธีเศษหนึ#งส่ วนสามร้อยหกสิ บห้า)
(ข) สํารองความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ด
สํารองความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ด เป็ นจํานวนเงิ นที#บริ ษทั ฯสํารองไว้เพื#อชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
และค่าใช้จ่ายที#เกี#ยวข้องที#อาจเกิดขึ&นในอนาคตสําหรับการประกันภัยที#ยงั มีผลบังคับอยู่ ซึ# งคํานวณ
โดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย บริ ษทั ฯ ใช้การประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที#
คาดว่าจะเกิดขึ&นในระยะเวลาเอาประกันที#เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
ทุกวันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะเปรี ยบเที ยบมูลค่าของสํารองความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ดกับ
สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ หากมูลค่าของสํารองความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ดสู งกว่าสํารอง
เบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ บริ ษทั ฯจะรับรู้ ส่วนต่างและแสดงรายการสํารองความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่
สิ& นสุ ดในงบการเงิน
5.13 ผลประโยชน์ พนักงาน
(ก) ผลประโยชน์ระยะสั&นของพนักงาน
บริ ษทั ฯ รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมป็ นค่าใช้จา่ ยเมื#อเกิดรายการ
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(ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั&งกองทุนสํารองเลี&ยงชีพ ซึ# งประกอบด้วยเงินที#พนักงานจ่ายสะสม
และเงิ นที# บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรั พย์ของกองทุ นสํารองเลี& ยงชี พได้แยกออกจาก
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงิ นที#บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี& ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที#เกิ ด
รายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมี ภาระสําหรับ เงิ นชดเชยที# ตอ้ งจ่ายให้แ ก่ พ นักงานเมื# อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ# งบริ ษทั ฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคํานวณหนี& สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที#ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระได้
ทําการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
5.14 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที#คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ
จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที#กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึ กภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว# คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี& สิน ณ วันสิ&นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี&สินที#เกี#ยวข้องนั&น โดยใช้อตั ราภาษี
ที#มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ&นรอบระยะเวลารายงาน
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บริ ษทั ฯรั บรู้ หนี& สินภาษีเงิ นได้รอการตัด บัญชี ของผลแตกต่ า งชัว# คราวที# ต้องเสี ย ภาษี ทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว# คราวที#ใช้หกั ภาษีในจํานวนเท่าที#มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที#บริ ษทั ฯจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที#จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว# คราวที#ใช้หกั
ภาษี
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทุกวันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทําการปรั บลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯจะไม่มีกาํ ไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท& งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของหากภาษีที#เกิ ดขึ&นเกี# ยวข้องกับ
รายการที#ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ
5.15 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ# กีย# วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที# เกี# ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึ ง บุคคลหรื อกิ จการที# มีอาํ นาจควบคุ มบริ ษทั ฯ หรื อ
ถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี& บุคคลหรื อกิจการที#เกี#ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลที#มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ซึ# งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ
ที#มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
5.16 สั ญญาเช่ าระยะยาว
จํานวนเงิ นที#จ่ายตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุของสัญญาเช่า
5.17 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงินเป็ นสกุลเงินบาท ซึ# งเป็ นสกุลเงินที#ใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
รายการที#เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี#ยน ณ วันที#เกิดรายการ สิ นทรัพย์
และหนี& สินที#เป็ นตัวเงินซึ# งอยูใ่ นสกุลเงิ นตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี# ยน
ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงในอัตราแลกเปลี#ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
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5.18 ประมาณการหนีส" ิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึกประมาณการหนี&สินไว้ในบัญชีเมื#อภาระผูกพันซึ# งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ&น
แล้ว และมี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษ ทั ฯจะเสี ยทรั พยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื# อปลดเปลื& อง
ภาระผูกพันนั&น และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั&นได้อย่างน่าเชื#อถือ
5.19 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที# คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรั พย์หรื อเป็ นราคาที# จะต้องจ่ายเพื#อโอน
หนี&สินให้ผอู ้ ื#นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที#เกิดขึ&นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ &ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด)
ณ วันที#วดั มูลค่า บริ ษทั ฯใช้ราคาเสนอซื& อขายในตลาดที#มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
และหนี& สิ น ยกเว้นในกรณี ที#ไม่มีตลาดที# มีสภาพคล่ องสําหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี& สิ นที#มีล ักษณะเดี ยวกัน
หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื& อขายในตลาดที#มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิ ค การประเมิ นมู ลค่ าที# เหมาะสมกับแต่ล ะสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูล ที# ส ามารถสังเกตได้ที#
เกี#ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี&สินที#จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั&นให้มากที#สุด
ลําดับชั&นของมูลค่ายุติธรรมที#ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี& สินในงบการเงิ น
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที#นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี&
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื& อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี&สินอย่างเดียวกันในตลาดที#มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื#นที#สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี&สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที#ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี#ยวกับกระแสเงินในอนาคตที#ประมาณขึ&น

ทุกวันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั&นของ
มูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี&สินที#ถืออยู่ ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงานที#มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ&นประจํา
6.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี# ํ าคัญ
ในการจัด ทํา งบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจํา เป็ นต้องใช้ดุล ยพินิ จและ
การประมาณการในเรื# อ งที# มี ค วามไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และการประมาณการดัง กล่ า วนี&
ส่ งผลกระทบต่อจํานวนเงิ นที# แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที# แสดงในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น
ผลที#เกิดขึ&นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที#ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ที#สาํ คัญมีดงั นี&
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6.1 ค่ าเผือ# หนีส" งสั ยจะสู ญของลูกหนีแ" ละเงินให้ ก้ยู มื
ในการประมาณค่ าเผื#อหนี& สงสัยจะสู ญของลู กหนี& และเงิ นให้กูย้ ืม ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุล ยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนที#คาดว่าจะเกิดขึ&นจากลูกหนี& แต่ละราย โดยคํานึ งถึ งประสบการณ์ การเก็บเงิ น
ในอดีต อายุของหนี&ที#คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที#เป็ นอยูใ่ นขณะนั&น เป็ นต้น
6.2 ค่ าเผือ# การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯจะตั&งค่าเผื#อการด้อยค่าของเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เมื#อฝ่ ายบริ หารพิจารณาว่าเงิ นลงทุนดังกล่าวมี
ข้อบ่งชี& ของการด้อยค่าเกิดขึ&น การที#จะสรุ ปว่าเงินลงทุนมีขอ้ บ่งชี& ของการด้อยค่าหรื อไม่น& นั จําเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
6.3 มูลค่ ายุติธรรมของเครื#องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื# องมือทางการเงินที#ไม่มีการซื& อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซื& อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื# องมือทางการเงิน
ดังกล่ าว โดยใช้เทคนิ ค และแบบจําลองการประเมิน มู ล ค่า ซึ# งตัวแปรที# ใ ช้ใ นแบบจําลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกับตัวแปรที#มีอยูใ่ นตลาด โดยคํานึงถึงความเสี# ยงด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์และ
การเปลี#ยนแปลงของมูลค่าของเครื# องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี#ยนแปลงของสมมติฐานที#เกี#ยวข้อง
กับตัวแปรที#ใช้ในการคํานวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยลําดับชั&นของมูลค่ายุติธรรม
6.4 ทีด# ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื# อมราคา
ในการคํานวณค่ า เสื# อมราคาของอาคารและอุ ปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจํา เป็ นต้องทําการประมาณอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื#อเลิ กใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี#ยนแปลงเกิดขึ&น
นอกจากนี& ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่ วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนตํ#ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น& นั
ในการนี& ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที#เกี#ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ# ง
เกี#ยวเนื#องกับสิ นทรัพย์น& นั
6.5 สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว# คราวที#ใช้หกั ภาษีเมื#อมีความเป็ นไป
ได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที#จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว# คราวนั&น
ในการนี& ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที#คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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6.6 สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย
ทุกวันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯต้องประมาณการสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทน
ค้างจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่ วน คือ ส่ วนของค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นและบริ ษทั ฯได้รับรายงานความ
เสี ยหายแล้ว และส่ วนของความเสี ยหายที#เกิ ดขึ&นแล้วแต่บริ ษทั ฯยังไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not yet
reported - IBNR) ซึ#งต้องใช้วธิ ี การทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที#เป็ นมาตรฐานสากลในการประมาณการ
โดยข้อสมมติหลักที#ใช้ในวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดี ต ซึ# งได้แก่
การเปลี# ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน การจ่ ายชําระค่าสิ นไหมทดแทนของบริ ษ ทั ฯ ค่าสิ นไหม
ทดแทนเฉลี#ย จํานวนครั&งของค่าสิ นไหม เป็ นต้น ในการคํานวณตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยนี& จะ
ทําการวิเคราะห์ตามประเภทของการรับประกันภัย และต้องใช้นกั คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuary) ซึ# งเป็ น
ผูท้ ี#มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุ รกิจประกันภัยและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
ของบริ ษ ทั ฯเป็ นผูว้ ิเ คราะห์ อย่างไรก็ ตาม ประมาณการดังกล่ าวเป็ นการคาดการณ์ เหตุ การณ์ ในอนาคต
ผลลัพท์ที#เกิดขึ&นจริ งจึงอาจแตกต่างจากที#ได้ประมาณการไว้
6.7 สํ ารองความเสี# ยงภัยทีไ# ม่ สิ"นสุ ด
สํารองประกันภัยสําหรับความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ดคํานวณตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้
การประมาณการที# ดี ที#สุ ดของค่ าสิ นไหมทดแทนที# ค าดว่า จะเกิ ด ขึ& นในระยะเวลาเอาประกันที# เหลื ออยู่
ซึ# งการประมาณเงินสํารองดังกล่าวจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร ซึ# งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและ
ประมาณการอย่างดีที#สุด ณ ขณะนั&น
6.8 ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี& สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานประมาณขึ& น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ# งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั&น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ&นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี#ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
6.9 คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯมีหนี& สินที#อาจจะเกิ ดขึ&นจากการถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ# งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที#ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื#อมัน# ว่าความเสี ยหายที#เกิดขึ&นจะไม่เกินกว่าจํานวนที#ได้บนั ทึกไว้
แล้ว ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
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7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

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

2558
2,414,209
136,604,369
481,973,832
50,000,000
670,992,410

(หน่วย: บาท)
2557
4,191,526
127,657,086
1,103,658,793
10,000,000
1,245,507,405

(321,504,558)
(22,653,369)
326,834,483

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

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจําและตัวm แลกเงินมีอตั ราดอกเบี&ยระหว่างร้อยละ
0.75 ถึง 3.00 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.75 ถึง 3.50 ต่อปี )
8.

เบีย" ประกันภัยค้ างรับ
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเบี&ยประกันภัยค้างรับจําแนกอายุตามเงินต้นที#คา้ งชําระ
นับตั&งแต่วนั ครบกําหนดชําระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี&ยประกันภัยแสดงได้ดงั นี&
(หน่วย: บาท)
2558

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

จากผูเ้ อา
ประกันภัย
1,019,807
117,936
424,084
43,869
183,154
60,720
1,849,570
(60,720)
1,788,850

จากตัวแทนและ
นายหน้า
ประกันภัย
358,615,420
36,312,957
13,091,067
5,607,818
10,638,073
4,233,315
428,498,650
(4,233,315)
424,265,335

จากการรับ
ประกันภัยต่อ
229,746
66,614
43,033
339,393
339,393

รวม
359,864,973
36,497,507
13,515,151
5,651,687
10,821,227
4,337,068
430,687,613
(4,294,035)
426,393,578
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(หน่วย: บาท)
2557

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

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

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

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

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

สําหรับเบี&ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริ ษทั ฯได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี& ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี& ยประกันภัย โดยหนี& ที#เกิ นกว่ากําหนดรับชําระ บริ ษ ทั ฯได้ดาํ เนิ นการตาม
กฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็ นกรณี ไป
9.

สิ นทรัพย์ จากการประกันภัยต่ อ

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

2558
65,517,956
418,191,706
483,709,662

(หน่วย: บาท)
2557
37,919,284
405,314,068
443,233,352

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับเกี#ยวกับการประกันภัยต่อจําแนกอายุตาม
เงินต้นที#คา้ งชําระแสดงได้ดงั นี&

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

2558
51,453,819
14,011,268
52,869
65,517,956

(หน่วย: บาท)
2557
4,052,946
33,072,124
794,214
37,919,284
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10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
10.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน
(ก) เงินลงทุนเพือ# ค้ า
(หน่วย: บาท)
2558

หลักทรัพย์เอกชน
หุน้ ทุน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
รวมเงินลงทุนเพือ# ค้า

ราคาทุน

กําไรที#ยงั ไม่
เกิดขึ&นจริ ง

ขาดทุนที#ยงั ไม่
เกิดขึ&นจริ ง

มูลค่ายุติธรรม

285,052,833
285,052,833

25,129,945
1,212,540
26,342,485

(53,473,213)
(53,473,213)

256,709,565
1,212,540
257,922,105

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อ
สิ นทรัพย์รวม
5.59
0.03
5.62
(หน่วย: บาท)

2557

หลักทรัพย์เอกชน
หุน้ ทุน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
รวมเงินลงทุนเพือ# ค้า

ราคาทุน

กําไรที#ยงั ไม่
เกิดขึ&นจริ ง

ขาดทุนที#ยงั ไม่
เกิดขึ&นจริ ง

มูลค่ายุติธรรม

198,628,751
198,628,751

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

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

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

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อ
สิ นทรัพย์รวม
4.37
4.37
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(ข) เงินลงทุนเผือ# ขาย
(หน่วย: บาท)
2558

ราคาทุน
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หุน้ กูร้ ัฐวิสาหกิจ
10,000,000
หลักทรัพย์เอกชน
หุน้ กู้
150,093,940
หุน้ ทุน
51,242,927
1,511,731,205
หน่วยลงทุน
รวม
1,723,068,072
(176,283)
หัก: ค่าเผื#อการด้อยค่า
1,722,891,789
รวมเงินลงทุนเผือ# ขาย

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อ
สิ นทรัพย์รวม

กําไรที#ยงั ไม่
เกิดขึ&นจริ ง

ขาดทุนที#ยงั ไม่
เกิดขึ&นจริ ง

มูลค่ายุติธรรม

340,441

-

10,340,441

0.23

155,960,001
(1,710,220) 150,995,574
(45,005,076) 1,530,113,899
(46,715,296) 1,847,409,915
(176,283)
(46,715,296) 1,847,233,632

3.40
3.29
33.34
40.26
40.26

5,866,061
101,462,867
63,387,770
171,057,139
171,057,139

(หน่วย: บาท)
2557

กําไรที#ยงั ไม่
เกิดขึ&นจริ ง

ขาดทุนที#ยงั ไม่
เกิดขึ&นจริ ง

มูลค่ายุติธรรม

10,000,000

278,149

-

10,278,149

0.24

85,093,940
55,475,876
638,953,732
789,523,548
(176,283)
789,347,265

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

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

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

2.05
3.91
15.34
21.54
21.54

ราคาทุน
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หุน้ กูร้ ัฐวิสาหกิจ
หลักทรัพย์เอกชน
หุน้ กู้
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
รวม
หัก: ค่าเผื#อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนเผื#อขาย

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อ
สิ นทรัพย์รวม
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(ค) เงินลงทุนทีจ# ะถือจนครบกําหนด
(หน่วย: บาท)
2558

2557

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

36,587,132
25,000,000
61,587,132

0.80
0.54
1.34

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

4.20
0.58
4.78

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

0.02
0.02
(0.02)
-

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

0.69
0.02
0.71
(0.02)
0.69

336,093,806
336,093,806
397,680,938

7.32
7.32
8.66

1,092,733,424
1,092,733,424
1,329,481,667

25.24
25.24
30.71

(ง) เงินลงทุนทัว# ไป
(หน่วย: บาท)
2558

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

3,720,650
3,720,650

2557
ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อ
สิ นทรัพย์รวม
0.08
0.08

ราคาทุน
4,025,455
(304,805)
3,720,650

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อ
สิ นทรัพย์รวม
0.09
(0.01)
0.08
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10.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี"
เงินลงทุนในตราสารหนี& ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีระยะเวลาคงเหลือนับจากวันสิ& นปี ดังนี&
(หน่วย: บาท)
2558
ครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี

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

เกิน 5 ปี

รวม

-

-

10,000,000

-

10,000,000

93,940
93,940
93,940

15,000,000
15,000,000
219,536
15,219,536

105,000,000
115,000,000
3,237,220
118,237,220

30,000,000
30,000,000
2,749,746
32,749,746

150,093,940
160,093,940
6,206,502
166,300,442

100,000
100,000

1,011,767
25,000,000
26,011,767

20,331,540
20,331,540

15,143,825
15,143,825

36,587,132
25,000,000
61,587,132

841,000
(841,000)
-

-

-

-

841,000
(841,000)
-

100,000

336,009,688
336,009,688
362,021,455

84,118
84,118
20,415,658

15,143,825

336,093,806
336,093,806
397,680,938
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(หน่วย: บาท)
2557
ครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี

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

เกิน 5 ปี

รวม

-

-

10,000,000

-

10,000,000

93,940
93,940
93,940

-

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

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

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

-

155,107,169
155,107,169

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

15,165,707
15,165,707

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

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

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

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

-

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

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

46,475,367

- 1,092,733,424
- 1,092,733,424
15,165,707 1,329,481,667

10.3 องค์ ประกอบอื#นของส่ วนของเจ้ าของ - ส่ วนเกินทุนจากการเปลีย# นแปลงมูลค่ าเงินลงทุน

ยอดคงเหลือต้นปี
ตีมลู ค่าเงินลงทุนเพิ#ม (ลด) ระหว่างปี
กําไรจากการขายระหว่างปี ที#รับรู ้ในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
ยอดคงเหลือปลายปี
หัก: ภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือปลายปี – สุ ทธิ จากภาษีเงินได้

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
143,131,192
81,567,138
(12,390,190)
65,749,938
(4,185,884)
(6,399,159)
124,341,843
143,131,192
(24,868,368)
(28,626,238)
99,473,475
114,504,954
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10.4 เงินลงทุนทีต# ิดภาระผูกพัน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้นาํ เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน จํานวน 14.6
ล้านบาท (2557: 12.0 ล้านบาท) ไปวางคํ&าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร วางเป็ นหลักทรัพย์ในการยื#น
ประกันกรณี ที#ผูเ้ อาประกันที# เ ป็ นผูข้ บั ขี# รถยนต์ต กเป็ นผูต้ ้องหา และเป็ นหลัก ประกันการออกหนัง สื อ
คํ&าประกันที#ธนาคารฯออกให้ในนามบริ ษทั ฯ
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯได้นาํ พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจํานวน 1.3 ล้านบาท (2557: 1.5
ล้านบาท) ไปวางคํ&าประกันซึ# งเกี#ยวเนื#องกับการปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ
นอกจากนั&น บริ ษทั ฯได้วางหลักทรั พย์บางส่ วนไว้กบั นายทะเบี ยนตามที# กล่ าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 29 และ 30
11. เงินให้ ก้ ยู มื
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินให้กูย้ ืมและดอกเบี&ยค้างรับทั&งจํานวนเป็ นเงิ นให้กยู้ ืมแก่พนักงานตาม
โครงการสวัสดิการ สามารถแยกตามอายุหนี&เงินต้นและดอกเบี&ยค้างรับ ได้ดงั นี&
(หน่วย: บาท)
2558

ระยะเวลาค้างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกว่ากําหนดชําระ
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญ
เงินให้กยู้ มื สุ ทธิ

ทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน
ดอกเบี&ย
เงินต้น
ค้างรับ
5,728,141
1,137,894
1,137,894
(1,137,894)
-

3,201,091
8,929,232
(3,201,091)
5,728,141

อื#น ๆ
เงินต้น
2,268,038

ดอกเบี&ย
ค้างรับ
-

เงินต้น
7,996,179

2,268,038
2,268,038

-

3,201,091
11,197,270
(3,201,091)
7,996,179

รวม
ดอกเบี&ย
ค้างรับ
-

รวม
7,996,179

1,137,894
1,137,894
(1,137,894)
-

4,338,985
12,335,164
(4,338,985)
7,996,179
(หน่วย: บาท)

2557
ทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน
ดอกเบี&ย
เงินต้น
ค้างรับ
8,281,179
1,137,895
1,137,895
(1,137,895)
-

ระยะเวลาค้างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกว่ากําหนดชําระ
3,201,091
มากกว่า 12 เดือน
รวม
11,482,270
หัก: ค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญ (3,201,091)
8,281,179
เงินให้กยู้ มื สุ ทธิ

อื#น ๆ
เงินต้น
2,689,641

ดอกเบี&ย
ค้างรับ
-

เงินต้น
10,970,820

2,689,641
2,689,641

-

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

รวม
ดอกเบี&ย
ค้างรับ
-

รวม
10,970,820

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

4,338,986
15,309,806
(4,338,986)
10,970,820
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ทรั พ ย์สิน ที# ใช้เป็ นหลักประกันเงิ นให้กู้ยืมนั&นส่ วนใหญ่ประกอบด้วยที# ดินและสิ# งปลู กสร้ าง มู ลค่า ตาม
สัญญาจํานองของทรัพย์สินได้นาํ มาใช้ในการพิจารณาค่าเผือ# หนี&สงสัยจะสู ญ
เงินให้กยู้ ืมแก่พนักงานมีการกําหนดหลักเกณฑ์การขอกูย้ ืม การจ่ายชําระและการคิดดอกเบี&ย โดยบริ ษทั ฯคิด
ดอกเบี&ยในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี และหากกูต้ ่อเนื# องครั&งที# 1 คิดดอกเบี&ยในอัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี กูต้ ่อเนื#อง
ครั&งต่อไปเพิ#มอีกร้อยละ 2.0 ต่อปี และมีการกําหนดวงเงินกูย้ ืมของแต่ละโครงการดังนี&
โครงการ
เงินกูก้ รณี จาํ เป็ นทัว# ไป
เงินกูเ้ พื#อซื&อที#อยูอ่ าศัย

หลักประกัน
บุคคล
ที#ดินและ/หรื อ
สิ#งปลูกสร้าง

-

เงินกูซ้ ่อมแซมที#อยูอ่ าศัย

บุคคลและ/หรื อ
หลักทรัพย์

-

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

12. ทีด# ิน อาคารและอุปกรณ์
ราคาทุน
ณ วันที# 1 มกราคม 2557
ซื& อเพิ#ม
จําหน่าย
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557
ซื& อเพิ#ม
จําหน่าย
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
ค่ าเสื#อมราคาสะสม
ณ วันที# 1 มกราคม 2557
ค่าเสื# อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื# อมราคาสําหรับ
ส่วนที#จาํ หน่าย
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื# อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื# อมราคาสําหรับ
ส่วนที#จาํ หน่าย
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
ค่ าเสื#อมราคาสําหรับปี
2557
2558

(หน่วย: บาท)
รวม

ที#ดิน

อาคาร

เครื# องตกแต่ง

อุปกรณ์สาํ นักงาน

ยานพาหนะ

144,614,780
18,051,000
162,665,780
22,712,000
185,377,780

166,258,786
14,949,000
181,207,786
16,318,000
197,525,786

96,121,497
3,926,773
100,048,270
1,982,543
(7,134,359)
94,896,454

101,341,138
2,848,786
(1,403,407)
102,786,517
7,917,905
(3,955,344)
106,749,078

84,312,865
4,348,437
(4,083,747)
84,577,555
11,007,103
(15,913,518)
79,671,140

592,649,066
44,123,996
(5,487,154)
631,285,908
59,937,551
(27,003,221)
664,220,238

-

142,440,878
2,689,196

87,099,793
3,458,822

83,717,138
8,119,266

56,398,836
10,801,728

369,656,645
25,069,012

-

145,130,074
3,126,486

90,558,615
3,280,812

(1,400,696)
90,435,708
7,568,617

(3,441,390)
63,759,174
8,953,231

(4,842,086)
389,883,571
22,929,146

-

148,256,560

(7,073,384)
86,766,043

(3,984,745)
94,019,580

(15,081,711)
57,630,694

(26,139,840)
386,672,877

162,665,780
185,377,780

36,077,712
49,269,226

9,489,655
8,130,411

12,350,809
12,729,498

20,818,381
22,040,446

241,402,337
277,547,361
25,069,012
22,929,146
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ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ#งซึ# งตัดค่าเสื# อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งาน
อยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื# อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 319.0 ล้านบาท
(2557: 334.6 ล้านบาท)
13. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(หน่วย: บาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที# 1 มกราคม 2557
ซื& อเพิ#ม
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557
ซื& อเพิ#ม
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที# 1 มกราคม 2557
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557

41,413,225
1,368,718
42,781,943
1,422,100
44,204,043
31,839,611
1,761,057
33,600,668
1,831,035
35,431,703
9,181,275
8,772,340

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี
2557

1,761,057

2558

1,831,035

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ# ึ งตัดจําหน่ายหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่
มู ลค่ าตามบัญชี ก่ อนหักค่ าตัดจําหน่ ายสะสมของสิ นทรั พย์ด ังกล่ าวมี จาํ นวนเงิ นประมาณ 27.3 ล้านบาท
นอกจากนี& ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการใช้งานคงเหลือเฉลี#ย 6 ปี
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14. สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี /ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
14.1 สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ส่ วนประกอบของสิ นทรั พย์และหนี& สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี&

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

2558

(หน่วย: บาท)
2557

10,701,640
56,891,732

11,499,491
44,245,172

9,707,327
5,426,146
15,417,810
98,144,655

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

24,868,368
24,868,368
73,276,287

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

14.2 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี&
(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุดวันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที#คาํ นวณตามเกณฑ์
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว# คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว# คราว
ค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ที#แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

21,643,922
32,020

29,907,728
143,420

(22,575,269)
(899,327)

4,156,631
34,207,779
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จํานวนภาษีเงินได้ที#เกี#ยวข้องกับองค์ประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นสําหรับปี สิ& นสุ ดวันที#
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี&
(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที#เกี#ยวข้อง:
กําไร (ขาดทุน) จากการเปลี#ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื#อขาย
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย

(3,757,870)

12,312,810

752,699

(1,032,652)

รายการกระทบยอดจํานวนเงิ นระหว่า งค่าใช้จ่ายภาษี เงิ น ได้ก บั ผลคู ณกําไรทางบัญชี กบั อัตราภาษีที# ใ ช้
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงได้ดงั นี&

กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีสุทธิ ของรายได้หรื อค่าใช้จา่ ยที#ไม่ถือเป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที#แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31ธันวาคม
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
21,424,549
217,305,259
20%
4,284,910
32,020

20%
43,461,052
143,420

(5,216,257)
(899,327)

(9,396,693)
34,207,779
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15. สิ นทรัพย์ อนื#

ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี – สุ ทธิ
เบี&ยประกันภัยต่อจ่ายล่วงหน้า
ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
รายการเทียบเท่าเงินสดที#มีขอ้ จํากัดในการใช้
เงินวางไว้สาํ หรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี
อื#น ๆ
รวมสิ นทรัพย์อื#น

2558
205,149,839
121,269,686
49,038,326
8,064,121
46,980,202
40,266,251
470,768,425

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

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯได้นาํ เงิ นฝากสถาบันการเงินที# มีระยะเวลาครบกําหนดภายใน 3 เดื อน
จํานวน 8.1 ล้านบาท (2557: 9.1 ล้านบาท) วางเป็ นหลักทรัพย์ในการยื#นประกันกรณี ที#ผเู้ อาประกันที#เป็ นผู้
ขับขี#รถยนต์ตกเป็ นผูต้ อ้ งหา
16. เจ้ าหนีบ" ริษัทประกันภัยต่ อ

เบี&ยประกันภัยต่อค้างจ่าย
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อ

2558
68,256,556
290,400,647
358,657,203

(หน่วย: บาท)
2557
84,396,848
269,364,960
353,761,808

17. สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย

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

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
842,491,575
989,553,700
1,857,128,617

1,777,058,965

(1,792,010,181)
907,610,011

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

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 บริ ษ ทั ฯมี สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่า สิ นไหมทดแทนค้างจ่ายที#เกิ ดจาก
สัญญารับประกันภัยต่อจํานวน 0.8 ล้านบาท (2557: 1.7 ล้านบาท)
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18. สํ ารองเบีย" ประกันภัย
สํารองเบี&ยประกันภัย หมายถึง ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ซึ# งเป็ นจํานวนที#สูงกว่าระหว่างสํารองเบี&ย
ประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้และสํารองความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ด
18.1 สํ ารองเบีย" ประกันภัยทีย# งั ไม่ ถือเป็ นรายได้

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

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุดวันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
1,462,720,593
1,416,400,738
3,125,705,031
3,049,691,014
(3,014,325,147) (3,003,371,159)
1,574,100,477
1,462,720,593

18.2 สํ ารองความเสี# ยงภัยทีย# งั ไม่ สิ"นสุ ด

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

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุดวันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
995,881,124
928,663,043
1,647,690,656
1,706,058,464
(1,570,158,330) (1,638,840,383)
1,073,413,450
995,881,124

19. ผลประโยชน์ พนักงานค้ างจ่ าย
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ผลประโยชน์ของพนักงานค้างจ่ายประกอบด้วยรายการดังนี&
(หน่วย: บาท)

ผลประโยชน์ระยะสั&นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวม

2558
28,467,702
77,089,053
105,556,755

2557
60,906,962
74,893,944
135,800,906
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จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ# งเป็ นเงิ นชดเชยพนักงานเมื#อออกจากงานแสดงได้
ดังนี&

สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่ วนที#รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี&ย
รวมส่ วนที#รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ส่วนที#รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น
ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที#เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวมส่ วนที#รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น
ผลประโยชน์ที#จ่ายในระหว่างปี
สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

2558
74,893,944

(หน่วย: บาท)
2557
64,480,525

5,467,315
2,621,288
8,088,603

4,543,016
2,837,143
7,380,159

(843,296)
(2,920,198)
(3,763,494)
(2,130,000)
77,089,053

6,554,447
(1,391,187)
5,163,260
(2,130,000)
74,893,944

ค่าใช้จา่ ยเกี#ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที#รวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี สิ& นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดงั นี&

ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื#น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายที#รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

2558
3,594,536
2,453,439
2,040,628
8,088,603

(หน่วย: บาท)
2557
2,827,040
2,463,243
2,089,876
7,380,159

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี#ยถ่วงนํ&าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษทั ฯประมาณ 14.8 ปี และบริ ษทั ฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี
ข้างหน้า เป็ นจํานวนประมาณ 1.4 ล้านบาท
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สมมติฐานที#สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี&

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

2558
3.1
5.5
0.0 – 12.0

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
2557
3.5
6.0
0.0 – 12.0

ผลกระทบของการเปลี# ยนแปลงสมมติฐานที#สําคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 สรุ ปได้ดงั นี&

อัตราคิดลด
อัตราการขึ&นเงินเดือน
อัตราการเปลี#ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

อัตราเพิ#มขึ&นร้อยละ 0.5 ต่อปี
หนี&สินลดลง 3.8
หนี&สินเพิ#มขึ&น 4.1
หนี&สินลดลง 0.9

(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี
หนี&สินเพิ#มขึ&น 4.1
หนี&สินลดลง 3.9
หนี&สินเพิ#มขึ&น 0.9

20. หนีส" ิ นอืน#

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

2558
258,371,694
91,627,452
35,911,998
52,645,980
61,201,298
49,489,464
549,247,886

(หน่วย: บาท)
2557
220,033,029
71,085,973
45,297,747
579,876
35,655,185
24,042,841
33,024,982
429,719,633

21. ทุนจดทะเบียน
เมื#อวันที# 8 เมษายน 2558 ที#ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิเพิ#มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
จาก 151.5 ล้านบาท เป็ นจํานวน 303.0 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 151.5 ล้านหุ ้น มูลค่า
หุ ้นละ 1.0 บาท เพื#อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผล ซึ# งบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ#มทุนจดทะเบี ยนกับกระทรวง
พาณิ ชย์แล้วเมื#อวันที# 28 เมษายน 2558
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22. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษ ทั ฯต้องจัดสรร
กํา ไรสุ ทธิ ป ระจําปี ส่ วนหนึ# งไว้เป็ นทุ นสํา รองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี& จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
ในระหว่างปี 2558 ที#ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้อนุ มตั ิจดั สรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2557 จํานวน 10.3
ล้านบาท ไปเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย
23. ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
2558
ค่าใช้จ่ายพนักงานที#ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับ
ประกันภัยและการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี#ยวกับอาคารสถานที#และอุปกรณ์ที#
ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
หนี&สูญและหนี&สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าบริ การงานสนับสนุน
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื#น
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

(หน่วย: บาท)
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

81,394,514

83,598,300

81,336,626
5,088,104
1,286,202
96,076,306
37,011,853
31,629,293
333,822,898

84,426,347
3,868,434
(714,738)
99,434,441
32,690,873
30,015,315
333,318,972

24. ค่ าใช้ จ่ายเกีย# วกับพนักงาน
2558
เงินเดือนและโบนัส
เงินประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี&ยงชีพ
ผลประโยชน์อื#นๆ
รวมค่าใช้จ่ายเกี#ยวกับพนักงาน

257,258,967
5,177,866
11,057,022
18,082,772
291,576,627

(หน่วย: บาท)
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
280,299,238
5,162,536
10,605,670
16,251,841
312,319,285

32

25. กองทุนสํ ารองเลีย" งชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงานของบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั&งกองทุนสํารองเลี&ยงชี พตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี&ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ#งประกอบด้วยเงินที#พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 และเงินที#บริ ษทั ฯ
จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี&ยงชีพนี& บริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนที#ได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงการคลัง ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จา่ ยจํานวน 11.1
ล้านบาท (2557: 10.6 ล้านบาท)
26. กําไรต่ อหุ้น
กํา ไรต่อหุ ้นขั&นพื& นฐานคํา นวณโดยหารกําไรสํา หรั บปี (ไม่ รวมกํา ไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จอื# น ) ด้วยจํานวน
ถัวเฉลี# ย ถ่ วงนํ&า หนัก ของหุ ้ นสามัญที# ออกอยู่ใ นระหว่างปี โดยได้ป รั บ จํา นวนหุ ้น สามัญ ตามสั ดส่ วนที#
เปลี#ยนไปของจํานวนหุ น้ สามัญที#เกิดจากการออกหุ น้ ปั นผล
เมื#อวันที# 8 เมษายน 2558 ที#ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 ได้อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ น
เงิ นสดในอัตราหุ ้น ละ 0.11 บาท และจ่ ายปั นผลเป็ นหุ ้น สามัญของบริ ษทั ฯจํา นวน 151.5 ล้านหุ ้นให้แ ก่
ผูถ้ ือหุ น้ เดิมในอัตรา 1 หุ น้ เดิมต่อ 1 หุ น้ ปั นผล ดังนั&น ในการคํานวณกําไรต่อหุ น้ จึงได้ปรับปรุ งจํานวนหุน้ สามัญ
ที#ใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ ้นปั นผลได้เกิดขึ&นตั&งแต่วนั เริ# มต้นของงวดแรกที#
เสนอรายงาน

จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี#ยถ่วงนํ&าหนักที#ออกอยู่ระหว่างงวด (หุน้ )
จํานวนหุน้ ปันผลที#ออกเพิ#มในปี 2558 (หุน้ )
รวม (หุน้ )
กําไรสําหรับงวด (บาท)
กําไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

สําหรับปี สิ&นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
303,000,000
151,500,000
151,500,000
303,000,000
303,000,000
22,323,876
0.07

183,097,480
0.60
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27. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ# กีย# วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิ จที#สําคัญกับกิจการที#เกี#ยวข้องกัน (สัมพันธ์โดยการมีกรรมการร่ วมกัน
และการถื อหุ ้น) รายการธุ รกิ จดังกล่ า วเป็ นไปตามเงื# อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที# ตกลงกันระหว่าง
บริ ษทั ฯและกิจการที#เกี#ยวข้องกันเหล่านั&น ซึ# งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี&
2557

2558
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่ อ จํากัด (มหาชน)
เบี&ยประกันภัยจ่ายต่อ

ค่าบําเหน็จรับ
ค่าสินไหมทดแทนรับคืน
เบี&ยประกันภัยรับต่อ

ค่าบําเหน็จจ่าย
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
เงินสมทบจ่าย

(หน่วย: บาท)
นโยบายการกําหนดราคา

148,044,121 112,389,959 เป็ นปกติทางการค้าของการประกันต่อ
ตามประเภทของการประกันภัยและ
สัญญาประกันภัยต่อ
61,186,615 41,484,960 ตามที#ระบุในสัญญาเป็ นปกติทางการค้า
22,362,961 31,392,145 ตามที#เกิดจริ งตามสัดส่วนในสัญญา
63,343
119,439 เป็ นปกติทางการค้าของการประกันต่อ
ตามประเภทของการประกันภัยและ
สัญญาประกันภัยต่อ
61,809
56,505 ตามที#ระบุในสัญญาเป็ นปกติทาง
การค้า
10,938,244

รายได้อื#น

6,450,342

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

3,518,150

11,405,328 ร้อยละ 12.25 ของเบี&ยประกันภัยที#
ได้รับจากผูเ้ อาประกันภัยตาม
พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
5,951,002 ตามที#ระบุในสัญญาเป็ นปกติทาง
การค้า
- ตามที#ประกาศจ่าย

-

59,202 ตามที#ประกาศจ่าย

20,250

60,750 ตามที#ประกาศจ่าย

84,660

84,660 เป็ นปกติทางการค้าของการรับ
ประกันภัย
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ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษ ทั ฯมี ย อดคงเหลื อที# มีส าระสําคัญของสิ นทรั พ ย์แ ละหนี& สิ นที#
เกี#ยวข้องกับกิจการที#เกี#ยวข้องกัน ดังนี&

บริษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในตราสารทุน
เจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อ
เงินค้างรับเกี#ยวกับการประกันภัยต่อ
บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินสมทบค้างจ่าย
บริษทั ที.ไอ.ไอ. จํากัด
เงินลงทุนในตราสารทุน

2558

(หน่วย: บาท)
2557

10,054,490
51,463,751
1,325,350

12,778,299
40,715,761
-

3,518,150
2,824,822

3,518,150
2,640,178

202,500

202,500

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสํ าคัญ
ในระหว่างปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีคา่ ใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานที#ให้แก่กรรมการ
และผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี&
2558
72,473,711
5,822,419
78,296,130

ผลประโยชน์ระยะสั&น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย: บาท)
2557
74,767,867
5,933,229
80,701,096

28. เงินปันผลจ่ าย
เงินปันผลจ่ายที#ประกาศจ่ายในระหว่างปี ประกอบด้วย
อนุมตั ิโดย
เงินปันผลประจําปี 2557
ที#ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
(จ่ายปันผลเป็ นเงินสดและ เมื#อวันที# 8 เมษายน 2558
หุน้ ปันผล)
เงินปันผลประจําปี 2556
ที#ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
(จ่ายปันผลเป็ นเงินสด)
เมื#อวันที# 3 เมษายน 2557

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)
168.33

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)
1.11

48.48

0.32
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29. หลักทรัพย์ ประกันวางไว้ กบั นายทะเบียน
ณ วัน ที# 31 ธั น วาคม 2558 และ 2557 บริ ษั ท ฯได้ ว างหลั ก ทรั พ ย์ ป ระกั น ไว้กั บ นายทะเบี ย นตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยดังนี&
(หน่วย: ล้านบาท)
2557

2558

พันธบัตรรัฐบาล
รวม

ราคาทุนตัด
จําหน่าย
15.1
15.1

มูลค่ายุติธรรม
16.2
16.2

ราคาทุนตัด
จําหน่าย
15.2
15.2

มูลค่ายุติธรรม
16.0
16.0

30. ทรัพย์สินทีจ# ัดสรรไว้ เป็ นเงินสํ ารองวางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์ไว้เป็ นเงินสํารองประกันภัยกับนายทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังต่อไปนี&
2558
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบกําหนดเกิน
กว่า 3 เดือน
บัตรเงินฝาก
หุน้ กู้
พันธบัตรรัฐบาล
รวม

100.0
130.0
30.0
260.0

100.0
130.0
32.2
262.2

(หน่วย: ล้านบาท)
2557
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจําหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
120.0
30.0
145.1
295.1

120.0
30.0
145.3
295.3

31. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยระหว่างปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุดวันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
32,336,526
24,714,956
7,812,357
7,621,570
40,148,883
32,336,526
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32. ภาระผูกพันและหนีส" ิ นทีอ# าจจะเกิดขึน"
32.1 ภาระผูกพันเกีย# วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษ ัท ฯได้เ ข้า ทํา สั ญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งานที# เ กี# ย วข้อ งกับ การเช่ า พื& น ที# อ าคารสํา นัก งาน อายุข องสั ญ ญามี
ระยะเวลา 3 ปี ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินขั&นตํ#าที#ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั&งสิ& น
ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที#บอกเลิกไม่ได้ดงั นี&
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2558
0.3
0.4

(หน่วย: ล้านบาท)
2557
0.9
0.4

32.2 หนังสื อคํา" ประกันธนาคาร
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคํ&าประกันซึ# งออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ฯเหลื ออยูเ่ ป็ น
จํานวน 0.8 ล้านบาท (2557 : 0.8 ล้านบาท) ซึ# งเกี#ยวเนื#องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ
32.3 คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที# 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษ ัทฯ มี ค ดี ที# ถู กฟ้ องร้ อ งเรี ย กค่ า เสี ย หายจํา นวนประมาณ 76.2 ล้านบาท
(ทุนทรัพย์ที#ถูกฟ้ อง) จากการเป็ นผูร้ ับประกันภัย ซึ# งผลของการพิจารณาคดีดงั กล่าวยังไม่สิ&นสุ ด อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯได้บนั ทึกสํารองเผือ# ผลเสี ยหายที#อาจเกิดขึ&นบางส่ วนไว้ในงบการเงินเป็ นจํานวนประมาณ 21.9 ล้านบาท
และมีส่วนที# จะได้รับคื นจากการประกันภัยต่อ จํานวนประมาณ 2.8 ล้านบาท ซึ# งฝ่ ายบริ หารเชื# อว่าสํารอง
เผื#อผลเสี ย หายที# อาจเกิ ดขึ& นจํานวนดังกล่ าวเพี ยงพอแล้ว (2557: 148.3 ล้านบาท 16.9 ล้านบาท และ 2.9
ล้านบาท ตามลําดับ)
33. ส่ วนงานดําเนินงาน
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิ จหลักในการรั บประกันวินาศภัยทุกประเภท และเพื#อวัตถุ ประสงค์ในการบริ หารงาน
บริ ษทั ฯ ได้จดั โครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภยั ประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานที#นาํ เสนอนี& สอดคล้อง
กับรายงานภายในของบริ ษ ทั ฯ ที# ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน (ซึ# งได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ) ได้รับและสอบทานอย่างสมํ#าเสมอเพื#อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากร
ให้กบั ส่ วนงาน และประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน ทั&งนี&ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ฯ คือ ประธานกรรมการบริ หาร โดยผ่านคณะกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ฯประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงาน ซึ# งวัด
มู ล ค่ า โดยใช้เ กณฑ์เ ดี ย วกับ ที# ใ ช้ใ นการวัด กํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการดํา เนิ น งานและสิ น ทรั พ ย์ร วมใน
งบการเงิน
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การบันทึกบัญชีสาํ หรับรายการระหว่างส่ วนงานที#รายงานเป็ นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชี สําหรับ
รายการธุ รกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี&
(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2558
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ประกันอัคคีภยั ทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ด

รวม

รายได้ จากการรับประกันภัย
เบี&ยประกันภัยรับ
หัก: เบี&ยประกันภัยต่อ
เบี&ยประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก: สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ น
รายได้
เบี&ยประกันภัยที#ถือเป็ นรายได้
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอื#น
เงินสมทบบริ ษทั กลางคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
รวมค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัยก่ อน
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรจากการรับประกันภัยก่อนค่ าใช้ จ่าย
ในการดําเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนิ นงาน
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื#น
กําไรจากการดําเนินงาน
เงินสมทบสํานักงาน คปภ.
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

176,717,954
(125,375,494)
51,342,460

16,026,478 2,366,506,716
(5,095,502) (287,244,959)
10,930,976 2,079,261,757

566,453,883 3,125,705,031
(284,037,372) (701,753,327)
282,416,511 2,423,951,704

1,947,361
53,289,821
52,767,002
106,056,823

(793,406) (104,904,396)
10,137,570 1,974,357,361
329,934
101,150,190
10,467,504 2,075,507,551

(12,728,016) (116,478,457)
269,688,495 2,307,473,247
66,162,423
220,409,549
335,850,918 2,527,882,796

25,501,084
39,690,374
5,567,353

358,066
1,181,278
602,870

1,344,465,757
419,191,356
145,947,392

144,829,176
85,444,880
31,059,671

1,515,154,083
545,507,888
183,177,286

-

-

10,938,244

-

10,938,244

70,758,811

2,142,214

1,920,542,749

261,333,727

2,254,777,501

35,298,012

8,325,290

154,964,802

74,517,191

273,105,295
(333,822,898)
(60,717,603)
77,153,756
26,242,447
(17,951,385)
13,714,966
38,442,181
(8,312,357)
(7,812,357)
(892,918)
21,424,549
899,327
22,323,876

38

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่)
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ประกันอัคคีภยั ทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ด

รวม

รายได้ จากการรับประกันภัย
เบี&ยประกันภัยรับ
หัก: เบี&ยประกันภัยต่อ
เบี&ยประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก: สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ น
รายได้
เบี&ยประกันภัยที#ถือเป็ นรายได้
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอื#น
เงินสมทบบริ ษทั กลางคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
รวมค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัยก่ อน
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรจากการรับประกันภัยก่อนค่ าใช้ จ่าย
ในการดําเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนิ นงาน
กําไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื#น
กําไรจากการดําเนินงาน
เงินสมทบสํานักงาน คปภ.
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

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

14,109,442 2,277,890,749
(5,217,837) (302,169,345)
8,891,605 1,975,721,404

580,855,014 3,049,691,014
(326,676,235) (758,853,456)
254,178,779 2,290,837,558

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

(1,021,496)
(19,119,337)
7,870,109 1,956,602,067
370,113
122,090,183
8,240,222 2,078,692,250

(30,341,964)
(58,164,913)
223,836,815 2,232,672,645
57,926,190
238,439,271
281,763,005 2,471,111,916

(2,726,364)
37,663,454
6,464,149

6,354,239
1,314,553
512,744

1,224,919,151
402,304,635
146,139,473

153,080,963
79,438,972
32,111,825

1,381,627,989
520,721,614
185,228,191

-

-

11,405,328

-

11,405,328

41,401,239

8,181,536

1,784,768,587

264,631,760

2,098,983,122

61,015,200

58,686

293,923,663

17,131,245

372,128,794
(333,318,972)
38,809,822
100,001,896
10,778,138
70,534,503
13,855,087
233,979,446
(8,121,570)
(7,621,570)
(931,047)
217,305,259
(34,207,779)
183,097,480
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สิ นทรัพย์และหนี&สินของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั ต่อไปนี&
(หน่วย: บาท)
ประกันภัยทาง
ประกันอัคคีภยั ทะเลและขนส่ ง
สินทรัพย์
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557
หนีส" ิ น
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557

ประกันภัยรถ

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

ปั นส่ วนไม่ได้

รวม

204,494,182
167,134,724

2,929,074
2,316,481

680,319,849
636,849,220

333,714,873
316,737,470

3,368,486,338
3,206,809,875

4,589,944,316
4,329,847,770

373,014,504
279,064,516

7,084,102
8,280,143

2,199,088,653
2,051,007,292

623,617,300
581,974,234

292,367,773
308,219,326

3,495,172,332
3,228,545,511

ข้ อมูลเกีย# วกับเขตภูมิศาสตร์
บริ ษทั ฯดําเนิ นธุ รกิ จในเขตภูมิศาสตร์ เดี ยวคือ ในประเทศไทย ดังนั&น รายได้และสิ นทรัพย์ที#แสดงอยูใ่ น
งบการเงินจึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์ แล้ว
ข้ อมูลลูกค้ ารายใหญ่
ในระหว่า งปี สิ& นสุ ดวัน ที# 31 ธัน วาคม 2558 และ 2557 บริ ษ ทั ฯมี เ บี& ย ประกัน ภัย รั บจากบริ ษ ัทนายหน้า
รายใหญ่จาํ นวนสามรายเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 1,580.6 ล้านบาท และ 1,473.7 ล้านบาท ตามลําดับ
34. เครื#องมือทางการเงิน
เครื# องมื อทางการเงิ น ที# สํา คัญของบริ ษ ทั ฯตามที# นิย ามอยู่ใ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที# 107 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรั บเครื# องมื อทางการเงิ น” ประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ า
เงิ นสด เบี&ยประกันภัยค้างรับ สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ เงิ นลงทุนในหลักทรัพย์ เงิ นให้กูย้ ืมและเจ้าหนี&
บริ ษทั ประกันภัยต่อ บริ ษ ทั ฯมีความเสี# ยงที#เกี# ยวข้องกับเครื# องมื อทางการเงิ นดังกล่ าว และมี นโยบายการ
บริ หารความเสี# ยงดังนี&
34.1 ความเสี# ยงด้ านการให้ สินเชื#อ
ความเสี# ย งจากการให้สิ นเชื# อ คื อ ความเสี# ย งที# บ ริ ษ ทั ฯอาจได้รั บความเสี ย หายอัน สื บ เนื# องมาจากการ
ที#คูส่ ัญญาของบริ ษทั ฯจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที#ระบุไว้ในเครื# องมือทางการเงินได้
บริ ษทั ฯมีความเสี# ยงจากการให้สินเชื# อที#เกี#ยวเนื#องกับเบี&ยประกันภัยค้างรับ สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
และเงินให้กยู้ มื ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี# ยงนี&โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมวงเงิน
สิ นเชื# อที#เหมาะสม ดังนั&น บริ ษทั ฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที#เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื# อ
นอกจากนี& ความเสี# ยงเกี# ยวกับการกระจุกตัวของสิ นเชื# อซึ# งเกิ ดจากเบี& ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระสําคัญ
เนื# อ งจากผูเ้ อาประกัน ภัย ของบริ ษัท ฯกระจายอยู่ ใ นอุ ต สาหกรรมที# แ ตกต่ างกัน และภู มิ ภาคต่ าง ๆ ใน
ประเทศไทย จํานวนเงินสู งสุ ดที#บริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื# อ คือ มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวหักด้วยค่าเผือ# หนี&สงสัยจะสู ญตามที#แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
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34.2 ความเสี# ยงจากการเปลีย# นแปลงของราคาตลาด
ความเสี# ยงจากการเปลี#ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี# ยงที#บริ ษทั ฯอาจได้รับความเสี ยหายอันสื บ
เนื# องมาจากการเปลี# ยนแปลงอัตราดอกเบี& ย อัตราแลกเปลี# ยนและราคาของหลักทรัพย์ ซึ# งส่ งผลกระทบต่อ
ฐานะการเงิ นของบริ ษทั ฯ เนื#องจากบริ ษทั ฯไม่มีสินทรัพย์และหนี& สินที#เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนั&น ความ
เสี# ย งจากการเปลี# ยนแปลงของราคาตลาดจึ งมี เ พี ย งความเสี# ย งจากอัตราดอกเบี& ยและความเสี# ยงจากการ
เปลี#ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์เท่านั&น
ความเสี# ยงจากอัตราดอกเบีย"
ความเสี# ยงจากอัตราดอกเบี&ย คือ ความเสี# ยงที#มูลค่าของเครื# องมือทางการเงินจะเปลี#ยนแปลงไปเนื# องจากการ
เปลี#ยนแปลงของอัตราดอกเบี&ยในตลาด
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สิ นทรัพย์ทางการเงินที#สาํ คัญสามารถจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี&ย และ
สําหรั บสิ นทรั พ ย์ทางการเงิ นที# มีอตั ราดอกเบี& ยคงที# ส ามารถจําแนกตามวันที# ครบกําหนด หรื อวันที#มีการ
กําหนดอัตราดอกเบี&ยใหม่ (หากวันที#มีการกําหนดอัตราดอกเบี&ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี&
(หน่วย: บาท)
2558
มีอตั ราดอกเบี&ยคงที#
มีระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี&ยใหม่หรื อวันครบกําหนด
เกินกําหนด
ภายใน1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิ น
เงินให้กยู้ มื

อัตราดอกเบี&ย
ปรับขึ&นลงตาม
อัตราตลาด

รวม

อัตรา
ดอกเบี&ย
(ร้อยละต่อปี )

-

187,815,905

-

-

136,604,369

324,420,274

0.75 - 3.00

100,000
93,940
-

26,011,767
15,219,536
336,009,688
38,169

30,671,981
107,896,779
84,118
3,616,727

15,143,825
32,749,746
4,341,283

-

71,927,573
155,960,001
336,093,806
7,996,179

1.00 - 5.00
3.30 - 5.35
0.50 - 3.20
5.50 - 12.50
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(หน่วย: บาท)
2557
มีอตั ราดอกเบี&ยคงที#
มีระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี&ยใหม่หรื อวันครบกําหนด
เกินกําหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
สินทรัพย์ ทางการเงิน
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิ น
เงินให้กยู้ มื

-

93,940
-

11,848,983

อัตราดอกเบี&ย
ปรับขึ&นลงตาม
อัตราตลาด

รวม

อัตรา
ดอกเบี&ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

127,657,086

139,506,069

0.75 - 3.50

155,107,169 46,753,516
20,000,000 56,060,167
1,092,733,424
100,084 5,055,563

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

-

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

1.00 - 5.00
3.30 - 5.35
1.50 - 3.30
5.50 - 12.50

นอกเหนื อจากสิ นทรั พย์ทางการเงิ นข้างต้น บริ ษทั ฯยังมีเงิ นสด เบี&ยประกันภัยค้างรั บ สิ นทรั พย์จากการ
ประกันภัยต่ อ เงิ นลงทุ นในตราสารทุ นและเจ้าหนี& บริ ษทั ประกันภัยต่ อ ซึ# งมูลค่าของรายการดังกล่าวไม่มี
ความเสี# ยงจากอัตราดอกเบี&ย
ความเสี# ยงจากการเปลีย# นแปลงของราคาหลักทรัพย์
ความเสี# ยงจากการเปลี# ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือความเสี# ยงที#เกิ ดจากการเปลี#ยนแปลงราคา
ตลาดของตราสารทุน ที#อาจทําให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมี ความเสี# ยงจากการถื อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซ# ึ งราคาจะ
เปลี#ยนแปลงไปตามภาวะตลาด
34.3 ความเสี# ยงด้านสภาพคล่ อง
ความเสี# ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี# ยงที#บริ ษทั ฯจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันได้เมื#อครบกําหนด
เนื# องจากไม่สามารถเปลี#ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการ
ในเวลาที#เหมาะสม ซึ# งอาจทําให้เกิดความเสี ยหายได้
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นของบริ ษทั ฯส่ วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด เงิ นลงทุนใน
หลักทรัพย์ซ# ึ งมีตลาดซื& อขายคล่อง และสําหรับเบี&ยประกันภัยค้างรับและสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ส่ วนใหญ่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระหรื อค้างชําระไม่เกิน 1 ปี ในขณะที#เจ้าหนี& บริ ษทั ประกันภัยต่อส่ วนใหญ่มี
ระยะเวลาครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี เช่นกัน

42

34.4 มูลค่ ายุตธิ รรรมของเครื#องมือทางการเงิน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ที#วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม โดย
แยกแสดงตามลําดับชั&นของมูลค่ายุติธรรม ได้ดงั นี&

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ทางการเงินทีว# ัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื#อค้า
หุน้ ทุน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ# ขาย
หุน้ กู้
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
สิ นทรัพย์ ทางการเงินที#เปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด
พันธบัตร
สลากออมทรัพย์
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนทัว# ไป
เงินให้กยู้ มื

256,709,565
1,212,540

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

-

รวม

-

(หน่วย: บาท)
มูลค่า
ตามบัญชี

256,709,565 256,709,565
1,212,540
1,212,540

- 166,300,442
150,819,291
121,061,424 1,409,052,475

- 166,300,442 166,300,442
- 150,819,291 150,819,291
- 1,530,113,899 1,530,113,899

326,834,483

-

-

326,834,483

326,834,483

37,966,203
84,118
8,045,104

144,983,556
-

37,966,203
25,000,000
336,093,806
144,983,556
8,045,104

36,587,132
25,000,000
336,093,806
3,720,650
7,996,179

25,000,000
336,009,688
-

การจัดลําดับชั&นของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 เป็ นไปตามที#กาํ หนด
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.19
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557 ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นไม่แตกต่างกับมูลค่ายุติธรรมอย่างเป็ น
สาระสําคัญ
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วิธีก ารกํา หนดมู ลค่ ายุติธรรมขึ& นอยู่กบั ลักษณะของเครื# องมือทางการเงิ น โดยบริ ษทั ฯใช้วิธีก ารและข้อ
สมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื# องมือทางการเงินดังนี&
(ก) สิ นทรัพย์ทางการเงินที#จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั&น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
และเงินฝากสถาบันการเงินแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี ที#แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน
(ข) เงินลงทุนในตราสารหนี& แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรื อคํานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที#
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี&ไทย
(ค) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณี ที#เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนที#ไม่
อยูใ่ นความต้องการของตลาด คํานวณโดยใช้เทคนิ คการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตตามทฤษฎีใน
การประเมินมูลค่าหรื อมูลค่าตามบัญชี (Book value)
(ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ ืมที#ใช้อตั ราดอกเบี&ยแบบคงที# ประมาณโดยใช้วิธีการหาส่ วนลดกระแส
เงินสดโดยใช้อตั ราดอกเบี&ยปั จจุบนั
35. การบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนของบริ ษทั ฯ คือ การดํารงไว้ซ# ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื# องเพื#อให้ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูท้ ี#เกี#ยวข้อง มีการรักษาสมดุลของโครงสร้างทางการเงิน และ
การดํารงเงินกองทุนตามความเสี# ยงให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของ คปภ.
36. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื#อวันที# 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที#ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มีมติให้เสนอต่อที#ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี ของบริ ษทั ฯ เพื#อพิจารณาและอนุ มตั ิจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี
2558 ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท รวมเป็ นเงิ นปั น ผลทั&ง สิ& น 15.2 ล้านบาท โดยมี กาํ หนดจ่ า ยในวัน ที# 4
พฤษภาคม 2559
37. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี&ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื#อวันที# 26 กุมภาพันธ์ 2559
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เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 4

ประวัติกรรมการทีเสนอให้ดาํ รงตําแหน่งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที 6)
รายนามกรรมการทีตอ้ งออกตามวาระ ได้แก่
1. ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์
2. นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
3. นางสุ ณีย ์ ธีราวิทยางกูร

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการ และเลขานุการบริ ษทั

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ขอเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั8งกรรมการทีออกตามวาระจํานวน 3
ท่านดังกล่าว ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการโดยสังเขป ดังต่อไปนี8
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เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 4
ประวัติกรรมการทีเสนอให้ ดํารงตําแหน่ งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที 6)

ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงศ์
31 ซอยอินทามระ 24 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ
18 มีนาคม 2488
71 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)

ทีอยู่ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
อาชีพ/ตําแหน่ ง
สถานทีทํางาน
ประวัติการศึกษา/อบรม
ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์บณั ฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกนเสตท สหรัฐอเมริ กา
ประกาศนียบัตรหลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ทํางาน
รองปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
อธิบดีกรมการค้าภายใน
ทีปรึ กษา บริ ษทั อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จํากัด
ทีปรึ กษาคณะกรรมการ ตลาดสิ นค้าเกษตรล่วงหน้า
ประวัติการดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง
- ตําแหน่ งด้านกรรมการ
กรรมการอิสระ (ตามคํานิยามกรรมการอิสระทีบริ ษทั กําหนด)
แต่งตั8ง – ต่อวาระ – เมือวันที / 28 ตุลาคม 2548 -ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
แต่งตั8ง เมือวันที / 5 เมษายน 2555
- ตําแหน่ งด้านบริหาร
ไม่มี
จํานวนปี ทีดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษทั
10 ปี 5 เดือน
การถือหุ้นในบริษทั - ไม่ มี
ข้ อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 5 ปี ทีผา่ นมา
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน ๆ
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน ทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั ฯ
ไม่มี
ความสัมพันธ์ กบั ผู้บริหารอืน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
ไม่เป็ นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร พีนอ้ ง ลุง ป้ า น้า อา รวมทั8งคูส่ มรสของบุคคลดังกล่าว) กับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ้นราย
ใหญ่ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
[Type text]

เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 4
ความสัมพันธ์ กบั บริษทั /บริษทั ย่อย/บริษทั ร่ วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งกันในช่ วง 2 ปี ทีผ่านมา
ไม่เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีปรึ กษาทีได้รับเงินเดือนประจํา
ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีปรึ กษากฎหมาย
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้อย่างเป็ นอิสระ
การเข้ าร่ วมประชุม/จํานวนครั?งทีเชิญประชุม
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แต่งตั8ง– ต่อวาระ – เมือ 28 ตุลาคม 2548)
การเข้าร่ วมประชุม (ครั8ง)
จํานวนครั8งทีเชิญประชุม (ครั8ง)
ปี 2556
5
6
ปี 2557
6
6
ปี 2558
5
6
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั8งเมือ 5 เมษายน 2555)
การเข้าร่ วมประชุม (ครั8ง)
จํานวนครั8งทีเชิญประชุม (ครั8ง)
ปี 2556
4
4
ปี 2557
4
4
ปี 2558
4
4
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เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 4
ประวัติกรรมการทีเสนอให้ ดํารงตําแหน่ งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที 6)

นางสุ เทพี อัศวะธนกุล
94 ซอยสุขมุ วิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ
27 กุมภาพันธ์ 2503
56 ปี
ไทย
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)

ทีอยู่ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
อาชีพ/ตําแหน่ ง
สถานทีทํางาน
ประวัติการศึกษา/อบรม
ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ Tarleton State University สหรัฐอเมริ กา
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่ นที 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสู ง
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริ ม สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ทํางาน
กรรมการรองกรรมผูอ้ าํ นวยการ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ประวัติการดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง
- ตําแหน่ งด้านกรรมการ
กรรมการ (แต่งตั8ง – ต่อวาระ – เมือวันที 18 มิถุนายน 2529 – ปัจจุบนั )
- ตําแหน่ งด้านบริหาร
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการฝายการเงิน
จํานวนปี ทีดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษทั 30 ปี
การถือหุ้นในบริษทั
4,725,384 หุน้ คิดเป็ นสัดส่ วนการถือครองหุ้น 1.56
ข้ อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 5 ปี ทีผา่ นมา
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน ๆ ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน ทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั ฯ
ไม่มี
ความสัมพันธ์ กบั ผู้บริหารอืน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
ภรรยานายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล (กรรมการผูอ้ าํ นวยการ)
น้องสาวนางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร (กรรมการและเลขานุการบริ ษทั )
การเข้ าร่ วมประชุม/จํานวนครั?งทีเชิญประชุม
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แต่งตั8ง – ต่อวาระ – เมือ 18 มิถุนายน 2529 )
การเข้าร่ วมประชุม (ครั8ง)
จํานวนครั8งทีเชิญประชุม (ครั8ง)
ปี 2556
6
6
ปี 2557
6
6
ปี 2558
6
6
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เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 4
ประวัติกรรมการทีเสนอให้ ดํารงตําแหน่ งอีก 1 วาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที 6)

นางสุ ณยี ์ ธีราวิทยางกูร
129 ถนนเทอดไท แขวงบางยีเ รื อ เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ
16 มีนาคม 2494
65 ปี
ไทย
กรรมการ และ เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)

ทีอยู่ปัจจุบัน
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
อาชีพ/ตําแหน่ ง
สถานทีทํางาน
ประวัติการศึกษา/อบรม
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ทํางาน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายผลประโยชน์ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ประวัติการดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง
- ตําแหน่ งด้านกรรมการ
กรรมการ
(แต่งตั8ง – ต่อวาระ – เมือวันที 18 มิถุนายน 2529 – ปัจจุบนั )
- ตําแหน่ งด้านบริหาร
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายผลประโยชน์
จํานวนปี ทีดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษทั 30 ปี
การถือหุ้นในบริษทั
18,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่ วนการถือครองหุ้น 0.006
ข้ อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 5 ปี ทีผา่ นมา
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน ๆ
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน ทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั ฯ
ไม่มี
ความสัมพันธ์ กบั ผู้บริหารอืน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
พีสาวนางสุเทพี อัศวะธนกุล (กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ)
พีสะใภ้ นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล (กรรมการผูอ้ าํ นวยการ)
การเข้ าร่ วมประชุม/จํานวนครั?งทีเชิญประชุม
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แต่งตั8ง – ต่อวาระ – เมือ 18 มิถุนายน 2529)
การเข้าร่ วมประชุม (ครั8ง)
จํานวนครั8งทีเชิญประชุม (ครั8ง)
ปี 2556
6
6
ปี 2557
6
6
ปี 2558
3
6
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เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 5
นิยามกรรมการอิสระ
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ได้กาํ หนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เท่ ากับหลักเกณฑ์ข- นั ตําของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 4/2552 โดยมีรายละเอียดดังนี1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทั-งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูข้ องบริ ษทั ทั-งนี- ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ีเกียวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หาร ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั-งนี- ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ทีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที
ปรึ กษาของส่ วนราชการซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี
น้อง และบุตร รวมทั-งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั-งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีนัย หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทํา
เป็ นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกียวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื คํ-าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี- สิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกัน ซึ งเป็ นผลให้
บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี-ทีตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ ง ตั-งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั-งแต่ 20 ล้านบาทขึ-น
ไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า ทั-งนี- การคํานวณภาระหนี-ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี- ดงั กล่าว ให้นับรวม
ภาระหนี-ทีเกิดขึ-นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ งมีผสู้ 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 ซึ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษาทางการเงิน ซึ ง
ได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั-นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับการแต่งตั-งขึ-นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ งเป็ นผูท้ ี
เกียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วน
ทีมีนยั ในห้างหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วม บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีรับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละ 1
ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทั-งหมดของบริ ษทั อืน ซึ งประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
[Type text]

เอกสารทีส่งมาด้วยหมายเลข 6
เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
และขั%นตอนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
1. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษทั ได้จดั ส่งหนังสื อมอบฉันทะ ตามทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ได้กาํ หนดไว้ ให้ผถู้ ือหุ้นทีไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม
ใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้น ครั0งที 23/2559 ของบริ ษทั ได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการดังนี0
1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ้น หรื อเลือกฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั บุคคลใดคนหนึ ง โดย
ให้ระบุชือพร้อมรายละเอียดของบุคคลทีผูถ้ ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมดังกล่าว
2) ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทั0งขีดฆ่าลงวันทีทีทําหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว เพือให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
3) ส่ งคืนมายังสํานักงานบริ ษทั ภายในวันที 1 เมษายน 2559 หรื อ ก่อนเวลาเริ มการประชุ มอย่างน้อยครึ งชัวโมง เพือให้เจ้าหน้าทีของ
บริ ษทั ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนั เวลาเริ มประชุม ทั0งนี0 ไม่วา่ ผูถ้ ือหุ้นจะถือหุ้นของบริ ษทั จํานวนเท่าใด จะแบ่งการมอบฉันทะเป็ นหนังสื อ
หลายฉบับ หรื อให้แก่ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้
2. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษทั จะเริ มรับลงทะเบียนการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น ก่อนเริ มการประชุมไม่นอ้ ยกว่า
1 ชัวโมง หรื อ ตั0งแต่เวลา 14.00 น. เป็ นต้นไป ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) เลขที 71 ถนนดินแดง แขวงสาม
เสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ตามแผนทีสถานทีจัดประชุมทีปรากฏอยูใ่ นสิ งทีส่งมาด้วย
3. การแสดงเอกสารก่ อนเข้ าร่ วมประชุ ม
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี0ก่อนเข้าร่ วมประชุม (แล้วแต่กรณี ใดกรณี หนึง) ต่อไปนี0
3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
3.1.1
กรณีผ้ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
ให้แสดงเอกสารทีส่ วนราชการออกให้ทียังไม่หมดอายุ เช่ น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี หรื อหนังสื อ
เดินทาง และหากมีการเปลียนชือ-นามสกุล ให้ยนหลั
ื กฐานประกอบด้วย
3.1.2
กรณีมอบฉันทะให้ ผ้รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนังสื อนัดประชุม (แบบใดแบบ
หนึง) ลงลายมือชือผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
(2) สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออกให้ผถู้ ือหุ้น ตามข้อ 3.1.1 และผูถ้ ือหุ้นได้ลงชือรับรองสําเนาถูกต้อง ( ไม่ตอ้ งแสดงบัตรตัวจริ ง)
(3) แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับ ข้อ 3.1.1
3.2 กรณีนิติบุคคล
3.2.1
กรณีผ้แู ทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้ าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
(1) แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณี บคุ คลธรรมดา ข้อ 3.1.1
(2) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุ้น ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ)
และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคล ซึงเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึงเป็ นผูถ้ ือหุ้น
3.2.2
กรณีผ้ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม

(1) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนังสื อนัดประชุม (แบบใดแบบหนึง) ลายมือชือของผูแ้ ทนนิติบุคคล(กรรมการ) ซึ งเป็ น
ผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ
(2) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุ้น ซึ งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิ ติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ ความ
แสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึงลงนามในหนังสื อมอบฉันทะมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึงเป็ นผูถ้ ือหุ้น
(3) สําเนาเอกสารทีส่ วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึงเป็ นผูม้ อบฉันทะตาม ข้อ 3.1.1 และลงชือรับรองสําเนาถูกต้อง

(4) แสดงเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ข้อ 3.1.1

3.3 ผู้ถือหุ้นซึ2งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็ นนิติบุคคลที2จัดตั%งขึน% ตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้เตรี ยมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณี ขา้ งต้น โดยเอกสารทีมิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษ
แนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู้ ือหุ้นหรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลนั0นรับรองความถูกต้องของคําแปล
4. การออกเสียงลงคะแนน
4.1 กฎข้ อบังคับการลงคะแนนเสียง

(1) ผูถ้ ือหุ้นรายหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถือ โดยให้นบั หุ้นหนึ งหุ้นมีเสี ยงหนึ งเสี ยงเพียง อย่างใดอย่างหนึ ง คือ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง และไม่สามารถแบ่งการออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
(2) การออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตามทีผูม้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสื อมอบ
ฉันทะเท่านั0น กรณี ผมู้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน ผูร้ ับมอบฉันทะมี
สิ ทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน
(3) มติของทีประชุมผูถ้ ือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี0
ก) กรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นมติของทีประชุม
ข) กรณี อืน ๆ ซึงมีกฎหมาย หรื อข้อบังคับบริ ษทั กําหนดไว้แตกต่างจากกรณี ปกติ ก็จะดําเนิ นการให้เป็ นไปตามทีกําหนดนั0น โดย
ประธานในทีประชุมหรื อผูซ้ ึงประธานมอบหมายจะแจ้งให้ผถู้ ือหุ้นในทีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่วาระดังกล่าว

(4) หากคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึ0นอีกหนึงเสี ยงต่างหากเป็ นเสี ยงชี0ขาด
(5) ผูถ้ ือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื องใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงในเรื องนั0น และประธานในทีประชุมอาจจะเชิญให้ผถู้ ือหุ้นนั0นออก
นอกทีประชุมชัวคราวก็ได้
(6) การลงคะแนนลับ อาจจะทําได้เมือมีผถู้ ื อหุ้นในทีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และทีประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว
โดยประธานในทีประชุมจะเป็ นผูก้ าํ หนดวิธีการลงคะแนนลับนั0น และแจ้งให้ทีประชุมทราบก่อนการออกเสี ยงลงคะแนนลับดังกล่าว
4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธานหรื อผูซ้ ึงประธานมอบหมายจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผถู้ ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสี ยงด้วยวิธีชูมือในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
จากทีประชุมว่ามีผถู้ ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ตามวิธีปฎิบตั ิในการลงคะแนนเสี ยง ดังนี0
(1) กรณี ผถู้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
หากผูถ้ ือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ผถู้ ือหุ้นชูมือขึ0นและเลือกกาเครื องหมายว่าไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในบัตรยืนยัน
การลงคะแนนทีได้แจกไว้ให้แก่ผถู้ ือหุ้นในขณะลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม พร้อมทั0งเซ็นชื อกํากับไว้และเจ้าหน้าทีของบริ ษทั จะเดินเข้าไปเพือขอรับ
บัตรยืนยันการลงคะแนนดังกล่าวในแต่ละวาระเพือทําการรวบรวมคะแนนต่อไป
สําหรับท่านผูถ้ ือหุ้นทีไม่ได้ชูมือในทีประชุม ให้ถือว่าผูถ้ ือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามทีคณะกรรมการได้เสนอ
(2) กรณี ผถู้ ือหุ้นมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
ก) ให้ถือการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระทีผูถ้ ือหุ้นได้ออกเสี ยงลงคะแนนไว้หนังสื อมอบฉันทะตามทีผูร้ ับมอบฉันทะได้ยืน
ต่อเจ้าหน้าที ของบริ ษทั ในขณะลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุ ม เป็ นคะแนนเสี ยงที ใช้นับเป็ นมติ ทีประชุ ม โดยไม่ต ้องออกเสี ยงลงในบัตรยืน ยัน การ
ลงคะแนนอีก
ข) กรณี ทีผูถ้ ือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะหรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน ผูร้ ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฎิบตั ิตามวิธีการในข้อ 4.2 (1)
4.3 การนับคะแนนเสียงและประกาศผล
ในการประชุ มแต่ละวาระ จะทําการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระด้วยวิธีการหักคะแนนเสี ยงทีไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยงออกจาก
จํานวนหุ้นทั0งหมดของผูถ้ ือหุ้น/ผูร้ ับมอบฉันทะทีมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยง และประกาศผลการนับคะแนนเสี ยงให้ทีประชุมรับทราบว่า ในแต่
ละวาระการประชุมมีผเู้ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงกีเสี ยง

เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 7
ประวัติกรรมการอิสระทีได้รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นทีไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม

นายชลอ เฟื องอารมย์
ทีอยู่ปัจจุบัน

6/106 หมูท่ ี 13 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร10230

วัน/เดือน/ปี เกิด

10 มิถุนายน 2480

อายุ

79 ปี

สัญชาติ

ไทย

อาชีพ/ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ

ประวัติการศึกษา/อบรม
ปริ ญญาตรี ทางรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยฟิ ลลิปส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ปริ ญญาโททางรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเซาเทอร์น อิลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ปริ ญญาโทสาชาสังคมศาสตร์ (บริ หาร) มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ นที 27
การอบรมหลักสูตร DCP รุ่ น 18 และหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการ - สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ทํางาน
อธิบดีกรมทะเบียนการค้า
อธิบดีกรมส่งเสริ มการส่งออก
อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิ ชย์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานประกันภัย
รองปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
กรรมการติดตามประเมินผล สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแห่งประเทศไทย
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริ ษทั โปรเฟสชัน แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ไทยรี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
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ประวัติการดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง

- ตําแหน่ งด้านกรรมการ
กรรมการอิสระ (ตามคํานิยามกรรมการอิสระทีบริ ษทั กําหนด)
(แต่งตัBง – ต่อวาระ – เมือวันที 5 เมษายน 2555 – ปัจจุบนั )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(แต่งตัBง – ต่อวาระ – เมือวันที 5 เมษายน 2555 – 8 เมษายน 2558 )
-

ตําแหน่ งด้านบริหาร - ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน ๆ - ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน ทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั ฯ

ไม่ มี

4 ปี

จํานวนปี ทีดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษทั
การถือหุ้นในบริษทั

ไม่มี

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 5 ปี ทีผา่ นมา

ความสัมพันธ์ กบั ผู้บริหารอืน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
ไม่เป็ นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร พีนอ้ ง ลุง ป้ า น้า อา รวมทัBงคูส่ มรสของบุคคลดังกล่าว) กับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ความสัมพันธ์ กบั บริษทั /บริษทั ย่อย/บริษทั ร่ วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งกันในช่ วง 2 ปี ทีผ่านมา
ไม่เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีปรึ กษาทีได้รับเงินเดือนประจํา
ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีปรึ กษากฎหมาย
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้อย่างเป็ นอิสระ
การเข้ าร่ วมประชุม/จํานวนครั=งทีเชิญประชุม
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แต่งตัBงเมือ 5 เมษายน 2555 – ปัจจุบนั )
การเข้าร่ วมประชุม (ครัBง)

จํานวนครัBงทีเชิญประชุม (ครัBง)

ปี 2556

6

6

ปี 2557

6

6

ปี 2558

6

6

การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตัBงเมือ 5 เมษายน 2555 – 8 เมษายน 2558)
การเข้าร่ วมประชุม (ครัBง)

จํานวนครัBงทีเชิญประชุม (ครัBง)

ปี 2556

4

4

ปี 2557

4

4

ปี 2558

4

4

การมีส่วนได้เสียในวาระทีเสนอในการประชุมครั=งที 23/2559
กรรมการอิสระทีบริ ษทั ฯ กําหนดให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะนีBไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระทีเสนอในการประชุมครัBงนีBแต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที
5 พิจารณากําหนดค่าบําเหน็จกรรมการ
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เอกสารสิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 7
ประวัติกรรมการอิสระทีได้รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นทีไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม

นางพิไล เปี ยมพงศ์ สานต์
ทีอยู่ปัจจุบัน

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

วัน/เดือน/ปี เกิด

2 เมษายน 2479

อายุ

80 ปี

สัญชาติ

ไทย

อาชีพ/ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา/อบรม
ปริ ญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต CPA Thailand (CPA. No 2336)
Certified Internal Auditor กิตติมศักดิN จาก Institute of Internal Auditors (CIA No.30861)
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ทํางาน
ผูช้ ่วยผูว้ า่ การบัญชี -การเงิน การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรรมการกํากับบริ ษทั ธุรกิจในเครื อ บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั เมโทรสตาร์พร็ อพเพอร์ ตB ี จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)
ประธานบริ ษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด
ประวัติการดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง

- ตําแหน่ งด้านกรรมการ

กรรมการอิสระ (ตามคํานิยามกรรมการอิสระทีบริ ษทั กําหนด)
(แต่งตัBง – ต่อวาระ – เมือวันที 2 มิถุนายน 2542 – ปัจจุบนั )
กรรมการตรวจสอบ
(แต่งตัBง – ต่อวาระ – เมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2552 – ปัจจุบนั )
-

ตําแหน่ งด้านบริหาร
ไม่มี
จํานวนปี ทีดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษทั
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การถือหุ้นในบริษทั
ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี
ไม่มีขอ้ พิพาทในรอบ 5 ปี ทีผา่ นมา

การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน ๆ
- กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)
- ประธานบริ ษทั ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จํากัด
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน ทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั ฯ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ กบั ผู้บริหารอืน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
ไม่เป็ นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คูส่ มรส บุตร พีนอ้ ง ลุง ป้ า น้า อา รวมทัBงคูส่ มรสของบุคคลดังกล่าว) กับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย
ความสัมพันธ์ กบั บริษทั /บริษทั ย่อย/บริษทั ร่ วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งกันในช่ วง 2 ปี ทีผ่านมา
ไม่เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีปรึ กษาทีได้รับเงินเดือนประจํา
ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีปรึ กษากฎหมาย
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้อย่างเป็ นอิสระ
การเข้ าร่ วมประชุม/จํานวนครั=งทีเชิญประชุม
การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั (แต่งตัBง – ต่อวาระ – เมือ 2 มิถุนายน 2542)
การเข้าร่ วมประชุม (ครัBง)

จํานวนครัBงทีเชิญประชุม (ครัBง)

ปี 2556

5

6

ปี 2557

5

6

ปี 2558

4

6

การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตัBง – ต่อวาระ – เมือ 23 กุมภาพันธ์ 2552)
การเข้าร่ วมประชุม (ครัBง)

จํานวนครัBงทีเชิญประชุม (ครัBง)

ปี 2556

4

4

ปี 2557

4

4

ปี 2558

4

4

การมีส่วนได้เสียในวาระทีเสนอในการประชุมครั=งที 23/2559
กรรมการอิสระทีบริ ษทั ฯ กําหนดให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะนีBไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระทีเสนอในการประชุมครัBงนีBแต่อย่างใด เว้นแต่ในวาระที
5 พิจารณากําหนดค่าบําเหน็จกรรมการ
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ขันตอนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น

มาด้วยตนเอง

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

เจ้าหน้าทีเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูไ้ ม่เห็นด้วยหรื อ
งดออกเสียงและสรุ ปผลลงคะแนน

เมือทราบผลการลงคะแนนประธานจะแจ้งผล
การนับคะแนนให้ทีประชุมทราบ
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หมวดที 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อที 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ0นสุดของรอบปี บัญชี ของ
บริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวมาแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ น
การประชุมวิสามัญ เมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ท0 งั หมด
หรื อผูถ้ ื อหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้ท0 งั หมด จะเข้าชื อกันทําหนังสื อขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ้น เป็ นการประชุ ม วิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการทีขอให้เรี ยกประชุ มไว้ใ ห้ชัดเจนในหนังสื อ
ดังกล่าวด้วย
ข้อที 28. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุ สถานที วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุชดั เจนว่าเป็ นเรื องทีจะเสนอเพือทราบเพืออนุมตั ิ เพือพิจารณาแล้วแต่กรณี
รวมทั0งความเป็ นธรรมของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว และจะจัดส่ งให้ผถู้ ือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคําบอก
กล่าวประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ข้อที 29. ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ต้องมีผถู้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่า
กึงหนึงของจํานวนผูถ้ ือหุ้นทั0งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ท0งั หมด จึงจะจัดเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นครั0งใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัวโมง จํานวนผูถ้ ือหุ้นซึ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นได้เรี ยกนัดเมือผูถ้ ือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็ นการระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ้น
นั0นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอให้นดั ประชุมใหญ่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมใน
การประชุมครั0งหลังนี0ไม่บงั คับว่าต้องครบองค์ประชุม
ข้อที 30. ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีประชุมผูถ้ ือหุ้นในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ให้ผู้
ถือหุ้นซึงมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ้นคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้ผถู้ ือหุ้นมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุ้นทีตนถืออยูโ่ ดยถือว่าหุ้นหนึงมีหนึงเสี ยง
การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู้ ือหุ้นไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ร้องขอและทีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ
ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนลับนั0นให้เป็ นไปตามทีประธานในทีประชุมกําหนด
ข้อที 31. มติของทีประชุมผูถ้ ือหุ้นนั0นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี0
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที
ประชุมออกเสี ยงเพิมขึ0นอีกหนึงเสี ยงเป็ นเสี ยงชี0ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี0 ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั0งหมดของผูถ้ ือหุ้น ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั0งหมด หรื อบางส่วนทีสําคัญแก่บุคคลอืน
(ข) การซื0อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืน หรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั0งหมด หรื อ
บางส่วนทีสําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ข้อที 32. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีตอ่ ไปนี0
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั ในรอบปี ทีผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตั0งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
(5) เลือกตั0งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอืน ๆ
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